
Ристенче Јаневска 
VIIIa одд. 

 
Спорт 

1. Трето освоено место на меѓународниот џудо турнир 

(Скопје, “Mioki open” 2014) 

2. Второ освоено место на меѓународниот џудо турнир 

(Прилеп, “Seishin” 2014)    

3. Трето освоено место на меѓународниот џудо турнир 

(Прилеп, “Seishin” 2013) 

4. Прво освоено место на државното првенство во џудо 

(Скопје, 2014) 

5. Второ освоено место на државното првенство во 

џудо (Кавадарци, 2014) 

6. Прво освоено место на државното првенство во џудо 

(Кавадарци, 2013) 

7. Второ освоено место на државното првенство во 

џудо (Радовиш, 2013) 

8. Второ освоено место на државното првенство 

(основни училишта) во џудо (Битола, 2014) 

9. Признаница во категоријата спорт и уметност во 

проектот “Жолта маичка” 2013/14  

 

 

 

 

 

Никола Србаков 
VI г oдд. 

 

Народна техника на Македонија: 

1. Бродомоделарство - III место на 51от државен 

натпревар на младите техничари и природници од 

Република Македонија (Пехчево 2014) 

2. Бродомоделарство - I место на регионална смотра 

на млади техничари и природници (Кавадарци 

03.05.2014) 

 

Музичка уметност: 

1. Солфеж - III награда на училишен натпревар 

(Кавадарци 12.06.2013) 

 

Спорт 

2. Фудбал - II место -екипно во фудбал (Летен Камп-

Михајлово 17-25.07.2013) 

 

                      

 



   Викторија Наумчева 
Паралелка   VI г 

Математика 

1.Пофалница за активно учество на Меѓународен 

математички натпревар Кенгур  (Кавадарци, ООУ 

“Тоде Хаџи – Тефов“ 2012) 

2.Прво место на училишен натпревар по 

математика. (Кавадарци, ООУ “Тоде Хаџи – Тефов“ 

2015) 

3.Трето место  на натпреварот “Најдобри 

математичари” (Кавадарци, ООУ “Тоде Хаџи – 

Тефов“ 2013) 

 

Марков Кристијан 
Паралелка VIIIб 

 
• Прва награда на општински натпревар по физика 

(Кавадарци, ООУ''Тошо-Велков-Пепето'' 2015) 

•  Трета награда на регионален натпревар по 
биологија (Велес 04.11.2014) 
                                

 

Бојан Илов 
Паралелка IXa 

Mузичка уметност  
1.  Освоена трета награда на училишен натпревар 
по музика Дисциплина Солфеж (Кавадарци, 2012) 
 

                              Драган Исаков 
Паралелка IX a 

                                

1. Второ место на Регионален натпревар за 

Противпожарни апарати во Валандово-2014г. 

2.Прво место на Општински наптревар за 

Противпожарни апарати-2014г. 

3.Прво место на Општински натпревар за 

Противпожарни апарати-2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Симона Јованова 
Паралелка 8 б 

   Литература: 
                           
  1. Детски Лирски Треперења – прва награда за 
поезија  
      (Охрид 2014) 
  2.Ракатки – трета награда за поезија (Скопје 2015) 

  Физика: 

 1.Трето место – општински (Кавадарци 2015)     

     Балет:  

1.Интернационален денс фестивал (ИДФ СКОПЈЕ) –

прво место јуниор (Скопје 2013) 

Валерија Касапинова 
                                        Паралелка  VIIв 
Спорт 

1. Втора награда на општински натпревар во 

ракомет (Виница 2015) 

2. Втора награда на општински натпревар во 

тенис (Кавадарци, Спортска сала Јасмин 

2014) 

Уметност 

1. Трета награда во балетски настапи заедно 

со цела балетска група (Скопје 2009) 

Петар Јованов 
Паралелка: IX a 

 

Техничко образование 

1. Трета награда на училишен натпревар по 
техничко образование „Млади техничари и 
иноватори“ 
( Кавадарци, ООУ „Тоде Хаџи – Тефов“ 2014) 
 

2. Втора награда на училишен натпревар по 
техничко образование (Кавадарци, ООУ 
„Тоде Хаџи-Тефов 2013) 
 

3.  Втора награда на училишен натпревар по 
техничко образование (Кавадарци, ООУ 
„Страшо Пинџур“ 2012) 

 

 

 

 

 

 



Менче Стојановска 
VIIв   одделение 

 

Музичка уметност 
1. Прва награда на меѓународен натпревар на 

флејта (Охрид 2014) 
2. Втора награда на републичко ниво “Млади 

музичари“ на флејта (Скопје 2014) 
3. Прва награда на републички натпревар на 

флејта (Штип 2014) 
4. Прва награда на општински натпревар на 

флејта (Кавадарци 2014) 

 

Спорт 

Прва награда по стрелаштво на Oпштинско 

првенство (Кавадарци 2014) 

Литературно творење 

Втора награда за поезија на тема Новогодишни 

и Божиќни празници (Кавадарци 2013)     

 

 

 

Лазар Стојановски 
Паралелка VI б одд 

Математика 
1.Втора награда на општински натпревар по 
математика  
(Кавадарци, ООУ “Тоде Хаџи – Тефов“ 2015) 
 
2.Втора награда на општински натпревар по 
математика 
(Кавадарци, ООУ”Tошо Велков Пепето”2014) 
 
3.Трета награда на меѓународен математички 
натпревар КЕНГУР 2012 
 

Литературно творење: 
          1.Второ место за наградени лични творби 
          (Кавадарци, ООУ”Тоде-Хаџи-Тефов”2015)  
 


