
Popis učenika kojima će se prema zaključku gradonačelnika Grada Omiša 

uručiti pripadajuće nagrade jer su na školskim natjecanjima pod 

pokroviteljstvom Ministarstva, znanosti i obrazovanja u 2020.g. osvojili jedno 

od prva tri mjesta u pojedinačnoj konkurenciji na razini 

 županije ili države,  a imaju prebivalište na području Grada Omiša  

 

 

1. Marin Mandić – za osvojeno prvo mjesto na Državnom natjecanju iz 

povijesti i drugo mjesto na Županijskom natjecanju iz geografije. 

 

2. Duje Bauk - za osvojeno prvo mjesto na Državnom natjecanju iz engleskog 

jezika. 

 

3. Dora Sovulj - za osvojeno drugo mjesto na Državnom natjecanju iz 

biologije. 

 

4. Luka Grabovac - za osvojeno prvo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument klarinet i za osvojeno prvo mjesto na Županijskom natjecanju iz 

astronomije. 

 

5. Viktorija Buljević - za osvojeno prvo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument flauta. 

 

6. Marko Duvnjak - za osvojeno prvo mjesto na Županijskom natjecanju iz 

matematike. 

 

7. Tonka Lelas - za osvojeno prvo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument oboa. 

 

8. Jelena Mimica - za osvojeno prvo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument violina. 

 

9. Nina Perkušić - za osvojeno prvo mjesto na Županijskom natjecanju 

LiDraNo 2020.   

 

10. Josip Vilić - za osvojeno prvo mjesto na Županijskom natjecanju iz tehničke 

kulture. 

 

11. Ivona Buljević - za osvojeno treće mjesto na Županijskom natjecanju iz 

fizike i za osvojeno treće mjesto na Županijskom natjecanju iz geografije. 

 

12. Tihana Beović - za osvojeno drugo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument flauta. 

 



13. Sandra Brstilo - za osvojeno drugo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument violina. 

 

14. Tonka Fistanić - za osvojeno drugo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument saksofon.  

 

15. Lucia Grlanović - za osvojeno drugo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument oboa. 

 

16. Bartul Juričević - za osvojeno drugo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument saksofon. 

 

17. Jelena Mandić - za osvojeno drugo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument oboa. 

 

18. Paula Mikas - za osvojeno drugo mjesto na Županijskom natjecanju iz 

likovne kulture. 

 

19. Dominik Pupačić - za osvojeno drugo mjesto na Regionalnom natjecanju, 

instrument truba. 

  

20. Martin Ante Rogošić - za osvojeno drugo mjesto na Županijskom 

natjecanju iz informatike. 

 

21. Paula Uvanović - za osvojeno drugo mjesto na Županijskom natjecanju iz 

informatike. 

 

22. Ivan Barić - za osvojeno treće mjesto na Županijskom natjecanju iz grčkog 

jezika. 

 

23. Frane Marušić - za osvojeno treće mjesto na Županijskom natjecanju iz 

matematike. 

 

24. Tatjana Runac - za osvojeno treće mjesto na Županijskom natjecanju iz 

astronomije. 

 

25. Nika Škorić - za osvojeno treće mjesto na Županijskom natjecanju iz 

geografije. 

 

 

 

 


