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Проглашење победника конкурса:  
Пословице: Ванвременске мудрости 

 
 
Поштована гђо Кашерић,  
 
Након завршеног конкурса  ‘’Пословице – ванвременске мудрости’’ пристигло је 1024 
рада из 35 средњих школа, од којих је 899 радова одговарало условима конкурса. 
 
Школа која је послала највише радова који одговарају условима конкурса је Гимназија 
,,Вељко Петровић’’ из Сомбора. 
 
Овим путем Вас обавештавамо да је процес жирирања и селекције радова ученика на 
конкурсу Пословице: Ванвременске мудрости успешно завршен.  
 
Победници су  следећи:  
 
Кад највише грми, најмање кише пада 
Милана Ђукић, Милица Новаковић, III-4   
Eкономска средња школа „Боса Милићевић“ Суботоца 
Ментор: Јелена Стреларац  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Вук длаку мења, али ћуд никада  
Огњен Гавранић, 2-5, Лидија Миљанић, 
Гимназија „Жарко Зрењанин“, Врбас 
 
Ментор : Лидија Миљанић 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ко другоме јаму копа, сам у њу пада  
Мезић Кристина, 4-1, Наташа Недимовић,  
Митровачка гимназија, Сремска Митровица 
 
Ментор : Наташа Недимовић 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Не гледа Бог на каљаве ноге, већ на чисто срце 
Санела Усковић II2, Данијела Алексић,  
СШ „Вук Караџић“, Сечањ 
 
Ментор : Данијела Алексић 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Паметан полако иде, а брзо дође 
Арсеније Кнежевић, IV2, Мирјана Божајковић, 
 Техничка школа „9.мај“, Бачка Паланка 
 
Ментор : Мирјана Божајковић 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

 
 
У туђем оку види сламку, а у своме греде не види   
Немања Здравковић, Михајило Цабунац, Катарина Попов,  
Екoномска школа „9. Мај“, Сремска Митровица 
 
Ментор : Катарина Попов 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Овим путем бисмо Вас замолили да ово обавештење о завршетку жирирања и 
одабраним победницима, проследите школама које су учестовале у Конкурсу како би 
обавестили своје ученике и ученице. 
 
Наш план је да почевши од данас, до уторка 23. јуна 2020. године сваког дана на 
нашем сајту објавимо победнике једне пословице.  
 
Накнадно ћемо Вас обавестити о начину доделе награда, а све у складу са прописаним 
мерама које је прописала Влада Републике Србије у циљу пречавања панкдемије 
вирусом КОВИД-19.  
 
Уједно Вам се и захваљујемо на подршци коју смо са Ваше стране имали током 
целокупног пројекта!  
 
У Новом Саду,  
19.06.2020. године 

 
С поштовањем 

 
Наташа Игић 

Координаторка за сарадњу са институцијама  
060 5760272 
069 2019012  


