
 
 
У тексту испод је приложен материјал са 60 питања. Почевши од 11.4.2022. (понедељак) године ученици треба 
да буду спремни да дају одговоре са образложењем на 8 питања. Редни број тих 8 питања је сваком ученику 
додељен на основу редног броја у дневнику, према приложеној табели. 
 

Редни број 
у дневнику Редни број питања 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 9 10 11 12 13 14 15 16 
3 17 18 18 20 21 22 23 24 
4 25 26 27 28 29 30 31 32 
5 33 34 35 36 37 38 39 40 
6 41 42 43 44 45 46 47 48 
7 49 50 51 52 53 54 55 56 
8 57 58 59 60 1 2 3 4 
9 1 2 3 4 5 6 7 8 

10 9 10 11 12 13 14 15 16 
11 17 18 18 20 21 22 23 24 
12 25 26 27 28 29 30 31 32 
13 33 34 35 36 37 38 39 40 
14 41 42 43 44 45 46 47 48 
15 49 50 51 52 53 54 55 56 
16 57 58 59 60 1 2 3 4 
17 1 2 3 4 5 6 7 8 
18 9 10 11 12 13 14 15 16 
19 17 18 18 20 21 22 23 24 
20 25 26 27 28 29 30 31 32 
21 33 34 35 36 37 38 39 40 
22 41 42 43 44 45 46 47 48 
23 49 50 51 52 53 54 55 56 
24 57 58 59 60 1 2 3 4 
25 1 2 3 4 5 6 7 8 
26 9 10 11 12 13 14 15 16 
27 17 18 18 20 21 22 23 24 
28 25 26 27 28 29 30 31 32 
29 33 34 35 36 37 38 39 40 
30 41 42 43 44 45 46 47 48 
31 49 50 51 52 53 54 55 56 
32 57 58 59 60 1 2 3 4 
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1. На слици су приказане две посуде које су међусобно повезане. Запремина десне посуде је два 
пута већа од запремине леве посуде.  На зидовима посуда уцртана је скала на којој се може 
прочитати ниво течности.

Када у леву посуду сипамо воду, вода ће прoлазити и у десну посуду. До ког нивоа ће се 
напунити десна посуда када се течност у левој посуди умири на подеоку означеном бројем 10? 

а) 5

б) 10

в) 15

г) 20

д) 25 

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Скијаш се креће од положаја 1 до положаја 4. У ком положају скијаш има највећу потенцијалну 
енергију?

a) у положају 1

б) у положају 2

в) у положају 3

г) у положају 4

д) скијаш има исту потенцијалну енергију у свим наведеним положајима

Заокружи слово испред тачног одговора. 
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3. Упореди енергије и снаге наведених електричних уређаја у следећим ситуацијама.

 Напиши одговарајуће слово на празне црте.

1) Уређај који је потрошио 
највише електричне 
енергије је _______.

a) бојлер снаге 2 kW који ради 1 h

2) Уређај који је потрошио 
најмање електричне 
енергије је  _______.

б) грејалица снаге 3 kW који ради 2 h

3) Уређај најмање снаге је 
_______.

в) сијалица снаге 100 W који ради 3 h

г) компјутер снаге 250 W који ради 4 h

4. Ваљак има масу 100 грама и површину основе 200 cm2. Постављен је основом на подлогу. 

Колики притисак врши ваљак на подлогу? Узети да је 2

m10
s

g   .

а) 5 Pa;

б) 50 Pa;

в) 200 Pa;

г) 200 000 Pa.

Заокружи слово испред тачног одговора.
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1. Зашто се коса када скинемо вунену капу накостреши?

а) због деловања магнетне силе

б) због деловања електростатичке силе

в) због деловања гравитационе силе

г) због деловања силе елаcтичности

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. У левој колони су називи сила, а у десној искази о карактеристикама сила.

 Напиши одговарајуће слово на празне линије.

1. гравитациона сила  _____  а) може бити и привлачна и одбојна, а зависи од масе тела

2. сила потиска  _____  б) усмерена је ка равнотежном положају

3. еластична сила  _____  в) делује вертикално навише и зависи од запремине тела

      г) увек је привлачна и зависи од масе тела

3. У левој колони су називи мерних јединица, а у десној називи физичких величина.

 Напиши одговарајуће слово на празне линије.

1. Ват је јединица за _____.    а) напон електричне струје

2. Волт је јединица за _____.   б) јачину  електричне струје

3. Киловат-час је јединица за _____.  в) снагу електричне струје

       г) рад електричне струје

       д) електричну отпорност

4. Аутобус креће из стања мировања равномерно убрзано убрзањем 
 

2s
m2 . Колики пут аутобус 

пређе до тренутка када достигне брзину од 
s
m16 ?

Прикажи поступак.
Веза између брзине и пређеног пута код 
равномерно убрзаног праволинијског 
кретања дата је формулом asvv 22

0
2 += .

Аутобус пређе пут од ________. 

	 комбиновани	тест
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1. Којом силом лењир који је протрљан кроз косу привлачи папириће са стола?

а) магнетном силом

б) електричном силом

в) гравитационом силом

г) силом трења

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Температура мржњења чистог етил-алкохола је око −114°C. Најнижа измерена температура на 
Земљи је била 1983. године на Антарктику и износила је −89,2°C. 

 На тој температури етил-алкохол је:

а) у гасовитом стању;

б) у течном стању;

в) у чврстом стању.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. Дат је график зависности пређеног пута аутомобила од времена при равномерном 
праволинијском кретању.

Коликом брзином се креће аутомобил?

Аутомобил се креће брзином ____________. 

4. Ученик има два отпорника од по 5 Ω. За вежбу му треба отпорник чија је отпорност мања од  
5 Ω. Како треба да повеже отпорнике да би добио жељену отпорност?

Ученик треба да повеже отпорнике ____________________.
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1. Бициклиста је током три сата непрекидне вожње различитом брзином прешао укупно  
36 километaра. Колика је његова средња брзина?

а) 36 km
h

б) 39 km
h

в) 3 km
h

г) 12 km
h

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. У ком случају ће се калем са више намотаја бакарне жице понашати као магнет?
а) Кaлем се увек понаша као магнет.
б) Само ако у калем ставимо метално језгро.
в) Само ако кроз њега протиче електрична струја.
г) Калем се никада не понаша као магнет.
Заокружи слово испред тачног одговора.

3. На електричној сијалици пише 220 V/80 W. Колико електричне енергије потроши ова сијалица 
ако је укључена 8 сати?

Прикажи поступак.

При решавању задатка напиши одговарајућу формулу, а у поступку и решењу уз бројне 
вредности пиши и мерне јединице.

Одговор: ________________

4. У отворени суд са слике сипане су две течности које се не мешају. Да ли је могуће да нивои 
течности буду као на слици?

а) Није могуће због закона о спојеним судовима.

б) Могуће је само ако је густина течности 1 већа од густине течности 2.

в) Могуће је само ако су густине течности 1 и 2 једнаке.

г) Могуће је само ако је густина течности 1 мања од густине течности 2.

Заокружи слово испред тачног одговора.
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1. Девојчица вози бицикл по равном путу. Ако престане да обрће педале, бицикл наставља да се 
креће још неко време и након тога се заустави. Која од наведених сила је зауставила бицикл?

а) сила инерције б) гравитациона сила в) сила трења  г) тежина тела

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. На оловку је густо намотано 50 навоја танке жице. Оловка је постављена тако да се помоћу 
лењира може измерити дужина дела оловке прекривеног намотајима жице.

а) Колика је дужина дела оловке прекривена намотајима жице?

Одговор: ______________ 

б) Колика је дебљина жице?

Одговор: ______________

Уз бројне вредности потребно је  да напишеш и мерне јединице.

3. Три куглице једнаких величина (запремина) направљене су од различитих супстанци чије су 
густине: 2 700 kg

m3 , 800 kg
m3 , 240 kg

m3 , по реду. Куглице су спуштене у посуду са шпиритусом, као што 
је приказано на слици.

Напиши на линијама колике су густине куглица.

а) Густина куглице број 1 је _________ kg
m3 .

б) Густина куглице број 2 је _________ kg
m3 .

в) Густина куглице број 3 је _________ kg
m3 .

г) Густина шпиритуса је _________ kg
m3 .

4. Аутомобил се креће равномерно праволинјски брзином од 54 km
h
 . У једном тренутку почиње 

да убрзава, тако да му је убрзање 1,5 m
s2 , док не постигне брзину од 108 km

h
 . Колико је времена 

потребно аутомобилу да постигне ову брзину?
Зависност тренутне брзине од времена код равномерно променљивог праволинијског 
кретања дата је формулом: v = v0 + a ∙ t.

У поступку и решењу уз бројне вредности пиши и мерне јединице. 
Прикажи поступак.

Одговор: _______

17 18 19 20 21 22
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1. Пешак се креће средњом брзином 2 
m
s

. За које време ће пешак прећи пут од 480 m?

а) 120 s

б) 240 s

в) 480 s

г) 960 s

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. На левом тасу уравнотежених теразија налази се тег од 200 g и тело непознате масе. На десном 
тасу се налазе тег од 5 kg и тег од 50 g. Колика је маса тела?

Одговор: ____________________

Поред бројне вредности обавезно напиши и мерну јединицу.

3. Електрична сијалица, отпорности 5 Ω, прикључена је на напон од 1,5 V. Колика је јачина 
електричне струје која протиче кроз ову сијалицу?
Напиши формулу и прикажи поступак.
У поступку и решењу уз бројне вредности пиши и мерне јединице.

Одговор: ____________ 

4. На цртежу је приказано клатно које осцилује без трења између 
тачака А и B. Којa од наведених тврдњи je тачнa?

а) Тело се креће константном брзином.

б) Тело има највећу брзину у амплитудном положају.

в) Тело има највећу брзину при проласку кроз равнотежни положај.

г) Тело има најмању брзину при проласку кроз равнотежни положај.

Заокружи слово испред тачног одговора.

O

A B
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18. Обој кружић испред тачног одговора.

У периоду од 1217. до 1219. године самосталност српске државе и аутокефалност Српске цркве изборили су:

Завида и кнез Часлав

краљ Драгутин и краљ Милутин

Стефан Првовенчани и Сава Немањић

цар Душан и патријарх Јоаникије

19. Која од наведених личности из српске историје припада историјском периоду новог века?
Обој кружић испред тачног одговора.

деспот Стефан Лазаревић

патријарх Арсеније III Чарнојевић

краљ Петар II Карађорђевић

краљ Марко Мрњавчевић

20. На ком фронту у Првом светском рату се одиграла битка на Марни?

Oдговор: __________________________________________________

17. Која од наведених година припада другој деценији XX века?
Обој кружић испред тачног одговора.

1905.1900. 1915. 1925.

16. Обој кружић испред тачног одговора.

Ако путујеш долином Тисе, од мађарске границе ка југу, са твоје десне стране је:

Срем;Мачва; Бачка; Банат.

15. Свако острво из леве колоне повежи са континентом ком припада у десној колони.
Напиши одговарајуће слово на празне црте.

1. ___ Мадагаскар

2. ___ Сицилија

3. ___ Јава

а) Европа

б) Африка

в) Аустралија

г) Азија

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

1. Обој кружић испред тачног одговора.
Притискањем полуге кочнице на бициклу, плочице кочнице се приљубе уз задњи точак и кретање бицикла се
успорава:

због деловања силе трења;

сам од себе, без деловања силе;

због деловања силе гравитације;

због деловања силе потиска.

2. Бициклиста се креће сталном брзином . Колико времена му је потребно да пређе растојање од 540 m?

Обој кружић испред тачног одговора.

90 s6 s 540 s 3 240 s

3. На клацкалици се налазе два тела различитих маса. Тело 1 има масу 5 kg и налази се на растојању 3 m од ослонца.

Колика је маса тела 2 ако се оно налази на растојању 1 m од ослонца, а клацкалица је у равнотежи?
Обој кружић испред тачног одговора.

3 kg1 kg 5 kg 15 kg

ИНТЕРНО00af70ba-e683-4cf5-990b-b545f44dd4a3 00af70ba-e683-4cf5-990b-b545f44dd4a3

- 4 - - 1 -
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати

без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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1. Супстанције у левој колони налазе се на температури -10°С и нормалном атмосферском 
притиску. У ком агрегатном стању је свака од њих на овој температури?

Упиши одговарајуће слово на празне црте.

1. ___ вода   а) гасовито

2. ___ жива   б) течно

3. ___ кисеоник  в) чврсто

4. ___ бензин  

2. Две батерије од 1,5 V треба везати тако да се добије извор електромоторне силе од 3 V.

 Заокружи слово испод слике са исправно повезаним батеријама.

а) б) в) г)
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3. Омов закон за цело струјно коло гласи: 

 Јачина струје I у струјном колу сразмерна је електромоторној сили извора Е, а обрнуто 
сразмерна збиру унутрашње r и спољашње отпорности R.  

 Који израз одговара овом закону?

а) R rI
E
+=

б) 
R
UI =

в) EI
R r

=
+

г) R rE
I
+=

д) U = E + I · r

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Ознакама A и B означене су две физичке карактеристике таласа приказаног на слици. 
Вредности на осама X и Y изражене су у метрима.

Упиши одговарајуће слово на празне црте.

1. Словом A је означена ___.  а) фреквенција

2. Словом B је означена ___.  б) таласна дужина

      в) амплитуда

      г) период
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1. Наелектрисана тела делују међусобно силама као на слици. Којом је врстом наелектрисања 
наелектрисано тело B?

Тело B je _____________ наелектрисано.

2. При бушењу рупе у дрвету електричном бушилицом може да се појави дим на месту бушења. 
Због чега се то дешава?

а) Дешава се због деловања електричне струје.

б) Дешава се због великог трења између бургије и дрвета.

в) Дешава се само ако је висока температура у просторији где се ради. 

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. На слици је приказан базен са водом, и у њему две тачке, А и B. У каквом су односу 
хидростатички притисци у ове две тачке?

a) Хидростатички притисак у тачки А је већи, зато што се тачка налази на мањој дубини.

б) Хидростатички притисак у тачки B је већи, зато што се тачка налази на већој дубини.

в) Хидростатички притисци у обе тачке су исти пошто су обе тачке на истом растојању од дна 
базена. 

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Нормално на полугу чија је дужина крака 2 m делује сила интензитета 500 N.

Колики је момент силе? 

Момент силе је ________ Nm.

A B

A
B

 



1. На тело А које мирује на стрмој равни:

а) делује само гравитациона сила;

б) делује само сила трења;

в) не делују ни сила трења ни сила гравитације;

г) делују и сила трења и сила гравитације.

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. У мензуру је сипана течност, а затим је у мензуру додат камен. Колика је запремина камена?
 Поред бројне вредности упиши и одговарајућу мерну јединицу.  

Запремина камена је __________.

3. Ако је куглици која осцилује између тачака А и C потребно време од 1 s да 
 из тачке А дође у тачку B, онда jе период кретања: 

а) 1 s

б) 2 s

в) 4 s

г) 0,5 s.

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Заокружи број испод слике на којој је приказана паралелна веза отпорника. 
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1. На слици је приказано тело које је закачено за еластичну опругу. Тело се налази на храпавој 
подлози и приказано је у тренутку када се креће ка равнотежном положају. Неке од сила које 
делују на тело су нумерисане. 

а) Којим бројем на слици је означена еластична сила?

Одговор: __________

б) Којим бројем на слици је означена гравитациона 
сила?

Одговор: __________

2. a) Колика је вредност најмањег подеока на скали термометра са слике? 

Одговор: __________ 

б) Колику температуру показује термометар са слике?

Одговор: __________ 

в) Колики је мерни опсег термометра са слике?

Одговор: __________

Поред бројне вредности напиши и мерну јединицу.

3. Колики је напон на крајевима сијалице електричне отпорности 5 Ω, ако кроз њу тече електрична 
струја јачине 0,3 А? 

 При решавању задатка напиши одговарајућу формулу, а у поступку и решењу уз бројне 
вредности пиши и мерне јединице.

 Прикажи поступак.

Одговор: _______________________

4. Дечак тежине 200 N седи на клацкалици на удаљености 2 m од тачке ослонца. На коју удаљеност 
од тачке ослонца мора да седне његов отац тежине 800 N да би клацкалица била у равнотежи?

 Прикажи поступак.

Одговор: _______________________

Поред бројне вредности напиши и мерну јединицу.
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1. Милица вози бицикл брзином од 4 m
s

. Колики пут ће прећи за један минут? 

а) 4 m  б) 40 m  в) 120 m  г) 240 m  д) 400 m

Заокружи слово испред тачног одговора.

2. Празна места у табели попуни одговарајућим појмовима:
 тежина, маса, температура, динамометар, мензура, лењир, хронометар.

Мерило/мерни уређај Физичка величина
запремина

теразије
време

дужина
термометар

3. На слици је приказан график зависности убрзања тела од интензитета силе која делује на то 
тело.

На основу графика одговори на постављена питања.

a) Колико убрзање добија тело под дејством силе од 9 N?

Одговор: _________ m
s2 

б) Колики је интензитет силе која телу даје убрзање од 2 
m
s2 ?

Одговор: _________ N

4. Куглица, окачена о еластичну опругу, направи 10 осцилација за 4 секунде. Колика је фреквенција 
осциловања ове куглице? 

Напиши формулу и прикажи поступак.

У поступку и решењу уз бројне вредности напиши и мерне јединице.

Одговор: __________ 
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1. Ако је тврдња тачна, заокружи слово Т, а ако је нетачна, заокружи слово Н.

1. Метали добро проводе електричну струју. Т Н

2. Гума је проводник. Т Н

3. Дестилована вода проводи електричну струју. Т Н

4. Ваздух понекад може да проводи електричну струју. Т Н

2. 1. При нормалним условима вода се замрзава на тачно одређеној температури. Колика је 
вредност ове температуре?

Одговор: _________ °C

2. При нормалним условима вода кључа на тачно одређеној температури. Колика је вредност 
ове температуре?

Одговор: _________ °C

3. Време за које клатно приказано на слици пређе из тачке 1 у тачку 3 износи 1 s.
Колики је период осциловања овог клатна? 

а) 0,5 s

б) 1 s

в) 1,5 s

г) 2 s

Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Лопта без почетне брзине слободно пада са висине на којој има потенцијалну енергију 2 000 J. 
Одреди вредност кинетичке енергије тела на почетку кретања, на половини пређеног пута и 
при удару у тло. Отпор ваздуха и трење занемарити.

1. кинетичка енергија на почетку кретања  Ek =________ J

2. кинетичка енергија на половини путање  Ek =________ J

3. кинетичка енергија при удару у тло  Ek =________ J

На празне линије напиши тачне вредности.

1
2

3
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ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ
1. Једно дечије одмаралиште на Златибору удаљено је 25 километара од центра Ужица. Колико је времена

потребно аутобусу који се креће средњом брзином од да пређе то растојање?

Обој кружић испред тачног одговора.

1 h0,5 h 1,5 h 2 h

2. Колику вредност напона показује волтметар приказан на слици?

Одговор: _________ V

3. На тело које је мировало на равној глаткој подлози почињу да делују три силе једнаких интензитета, као на
слици. Како се креће тело под дејством ових сила?

Обој кружић испред тачног одговора.

сталном брзином у смеру деловања силе F1

сталном брзином у смеру деловања сила F2 и F3

убрзано у смеру деловања силе F1

убрзано у смеру деловања сила F2 и F3

4. Колики пут ће ракета прећи у првих 10 секунди кретања након старта, ако је њено убрзање стално и износи

20 ?

Пређени пут се код равномерно убрзаног кретања израчунава као .

Прикажи поступак.
У поступку и решењу уз бројне вредности напиши и мерне јединице.

Одговор: __________

ИНТЕРНО 55e0360f-60bd-44bd-b4f0-60e53067aa7f

- 1 -
Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати

без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
© 2020 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду



18. На којим континентима се простирала територија Римског царства?
Обој кружић испред тачног одговора.

Америке, Азије и Европе

Африке, Азије и Европе

Аустралије, Азије и Европе

Америке, Аустралије и Европе

19. Обој кружић у одговарајућем пољу тако да повежеш личности са историјским периодом у којем су живелe.

стари век средњи век нови век

Александар Велики

Фридрих Барбароса

Наполеон Бонапарта

20. Пажљиво прочитај одломак из историјског извора и одговори на питање.
Ког датума је настао историјски извор?

„Пошто Краљевска српска влада није дала задовољавајући одговор на ноту, коју јој је предао
аустроугарски посланик у Београду, [...] царско-краљевска влада налази за потребно да сама дâ задовољења
својим правима и интересима и да ради тога прибегне оружаној сили. Аустроугарска сматра, дакле, да се од
овога тренутка налази у ратном стању са Србијом.”

Обој кружић испред тачног одговора.

28. јула 1912.28. јуна 1908. 28. јуна 1914. 28. јула 1914.

- 4 -

17. Коjeм веку и деценији припада 1690. година у којој се одиграла Велика сеоба Срба из Османског царства
у Аустријско царство?
Обој кружић испред тачног одговора.

деветој деценији XVII векa

осмој деценији XVII векa

деветој деценији XVI векa

осмој деценији XVI векa

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

1. Аутомобил се аутопутем кретао 10 минута, тако што је сваког минута прелазио по 1,5 километар. Какво је
кретање аутомобила?
Обој кружић испред тачног одговора.

убрзаноравномерно успорено неравномерно

3. Две батерије напона од по 1,5 V повезане су проводницима као на слици.
Колики је напон између тачака 1 и 2?

Обој кружић испред тачног одговора.

0 V

3 V

1,5 V

4,5 V

4. Тело је из стања мировања почело да се креће са убрзањем . Колики је пређени пут након 10 секунди

кретања? (Пређени пут код убрзаног кретања без почетне брзине израчунава се помоћу формуле .)

Обој кружић испред тачног одговора.

100 m20 m 200 m 400 m

- 1 -

2. Обој кружић испред тачног одговора.
Мензура се користи за мерење:

тежине;масе; запремине; количине супстанце.

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

© 2021 ТестМастер, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати
без претходне сагласности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.
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81 Презиме Име ________________________________________ 

1 Вукосављевић Павле  

2 Грујичић Миња  

3 Ђорђевић Јана  

4 Ђукановић Марко  

5 Илић Огњен  

6 Илић Урош  

7 Јанковић Никола  

8 Јевтић Михаило  

9 Кулезић Јован  

10 Марковић Никола А.  

11 Марковић Никола М.  

12 Николић Алекса  

13 Пајић Андреа  

14 Петровић Андреј  

15 Полић Мина  

16 Поповић Матија  

17 Поповић Нина  

18 Предојевић Лука  

19 Радаљац Кристина  

20 Раос Димитрије  

21 Секулић Валентина  

22 Симић Андријана  

23 Симић Анђела  

24 Симић Катарина  

25 Стевановић Вукан  

26 Тасић Душан  

27 Токановић Марија  

28 Томић Богдан  

29 Ћирић Тијана  

30 Цветановић Јован  

 
  



82 Презиме Име ________________________________________ 

1 Алимпић Јакша  

2 Видовић Николина  

3 Гавриловић Дуња  

4 Добриловић Тодор  

5 Ђермановић Урош  

6 Јовановић Валентина  

7 Јоцић Кристина  

8 Кулезић Лена  

9 Лазаревић Далибор  

10 Максимовић Данило  

11 Марковић Срђан  

12 Мијаиловић Лана  

13 Миловановић Кристијан  

14 Никић Хелена  

15 Павловић Марија  

16 Пантић Давид  

17 Перишић Јована  

18 Ристановић Ива  

19 Симић Никола  

20 Стојановић Јована  

21 Тадић Ема  

22 Тешић Тамара  

23 Тинтеровић Марија  

24 Тривковић Илија  

 
  



83 Презиме Име ________________________________________ 

1 Бајић Алекса  

2 Врачевић Лазар  

3 Вујиновић Алекса  

4 Гајић Лука  

5 Грујић Милан  

6 Ђокић Слађана  

7 Живановић Софија  

8 Зебић Огњен  

9 Златановић Јелена  

10 Јанковић Нина  

11 Јурошевић Бојана  

12 Лазаревић Сандра  

13 Лукић Богдан  

14 Лукић Ивана  

15 Лукић Јован  

16 Марјановић Урош  

17 Марковић Теодора  

18 Митић Сара  

19 Нинић Јована  

20 Павловић Андријана  

21 Пантелић Ксенија  

22 Пахла Теодора  

23 Пурић Павле  

24 Радаљац Катарина  

25 Станојевић Урош  

26 Стефановић Јована  

27 Томић Николина  

28 Трипковић Миљан  

29 Турсуновић Љубица  

30 Филиповић Дуња  

31 Цвејић Софија  

 




