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Рођени на игралишту
Истакнути асови о свом виђењу Школских олимпијских игара
ПРОМОТОРИ

М

отив да се успе и победи никада није
био споран код основаца и средњошколаца. Нема сумње, међутим, да он
додатно јача када их на том путу бодре
они који су већ стигли на то место успеха о којем
многи клинци и клинцезе маштају. На минулим
Државним првенствима уз ђаке су били многи истакнути и прослављени спортисти... А неки од њих
су прве корака ка професионалном спорту направили управо на школским такмичењима.
Владимир Грбић, одбојкашки ас, промотер државног првенства у одбојци- меморијал „Милош
Грбић“, Зрењанин/Клек април 2011.

Светлана Китић

ИЗЛАЗАК ИЗ СЕНКЕ
Светлана
Китић, најбоља
рукометашица свих
вемена, промотор
државног првенства
у рукомету,
Александровац,
Кладово, мај 2011.
- Надам се да ће
школски спорт
коначно изаћи из
сенке. Верујем да има
снаге да нам изнедри
нове шампионе.
Уосталом, рукомет
сам заволела у
школи. Наставници су
кључна карика, они
својим доприносом и
залагањем подстичу
децу на спорт.
Морамо сви заједно
да помогнемо да
се стање у спорту
промени, а нема
сумње да је школски
спорт база, полазана
тачка у тој мисији.
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Владимир Грбић

Жикица Милосављевић

државних првенства су стварно феноменлне, јер
се ту деца друже. То је основ свега. Наравно имају
и прилику да се надмећу, такмиче. Тако и науче да
сарађују у оквиру групе – рекао је Грбић.
Жикица Милосављевић, бивши рукометни репрезентативац, промотор државног првенства у
рукомету, Долово, мај 2011,
- Учествовао сам неколико пута на школским такмичењима. Сећам се да смо играли напољу, на бетону и
све су то заиста дивна искуства. Сјајно је што клинци
у току школске године имају прилику да учествују на
такмичењима и да освајају медаље. Сигуран сам да
ћемо захваљујући оваквим манифестацијама редовно
добијати нове спортске асове. То је уједно и одлична
прилика да уочите таленте, који нису у клубовима и
које тек треба „погурати“ према одређеном спорту.
Александар Јевтић, фудбалер Ђијангсу Саинтија, промотер државног првенства у малом фудбалу,
Кладово, април 2011.
- Прве фудбалске кораке направио сам управо на
школским такмичењима. Често сам у Шапцу учествовао са својом школом. Колико се сећам били
смо прилично добри. Велика ми је част што ми се
указала прилика да будем промотер државног првенства. Битно је да дечаци и девојчице кроз оваква
такмичења јуре свој сан. Можда баш једног дана
тако стигну и до Црвене звезде.

Александар Јевтић

Драган Маријанац

– Снажне спортске емоције први пут сам осетио
управо на школским такмичењима. Тада нисам
био свестан колико је за професионалну каријеру
значајно бити део тих првенства. Много тога сам
прошао кроз школски спорт. Сада се, међутим, суочавамо са тешким чињеницама -60 одсто деце се
не бави никаквом активношћу, чак 88 одсто има
криву кичму, или равна стопала, да не причам о
другим алармантним подацима. Влада тотална
незаинтересованост деце за спорт. На нама је да
се преиспитамо и увидимо шта је то што можемо да учнимо како бисмо их усмерили ка спорту
и здравом начину живота. Манифестације попут

Драган Маријанац, рукометаш Партизана, промотер државног првенства у рукомету, Александровац, Кладово, мај 2011.
- Прву медаљу сам освојио на школским такмичењима, а данас шест година касније сам шампион
Суперлиге. Драго ми је што сам поново био део овог
тима. Учествовање на школским такмичењима је веома битно и то искуство много значи у даљој каријери. Имао сам прилику да учествујем и на школском
Светском првенству. Одржано је у Француској, а моја Лазаревачка гимназија је такмичење завршила на
седмом месту. То првенство је по квалитету и рангу
са нашом Првом лигом – објаснио је Маријанац.

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАРТ 2012.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Спорт деце и омладине
је приоритет
Бројни видови подршке развоју спорта код млађих категорија

С

тратегијом развоја спорта за период 20092013 у Републици Србији јасно су дефинисани и њени приоритети. Спорт деце и омладине јесте први приоритет Стратегије, то је
био и основ да Министарство омладине и спорта од
2010. значајно повећа буџет Савезу за школски спорт
и Олимпијско васпитање. Спорт деце и омладине
представља кључну карику за формирање здравих
животних навика младих, што директно води грађењу здраве, јаке и стабилне
нације.
Министарство омладине и спорта је у уговорима
за финансирање редовних
програма националних
гранских савеза јасно дефинисала проценат који ови савези морају да
издвоје за реализацију
програма школске деце.
На тај начин уз подршку
Министарства омладине
и спорта поједини национални грански савези Драган Атанасов
спроводе активности које обухватају велики број деце, које су данас постале
део система. Већина националних спортских савеза
у својим програмима као значајан сегмент деловања има активности усмерене на развој спорта деце
и омладине. Неки од примера таквих активности су:
„Национални програм ватерпола за децу од 7-9 година” (Ватерполо савез Србије), Пројекат џудо камп
„Judo Friends”, Пројекат „Мини рукомет” (Рукометни савез Србије), „Школска атлетска лига Србије”
(Атлетски савез Србије), „Мини баскет” (Кошаркашки савез Србије) „Одбојка сутра – Лопте за победе” (Одбојкашки савез Србије), Првенство основних
школа у бициклизму (Бициклистички савез Србије),
„Бадминтон - школски спорт” (Бадминтон савез Србије), „Свака школа по један стонотениски сто” (Стонотениски Савез Србије), „Гимнастика за све – пилот
програм развојне гимнастике у основним школама”
(Гимнастички савез Србије), „Голф Академија за младе” (Голф савез Србије) и други.
Други вид помоћи у развоју спорта деце и омладине
јесте било повећање ресурса савеза за школски спорт
и олимпијско васпитање који је добио свој ,,кров над
главом,, и где се радило на подизању и капацитета у
људским ресурсима.
Трећи и веома важан вид помоћи се огледао у реализацији два везана програма, изградње више од 70

терена са вештачком травом натериторији целе Србије и реализација пројекта које је финансирало Министарство омладине и спорта ,,Мали терени велика
радост,, где су професори физичке културе управо на
тим теренима организовали активности за децу која
нису обухваћена системом тренинга.
Четврти вид помоћи развоја спорта у школама, а
које је Министарство омладине и спорта реализовало
у предходним годинама, јесте и расподела спортске
опреме у оквиру пријекта
које финаира Министарство омладине и спорта
,, Опрема за све спорт за
све,,
Ми ни стар ство омладине и спорта финансира
и организацију и одржавање кампова за младе и
перспективне спортисте.
Сваке године на преко 45
локација у Србији, органи зу ју се кам по ви где
уче ству је пре ко 4.000
мла дих спор ти ста из
преко 60 спортских грана и реализује се преко 30.000 пансион дана на годишњем нивоу.
Спорт у школама је велика и комплексна област
која обухвата организоване наставне и ваннаставне
активности ученика и студената које се спроводе у
оквиру наставе физичког васпитања, али такође обухвата и организовање школских и универзитетских
спортских такмичења. Као што сам већ поменуо, ова
област је дуго било запостављана и када смо почели да
радимо на предлогу новог Закона о спорту, постојао
је читав низ питања која су морала бити решена. Поштујући принципе надлежности у Закону о спорту се
нашло неколико решења која помажу у унапређењу
овог сегмента. Међутим оно чиме се морамо бавити
у будућности јесте и рад на актима Министарствима
омладине и спорта и Министарства науке и просвете
којима се ближе уређује систем физчког васпитања. Сарадња наша два министарства је на високом нивоу али
оно што нас очекује јесте израда нове Стратегије која
ће обухватити и измену читавог низа докумената која
ће унапредити реализацију наставе физичког васпитања. . Заправо наш највећи задатак јесте укључивање
што више деце, која нису активна у спортским клубовима, у наставне и ваннаставне активности, опремање
школа и реконструкције и изградња што више сала у
којима се ове активности могу и реализовати.

УВОДНА РЕЧ

САЛЕ КАО ОБЈЕКТИ
Од марта 2011.
године, школске
фискултурне
сале имају
статус спортских
објеката, тако да је
Министарство, на
основу конкурса
који се расписује
сваке године и
комплетности
достављене
документације било у
могућности да улаже
у обнову, изградњу
и реконструкцију
школских спортских
објеката широм
Србије, а кроз
реализацију конкурса
настоји да подстакне
и цивилни сектор
на иницијативу и
реализацију локалних
и националних
пројеката, између
осталог и у овој
области.

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАРТ 2012.

3

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ

будућност и нада

Нови српски
центар гимнастике
Ђаци из овог дела наше земље истакли су се у више спортова

О

д ка да је уста но вљен школ ски
спорт у Србији ђа ци из Браничева се такмиче. Клинци
и Клинцезе из овог земље у
последњој деценији показали су да су
изузетно талентовани за: гимнастику,
рукомет, одбојку и мали фудбал. Управо у овим спортовима су као по навици
освајали медаље на школским државним
првенствима.
Велики број запажених резултата су ученици
и ученице основних и средњих школа постигли у
протеклом периоду. Међутим, један се посебно издваја – четврто место Пожаревачке гимназије на

КООРДИНАТОР
– ДРАГАН ЋИРИЋ
Рођен: 12.11.1952. у
Пироту. Образовање:
Факултет за физчку
културу. Координатор:
Од 1999. године
је задужен за
Браничевски
округ. Запослен у
Медицинској школи у
Пожаревцу.

школском Светском рукометном првенству 2006.
у Поречу.
Браничевски округ има осам општина: Велико
Градиште, Голубац, Кучево, Петровац, Жагубица, Мало Црнице, Жабари и Пожаревац. У систему школског спорта су 35 основних и 10 средњих
школа. За многе од њих је чула цела Србије, попут
школе -некада познате као „Моше Пијаде”, а данас под именом „Јован Цвијић”. Рукометашима
ове школе из Костолца некада није било равних
у Србији, баш као ни ученицима техничке школе
“Никола Тесла” из истог места или ђацима средње
школе „Младост” из Петровца.
Ка да се ка же “Бра ни чев ски ор куг”, у све ту
школ ског спор та мно ги ма је пр ва асо ци ја ци ја
гимнастика. Управо у овом спорту Костолац је
био домаћин последњег првенства, на којем је наступило 113 такмичара, а које је отворила, бивша
министарка омладине и спорта Снежана Самарџић- Марковић. Домаћин се на овом такмичењу

4

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАРТ 2012.

истакао у многим дисциплинама, како у
по јед ни ча ној та ко и у екип ној кон куренцији.
Не ма ди ле ме, број шам пи о на у
гимнастици биће још већи у блиској
будућности, с обзиром на то да је Мини стар ство омла ди не и спор та увидело да Ко столац има потен ци јал да
из ра сте у срп ски цен тар гим на сти ке.
Министарство се, наиме, одлучило да помогне Костолцу у изградњи гимнастичарске
сале у оквиру Хале спортова, која ће по „понуди“
бити достојна домаћинства и једног Европског
првенства.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
МОРАВИЧКИ ОКРУГ

будућност и нада

Улагање у будућност

КООРДИНАТОР
– БРАНИСЛАВ
ДАМЊАНОВСКИ

Чачак и околне општине могу да се похвале завидном
инфраструктуром за школска такмичења

Рођен: 7. 05. 1955. у
Чачку. Образовање:
Факултет за
физичку културу.
Координатор Савеза:
од 2000. званично
је именован на
место координатора
Моравичког округа
Савеза за школски
спорт и олимпијско
васпитање Србије.

Н

ема сумње да је државно првенство само
по себи без премца. Међутим, често општинска такмичења умеју да буду и занимљивија и квалитетнија од окружних
или међуокружних првенстава. То наравно
зависи и од града, од општине и њене посвећености и жељи да помогне развитку
школског спорта. Чачак је сјајан пример
таквог града. Јасно је и да нису случајност врхунски резултати које млади
Чачани упорно постижу, те и зашто
једно њихово општинско такмичење
по квалитету заслужује да се можда и
другачије зове.
Широм Моравичког округа школска такмичења се у континуитету одвијају од 1993.
године. У систему школског спорта су 38 основних и
12 средњих школа, односно 16.412 основаца и 8.604
средњошколаца. На такмичењима у свих 10 школских спортова заступљене су све општине – Чачак
са 16 основних и шест средњих школа, Горњи Милановац са седам основних и три средње школе, Лучани са шест основних и једном средњом школом и
Ивањица са девет основних и две средње школе. Из
квантитета по обичају произлази квалитет. Чачанска гимназија је два пута била рукометни олимпиј-

ски шампион, баш као и кошаракаши, атлетичари и
одбојкаши основне школе „Милица Павловић“.
Чачак сваке године организује државна првенстава у кошарци и одбојци. Недавно, прецизније у
децембру 2011. био је домаћин квалификациног такмичења за одлазак на Светско првенство у одбојци. Овакву привилегију
није заслужио случајно. Стално улагање
града у инфраструктуру омогућило је
овом граду да редовно гости ђаке из целе Србије. У општини Чачак веома су
поносни на чињеницу да су у последње
четири године никле четири школске
сале на сеоском подручју. Баш зато је
редован учесник школских такмичења и
основна школа „Владислав Петковић Дис“ из
Заблаћа. Резулати ученика ове школе све су бољи,
јер су пре две године коначно добили салу, која је
додатно поспешила рад и професора и ђака. Иста ситуација је и у Слатини, Пријевору, Прељини. Све новозграђене сале су капацитета око 400 гледалаца.У
плану је и покривање базена у Чачку, као и изградња
спортске дворане у Мрчајевцима. С обзиром на све
то, мало кога ће у будућности моћи да изненаде врхунски резултати спортиста из Моравичког округа.
Они се с правом очекују.

ТАНАСКОВИЋ,
ОБРАДОВИЋ...
Систем школског
спорта у Моравичком
округу „избацио“
је кошаркашке
тренере Желимира
Обрадовића и
Владимира Андроића,
одбојкашког
аса и данашњег
председника Савеза
за школски спорт
и олимпијско
васпитање Жељка
Танасковића...
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ПРИЗНАЊА СА СВИХ СТРАНА

Из система школског спорта у Нишу „изашли“ су многи познати
спортисти: Иван Миљковић (одбојка), Лидија Михајловић
(стрељаштво), Дејан Рамбо Петковић (фудбал), Александра
Алексић и Милош Пауновић (гимнастика)...

Успешан рад Савеза за школски спорт града Ниша није могао да
прође неопажено. Савез је добитник признања Владе Републике
Србије, Министартства просвете и спорта, Савеза за школски
спорт и олимпијско васпитање Србије, Спортског савеза Ниша,
Секције спортских новинара Ниша...

НИШАВСКИ ОКРУГ

ОД МИЉКОВИЋА ДО РАМБА...

Престоница школског
спорта
Ниш је већ годинама пример врхунске организације такмичења
основаца и средњошколаца на свим нивоима

А
КООДРИНАТОР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
Рођен: 21.03.1956. у
Нишу. Образовање:
Факултет за
фичку кулутуру.
Коодринатор
Савеза: од 1995.
године, а 2005.
изабран је за члана
Управног одбора
и председника
централне
такмичарске
комисије Савеза
за школски спорт
и олимпијско
васпитање
Србије. Такође,
2005. изабран за
генералног секретара
Савеза за школски
спорт града Ниша.
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ко бисмо школски спорт посматрали као
државу онда би Ниш био престоница,
главни град те земље у којој је такмичење и развој школараца најважнија државна активност. Када се зна да је
Ниш 2008. био домаћин Олимпијских игара, као и да је 2010.
изнедрио светског рукометног
вицешампиона (женска екипа
гим на зи је „Сре ван Сре мац“),
онда сасвим сигурно и престају сва питања и дилеме на тему
зашто и да ли заслужујује тако
високу и цењену улогу.
О школском спорту у Нишу говори се од 1973. када је установљен Савез за школски спорт и олимпијско васпитање општине Ниш.
Прошао је кроз турбулентан период, био и пред гашењем. Светло на крају тунела указало се коначно
1995. када је формирањем Спортског савеза Ниша
установљена и комисија за школски спорт. Изгледа је број пет срећан за нишки школски спорт – јер
2005. најзад је формиран и Савез за школски спорт
града Ниша. Оснивачи савеза су били школско
спортско друштво “Пионир” из ОШ “Бубњачки хероји” и школско спортско друштво “Горан” из ОШ
“Ратко Вукићевић”. Савез чине 36 основних и 19
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Рукометашице гимназије „Стеван Сремац”

средњих школа са 46.000 ученика, који се током
школске године такмиче у десет спортова. Сва такмичења у игри са лоптом се организују по систему
лига, па се тако у четири лопташка спорта у току
године одигра између 600 и 700 утакмица. Такмичења су изузетно масовна- мали фудбал броји 40,
кошарка 56, рукомет 45, а одбојка 50 екипа. Поред
редовних активности, Савез за школски спорт града
Ниша организује велики број окружних, међуокружних, републичких и квалификационих првенстава
за одлазак на светска првенства.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ

будућност и нада

Одбојкашице гимназије „Светозар Милетић”

Кошаркаши гимназије „Светозар Милетић”

Стварно најбољи
Нови Сад има две школе које су по учинку на такмичењима
у прошлој години биле најуспешније у Србији

У

колико погледамо учинак школа у прошлој
години и једноставно саберемо један и један добићемо следећи резултат – две школе
из Новог Сада, једна основна и једна средња, су без премца и с пуним правом заслужују прво
место. Основна школа „Петефи Шандор“ и гимназија „Јован Јовановић Змај“ најбоље су у Србији
рачунајући бодове освојене у свим спортовима, на
свим степенима такмичења у школском спорту.

Фудбалери ОШ „Петефи Шандор”

ГЕРИЋ, ПОПОВ, ГЛУХАК...
Кроз систем школског спорта у Јужнобачком
округу прошли су многи истакнути спортисти,
између осталих: Андрија Герић (одбојка), Тијана
Вукановић (пливање), Стева Попов (рукомет),
Стефан Стојачић (кошарка), Антон Глухак
(атлетика)...

Ово је сва ка ко до бар и
врло јасан увод у питање
функ ци о ни са ња школског спор та на про стору Ју жно бач ког окру га.
Тра ди ци ја школ ских
так ми че ња у овом де лу
Србији датира још од 1970.
године када је одржана прва
спортска олимпијада школске
омладине Војводине, популарни СОШОВ.
Јужнобачки округ са својих 12 општина може да
се похвали да систем школског спорта подржава 50
основних и 15 средњих школа. На територији града
Новог Сада активно је 37 основних и 17 средњих
школа. Још једном рачуницом у низу стижемо до
податка да је 10.000 ученика укључено у школски
спорт, што заправо значи око 15.000 наступа, јер
велики број деце похађа секције више спортова. С
обзиром на оволики број наступа- резулати нису
изненађење.
Ђаци из Јужнобачког округа доминантни су у
пливању, одбојци, кошарци... Уосталом, кошаркашице средње школе „Светозар Милетић“ показале
су се и на школском светском првенству у Фрнацуској, где су освојиле четврто место. Што се основних школа тиче, чак по три пута на нивоу округа, по
постигнутим резултатима, биле су најбоље „Прва
Војвођанска Бригада“ и „Ђура Јакшић“ Каћ.
Да ли ће новосадске и генерално школе из Јужнобачког округа остати на врху школског спорта првенствено зависи од Олимпијских игара у Сремској
Митровици, где ћемо за само недељу дана добити
имена државних првака у 10 спортова, као и у два
промотивна.

КООРДИНАТОР
– ЗВОНКО ТАКО
Рођен: 29.05.1951.
Образовање:
Факултет за физичку
културу. Координатор
Савеза: од 2005. пре
тога у СОФК Новог
Сада радио као
самостални стручни
сарадник за школски
спорт.
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Игре већ могу
да почну

Бранислав
Нединовић

Домаћин IX школских Олимпијских игара, град Сремска
Митровица, спреман да угости ученике из целе Србије

У

лога организатора одувек је тражена. Када најбољи кандидат прође „аудицију“ почиње прави посао. Дуга припрема терена,
мукотрпан рад, свакодневна вежба и непрестано понављање. А онда- финални тест. Излазак на позорницу где ће сва светла и очи бити
упрте баш у њега- организатора. Свака грешка ће
се видети, а сваки искорак биће награђен аплаузом.
Главну улогу на седмодневној спортској представи
познатој и као - IX Школске олимпијске игре добио је град Сремска Митровица. Терени су припремљени, вредно се ради- отуд и уверење свих људи
из организације да ће Сремска Митровица у мају
2012. превазићи све претходне домаћине школских Олимпијских игара. Градоначелник Сремске
Митровице Бранислав Нединовић напомиње да
ће Игре у његовом граду бити идеална прилика да
ђаци развију и усвоје многе вредности.
– Не почињу школске Олимпијске игре случајно
9. маја. Идеја је била да на Дан Европе крену сва

такмичења ђака из целе Србије. Игре су иделана
прилика да се промовишу европске вредности, а
млади људи су управо ти који ће то и најбоље урадити – сматра Нединовић.
Свестан је градоначелник Сремске Митровице у
коликој мери једна масовна манифестација попут
школских ОИ, на којој ће према проценама наступити око 4.000 ђака, може да буде битна за помоцију једног града.
- Припрема за Игре одавно трају, доста тога је
урађено по питању инфраструктуре. Свакодневно
ће кроз Сремску Митровицу продефиловати на хиљаде деце и то је сасвим сигурно веома важно за
промоцију града. Сматрам да ћемо као град показати да смо добри организатори, а уколико учесници
Игара на крају задовољни напусте Сремску Миторовицу онда ћемо моћи да кажемо да смо урадили
нешто велико – напоменуо је Нединовић.

СМЕШТАЈ ЂАКА У КАСАРНИ
На хиљаде основаца и средњошколца на Играма ће се представити у 12 спортова. Велики број
деце, велики број спортова – логично питање је
где ће клинци и клинцезе бити смештени и где
ће се сва та такмичења одвијати...
- Град Сремска Митровица формирао је одборе за различита питања у вези са организацијом.
Једно од најзначајних питања односило се на смештај. Оно је регулисано заједничком сарадњом
Министарства омладине и спорт и Министарства
одбране. Деца ће током Игара бити смештена у
касарни „Бошко Палковљевић Пинки“ у Сремској Митровици – објашњава Богдан Божин, заменик начелника градске Управе Сремска Митровица.
Божин истиче значај сарадње са Министарства
омладине и спорта у организацији Игара.
- Подршка Министарства омладине и спорта
је изузетна и била је неопходна. Зато је све у најбољем реду. У Сремској Митровици има 22 затворена спортска објекта, а укупно 64 спортска
терена. Велики број терена је у одличном стању.
Затворени терени су нам били приоритети, како не бисмо зависили од временских прилика.
Неким објектима била је преко потребна адаптација... Доста тога је урађено и искрено верујем
да ће престојеће Игре бити најбоље досад – рекао
је Божин.
Свечано отварање Игара биће уприличено на
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ОЛИМПИЈСКА
НАЧЕЛА
Важно је учествовати,
а не победити!
Фер-плеј током
такмичења!
Неговање и
развијање
пријатељства!
Мирослав Драгојловић

Богдан Божин

Алтетском стадиону у Сремској Миторвици. За
клинце и клинцезе резервисана је и градска плажа,
а Хала Пинки у граду домаћина биће база многих
спортова, баш као и неколико школских сала.

ТАКМИЧЕЊЕ У ЈОШ ПЕТ ГРАДОВА
Школски олимпијци неће окупирати само Сремску Митровицу. Још пет градова биће у олимпијској
игри. Стонотенисери ће медаље освајати у Шиду,
фудбалери у Старој Пазови, стрелци у Инђији, а
пливачи у Београду. Џудо је промо спорт на предстојећим Играма, а џудисти ће своју вештину демонстрирати у Руми.
- Када су школска такмичења у питању, ово су
углаваном све једнодневни спортови. Заправо,
такмичења у овим градовима трајаће по два дана,
првог ће наступити основци, а наредног средњошколци. Пливање, срељаштво, стони тенис су масовни и традиционално је да деца које се такмиче
у овим спортовима посао завршавају истог дана,
тако да они неће бити смештени као остали ђаци
у касарни – каже Мирослав Драгојловић, коорди-

Саша Радановић

натор Савеза за школски спорт и олимпијско васпитање Сремског округа.
Подела олимпијског колача са местима ван Срема је, према речима Драгојловића, једноставано била неопходна.
- У Сремском округу нама затвореног олимпијског базена и због тога нису постојали услови да
се испоштују пливачке дисциплине. Не сумњам
у то да ћемо показати да смо добро организована
регија када је школски спорт у питању. Жељно и
спремно очекујемо Олимпијске игре – нагласио је
Драгојловић.

УСПОМЕНА ЗА ЦЕО ЖИВОТ
Први конкретни кораци ка школским Олимпијским играма одавно су начињени. Остало је
времена још само за оне завршне. Али колико год
организатор био спреман, осећај одговорности за
хиљаде и хиљаде деце, учесника Игара неће лако
нестати ни после 15. маја.
- Као један од иницијатора идеје да се у Сремској
Митровици одрже школске Олимпијске игре могу
да кажем да сам сасвим уверен у врхунску организацију. Од старта смо добили подршку Министарства омладине и спорта и Градске управе Сремска
Митровица, тако да су уобичајене препреке лакше
савладаване. Квалификациона такмичења за Игре
и даље трају и ми заиста једва чекамо да видимо
све те школске олимпијце у нашем граду – рекао
је Саша Радановић, самостални стручни сарадник
за школски спорт Градске управе Сремска Митровица.
Нема сумње да и ђаци једва чекају да стигну у
Сремску Миторвицу.
- Претходне генерације, које су учествовале на
школским Олимпијским играма, памте то такмичење као једну од најлепших успомена. Надам се
да ће лепа сећања понети и из наше Сремске Митровице – поручио је Радановић.
Игром случаја, баш у Сремској Митровици, граду
домаћина школске Олимпијаде, у септембру 2011.
откривена су имена првих учесника Игара. Првенство округа Срема је заправо било такмичење на
којем се добијала „виза“ за Олимпијске игре, а базен место на којем се јуриле школске олимпијске
норме. У „мору“ кандидата испливали су најбољи и
на листу, на којој има места за око 4.000 учесника,
први уписали своја имена. Чекамо да листа буде
коначна. Чекамо да Игре почну.

Неговање међусобног
поштовања и
толеранције, без
обзира на веру,
националност или
пол!

ШКОЛСКИ
ОЛИМПИЈСКИ
СПОРТОВИ
РЕДОВАН ПРОГРАМ
Пливање
Атлетика
Спортска гиманстика
Рукомет
Кошарка
Одбојка
Мали фудбал
Стрељаштво
Стони тенис
Мале Олимпијске
игре
ПРОМОТИВНИ
ПРОГРАМ
Џудо
Кајак
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Гарфилд, матиш
и злато на играма
ЗВЕЗДЕ ШОИ

НАЛИК РАНОМИ
КРОМОВИЏОЈО
Због неодољиво
сличног стила
пливања Ребеку
Репман тренери
најчешће пореде са
Раноми Кромовиџојо.
- Немам узоре
којима посебно
тежим, али се дивим
многим врхунским
спортистима не само
из пливачког него
и из разних других
спортова - каже
Ребека.

Ребека Репман, кадетска репрезентативка Србије у пливању
„Немој скочити у воду, ако не желиш да будеш прва”, поручила је Ана Репман својој ћерки Ребеки
на њеном првом часу пливања. Ребека (17) је то
добро упамтила и буквално схватила. Она данас
скаче искључиво да буде прва, без обзира на то да
ли плива за репрезентацију Србије, клуб или своју
средњу медицинску школу из Сомбора.
– Имам осећај да сам у води цео живот. Тата ме је
од рођења водио на базен и често сам присуствовала
маминим тренинзима. Већ са две године сам научила да пливам. Полако сам увођена у тренинге и са
само пет година на изненађење свих освојила сам
прву медаљу на међународном пливачком митингу. Тамо сам проглашена најмлађом такмичарком и
на поклон сам добила великог плишаног Гарфилда,
од којег се нисам дуго одвајала. Тако је све кренуло,
кроз игру …- присећа се својих почетака Ребека .
Један позив мења све. Нарочито, ако стиже из
репрезентације.

– Вест да ме је селектор позвао на припреме са
репрезентацијом, мама која је иначе и мој тренер,
саопштила ми је у школи. Ишла сам у седми разред,
а позив ме је „ухватио” на часу и то ни мање ни више него за време писменог задатка из математике.
Од узбуђења сам скочила и истрчала из учионице.
Сви око мене су били у шоку. У том моменту ни
мама ни ја нисмо биле свесне да није баш згодно
време за причу, али то је било јаче од нас. Та вест
ми је променила живот.
Али та велика вест није променила и Ребеку.
Остала је иста девојчица која ужива у наступима
за школу.
– Дуго учествујем на школским такмичењима. За
основну школу „Иво Лола Рибар„ из Сомбора сам
освојила многе титуле, укључујући и прво место на
школским Олимпијским играма ученика Србије.
Велико ће ми задовољство бити да на предстојећим школским Олимпијским играма наступим за

Пораз ме
уздигао
Душан Тепавац, кадетски
репрезентативац у пливању
Душан Тепавац (у средини)

Базен у Сомбору као да има неку магичну
воду. Толико је она нетипична да чак редовно избацује и бисере. Душан Тепавац
један је од њих. Заједно је са другарицама
Ребеком Репман и Сањом Галац прикључен списку олимпијских нада Војводине
– Кина 2014. (јуниорска) и Рио де Жанеиро 2016. (сениорске Игре). Али, пре
него што стигне тамо Душан ће најпре
учествовати на школским Олимпијским
играма 2012.
– Као клинац пробао сам разне спортове, али ни у једном се нисам осећао довољно добро и пријатно. Онда сам дошао на
базен и све се променило. Пронашао сам
се већ на првом тренингу. Сећам се да је
било веома занимљо савлађивати технику,
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а имао сам тек седам година. Прве лекције
из пливања сам научио код тренера Саше
Плавшића, а данас сам у пливачком клубу
„Феникс”, код Ане Репман – прича Душан
Тепавац, кадетски репрезентативац Србије, којем је неприкосновени Мајкл Фелпс
највећи пливачки узор.
Стрпљиво је Душан тренирао и тражио
„своју” дисциплину. Пробао је једну, другу, трећу... а онда и осетио ону која му највише лежи.
–Делфин је дефинитивно за мене. Пливам 50 и 100 метара и у томе искрено уживам – каже Тепавац.
Недуго пошто се исказао као талентовани „делфин” његово име се нашло на
списку репрезентације Србије.

– Предиван је осећај када вам први пут
стигне позив да наступите за националну
селекцију. Када наступате за репрезентацију питање мотива се уопште не поставља – напомиње Тепавац.
Зна Душан врло добро како изгледа пливати за школу на Државном првенству.
– Редовно сам пливао и освајао медаље
за основну школу „Доситеј Обрадовић”.
Био сам први и на републичком првенству у ди сци пли ни 50 ме та ра дел фин.
Сада идем у средњу медицинску школу у
Сомбору и надам се да ћу успети да поновим успех од прошле године – амбицизан
је Тепавац.
Не жели Ду шан да разли кује до садашње победе и да једну означава као важнију од друге. Са поразима је, међутим,
другачија ситуација. Без проблема „упире прстом” на онај из којег је извукао највећу лекцију.
– Има један пораз који ме је до сада највише уздигао. На државном првенству у
Бечеју изгубио сам трку од највећег конкурента. Сећам се да је био бржи за 20
стотинки, а не као до тада за три, четири.
Пришао сам му после трке и рекао „последњи пут си ме победио”. Испоставило
се касније да сам био у праву – закључује
Душан Тепавац.

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

КРАТКЕ ТРКЕ
ПО УКУСУ

своју драгу средњу медицинску школу „Др.Ружица
Рип”. Волим да се такмичим за школу. То је посебан
осећај. Пливам и за себе и све своје другове из разреда, школе, раније и за учитељицу, те за наставнике, професоре, па и директоре. Због бројних успеха
моја слика је изложена у холу основне школе, што
посебно радује моје сестре и њихове другове.
Клуб „Феникс„ Ребека доживљава као породицу.
Каже то је посебна љубав и ту посебност осећа док
плива. А репрезентација? Каква су ту осећања...
– Пливаш за, како наш селектор каже, мајку Србију и када чујеш химну осетиш ону чудну бол и
срећу која се јавља само тад. То је неописив осећај,
који те тера да га поново и поново доживиш- напомиње телентована пливачица, која не крије велике
жеље и амбиције за будућност.
– Где сам за пет година? Наравно, Олимпијада
у Рио де Жанеиру, у бојама Србије. Једино тако ће
имати смисла.

Ребека Репман је
до скоро пливала и
прсно и делфин, али
сада као спринтерка
углавном плива 50 и
100 метара краул.
- Сада
специјализирам
кратке трке, јер сам
физички снажна.
По конституцији
сам таква да могу
снагом, пловношћу
и издржљивошћу да
постигнем велике
брзине - напомиње
Ребека Репман.

Она има таленат
Дејана Бајић, школска државна првакиња у гимнастици
Окретна гимнастичарка, грациозна балерина, енергична шоу играчица... Не, овде није реч о три особе, већ о једној и то девојчици од
11 година. Она дефинитивно има таленат. Дејана Бајић одушевила
је целу Србију у популарном телевизијском шоуу и својом импресивном плесном-кабаре тачком заслужила место у финалу. Велико вече је било пред овом невероватном девојчицом. Млада Новосађанка
је показала да не заслужује пет минута славе,
већ много, много више.
– Плакала сам од среће када сам освојила
прву златну медаљу. Касније сам се навикла
на победе и успехе... - прича Дејана.
Има више трофеја него година. Многе од
њих је освојила на школским такмичењима,
наступајући за своју школу „Милош Црњански„ из Новог Сада.
– Гимнастику тренирам од шесте године.
Волим све справе, мада ми најбоље леже партер и разбој. Гимнастика ме је привукла због
бројних елемента, скокова. На тренинзима се увек трудим, никада
не забушавам. Од првог тренинга сам настојала да сваку справу
савладам најбоље што могу. Вероватно отуд и резултати. Моје дру-

гарице из школе и ја смо увек најбоље. Прошле године смо екипно
освојиле друго место на Државном првенству, а ја сам била прва
појединачно.
Осим што тренира гимнастику у школској секцији, Дејана похађа
и балетску школу као и часове шоу-денса. Неко
би рекао превише обавеза за девојчицу од само
11 година, али Дејана не мисли тако...
– Када нешто много волите онда вам ништа
није тешко - јасна је Дејанина филозофија.
Ова талентована девојчица на све успехе
гледа као на степениште које је води ка зацртаном циљу.
– Имам пуно жеља. Ипак, једна се издваја.
Највише бих волела да постанем балерина и
да се школујем у Русији.
Дејану Бајић смо видели у финалу популарне емисије, а своју чаробну гимнастичарску
тачку извешће и у мају на школским Олимпијским играма у Сремској Митровици.
–Као и увек, ја ћу дати све од себе. Надам се да ће то бити довољно
за добар резултат, како у екипној, тако и у појединачној конкуренцији - скромна је Дејана Бајић.
СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАРТ 2012.
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Залет из Срема за
велике каријере
Александар Шоштар , председник Спортског савеза Србије о
значају малих и великих Олимпијских игара

С

ШКОЛОВАЊЕ
НАЈВАЖНИЈЕ
Шоштар је завршио
Машински факултет.
О значају образовања
каже:
- Ни једног тренутка
не сме школа да се
запостави. Многи
спортисти по завршетку
каријере имају проблем
како наставити живот.
Има и оних који потпуно
запоставе школу а
каријера у спорту не
иде жељеним путем.
Тако могу да настану и
социјални случајеви.
Због тога је јако битно
да школа буде у првом
плану јер знања ту
стечена важиће за
читав живот.

12

портски савез Србије (ССС) је у складу са својим обавезама посебно ангажован у креирању
спорта код школараца, средњошколаца, студената, војске… Како је у подели одговорности заслужан за неолимпијске спортове али пре свега
за спорт у локалу ССС у бројним акцијама промовише
развој спорта код деце и омладине.
- Некада се чини да то није битно, медијски незанимљиво али је истина потпуно другачија. У време
савремене технологије постоји оправдана бојазан да
нам деца неће, као некада , улазити лагано у спорт.
Бројне анализе показују какво нам је стање, у којем
правцу се одвија развој деце. То нису резултати који
позивају на аларм али ако се нешто не промени могло
би да постане забрињавајуће – каже, Александар Шоштар председник ССС.
Подсећајући се да је као
кинац осетио чари ватерпола и бављења спортом,
Шоштар додаје:
- То су била нека друга времена, када је спорт
многима био једина врста
активности ван школе. У то
време је наша држава била
моћна у већини грана, а таленти су се налазили у великом броју младих који су
своју будућност видели у бављењу фудбалом, кошарком, ватерполом…
И данас Србија има успешне спортисте.
- Јесте али нама је битно да установимо систем који
ће сам избацивати спортисте кадре да остваре добар
резултат. Због тога нам је јако важно да спорт приближимо деци.
Долазећи на чело ССС у јуну 2009. Шоштар је промовисао начело “ Свака општина – спортски савез “.
У продубљивању акције је брига о инфраструктури,
кадровима али посебно о школском спорту.
- Јако сам задовољан начином на који функционише
Савез за школски спорт Србије. То је прави пут којим
треба да се иде јер није ништа важније од чињенице да
деца од малих ногу почну да улазе у систем бављења
спортом. Некада су то игрице, касније и мала такмичења а круна су приредбе попут ове која нам предстоји
у Сремској митровици.
Један од доприноса ССС је акција „Шта тренираш”.
Она промовише спорт широм Србије.
– На оваквим смотрама главни задатак је да приближимо спорт младима, да их на практичан на-
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чин мотивишемо да изаберу спортску активност
за себе.
Акције су биле у Крагујевцу, Новом Пазару, Београду, Сремској Митровици, Новом Бечеју…
- За наше друштво је јако битно да се са њима настави и то је у нашем плану. Млади ће постати физички
активни, одбраће спорт за себе, усвојиће здраве животне навике. А шта то значи са заједницу у општем
смислу не морам да говорим.
Када је у питању сам школски спорт Шоштар нема
никакве дилеме:
- Развој школског спорта је један од приоритета у
Стратегији спорта у Србији која је донета 2009. Ова
година је специфична јер нас чека Сремска Митровица. Сигуран сам да ће
то бити велика приредба.
За школарце је то права
Олимпијада. Учесници ће
осетити драж такмичења,
узбуђење које настаје доласком бакље, отварањем такмичења, борбама за медаље
и на крају затварањем прииредбе. Знате у спортском
жи во ту нај ма ње има те
прилику да будете учесник
Игара. Имао сам срећу да
будем три пута учесник такве манифестације.
Своја искуства са Игара Шоштар представља врло
једноставно:
- Ко то није доживео тешко може да предпостави како изгледа. На једном месту најбољи спортисти планете у бројним спортовима. У олимпијском селу срећете
се са врхунским кошаркашкима, најбржим атлетичарима, феноменалним гимнастичарима… Осећате и
задовољство али пре свега понос што сте ту.
Следи и практичан савет школарцима учесницима
завршне смотре у Сремској Митровици- Многима од њих ће то остати незаборавна успомена. Али морају да знају да им је следећи корак учешће
на професионалним борилиштима и на крају правим
Олимпијским играма. Искуства стечена у Сремској
Митровици биће им важна у даљој каријери.
У наредном периоду ССС ће дати пуни допринос
организацији Школске олимпијаде.
- То је наша обавеза јер такмиење сматрамо изузетно важним у популаризацији спорта. Сигуран сам да
ће и колеге из Савеза за школски спорт свој посао урадити на најбољи могући наћин и да ћемо сви заједно
да уживамо у мајским данима ђачког спорта.

ШКОЛСКА
ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

Пливачи преко
очекивања
У седам округа, учествовао велики број ђака и средњошколаца

И

зузетно масовна су била квалификациона такмичења у пливању. Базени у већем броју градова били су тесни за све оне који
су хтели да изборе пласман на завршници
такмичења у Сремској Митровици.

БЕОГРАД
Краул: ученици I - IV разреда: Вељко Вуказић,
„20. октобар” 36.60, Душан Исаковић, „Вук Караџић” 37.26, ученице I - IV разреда: Емилија Живковић, IV „Десанка Максимовић” 38.56, Невена
Дедић, IV „Вук Караџић” 41.07, ученици V- VI разреда: Денис Шабан, „Светозар Милетић” 29.83, Вук
Будрак, „Филип Филиповић” 30.17, ученицe V- VI
разреда: Душица Бабић, „Књегиња Милица” 32.65,
Богдана Шобaт „Ђорђе Крстић” 32.95, ученици VII
- VIII разреда: Никола Јапунџић, VIII „Бранко Радичевић” 26.55, Урош Ерцеговић, VIII „Раде Кончар”
26.86 ученице VII - VIII разреда: Анђела Васић, VIII
„Деспот Стефан Лазаревић” 28.61, Нина Јовановић, VIII „Филип Кљајић” 30.04, ученици средњих
школа: Филип Вицковић, III „Зуботехничка школа”
53.49, Иво Пејовић, III „V гимназија” 53.97, ученице
средњих школа: Марина Матић, I „Спортска гимназија” 1:02.70, Катарина Кучук, I „IX гимназија”
1:04.64 Прсно: ученици I - IV разреда: Александар
Јокић, IV „Раде Драинац” 43.66, Алекса Добрић, IV
„Јован Стерија Поповић” 44.13,ученице I - IV разреда: Ивона Матић, IV „Радоје Домановић” 46.49,
Миа Петаковић, IV „Деспот Стефан Лазаревић”
46.95,ученици V- VI разреда: Милош Максимовић,
VI „Иво Андрић” 36.24, Никола Миловановић, VI
„Раде Кончар” 37.30, ученицe V- VI разреда: Маша Хаџи Николић, VI „Владислав Рибникар” 40.10,
Марија Цветковић, V „Уједињене нације” 41.39,
ученици VII - VIII разреда: Никола Митровић, VIII
„Браћа Барух” 35.99, Коста Митровић, VII „Бранко
Радичевић” 36.03, ученице VII - VIII разреда: Искра
Раце, VIII „Михаило Петровић Алас” 38.96, Марија
Митровски, VIII „Јелена Ћетковић” 39.22, ученици
средњих школа: Марко Милошевић, II „Зуботехничка школа” 1:05.85, Александар Лазаревић, I „Техничка школа Колубара” 1:09.05, ученице средњих
школа: Драгана Ивановић, II „Спортска гимназија”
1:16.63, Милица Грбић, II „IV гимназија” 1:20.56,
Леђно: ученици I - IV разреда: Иван Мартиновић, IV
„Ћирило и Методије” 37.80, Слободан Радоњић, IV
„Стари град” 42.69, ученице I - IV разреда: Ана Радуловић, III „Бранко Радичевић” 43.65, Уна Ивић „14.
октобар” 44.13, ученици V- VI разреда: Димитрије
Величковић, VI „Ђорђе Крстић” 35.18, Борис Костовић, VI „Лаза Костић” 36.52, ученицe V- VI разреда:
Сара Миладиновић, VI „Змај Јова Јовановић” 35.94,
Јелена Радоњић, VI „Стари град” 36.75, ученици VII

КОЛУБАРСКИ ОКРУГ
Краул: ученици I - IV разреда: Драгојловић Алекса „Прва основна школа Ваљево” 1:05.32, ученице I - IV разреда: Вујучић Нина „Нада Пурић „ 1:02.12, ученици V- VI разреда: Ђурђевић Алекса „Прва
основна школа” 36.99, Бебић Станко „Прва основна школа” 37.24, ученицe V- VI разреда: Драгојловић Наташа „Прва основна школа” 33.49, Марковић Андреа „ Владика Николај Велимировић” 38.30,
ученици VII - VIII разреда: Глигоријевић Лука „ Милован Глишић” 31.58, Јовановић Стефан „ Десанка
Максимовић” 33.58, ученице VII - VIII разреда: Ђурић Милица „ Прва основна школа” 35.52, Ненадовић
Тијана „Прва основна школа” 43.49, ученици средњих школа: Бељић Марко Економска школа Ваљево
59.18, Ранковић Лазар Техничка школа 1:00.02, ученице средњих школа: Николић Марија Ваљевска
Гимназија 1:14.83, Весић Милица Техничка школа Ваљево 1:27.99. Прсно: ученици I - IV разреда: Јовановић Иван „ Милован Глишић” 1:08.14, ученици V- VI разреда: Спасојевић Никола „ Десанка Максимовић” 1:07.24, ученицe V- VI разреда: Андрић Божица „Десанка Максимовић” 44.18, Триндић Матеа
„ Андра Савчић” 1:00.30, ученици VII - VIII разреда: Илић Миливоје „Владика Николај Велимировић”
42.08, Деспотовић Душан „ Прва основна школа” 43.37, ученице VII - VIII разреда: Добриковић Татјана „
Прва основна школа” 49.00, Драгојловић Маја „ Прва основна школа” 49.27, ученици средњих школа”
Зимоњић Стефан „ Ваљевска Гимназија” 1:17.52, Добриковић Александар „ Пољопривр. школа са домом учен” 1:26.40, ученице средњих школа: Плавшић Марија „Ваљевска гимназија” 1:38.42. Леђно:
Божић Славица „ Прва основна школа” 49.34, ученици VII - VIII разреда” Рајаковић Дамњан „ Нада Пурић” 48.40, ученици средњих школа: Бебић Лука „Ваљевска Гимназија” 1:23.93, Јовановић Димитрије
„ Ваљевска Гимназија” 1:25.74. Делфин: ученицe V- VI разреда” Лазић Соња „Прва основна школа”
37.05, ученици VII - VIII разреда: Глигорић Марко „Владика Николај Велимировић” 47.49, ученице VII VIII разреда: Милошевић Ана „ Андра Савчић” 57.46

- VIII разреда: Матија Пуцаревић, VIII „Марија Бурсаћ” 29.97, Никола Аџић, VIII „Соња Маринковић”
30.92, ученице VII - VIII разреда: Нађа Величковић,
VIII „Ђорђе Крстић” 31.86, Милица Антонијевић, VII
„Диша Ђурђевић” 35.88, ученици средњих школа:
Лазар Златић, III „ЕТШ Никола Тесла” 1:03.37, Павле Пејовић, I „V гимназија” 1:05.01, ученице средњих школа, : Сара Радмиловић, III „Спортска гимназија” 1:10.90, Теодора Ивић, I „Спортска гимназија”
1:12.92. Делфин: ученици I - IV разреда: Урош Ђоковић, IV „Илија Бирчанин” 33.26, 2 Лазар Ђурђевић,
IV „Ратко Митровић” 42.02, ученице I - IV разреда:
Ивана Ристић, IV „Јанко Веселиновић” 44.45, Милица Вучковић, III „Михајло Пупин” 44.97, ученици

V- VI разреда: Душан Бабић, V „Раде Кончар” 33.78,
Лука Дмитровић, VI „Милан Ђ. Милићевић” 34.54,
ученицe V- VI разреда: Лана Вељковић, V „Ђуро Стругар” 36.87, Нађа Малетић, VI „20. октобар” 38.25,
ученици VII - VIII разреда: Урош Мијатовић, VIII „Јован Миодраговић” 28.46, Филип Ђурачковић, VIII
„Гаврило Принцип” 29.53, ученице VII - VIII разреда:
Вања Милошевић, VII „Деспот Стефан Лазаревић”
30.52, Наталија Марин, VII „Скадарлија” Стари град
32.33 ученици средњих школа, Павле Драгишић, IV
„ЕТШ Никола Тесла” 1:01.09, Никола Костић, I „VI
гимназија” 1:01.58, ученице средњих школа: Миа
Хаџић, IV „Спортска гимназија” 1:09.16, 2 Милица
Говедарица, I „Спортска гимназија” 1:10.92 .

СПОРТСКИ ЖУРНАЛ, МАРТ 2012.
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ЈУЖНОБАЧКИ ОКРУГ
Краул: ученици I - IV разреда: Ђорђе Зечевић
„Никола Тесла„ 35,80, Вук Вучковац „Иво Лола Рибар„38,26, ученице I - IV разреда: Милица Опачић
„Ђорђе Натошевић„35,70, Горана Поповић „Петефи Шандор„38,28, ученици V- VI разреда: Марко Србљановић „Милош Црњански„ 29,58, Лука
Опачић „ Ђорђе Натошевић„29,71, ученицe V- VI
разреда: Нађа Кркљуш „Васа Стајић„27,99, Јелена
Јечански „Здравко Гложански„29,78, ученици VII
- VIII разреда: Игор Миљанић „1.Војвођанска бригада„25,12, Алекса Димитријевић „ 1.Војвођанска
бригада„26,11, ученице VII - VIII разреда: Маријана Шетало „Јован Грчић Миленко„ 28,42, Милица
Илић „Никола Тесла„28,95, ученици средњих школа: Младен Сеничар Гимн. „Ј Ј Змај„ 53,70, Коста
Иванчевић Гимн. „Ј Ј Змај„54,31, ученице средњих школа: Тамара Вукобрат Гимн. „Лаза Костић„
1:01,08, Марина Димитријевић Гимн. „Светозар
Марковић„1:06,03. Прсно: ученици I - IV разреда:
Момир Славнић „Шаму Михаљ„ 46,24, Лука Савков „Соња Маринковић„46,73, ученице I - IV разреда: Миља Ласло „Никола Тесла„46,83, Ања Роман-

њих школа: Дејана Вујатов Гимн. „Ј Ј Змај„1:17,39,
Анђела Цветковић Гимн.„ Ј Ј Змај„1:19,66. Леђно
ученици I - IV разреда: Миљан Булајић „ П П Његош„
38,89, Вукашин Вуканић „Здравко Гложански„
39,14, ученице I - IV разреда: Дејана Бабић „ Славко
Родић„37,64, Нада Лучић „ Васа Стајић„ 40,52 ученици V- VI разреда: Теодор Бјелица „Жарко Зрењанин„ 34,13, Давид Петровић „Никола Тесла„34,18,
ученицe V- VI разреда : Вања Муртин „Вељко Петровић„ 32,33, Софија Петровић „ Ђорђе Натошевић„ 35,25, ученици VII - VIII разреда: Михајло Дондур „Соња Маринковић„29,24, Бранко Глувајић
„Мирослав Антић„ 29,90, ученице VII - VIII разреда: Ивона Чолаковић „Братство Јединство„32,68,
Станислава Стојков „Жарко Зрењанин„33,22,
ученици средњих школа: Вук Челић „ Светозар Милетић„59,24, 2 Мирко Даутовић Гимн. „ Ј Ј Змај„
59,50, ученице средњих школа: Милана Башић
Гимн.„ Ј Ј Змај„1:07,35, Јована Гуцунски Медицинска шк.„7.Април„1:11,26. Делфин: ученици I - IV
разреда: Марко Ђапић „Светозар Милетић„37,02,
Алекса Рајковић „ П П Његош„40,75, ученице I - IV
разреда: Милица Гаврилов „ Ђорђе Натошевић„

средњих школа: Александра Црвенко Гимн. „ Лаза
Костић„ 1:07,93, Александра Радујко Медицинска
шк. „ 7.Април„1:14,74

НИШАВСКИ ОКРУГ
Краул: ученици I - IV разреда: Петковић Андрија „ Иван Горан Ковачић” 32,23, Ранђеловић
Матеа „ Душан Радовић” 41,13, ученице I - IV разреда: Тешић Александра „Коле Рашић” 37,58, Николић Мина „ Стефан Немања Панталеј” 39,01,
ученици V- VI разреда: Ицић Александар „ Цар
Константин” 33,06, Тасић Марко „ Учитељ Таса”
33.40, ученицe V- VI разреда: Лилић Адриана „
Учитељ Таса” 39,01, Златковић Ксенија „ Бранко
Миљковић” 39.04, ученици VII - VIII разреда: Илић
Дамјан „Ратко Вукићевић” 28,33, Павичић Марко
„ Ћеле Кула” 29.02, ученице VII - VIII разреда: Ђорђевић Ивана „Иван Горан Ковачић” 32, 52, Јовановић Ања „ Свети Сава” 36.64, ученици средњих
школа: Николић Александар „Правно пословна
школа” 56.94, Ранђеловић Немања „Гимназија
9. Мај” 1:02.04, ученице средњих школа: Тепавчевић Теодора „Прва Нишка гим. Стеван Сремац”

ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ
Краул: ученици I - IV разреда, Главич Марко „Стевица Јовановић”, 33,60, Паулов Владимир ОШ
„Братство Јединство”, 38,91, ученице I - IV разреда: Крнета Јелена „Свети Сава” , 37,36, 2 Тапалага
Марина „Ј. Јовановић Змај”, 41,16, ученици V- VI разреда: Дивац Страхиња „Ђура Јакшић”, 33,09, Јефтић Јован „Свети Сава”, 33,65, ученицe V- VI разреда: Праскало Наташа „Исидора Секулић”, 30,32,
Крнета Милица „Свети Сава”, 32,58, ученици VII - VIII разреда: Томовић Лазар „Мирослав Мика Антић”, 28,08, Перовић Душан „Свети Сава”, 28,55, ученице VII - VIII разреда: Пековић Бојана „Мирослав
Мика Антић”, 32,73, ученице средњих школа: Шмит Кристина Машинска школа Панчево 1:14,05, ученици средњих школа: Беч Борис Гимназија „Урош Предић”, 1:00,98, Рашков Душан ПШ „Ј. Панчић”,
1:03,56, Прсно: ученици I - IV разреда: Коканов Владимир „Мирослав Мика Антић”, 56,20, Сретеновић Чедомир „Мирослав Мика Антић”, 59,12, ученице I - IV разреда: Бисак Ана „Братство Јединство”,
42,42, Бисак Марија „Братство Јединство”, 43,87 ученици V- VI разреда: Цвејић Лазар „Исидора Секулић”, 40,10, Бунчић Давид „Свети Сава”, 41,61, ученицe V- VI разреда:Цревар Ања „Мирослав Мика Антић”, 36,40, Драговић Маша „Васа Живковић”, 38,01, ученици VII - VIII разреда: Мршић Марко
„Исидора Секулић”, 36,88, Панајотовић Душан „Јован Јовановић Змај”, 37,76 ученице VII - VIII разреда: Цревар Александра „Мирослав Мика Антић”, 36,38, Станић Емилија „Моше Пијаде” Дебељача,
36,70, ученици средњих школа: Савић Огњен Гимназија „Урош Предић”, 1:13,34, ученице средњих
школа: Михајловић Селена ЕТШ „Паја Маргановић”, 1:21,54. Леђно: ученици I - IV разреда: Цвејић
Милош „Исидора Секулић”, 41,87, Паулов Мирослав „Братство Јединство”, 55,35, ученице I - IV разреда: Гојсовић Ивана „Мирослав Мика Антић”, 42,03, Коцић Алексија „Исидора Секулић”, 43,04, ученици V- VI разреда: Медан Никола „Стевица Јовановић”, 39,67, Кежић Немања „Васа Живковић”, 45,04,
ученицe V- VI разреда: Кецман Бојана „Стевица Јовановић”, 36,08, ученици VII - VIII разреда: Вишекруна Алекса „Ђура Јакшић”, 36,18, Јовић Михајло „Бранко Радичевић”, 37,06, ученици средњих школа:
Радовановић Алекса Гимназија „Урош Предић”, 1:19,55, Грубор Лазар Машинска школа Панчево ,
1:25,43, ученице средњих школа: Бајић Ивана ЕТШ „Паја Маргановић”, 1:23,47. Делфин: ученици
I - IV разреда: Петровић Милош „Јован Јовановић Змај”, ученице I - IV разреда: Богдановски Анђела
„Мирослав Мика Антић”, 42,13, ученици V- VI разреда: Михајловић Милош „Мирослав Мика Антић”,
35,77, Паулов Кристијан „Братство Јединство”, 41,33, ученицe V- VI разреда: Пековић Звездана „Мирослав Мика Антић”, 37,63, Поповић Ивона „Мирослав Мика Антић”, 41,53, ученици VII - VIII разреда:
Болесников Никола „Стевица Јовановић”, 31,48, Цуканић Андреј „Ј. С. Поповић”, 36,95, ученице VII
- VIII разреда: Нишић Нина „Мирослав Мика Антић”, 36,14, Пешко Теа „Гоце Делчев”, 37,91, ученици
средњих школа: Васовић Небојша, Гимназија „Урош Предић”, 1:09,17, Петковић Стефан Гимназија
„М. Пупин” 1:23,52

дић „Петефи Шандор„47,72, ученици V- VI разреда:
Никола Ратков „Север Ђуркић„38,31, Дарко Панић
„Ј Ј Змај„38,85, ученицe V- VI разреда: Мила Медић „Мирослав Антић„ 36,51, Наталија Карановић
„Здравко Челар „ 37,71, ученици VII - VIII разреда:
Кристијан Лакатуш „1.Војвођанска бригада„32,50,
Огњен Медић „Мирослав Антић„34,00, ученице
VII - VIII разреда: Тина Арсенијевић „Коста Трифковић„37,99, Ивана Поповић „Петефи Шандор„
38,83, ученици средњих школа: Дејан Перишић
Медицинска школа „Хипократ„1:07,01, Лука Ремић „Светозар Милетић„1:08,94, ученице сред-
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34,72, Маја Варга 4 „ Јан Чајак„38,50, ученици V- VI
разреда: Алекса Бобар „Ј Ј Змај„ 31,26, Бенце Балзам „Север Ђуркић„ 32,22, ученицe V- VI разреда:
Ана Јефтенић „Здравко Гложански„ 31,53, Милица
Урумовић „Бранко Радичевић„ 33,20, ученици VII VIII разреда: Страхиња Мишић „Вељко Петровић„
28,58, Марко Бошкић „ Ј Ј Змај„29,10, ученице
VII - VIII разреда: Мартина Хрубења „ Коста Трифковић„31,15, Ана-Марија Бухмилер „Соња Маринковић„32,18, ученици средњих школа: Иван
Степанов СШ „Светозар Милетић„1:01,07, Александар Мандић ТШ „ Павле Савић„1:03,66 ученице

1:15.16, Китић Ана „Правно пословна школа Медијана” 1:15.62. Дисциплина прсно, ученици I - IV
разреда: Коцић Илија „ Цар Константин” 45.77,
Цанић Урош „ Цар Константин” 46.95, ученице I
- IV разреда: Денић Вишња „ Свети Сава „ 45.85,
Петровски Ања „ Вожд Карађорђе” 51.87, ученици V- VI разреда: Јакшић Вук „ Радоје Домановић” 45.88, Миленковић Павле „ Душан Радовић”
46.11, ученицe V- VI разреда: Савић Ива „ Ратко
Вукићевић” 43.99, Петровић Ирина „ Мирослав
Антић Панталеј” 44.69, ученици VII - VIII разреда:
Митровић Никола „ Цар Константин” 35.86, Ко-

ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА
будућност и нада

стић Петар „ Учитељ Таса” 36.13, ученице VII - VIII
разреда: Фоменко Петра „ Мирослав Антић Панталеј” 42.62, Јоцић Нађа „Душан Радовић” 43.37,
ученици средњих школа: Младеновић Димитрије
„Гим. Светозар Марковић” 1:07.89, Станковић
Страхиња „Правно пословна школа Медијана”
1:10.54, ученице средњих школа: Ђорђевић Анета „Мед.др Миленко Хаџић” 1:35.76, Марковић
Јелена „Мед.Др Миленко Хаџић” 1:40.22. Леђно: ученици I - IV разреда: Вукотић Лука „ Бранко
Миљковић” 36.81, Јанковић Вељко „ Мирослав
Антић Панталеј” 43.42, ученице I - IV разреда:
Стаменковић Јелена „ Цар Константин „ 46.63,
Јоцић Тина „Краљ Петар I” 46.82, ученици V- VI
разреда: Младеновић Алекса „ Свети Сава Медијана” 40.91, Јовановић Ђорђе „ Чегар Панталеј” 41.66, ученицe V- VI разреда: Јоцић Мила „
Душан Радовић „ 43.10, Петровић Даница „ Ћеле
Кула „ 49.67, ученици VII - VIII разреда: Ђорђевић
Ђорђе „ Иван Горан Ковачић” 33.50, Антонијевић
Александар „ Доситеј Обрадовић „, 36.27, ученице VII - VIII разреда: Ћирић Јана „Душан Радовић”
33.38, Херодек Ромина „Цар Константин” 53.58,

ученици средњих школа: Христов Алекса „Прва
Нишка гим. Стеван Сремац” 1:10.74, Костић Лука
„Гим. Светозар Марковић” 1:11.89, ученице средњих школа: Ђорђевић Кристина „Гимназија 9 мај”
1:20.90, Митровић Аница „Гим. Светозар Марковић” 1:22.84. Делфин: ученици I - IV разреда: Ћирић Тадија „ Душан Радовић „ 40.45, Живковић Лазар „Цар Константин”41.12, ученице I - IV разреда: Тодоровић Јована „Свети Сава” 50.99, ученици
V- VI разреда: Тешић Павле „ Коле Рашић” 37.87,
Стојановић Владан „Стефан Немања Панталеј”
39.53, ученицe V- VI разреда: Арсић Сања „Радоје
Домановић” 36.25, Митић Јована „ Његош Панталеј” 37.69, ученици VII - VIII разреда: Ранђеловић
Сандро „ Душан Радовић” 30.23, Јовановић Александар „Иво Андрић” 30.27, ученице VII - VIII разреда: Цојић Нина „Карађорђе Панталеј” 30.70, Сотировски Софија „Цар Константин” 38.05, ученици
средњих школа: Стојановић Стефан „Економска
школа” 1:01.37, Ђорђевић Никола „Гим. Светозар Марковић” 1:05.27, ученице средњих школа:
Илић Сара „Правно пословна школа „ 1:25.36,
Пејчић Ана „Гим. Бора Станковић” 1:33.59

ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
Краул: ученици I - IV разреда: Павле Копривица „Слободан Секулић„ 42,95, Богдан Мурић „Слободан Секулић„ 43,01, ученици V- VI разреда: Лука Марковић VI „Алекса Дејовић„46,02, ученицe V- VI
разреда: Анђела Маковић „Слободан Секулић„ 34,98, Хелена Агановић „Петар Лековић„ 36,63, ученици VII - VIII разреда: Стеван Совтић „Стари Град„34,30, Драган Матић „Алекса Дејовић„36,88, ученице VII - VIII разреда: Јована Кнежевић „Димитрије Туцовић„32,34, Анамарија Марковић VIII „Слободан Секулић„ Ужице 36,38, ученици средњих школа: Петар Копривица „II Ужичка Гимназија” 59,58,
Бојан Агановић „IV Гимназија Св. Сава” 1:00,34, ученице средњих школа: Марија Николић „Ужичка
гимназија” 1:18,93. Прсно: ученици I - IV разреда: Александар Буљугић „I Основна школа” 59,80, ученици V- VI разреда: Драган Митрашиновић „I Основна школа” 56,22, ученицe V- VI разреда: Невена
Ђунисијевић „Нада Матић„49,53, Ана Рњаковић „Стари Град„56,30

ПОМОРАВСКИ ОКРУГ
Краул: ученици I - IV разреда: Марко Стефановић „Горан Остојић„35,00, Никола Најдановић „Вук
Караџић„38,50, ученице I - IV разреда: Јована Марковић „Бошко Ђуричић„34,06, Мина Карић „Горан
Оатојић„ 50.66, ученици V- VI разреда: Марко Поредан „Рада Миљковић„32.37, Андрија Ашанин „Рада Миљковић„34,28, ученицe V- VI разреда: Мина
Николић „Бошко Ђуричић„34.66, Александра Петровић „Милан Мијалковић„35.66, ученици VII - VIII
разреда: Душан Ташковић „Бошко Ђуричић„29.60,
Стефан Павловић „Горан Оатојић„35.73, ученице
VII - VIII разреда: Ивона Михајловић „17. октобар„
39.10, Кристина Јаркин „Горан Остојић„39.99,
ученици средњих школа: Алекса Ђорђевић Гимназија „С.Марковић„ 54.12, Никола Вучић „Економско трговинска школа” 58.69, ученице средњих
школа: Јелена Грозданић Гимназија „С.Марковић„1:03.26, Андријана Маленковић Гимназија
„С.Марковић„1:03.66. Прсно: ученици I - IV разреда: Алекса Ристић „17. октобар„51,72, Алекса Вељковић „17. октобар„52.50, ученице I - IV разреда:
Софија Спасојевић „17. октобар„50,32, 2 Милица
Васић „17. октобар„57.08, ученици V- VI разреда:
Немања Здравковић „Љубиша Урошевић„ 30.91,
Петар Јевтић „17. октобар„ 52.98, ученицe V- VI разреда: Ана Рашић „Бошко Ђуричић„ Јагодина 41.41,
2 Кристина Цветковић „Рада Миљковић„51.18,
ученици VII - VIII разреда: Стефан Трајковић „Милан Мијалковић„ 37.27, Душан Јосијевић „Милан
Мијалковић„44.19, ученице VII - VIII разреда: Анђела Лазаревић „Рада Миљковић„41.87, Андреа
Ивановић „Горан Остојић„47.78, ученици средњих
школа: Лазар Лекић, „Економско трговинска школа” 1:09.30, Димитрије Грбо Гимназија „С.Марковић„1:15.22, ученице средњих школа: Мила Миловановић Гимназија „С.Марковић„1:39.59, Ана
Топаловић Екон.трг.„Славка Ђурђевић„1:43.15,
Леђно: ученици I - IV разреда: Урош Павловић
„Горан Остојић„49.56, Војин Тешић „Горан Оатојић„50.69, ученице I - IV разреда: Ема Бајић „Милан
Мијалковић„54.54, ученици V- VI разреда: Вукашин
Вукајловић „М.Поповић-Озрен„43.68, Петар Викићевић „М.Поповић-Озрен„46.55, ученицe V- VI разреда: Теодора Цветковић „Рада Миљковић„41.60,
ученици VII - VIII разреда: Урош Николић „Ђура Јакшић„30.57, Вукашин Јовић „Рада Миљковић„32.26,
ученице VII - VIII разреда: Сара Павловић „17. октобар„35.34, Нина Којадиновић „Деспот Стефан
Високи„41.18, ученици средњих школа: Милош
Боисиновић „Економско трг. школа” 1:06.49, Андреја Ђорђевић Гимназија „С.Марковић„1:13.24,
ученице средњих школа: Сара Марковић „Економско трг. Школа” 1:17.16, Милена Рељић „Гимназија
Параћин” 1:20.38. Делфин: ученици I - IV разреда,
Жељко Цанић „Горан Остојић„39.68, Андрија Павловић „Ђура Јакшић„46.15, ученице I - IV разреда:
Невена Здравковић „Љубиша Урошевић„39.88,
Ема Миловановић „Милан Мијалковић„48.92,
ученици V- VI разреда: Иван Васиљковић „Милан
Мијалковић„44.96, ученицe V- VI разреда: Јована
Дакић „Милан Мијалковић„42.98, Ђорђе Николић
„Р.Никчевић„52.30, ученици VII - VIII разреда: Стефан Ристић „17. октобар„ 33.18, Андрија Вељковић „17. октобар„ 46.08, ученице VII - VIII разреда:
Ивана Вукајловић „М.Поповић - Озрен„ Параћин
34.57, ученици средњих школа: Дејан Васиљковић
„М.Миланковић„1:09.22, Александар Јевремовић
Гимназија „С.Марковић„1:10.87, ученице средњих
школа : Ана Милосављевић Гимназија „С.Марковић„1:13.44, Моника Пореден Гимназија „С.Марковић„1:25.28
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