


  

 Гоце Делчев (4. фебруар 1872 — 4. мај 1903) је био македонски и 
бугарски револуционар, вођа македонско-једренских револуционарних 
комитета     Завршио је средњу школу у Солунској бугарској мушкој 
гимназији „Свети Кирил и Методиј“ која је деловала под окриљем 
Бугарске егзархије. Уписао се у Војну академију у Софији у Бугарској 
1891. године. Касније, као питомац војне школе у Софији, тајно је 
посећивао социјалистичке скупове и ширио социјалистичку литературу,  
Делчев је постао бугарски учитељ у гимназији Бугарске егзархије у 
Штипу 1894. године, гдје се упознаје са Даметом Груевом, једним од 
основача револуционарне организације. Као резултат блиског 
пријатељства међу њима, Делчев се придружио тој Организацији 1895. 
године, убрзо поставши њен вођа. Августа 1903. године, на празник 
Илиндан, у Македонији је подигнут  Илиндански устанак против турске 
власти. Иако Гоце Делчев, који је погинуо у мају те године, није 
учествовао у њему, устаници су били надахнути његовим 
револуционарним идејама.
                                    



  

     Основна школа „Гоце Делчев“ налази се у центру Јабуке,у улици Трг 
Бориса Кидрича број 10.Село Јабука припада општини Панчево и 
удаљено је од града десетак километара.
     Школски објекат састоји се од  старе школске зграде саграђене 
1912.године и нове зграде која је подигнута 1963.године.
     После Првог светског рата, у доба Краљевине Срба,Хрвата и 
Словенаца,деца немачке националности похађала су наставу на 
немачком језику, а друга сеца на српскохрватском.До 1923.године 
извођена је настава и на румунском језику у комбинованом одељењу 
(од I до IV разреда).После одласка румунског учитеља деца тог 
одељења похађала су наставу на српскохрватском језику.Министарство 
просвете Краљевине Југославије је 1931.године одобрило да ученици 
румунске националности изучавају свој матерњи језик са три часа 
недељно,јер због броја деце није могло да се створи одељење на 
румунском језику.До почетка Другог светског рата у Јабуци су најбројнији 
били Немци,а потом Румуни.
     

 

       

О НАМА - ИСТОРИЈАТ



  

За време фашистичке окупације Јабуке од 11.априла 1941.године у 
шестогоди- шњој школи извођена је настава на немачком језику осим 
једног комбинованог одељења на румунском језику (од I до IV 
разреда), у ком је био испуњен минимум од 20 ученика. 

    

После завршетка Другог светског рата и исељавања Немаца из 
села у Јабуци је почело спровођење Закона о аграрној реформи и 
колонизацији 23.августа 1945.године. Земљу су добијали беземљаши 
и сиромашни сељаци из пасивних крајева нове Југославије, највише 
из Македоније,Херцеговине,Босне,Црне Горе и Далмације. Услед тога 
дошло је до промене националног састава становништва. 
Послератна  школа почела је са радом 1945 / 46.године. Имала је 502 
ученика.



  

  Настава се одвијала у две смене,на српскохрватском и румунском језику 
( једно комбиновано одељење од I до IV разреда са 18 ученика). Први 
управник послера- тне школе била је учитељица Софија Стојадиновић,а 
први учитељи  Драгутин Арсенијевић,Даница Бањанин,Ружица 
Јовичић,Милица Калинић,Босиљка Красо- јевић, Даринка Пејновић,Душан 
Пејнови,Јулијана Попин,Јулијана Путник и Ана Ферга.
    
После доласка досељеника школске 1947 / 48.године почела је настава 
на македонском језику.
     У Јабуци су 1948.године били организовани просветно-домаћилки 
курсеви за кројење,шивење,конзервисање воћа и поврћа. Свиларски 
курс( за гајење свилене бубе) почео је маја 1949.године,а последњи курс у 
селу је престао да ради 1950.године.
    



  

Школске 1949 / 50. Године отворена је седмогодишња основна школа,која 
1953.године прераста у осмогодишњу. Школске 1952 / 53.године у оквиру 
школе почело је са радом и забавиште. Одељење на румунском језику је 
радило до школске 1954 / 55.године.
     Осим курсева за описмењавање одраслих, од школски 1956 / 57.године 
почело је да ради и одељење за образовање одраслих и пољопривредна 
школа за тракто ристе,а просторије школе коришћене су у четири смене.
     Од 1959.године настава на македонском језику почела је полако да се 
замењу- је наставом на српскохрватском. Македонски нјезик учио се 
факултативно,а од 1973.године као језик друштвене средине и могао је да 
га изучава свако ко је желео.
     Нова школска зграда изграђена је 1963.године и настава је почела да се 
одвија у две смене.Дечији вртић почео је са радом 1982.године.
Од школске 1983 / 84.године изводи се настава за ученике са ограниченим 
способностима и сметњама у развоју.
     Школске 1984 / 85.године у школи је радило једно одељење за 
продужени боравак ученика од I до IV разреда и четири групе деце 
предшколског узраста.



  

                        Организација школе

     Школске 2013 / 14.године настава се у ОШ „Гоце Делчев“ одвијала на 
српском наставном језику.Постојале су три групе припремног 
предшколског програма са укупно 61 полазника,једно одељење 
продуженог боравка и по два односно три одељења oд   I  до  VIII  
разреда са укупно 471 учеником.

     Материјално-технички услови рада: школа се састоји од четири 
зграде: централна зграда из 1912.године,новија из 1963.године,зграда 
предшколске установе и зграда вртића.

     Запослени у школи: наставу је реализовало 12 наставника у 
разредној, 22 у предметној настави, 7 васпитача (3 у предшколској 
установи и 4 у вртићу) и 1 учитељ у продуженом боравку.

 
Колектив

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

Вања Спасић  I1                                                                                                   
Лепосава Спиридонов I2                                                                                     
Биљана Петковски  I3       

Вера  Спировски   II 1                                                                                          
Љиљана Јованов  II2                                                                                           
Лидија Леу  II3
                                                                                              
Силвија Ердељанац  III1                                                                                     
Маријана Савић  III2                                                                                            
Светлана Поповић  III3    

Ружица Димић  IV1                                                                                              
Бранкица Петров  IV2                                                                                          
Тања Јовчић   IV3



  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

Српски језик: Александра Цветковић,Сања Бублић,Ивана Јовановић  
Енглески језик: Ивана Лашић, Милена Мркела                                        
Немачкијезик: Сузана Лазаревић Петровић                                             
Француски језик: Весна Загорац                                                                
Македонски језик: Лилјана Лазареска                                                      
Ликовна култура: Иван Величковић                                                          
Музичка култура: Милорад Максимовић                                                  
Историја: Радмила  Шарац                                                                        
Географија: Зоран Симовић                                                                      
Физика и Техничко образовање: Александра Чакован                            
Математика: Станислав Трогранчић, Љиљана Тасковски                      
Биологија: Кристина Балан                                                                        
Хемија: Гордана Јовановић                                                                       
Техничко образовање: Снежана  Грбић                                                    
Информатика: Бојан Николић                                                                    
Физичко васпитање: Миљан Блазовић, Драган Вулин                            
Грађанско васпитање: Весна Загорац,Сузана Лазаревић Петровић     
Вероучитељ Владимир Петковић

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ:

Психолог Филип Миленовић                                                                      
Библиотекар Тинка Алексоски

АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ:

Секретар: Лидија Јасић                                                                              
Административно-технички радник: Александра Стефановски

ПЕДАГОШКИ АСИСТЕНТ:

Станка Тоневски,Габријела Јовановић (од 08.09.2014.)

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:

Домар: Јовица Дејановски,Драгиша Каранфиловски,Душан Илић       
Радник обезбеђења:Оливера Андрејевић                                                
Сервирка:Светлана Илић                                                                          



  

Куварица: Илина Дејановски                                                                  
Спремачице:Марица Евић,Румена Соколовски,Весна 
Ристемовски,Велика Цветковић,Сања Спасевски,Драгана 
Кузмановић,Гордана Милошевић,Гордана Стфановски

ДИРЕКТОР:

Биљана Ђуровић (до 14.07.2014.)                                                         
Милосав Урошевић (од 14.07.2014.) 

 Подела одељења и разредна старешинства

Први разред: Вања Спасић,Лепосава Спиридонов,Биљана 
Петковски
Други разред: Вера Спировски,Љиљана Јованов,Лидија Леу
Трећи разред: Силвија Ердељанац.Светлана Поповић,Маријана 
Савић
Четврти разред: Ружица Димић,Бранкица Петров,Тања Јовчић
Љиљана Тасковски V-VIII,одељенски старешина V1
Снежана Грбић V-VIII,одељенски старешина V2
Ивана Лашић  V-VIII,одељенски старешина VI1
Радмила Шарац  V-VIII,одељенски старешина VI2
Александра Чакован  V-VIII,одељенски старешина VI3
Драган Вулин    V-VIII,одељенски старешина VII1
Зоран Симовић     V-VIII,одељенски старешина VII2
Весна Загорац    V-VIII,одељенски старешина VII3
Миљан Блазовић  V-VIII,одељенски старешина VIII1
Сања Бублић   V-VIII,одељенски старешина VIII2
Александра Цветковић  V-VIII,одељенски старешина VIII3
Станислав Трогранчић   V-VIII                                                                
Кристина Балан   V-VIII                                                                           
Бојан Николић V-VIII                                                                                
Сузана Лазаревић Петровић  V-VIII                                                       
Владимир Петковић   I - VIII                                                                    
Милена Мркела    I-IV                                                                              
Милорад Максимовић   V-VIII                                                                 
Лилјана Лазареска    I-II                                                                          
Иван Величковић    V-VIII                                                                        
Гордана Јовановић    VII-VIII                                                                   
Ивана Јовановић  V -VI                                                         



  

Изборни предмети:                                                                                           
                                                     
Грађанско васпитање, Верска настава                                                            
Немачки језик , Француски језик                                                                       
Домаћинство (VII-VIII)                                                                                        
Изабрани спорт                                                                                                  
Основе информатике и рачунарства                                                                
Македонски језик                                                                                                
Цртање,сликање и вајање (III-VIII)                                                                   
Чувари природе(II-IV),  Лепо писање(I)                                                             
                                                           
Број ученика:  
 

У школској 2013 / 14.години школу је похађало 498 ученика, 
распоређених у 23 одељења. Сви ученици  од првог до осмог разреда 
изучавали су енглески језик, а ученици од  V до VIII изучавали су немачки 
или француски језик. 470 ученика завршило је школску годину са 
позитивним успехом, 20 са негативним,а 2 ученика су понављала 
разред.Настава се реализовала у две смене. Преподневна смена 
почињала је у 7ч 30м, а поподневна у 13ч за ниже односно у 12ч 30м за 
више разреде.Библиотека је радила свакодневно од 7ч до 13ч. 
Предшколска установа је радила у две смене, преподневна од 7ч 30м до 
11ч30м и поподневна од 12ч до 16ч.Вртић је такође радио у две смене.

Слободне активности:                                                                                     
                                                           
Литерална секција (I-IV) наставник Милена Мркела.Учесници секције 
учествовали су на приредбама током школске године и освојили су 
специјалне награде на међународном такмичењу у Македонији.                  
Литерална секција (V-VIII) и Драмска секција (V-VIII),наставник Сања 
Бублић. 

Секције су учествовале на школским приредбама, литералним 
конкурсима,као и на Општинском и Регионалном такмичењу из 
рецитовања. Радови ученика објављени су у листу „Панчевац“ и у 
дечијим часописима.    
                                         
Фудбалска секција,наставник Драган Вулин                                                    
Рукометна секција,наставник Миљан Блазовић                                              
Ликовна секција,наставник Иван Величковић                                                  
Информатичка секција,наставник Бојан Николић                                            
Математичка секција,наставник Светлана Поповић(I-IV),Љиљана 
Тасковски(V-VIII)



  

Спортске активности:                                                                                   
                         
Јесењи и пролећни крос                                                                                 
Турнир у малом фудбалу и рукомету одржан поводом Дана школе           
Трка „Најбржи основац“                                                                                   
Обука непливача за ученике другог разреда

Екскурзије:Ученици нижих разреда ишли су на седмодневну наставу у 
природи на Дивчибаре.Децу је водила Светлана Поповић.

Тимови у школској 2013 / 14. години:                                                         
                                                                                                   
Тим за заштиту деце од насиља ( у оквиру пројекта „Школа без 
насиља“)                              
Тим за инклузију                                                                                              
Тим за самовредновање                                                                                 
Тим за школско развојно планирање                                                             
Педагошки колегијум

Ученички парламент:

     Кроз Ученички парламент  ђацима се приближава процес 
одлучивања и организације рада школе и они се активно укључују у 
живот школе. Вођене су расправе о правилима понашања,годишњем 
програму рада,школском развојном плану,слобо дним и ваннаставним 
активностима,уџбеницима,учешћу на различитим такмичењима и 
организацији манифестација у школи као и о реализацији програма 
заштите од насиља. Председник  Парламента била је Јована Миноски,а 
ментори наставници Ивана Лашић, Иван Величковић и психолог Филип 
Миленовић.Ученички парламент је организовао бројне хуманитарне 
акције.Веома је значајно истаћи њихову иницијативу за прикупљање 
помоћи угроженима у поплавама маја 2014.године. Покренута је акција 
за прикупљање добровољног прилога за поплављена подручја 
(новац,храна и средства за хигијену).Ученици су се придружили 
хуманитарној акцији УНИЦЕФа која је подразумевала прикупљање 
бојица,дечијих књижица и пластичних или гумених играчака.24.маја 
2014.године у Дому културе „Кочо Рацин“одржана је хуманитарна акција 
у оквиру које су наступили  КУД „Васил Хаџиманов“ и Плесни 
студио“Електра“,а Позориштанце „Мали принц“ одиграло је представу 
„Бубица“.Новац прикупљен од улазница искоришћен је у добротворне 
сврхе.



  

Сарадња са друштвеном средином: 

Месна заједница Јабука                                                                                       
Здравствена станица

У пројекат „Здрава школа“ били су укључени ученици од петог до 
осмог разреда.Обављали су се редовни систематски прегледи,а кроз 
наставне и ваннаставне активности запошљени у школи указивали су на 
значај бриге о сопственом здрављу.                                                                   
 
Саобраћајна полиција                                                                                          
У септембру је одржано предавање из саобраћаја за ученике нижих 
разреда.                      

 Дом „Срце у Јабуци“                                                                                            
Организоване су заједничке радионице                                                             
 
Национални савет Македонаца                                                                          
Дом културе“Кочо Рацин“   
                                                                                                                               

У оквиру сарадње школа учествије у организовању Летње ликовне 
колоније Међународног карактера.                                                                     

Самостална изложба ликовних радова ученика шестог разреда  
Лазара Спасића.

Предшколска установа (припремни разред):

У припремни разред је уписано 68 ученика,распоређено у три групе.            
Предшколска установа учествује у свим акцијама и активностима које 
школа организује.                                                                                                 

Запослени:                                                                                                            
васпитачи: Јасмина Веса,Лидија Радовић,Наташа Бокун                                
помони радник:Гордана Стефановски



  

Вртић(деца узраста од 3 до 5 година):

Вртић  је похађало 53 деце распоређених у две групе (старија и млађа).   

Васпитачи:Јадранка Златковић,Весна Анђеловић.Светлана Илић,Сања 
Тренговски.                                                                                                        
Сервирка:Светлана Илић                                                                                 
Куварица:Илина Дејановски                                                                             
Домар:Душан Илић                                                                                           
Помоћни радник:Гордана Милошевић Влајкиновски



  

        Активности (хронолошки преглед значајних догађаја)

14.09.2013. Одржан је јесењи крос на стадиону  ФК Југославија.

10.10.2013. У фисултурној сали школе одржана је представа посвећена 
јубилеју 80 година од рођења песника Мирослава Мике Антића. Ученицима 
се представио глумац Горан Лазовић, а представа је окарактерисана као 
час усмене лектире.

18.10.2013. Обележена је манифестација „Дани јабуке у Јабуци“. Тим 
поводом одржана је приредба у Дому културе са почетком у 10ч,а након 
тога је организована дегустација производа од јабуке.Присутни су имали 
прилику да у холу школе погледају изложбу ликовних радова ученика.

Октобар 2013. Ученици су заједно са својим наставницима посетили Сајам 
књига у Београду.

09.11.2013. Организована је акција „Очистимо обалу Тамиша“ од 9ч.

11.11.2013. Ненаставни дан-обележавање Дана примирја у Првом светском 
рату.

20.12.2013. У холу школе одржан је маскембал поводом завршетка првог 
полугодишта у времену од 18ч до 20ч.

27.01.2014. Школа је прославила школску славу Светог Саву.Уместо 
наставе одржан је час посвећен Светом Сави и ученицима су подељене 
переце.

17.02.2014. ненаставни дан – обележавање Дана државности.

07.03.2014. Ученици су имали прилику да у Дому културе погледају 
пројекцију филма „Монтевидео – видимо се“.

24.04.2014. Часови су били посвећени обележавању Дана школе.

05.06.2014. Поводом Светског дана заштите животне средине организовано 
је уређење школског простора и околине. У склопу акције „Очистимо 
Србију“ ученици наше школе сакупљали су смеће у школском дворишту и 
парку.
Ученици наше школе имали су прилике да више пута у току школске године 
са својим наставницима у Дому културе одгледају бројне позоришне 
представе и биоскопске пројекције филмова.        
                                                                                                                                 
                                 



  

Такмичења (успеси ученика)

Александар Батало VIII1                                                                                  
Сребрна медаља на Балканском првенству у теквонду                                
1.место на такмичењу „Куп Србије“ у теквонду                                              
2.место на првенству Војводини                                                                      
1.место на такмичењу у Инђији                                                                        
1.место на првенству Војводине                                                                      
1.место на Државном првенству

Ана Милошевић VIII1                                                                                        
2.место на Општинском такмичењу из биологије

Катарина Младеновски VIII1                                                                            
1.место на Општинском такмичењу из историје                                             
2.место на Окружном такмичењу из историје

Миљана Вујасиновић   VIII2                                                                             
3.место на Општинском такмичењу из енглеског језика                                
1.место на Општинском такмичењу из биологије  

Дамјан Дамјановски  VIII2                                                                                 
2.место на Општинском такмичењу из математике

Милијана Николић   VIII2                                                                                  
2.место на Општинском такмичењу из историје

Кристина Стаменковски VIII2                                                                           
2.место на Општинском такмичењу из историје

Новица Јовановић VIII3                                                                                    
3.место на Општинском такмичењу из географије

Марта Кнежевић VIII3                                                                                       
2.место на Општинском такмичењу из српског језика                                   
2.место на Окружном такмичењу из српског језика

Сања Величковић VII1                                                                                      
2.место на Општинском такмичењу из биологије

Анђела Перин  VII1                                                                                           
3.место на Општинском такмичењу из биологије



  

Ивана Дуковски  VII2                                                                                            
3.место на Општинском такмичењу из историје

Анастасија Димчић  VII2                                                                                      
2.место на Општинском такмичењу из историје

Никола Станимировић  VII2                                                                                 
1.место на Окружном првенству у пливању                                                       
1.место на Општинском такмичењу из физике                                                  
2.место на Окружном такмичењу из физике                                                      
2.место на Општинском такмичењу из математике                                           
3.место на Окружном такмичењу из математике                                               
1.место на Окружном такмичењу у пливању   и пласман на  Спортску 
олимпијаду омладине Војводине    

Изабела Ханс  VII2                                                                                               
1.место на Општинском такмичењу из историје

Марта Савић VII3                                                                                                  
3.место на такмичењу у Инђији у теквонду

Јован Станковић   VII3                                                                                         
3.место на Општинском такмичењу из историје

Миња Бојовић   VI1                                                                                               
3.место на Првенству Војводине у теквонду                                                      
2.место на такмичењу у Инђији                                                                           
1.место на Првенству Војводине                                                                         
2.место на Државном првенству                                                                         
1.место на „Шабац опену“                                                                                    
                  
Милица Неделковски   VI1                                                                                   
2.место на такмичењу „Куп Србије“ у теквонду                                                  
3.место на такмичењу у Инђији                                                                           
2.место на Првенству Војводине                                                                         
2.место на Државном првенству                                                                         
3.место на „Шабац опену“                                                                                    
                                                                                                                 
Лазар Спасић      VI1                                                                                            
2.место на такмичењу „Куп Србије“ у теквонду                                                  
1.место на такмичењу у Инђији                                                                           
1.место на Првенству Војводине                                                                         
2.место на Државном првенству  



  

Александар Вучевски  VI2                                                                                   
3.место на Општинском такмичењу из историје

Марија Јовановић  VI2                                                                                         
3.место на Општинском такмичењу из историје

Јована Марковић   VI2                                                                                         
3.место на Општинском такмичењу из биологије

Лана Митровић  VI2                                                                                              
3.место на Општинском такмичењу из историје

Марко Андоновски   VI3                                                                                       
3.место на такмичењу „Куп Србије“ у теквонду                                                  
2.место на Првенству Војводине                                                                         
2.место на „Шабац опену“

Михајло Ђошић   VI3                                                                                            
3.место на Општинском такмичењу из биологије

Урош Милошевић    V1                                                                                         
2.место на Општинском такмичењу из биологије  

Михајло Станковић   V1                                                                                       
3.место на Општинском такмичењу из историје                                                
3.место на Окружном такмичењу из историје 

Никола Додевски  V2                                                                                            
3.место на Општинском такмичењу из историје                                                
2.место на Окружном такмичењу из историје

Виктор Перин  V2                                                                                                 
1.место на Општинском такмичењу из биологије 

Никола Ресановић    V2                                                                                       
3.место на Првенству Војводине                                                                         
1.место на Државном првенству  

Теодора Стаменковски     V2                                                                               
3.место на Општинском такмичењу из историје                                                
1.место на Окружном такмичењу из биологије



  

Мартина Волчески    IV1                                                                                      
1.место на такмичењу у каратеу                                                                         
3.место на првенству Војводине                                                                         
3.место на Међународном такмичењу у каратеу                                               
3.место на „Златном појасу Чачка“

Кристина Младеновски  IV1                                                                                 
2.место на Општинском такмичењу из математике

Анђела Станимировић   IV1                                                                                 
1.место на Окружном првенству у пливању                                                       
1.место на Окружном такмичењу у пливању   и пласман на  Спортску 
олимпијаду омладине Војводине  

Миљана Стојановски  IV1                                                                                    
3.место на Општинском такмичењу из математике                                           
похвала на Окружном такмичењу из математике

Милош Ђошић  IV2                                                                                               
похвала на Општинском  такмичењу из математике

Бојана Загорац  IV2                                                                                              
3.место на Општинском  такмичењу из математике                                          
3.место на Окружном  такмичењу из математике                                              
похвала на такмичењу „Мислиша“

Ана Митковски  IV2                                                                                               
похвала на Општинском  такмичењу из математике

Теодора Спировски  IV2                                                                                       
2.место на Општинском  такмичењу из математике                                          
3.место на Окружном  такмичењу из математике 

Ребека Димчић  IV3                                                                                              
похвала на Општинском  такмичењу из математике

Јана Пешко   IV3                                                                                                   
3.место на Општинском  такмичењу из математике                                          
3.место на Окружном  такмичењу из математике 

Бојан Илијевски III1                                                                                              
2.место на Општинском  такмичењу из математике                                          
похвала на такмичењу „Мислиша”



  

Катарина Кресовић     III1                                                                                 
3.место на Општинском  такмичењу из математике  

Кристијан Зувић   III2                                                                                         
3.место на Општинском  такмичењу из математике 

Андреј Јамбрушић  III2                                                                                      
похвала на такмичењу „Мислиша”

Душан Петровски  III2                                                                                       
похвала на такмичењу „Мислиша”

Филип Смиљанић   III2                                                                                      
похвала на такмичењу „Мислиша”                                                                   
 1.место на Међународном такмичењу „Фантает 2014“ у Бечеју (свирање 
хармонике)

Лазар Јовановић II2                                                                                          
похвала на такмичењу „Мислиша”

Алекса Загорац  II2                                                                                           
2.место на такмичењу „Мислиша”

Литерални конкурс „100 младих талената“ Награђена Тамара Спасић  
VIII1

Ликовни конкурс „За сунчану јесен живота“ Црвени крст                               
                                                                                                                          
Матеја Илић  III2   1.место                                                                                
Страхиња Милошевић   I2   1.место     



  

Вуковци                                                           
                                                           
Ана Милошевић VIII1                                                                                          
Катарина Младеновски VIII1                                                                              
Миљана Вујасиновић   VIII2                                                                               
Милијана Николић   VIII2                                                                                    
Кристина Стаменковски VIII2                                                                             
Дамјан Дамјановски  VIII2                                                                                  
Новица Јовановић VIII3                                                                                      
Марта Кнежевић VIII3        

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ :                           
ДАМЈАН ДАМЈАНОВСКИ


