ДРАГАН ТОМАШЕВИЋ

ДРАГАНА БЕЛОЈЕВИЋ

Циљ нам је да радом са заинтересованима
повратимо углед спортским радницима,
придобијемо неке нове, младе људе
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Новак Ђоковић

КОМЕНТАР

Ђоковић
влада планетом
Новак Ђоковић, најбољи
српски и светски тенисер,
омогућио нам је већ почетком
ове олимпијске године да се за
Србију чује још једаред на целој
земаљској кугли. У фебруару је
пригрлио два трофеја. Први је
био вреднији: почетком месеца
осми, рекордни пут је постао освајач Аустралијан
опена. А онда, последњег дана фебруара,
покорио је и Дубаи.
Партизан је у кошарци такође низао успехе.
Као некад, црно-бели су млели све пред собом
у Еврокупу и победама над Виртусом наших
Милоша Теодосића, Стефана Марковића и
Александра Ђорђевића, Дарушафаком и Трентом
обезбедили да до краја тог такмичења имају
предност домаћег терена и граду Београду
подаре праве посластице за све кошаркашке
сладокусце. Први су били и у лигашком делу
такмичења на Јадрану, доминантно.
Црвена звезда је много радости, такође, донела
својим навијачима у кошарци победама над
евролигашким гигантима. У фудбалу још више.
После сјајног успеха, пласмана у Лигу шампиона,
уследила је доминација у домаћој Суперлиги, што
је резултирало повратком навијача на трибине
“Маракане”. Деки Станковић је поново у свом
Београду, жељан новог доказивања међу својим
суграђанима. И нама је нови изазов његова појава
на “Маракани”, такав мајстор се једном рађа...
Вреди га гледати и кад није на зеленом тепиху!
А свега тога не би било да база није добра. Шта
добра, одлична. Не говорим то напамет. Био сам
присутан на проглашењу најбољих спортиста
нашег главног града у организацији Спортског
савеза Београда. Ниво достојан највећих светских
престоница, метропола. Био сам и на истим
догађајима пре десетак година, али није било
те искре у очима код лауреата, а ни код гостију.
Сада се зна да оно што ССАБ обећа, у изврсној
сарадњи са Секретаријатом за спорт Града
Београда, и учини!
Али нису само свечаности на високом нивоу.
Просторије Савеза поново су утегнуте као
апотека. У међувремену је организован
низ едукативних семинара у сарадњи са
Здравственом комисијом ССАБ и Антидопинг
агенцијом Републике Србије, промовисани су
нови изглед сајта и телефонска апликација.
Држава је изнад ССАБ, али на истом задатку.
Министарство спорта и омладине такође
испуњава све своје обавезе према спортистима.
Резултат свега тога ће бити, апсолутно сам
убеђен, такав да ћемо морати да правимо нове
витрине и музеје за пехаре и медаље које ће нам
донети наши најбољи спортисти из целог света!
Нажалост, на крају првог квартала ове
године, појавио се вирус корона! Однео је на
хиљаде живота широм света. Између осталог,
парализовао и цео спорт. Надамо се да ће ускоро
да се врати све у нормалу, а то би значило и нову
доминацију српског спорта на светској сцени!
Дражен Остојић
Српски телеграф
Број 3 - 2020. Излази периодично.
Информатор Спортског савеза Београда.
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Радовић, Момчило Божић. Дизајн и прелом: Немања Живковић.
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Драган Томашевић после
годину и по дана на челу
Спортског савеза главног града

БЕОГРАД
ЈЕ СРЦЕ
СРПСКОГ
СПОРТА
Д

раган Томашевић, председник
Спортског савеза Београда,
годину у којој су пред нашим
спортистима два огромна изазова Олимпијске игре у Токију и Европске
универзитетске игре у нашем главном
граду, види као шансу да српска
престоница потврди улогу носиоца
добрих спортских вибрација у региону.

Како је спорт један од
препознатљивих брендова Београда
и Србије, логично је да су очекивања
јавности пред лето огромна, па од
тога и почињемо разговор са првим
човеком ССАБ за нови број часописа
БГ Победник.
- Као предводник кровне спортске
организације главног града, могу с
поносом да кажем да смо у претходном
периоду учинили велики напор како
бисмо омогућили нашим спортистима
да се што је могуће боље спреме за
такмичења која их очекују. С тим да
треба нагласити да до Олимпијских
игара и Европских универзитетских
игара има још времена, па то чинимо и
даље. Кроз финансијска средства која
грански спортски савези преко наше
организације добијају од Секретаријата
за спорт и омладину Града Београда,
наши најбољи спортисти имају
могућност да се максимално посвете
тренингу и припреме за та два велика
такмичења. Моја филозофија, коју
желим да пренесем и на тим са којим
радим, јесте да увек може више и боље.
Наравно да се нећемо задовољити

тренутним стањем, већ желимо да
београдски спорт у свим сегментима из
дана у дан буде бољи. Као исход свега
тога надам се да ћемо имати врхунске
резултате наших спортиста почевши
већ од наредна два велика такмичења каже Томашевић.
Спомињање градског Секретаријата
за спорт и омладину добар је
шлагворт за причу о сарадњи две
градске институције.
- Драгана Белојевић је била врхунски
спортиста, проглашавана је за
најбољу рукометашицу планете и то
је нешто што зна свако ко је на нашим
просторима упућен бар мало у спорт.
Својим деловањем на позицији градске
секретарке у више наврата доказала
је да јој и спортска дипломатија иде
од руке. По мени, најбитније је да је
Драгана особа која препознаје ситуације
са терена. Има слуха за потребе савеза,
клубова и самих спортиста, јер је
прошла све степенице до врха. У том
смислу, мом најближем сараднику генералном секретару Николи Пенићу
и мени лако је да са њом постигнемо
договор у интересу београдских
спортиста. Наша стручна служба ради
одлично, а наша организација је део
успешног тима, који пре свега чине
људи из градског Секретаријата за
спорт и омладину с Драганом Белојевић
на челу. Додао бих и да желимо да
будемо препознати као битан фактор
у функционисању комплетног система
спорта у главном граду.

МОНОГРАФИЈА
У ИЗРАДИ
Монографија у којој ће бити
представљени београдски
спортисти и клубови, њихови
највећи успеси, својеврсни
подсетник на спортске
догађаје којима је престоница
Србије била домаћин, у
изради је и ускоро ће угледати
светлост дана.
План је да монографију
представимо у априлу на
“Данима Београда”. То је
капитално дело, које ће бити
састављено из три дела. У
њему ће своје место пронаћи
спортисти освајачи медаља са
великих такмичења, клубови
који су остварили најбоље
спортске резултате, као и
спортске хале и терени где су
се одвијала највећа светска и
европска такмичења. Жеља
нам је да се на једном месту
нађе све оно чиме се спортски
Београд поноси, нешто што
желимо да оставимо будућим
генерацијама као подсетник
у ком правцу треба да
наставе са развојем спорта у
престоници Србије.

ЛИЧНА КАРТА
Име и презиме: Драган
Томашевић.
Датум и година рођења: 13.
септембар 1973.
Образовање: 11. београдска
гимназија. Студије завршио
1998. године на Факултету за
физичку културу у Београду као
први у генерацији са просечном
оценом 8,48. Дипломирао на
тему „Разлике у конативним
особинама личности између
младих ватерполиста и
фудбалера“, са оценом 10.
Одбранио пројекат магистарске
тезе „Стање и перспективе
развоја фитнес клубова у
Србији“ 2018, на Факултету
спорта и физичког васпитања
Универзитета у Новом Саду.
Положени државни испити:
државни испит за рад у просвети
2000; државни испит за рад у
органима државне управе 2004.
Прошле године је на Факултету
спорта и физичког васпитања
Универзитета у Новом Саду
одбранио магистарски рад на
тему “Евалуација и предвиђање
развоја фитнес клубова у
Србији”. Ментор му је био
професор доктор Небојша
Чокорило.
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СЛОБОДАН ЂУРИЋ

ИВИЦА ВЕСЕЛИНОВ

Управо на грађењу таквог имиџа
Спортски савез Београда је
током 2019. радио пуном паром,
а активности у текућој години су
увелико кренуле.
- Настављамо са едукацијом
спортиста и спортских радника.
Прошле године смо у сарадњи са
нашом Здравственом комисијом
организовали низ сјајних предавања.
На предавањима представника
Антидопинг агенције Републике Србије
током два семинара учесници су добили
велики број корисних информација
везаних за борбу против допинга. Сале
су биле попуњене до последњег места,
добили смо похвале за уложен труд и
то доживљавамо као добру основу да
наставимо у још јачем ритму. За ову
годину планирали смо по шест стручних
семинара из области здравствене
едукације и едукације спортских
радника о разним административним
питањима. У претходним годинама
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није се довољно радило на стварању
спортских радника и њиховој едукацији,
а они представљају срце савеза и
клубова. Циљ нам је да радом са
заинтересованима повратимо углед
спортским радницима, придобијемо
неке нове, младе људе, који можда нису
били професионални
или врхунски спортисти,
али имају капацитет
да се остваре у овој
области на неки други
начин, пре свега у
административним
пословима.

смо пословне просторије, чланови
наше стручне службе у другој половини
прошле године посетили су гранске
савезе, где су од њихових представника
из прве руке могли да сазнају са чиме се
све суочавају и где виде препреке за још
боље функционисање. Приликом сусрета
са представницима
општинских спортских
савеза чули смо предлоге
за унапређење сарадње.
Заиста верујем да је
претходна година
послужила да наше
чланице, којих тренутно
имамо 108, поврате осећај
да припадају београдском
спорту и да самим тим
препознају да имају утицај на слику коју
заједно стварамо.

НАСТАВЉАМО
СА ЕДУКАЦИЈОМ
СПОРТИСТА И
СПОРТСКИХ
РАДНИКА

Доласком Николе
Пенића на позицију
генералног секретара
ССАБ покренут је низ иницијатива.

- Потписали смо први пут у историји
Савеза уговоре о пословно-техничкој
сарадњи са спонзорима, светским
брендом “Најки” и “Абела фармом”.
Из сопствених средстава реновирали

Чланови Извршног одбора ССАБ на
последњој седници доста времена
посветили су разговору о спортској
инфраструктури у главном граду.

- Чињеница је да се Београд развија
у сваком смислу, па би и спортска
инфраструктура требало да прати
тај тренд. Комплетан развој креће
од спортских објеката у којима наша
деца праве своје прве кораке. Сви ће
се сложити да град који има врхунске
ватерполисте, одбојкаше, кошаркаше,
атлетичаре, џудисте, рваче, каратисте,
фудбалере, теквондисте и остале
спортисте, да се неко не наљути,
заслужује тренажне и такмичарске
центре на највишем нивоу. Критичара
ће увек бити, а на нама који креирамо
спортску политику у граду је да
пронађемо моделе како би наши
спортисти осетили бенефит због тога
што живе и тренирају у престоници
Србије. Имамо Арену, хале “Александар
Николић”, “Ранко Жеравица” и
“Пинки”, Ташмајдан, два велика
фудбалска стадиона, Атлетску дворану,
као и велики број спортских дворана
које се користе, попут “Шумица”,

“Бањице”, “Раковице”, “Слодеса”, базене.
Добићемо и Национални фудбалски
стадион. Стварност је да су готово
сви ови објекти грађени пре 30 до 50
година, а да развој града и огроман
број грађевинских пројеката из области
стамбеног и пословног простора не
прати потребан број објеката за спортску
и рекреативну намену. Ја бих рекао да
није све тако црно, да има простора за
бољу организацију, али и за изградњу
нових спортских објеката, јер бисмо на
тај начин улагали у нашу децу, самим
тим и у будућност.
Дефинитивно ћемо имати мање
спортиста у Токију него што је то био
случај пре четири године у Рију.
- Не видим то као препреку за
освајање медаља. У Бразилу 2016.
године освојили смо осам, а и овог лета
имаћемо адуте. Кошаркашице, верујем
и кошаркаши, тенисери, одбојкашице,
ватерполисти, атлетичари, рвачи,
џудисти, теквондисти, стрелци,
веслачи, кајакаши, зашто не пливачи и
стонотенисери, са великим амбицијама
одлазе у Јапан. На нама је да их
подржимо и сигуран сам да ћемо имати
разлога да се радујемо. Свака медаља
са највећег спортског такмичења је
велики успех, али са поштовањем
треба да се односимо према свим
нашим спортистима који су обезбедили
пласман, без обзира на крајњи резултат.
Као председник Поткомитета за
логистику и техничку подршку 5.
Европских универзитетских игара,

ВАТЕРПОЛО,
ФУДБАЛ,
МАРАТОН...
Томашевић је током спортске
каријере играо ватерполо у ВК
Београд (од 1984. до 1990), фудбал
у ФК Железничар Београд (од
1990. до 1995), у ФК Жарково (од
1995. до 1997), мали фудбал у КМФ
Коњарник (од 1997. до 2001) и КМФ
Нови Београд (од 2001. до 2012).
И даље је као фудбалер активан у
ветеранима ФК Полицајац, прваку
Прве ветеранске лиге Београда, и
редован је учесник Београдског
маратона.
Томашевић је и те како упућен у
темпо којим се врше припреме за
организацију још једног великог
такмичења у нашем граду.
- У спортској историји Београда
никада се није десило да су наши гости
отишли незадовољни гостопримством
и условима у којима су се такмичили.
Више пута смо се доказали као сјајни
организатори и домаћини спортских
манифестација. Без обзира на то што смо
имали неких непредвиђених ситуација,
верујем да ће се о Београду током
лета у суперлативу причати у целој
Европи - завршио је Томашевић, који
je и овим путем захвалио Влади Србије,
председнику Вучићу и докторима на
великој борби коју спроводе како би се
зауставила епидемија вируса Covid 19.

Д. Радовић
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Јован Кнежевић, директор СРПЦ
“25. мај - Милан Гале Мушкатировић”

Запослени
су и волонтери

К

ада се помену базени на Дорћолу,
готово сви кажу „25. мај“. Ипак,
базени и Спортски центар већ
дуже време носе назив по ватерполо
голманској легенди Милану Галету
Мушкатировићу. Ипак, годинама је овај
центар који је одувек припадао Граду
Београду радио у минусу, под управом
Општине Стари град, да би од лета
прошле године дошли бољи дани за овај
лепи објекат у срцу главног града Србије.

Тренутно је ванредно стање.
Колико запослених имате и,
како чујемо, ставили сте се на
располагање волонтерским
службама и другим градским
установама, а све у борби против
вируса и помоћи грађанима?
- Од тренутка проглашења
ванредног стања, тачније од
тренутка када је Град Београд
донео одлуку о затварању
спортских центара Града
Београда, свих 40 запослених
се својевољно ставило на
располагање Градском штабу
за ванредне ситуације града
и активно се укључило у све
акције које град спроводи, а
тичу се помоћи у снабдевању
намирницама и лековима за
суграђане старије од 65 година
и то чинимо свакодневно
са посебним еланом и
задовољством – открио нам је
Јован Кнежевић.

У августу је градско привредно
друштво „25. мај - Милан Гале
Мушкатировић“ преузело управљање
над базеном и целокупном градском
имовином, са којом је на не баш
домаћински начин располагало
општинско Јавно предузеће СРПЦ
„Милан Гале Мушкатировић”. Како
смо сазнали, затечени дугови били
су и те како велики. О томе шта су
затекли када су преузели центар, за
БГ Победник говори директор центра
Јован Кнежевић.
- Уласком у СРПЦ затекли смо
запослене који скоро шест месеци нису
примили плате, дугове за струју, воду и
грејање у висини од преко 120 милиона
динара, запослене који раде са опасним
материјама без заштитних средстава
за рад, непоштовања процедура у
издавању пословног простора и закупу
сале и базена... Буџетска инспекција
Града Београда је у свом обимном
извештају о контроли рада општинског
јавног предузећа указала на многе
незаконитости, нелогичности и
недомаћинско поступање у управљању
центром од националног значаја –
истакао је директор Јован Кнежевић.
Многи су одушевљени и именом
градског привредног друштва, које
сада води ову установу. Спојили сте
“25. мај” са именом нашег легендарног
спортисте. Сада и млади и стари знају
име базена на Дорћолу, па вас молимо
да нешто кажете о томе, као и у вези
с најавом шта ће стајати на највишој
кули базена. Сада прилаз објекту
красе заставе Србије, Београда и самог
центра.
- Да, прва ствар која је учињена било
је помирење оних који су сматрали да
центар треба да носи назив 25. мај и
оних који сматрају да је име Милан Гале
Мушкатировић далеко прикладније. Оно
што мало ко зна јесте да је 25. 5. 1847.
године отворено прво српско купалиште
и пливалиште на месту данашњег
спортског центра „25. мај - Милан Гале
Мушкатировић“. После Првог светског
6

БРОДОВИ СА ДУНАВА
ВИДЕ НАШЕ ЗАСТАВЕ

рата мења назив у Ђачко купатило, а од
25. 5. 1973. почиње са радом велелепни
спортски центар под називом „25.
мај“. Од 2005. године центар мења
назив у „Милан Гале Мушкатировић“.
Када погледамо све битне историјске
тренутке овог пливалишта, потпуно је
јасно да је једино исправно да у његовом
називу стоје и 25. мај и Милан Гале
Мушкатировић - открио нам је Кнежевић.
- Једна од нелогичности коју сам
одавно приметио и која ми је јако сметала
јесте то да је цео СРПЦ био обележен
политичким симболима, а нигде ниједне

заставе Републике Србије и Града
Београда. Чак је и лого јавног предузећа
које је управљало центром био направљен
по угледу на лого политичке организације
која је на челу општине. Самим тим је
сасвим логично било што је једна од
првих мера била и та да се на јарболе
широм центра поставе заставе Републике
Србије, Града Београда и нова плаво-бела
застава центра. Плаво симболизује чисту
воду а бело чист ваздух. За здраво тело
и здрав дух неопходни су и чист ваздух
и чиста вода, а оба можете наћи код нас.
Дођите и уверите се лично, препоручујем.

Када смо код застава, морам да нагласим
да сам изузетно поносан што сам испунио
своју стару и велику жељу оног трена
када смо поставили две огромне заставе
Републике Србије на централни пилон
објекта тако да их виде сви бродови који
плове Дунавом, како узводно тако и
низводно.

Да ли је Стари град почео да враћа
дугове и да ли се то може спровести у
дело?
- Шта раде општинско јавно предузеће
и актуелна управа општине Стари град по
питању дугова које су направили заиста

немам представу, јер градско ПД „25. мај Милан Гале Мушкатировић“ није правни
следбеник јавног предузећа и никоме ни
динара није дужно јер све своје обавезе
измирује сваког месеца.

Током зимског распуста имали сте
занимљиве програме бесплатних
часова за ученике основних школа.
Какве још програме имате и каква је
сарадња са Секретаријатом за спорт и
омладину Београда?
- Имамо изузетну сарадњу са
менаџментом Града Београда и
Секретаријатом за спорт и омладину.

Заменик градоначелника Горан Весић
је од првог дана изузетно заинтересован
за сва дешавања у СРПЦ и свакодневно
пружа велику подршку свим
унапређењима која спроводимо у центру,
на чему смо му неизмерно захвални.
Редовна комуникација са секретаром за
спорт и омладину Драганом Белојевић и
њеним тимом довела је до реализације
разних програма за децу и пензионере
Града Београда у нашем центру. Обука
и усавршавање пливања деце, пливање
родитеља са најмлађом децом, пливање
пензионера, фитнес за пензионере, јога
за пензионере само су неки од програма
који су наишли на изузетан одзив наших
суграђана.
Надамо се да ће ситуација са короном
бити решена до почетка јуна, па нам
представите и отворене базене на
Дорћолу.
- Мислим да нећу претерати ако
кажем да су отворени базени СРПЦ
„25. мај - Милан Гале Мушкатировић“
најлепше место за купање у Београду
лети. Велики олимпијски, мањи
рекреативни и најмањи дечји базен
заједно чине велику целину у којој
уживају сви посетиоци СРПЦ током
летњих дана. У августу прошле године
пооштрили смо стандарде и процедуре
филтрације воде и хигијене на базену
као увод у унапређење базена које
очекујемо предстојеће летње сезоне, ако
нам пандемија корона вируса допусти да
почнемо са радом и припремимо се за
летњу сезону како смо планирали.
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Поводом актуелне ситуације у нашој земљи
обратила се и секретарка за спорт и омладину

БЕЛОЈЕВИЋ: ДА СВИ
БУДЕМО СЛОЖНИ

П

оводом актуелне ситуације у
нашој земљи, када је вирус
корона почео да односи прве
животе и када челни људи наше земље
и доктори апелују да останемо код
куће, јавности се обратила и Драгана
Белојевић, градска секретарка за спорт и
омладину Града Београда.  
– Обраћам се јавности као градска
секретарка за спорт и омладину,
али и као мајка, супруга и бивша
врхунска спортисткиња. Како је рекао
и председник државе Александар
Вучић, боримо се против невидљивог
непријатеља. А таква борба је свакако
најтежа. У данима који су пред нама,
морамо пре свега водити рачуна о
нашем здрављу како би се сачувало и
здравље наше деце и здравље других
у градовима у којима се
налазимо. Ако врхунски
спортисти могу да буду
у својим становима
и да се придржавају
упутстава, онда молим
и све друге грађане да се
тога придржавају. Будите
са пријатељима на вези
путем порука и телефона,
пратите ситуацију уз
ТВ, друштвене мреже и
радио. Доста слободног
времена које ћете
имати проводите са
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породицом која је са вама, а наравно
један део времена искористите за
вежбе, како би тело било у кондицији –
поручила је Драгана Белојевић, градска
секретарка за спорт и омладину Града
Београда.
Неколико спортских удружења
обратило се вашем секретаријату са
предлогом да се и поред уведеног
ванредног стања деци дозволи да
иду на тренинге како би плаћали
чланарину.
– Код спортиста најбоље знамо
шта значи реч ТИМ. И исто тако да
ту нема места за реч ЈА. Свако има
право да предлаже, али мислим да о
било каквим групним окупљањима не
треба да размишљамо тренутно. Тако
испада да размишљамо да се нешто

лоше неће десити нама, нашој деци,
нашим ближњима. То није добро.
Секретаријат за спорт и омладину има
сврху да помаже у развоју пре свега
младих и то кроз разне програме и
те како добро радимо. Али сада се не
треба излагати шанси да се оболи, већ
се стриктно морају поштовати наредбе
које доноси Влада Србије. Много ствари
су Срби преживели. И зато ајмо сада
да сви будемо сложни и да ускоро из
овога изађемо као победници. Због
будућности наше деце, због будућности
Србије, али и целог света – истакла
је Драгана Белојевић, једна од најбољих
рукометашица са ових простора.
Градски Секретаријат за спорт и
омладину у партнерству са Београдском
асоцијацијом за школски спорт
започео је акцију “Вежбајте
код куће”, која је намењена
предшколцима и ученицима
основних школа. За више
информација посетите
сајт www.skolskisport.com,
као и друштвене канале на
Фејсбуку @bgskolskisport и
Инстаграму (bgskolskisport).
Такође обавештавамо
јавност да актуелне
информације можете
пратити и на Инстаграм
страни Секретаријата
(sportiomladinabeograd).
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БГ Победник
на јубиларној
прослави
Спортског
друштва
Црвена звезда

портско друштво Црвена
звезда прославило је 75.
рођендан. Традиција, која је
дуга и пуна успеха. Поводом јубилеја,
организована је прослава, а 55. пут
у историји, за 2019. проглашени
су најбољи спортисти, клубови и
појединци. Изнад свих су Сташа Веић
(кик-бокс) и Немања Мајдов (џудо),
који су добили признања за најбоље
сениорске спортисте.
Додела признања уприличена је
у Медија центру на стадиону „Рајко
Митић”, уз присуство великог броја
гостију црвено-беле породице. Све
присутне је поздравио први
човек Олимпијског комитета
Србије Божидар Маљковић.
- Драги пријатељи звездаши,
био сам задовољан и сретан
када ме је позвао Небојша
Човић. Поздрављам највеће
друштво на свету, а био сам
у Реалу и Барселони. Нико
нема такву фамилију и богату
историју са трофејима као
наша Црвена звезда. Хвала
Звезди што ме је трпела шест
година и изабрала за најбољег
младог тренера. Сећам се
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добро, баш сам уживао кад је Црвена
звезда, предвођена Цвелетом, Џајом
и Љупком, освојила европску титулу,
наш највећи трофеј. Наше звездашко
васпитање упућује нас да будемо
витезови у спорту, попут Рајка Митића
и Новака Ђоковића. Хвала и живела
Црвена звезда - поручио је Божидар
Маљковић.
Међу бројним гостима били су и
челни људи ССАБ, Драган Томашевић
и Никола Пенић. Помињемо и
заменика директора НИС “Гаспрома”
Вадима Смирнова, Небојшу Човића,
Звездана Терзића, Срђана Ђоковића,

Владимира Петровића Пижона,
Драгана Џајића, Александра
Боричића, Петра Шкундрића, Драгану
Белојевић, Дејана Станковића, Јасну
Шекарић, Душана Савића, Данета
Корицу…
Генерални директор ФК Црвена
звезда Звездан Терзић примио је
награду испред фудбалског клуба,
који је најбољи клуб целог Спортског
друштва.
- Ово је рођендан свих нас, рођендан
највећег клуба на овим просторима,
који је симбол нашег народа. Срећан
сам што су успеси фудбалског клуба

обележили 75. годину
нашег клуба. Фудбалски
клуб Црвена звезда
је стуб и ослонац
Спортског друштва.
Остаје нам да радимо
вредно и усрећујемо
црвено-белу породицу.
Да нам Црвена звезда
буде вечна - истакао је
Звездан Терзић.
Остале награде добили су:
џудисткиња Ања Обрадовић (најбоља
млађа сениорка), ватерполиста

Марко Радовић (најбољи
млађи сениор), Љубиша
Мајдов (најбољи тренер),
Славољуб Ђорђевић
(најбољи тренер младих),
фудбалски клуб (најбољи
јуниорски клуб), фудбалер
Илија Бабић (најбољи
јуниор), џудисткиња
Андреа Стојадинов
(најбоља јуниорка), одбојкашки клуб
(најбољи кадетски клуб), тенисер
Стефан Поповић (најбољи кадет),
веслачица Маја Мишљеновић
(најбоља кадеткиња), карате клуб

МАЈДОВ
И СТАША
НАЈБОЉИ

(најбоља пионирска екипа), каратиста
Андреј Станић (најбољи пионир),
кошаркашица Марија Авлијаш
(најбоља пионирка). Награду „Црвенобело срце” добиле су “Делије”, награду
за животно дело Ненад Стекић
(атлетика) и Милош Шестић (фудбал),
а специјално признање атлетски клуб,
џудо клуб, кошаркашки клуб, рагби
лига клуб, хокејашки клуб, Страхиња
Јованчевић, атлетичар, и Град
Београд. Медијска личност је глумац
Виктор Савић. Признање “Пословни
партнер” добиле су компаније
“Телеком Србија” и “Гаспром”.
ИВИЦА ВЕСЕЛИНОВ

ЦРВЕНО-БЕЛО СРЦЕ
КУЦА ПУНОМ СНАГОМ
С
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СВЕЧАНОСТ ССАБ

ИВИЦА ВЕСЕЛИНОВ

С

вечана додела признања
ССАБ за 2019. одржана је у
Скупштини града Београда.
Тијана Богдановић проглашена је
за најбољу спортисткињу, а велики
број гостију поздравили су Драган
Томашевић, председник Спортског
савеза Београда, Андреја Младеновић,
помоћник градоначелника Београда, и
Драгана Белојевић, градска секретарка
за спорт и омладину.
Награђени су још и Теодора Манић
(кик-бокс, неолимпијски спорт) и
Никола Спајић (паратеквондо, спорт
особа са инвалидитетом). Спортски
стручњак године је
Марина Маљковић,
а спортски
функционер
Александар
Боричић. Спортски
савез Звездара
најбољи је
територијални
савез, Одбојкашки
савез Београда
проглашен
12

је за најуспешнији, а Џудо клуб
Црвена звезда постигао је најбоље
резултате. Награда за животно дело
припала је професору др Стефану
Илићу, а уреднику “Курира” Горану
Анђелковићу додељено је признање за
новинара године.

Специјални гости на свечаности
у Скупштини града били су Дарко
Удовичић, помоћник министра за
спорт и омладину, Ђорђе Вишацки,
генерални секретар ОКС, Горан
Маринковић, генерални секретар ССС,
и други.
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Борд АИБА једногласно Београду доделио Светско првенство 2021.

ДОЛАЗЕ НАМ НАЈБОЉИ
БОКСЕРИ ПЛАНЕТЕ
ПРИЈЕМ КОД
ПРЕДСЕДНИКА
ВУЧИЋА

С. ЂУРИЋ

Председник Србије
Александар Вучић примио
је у Председништву
Србије високу делегацију
АИБА поводом добијеног
Светског првенства у боксу
2021. године. Састанку су
присуствовали председник
БСС Ненад Боровчанин,
министар омладине и
спорта Вања Удовичић и
легенде бокса Вујковић,
Качар и Пузовић.
Београд је у фебруару у
Будимпешти једногласном
одлуком чланова
Извршног комитета АИБА
добио организацију
сениорског Светског
првенства 2021. године.

С

ветско првенство 2021. одржаће се
у Београду! То је епилог неколико
месеци лобирања и коначног
представљања Београда у Будимпешти
од стране Ненада Боровчанина, као
домаћина највеће смотре спорта који још
називају и племенитом вештином. Тако ће
Београд други пут бити домаћин најбољим
борцима олимпијског бокса. Сада већ
давне 1978, тада главни град велике
Југославије био је домаћин СП у боксу.
А у главном граду Мађарске,
БГ Победник је у фебруару био на
лицу места. Није било лако јер су
противкандидати били Индија и Панама.
Одлучено је да Србија прва изнесе
кандидатуру у сали престижног хотела
“Риц Карлтон”. Председник Боксерског
савеза Србије Ненад Боровчанин,
који је са својим тимом направио
сјајну презентацију, био је опширан,
представивши град Београд као најлепши
град Балкана, дворану Арена у којој је
планирано да се поставе рингови и све
остало, од смештајних капацитета и
транспорта па надаље. У свом говору
млади председник БСС истакао је и
да је Србија земља спорта, у којој се
одржавало пуно европских првенстава
у разним спортовима, изневши податак
да председник Србије Александар Вучић
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максимално подржава српски спорт.
Презентација је била толико
уверљива да је делегат Русије Умар
Кремљов, заједно са делегатима Турске
и Азербејџана наглас честитао Србији и
они су подигли руке да гласају. После тога
председник АИБА, Мароканац Мохамед
Моустахсане замолио је присутне да
се не гласа док кандидатуре не изнесу
преостале две државе. Представници
друге две земље кандидата, видевши
велику подршку Србији, пре свега од
Русије, која има велики утицај у АИБА,
истакли су да повлаче кандидатуре.
Уследило је гласање, Београд је
једногласно добио подршку и зачуо се
велики аплауз присутних.
- Ово је историјски догађај за Србију и
српски бокс. Биће то велика промоција
српског бокса и целокупног спорта
наредне године. Али и огромна
промоција наше државе, што је уједно
и сама потврда да је наша земља заиста
цењена у целом свету. Захваљујући
подршци председника Александра
Вучића, нашој кандидатури и раду људи
из Боксерског савеза, није било великих
проблема да нам Извршни одбор АИБА
једногласно додели организацију овако
великог такмичења. Веома сам захвалан
Умару Кремљову, генералном секретару

Боксерске федерације Русије, који нам је
био ветар у леђа – задовољно је рекао по
завршетку састанка Ненад Боровчанин.
Питали смо Боровчанина каква су
очекивања од наших боксера за ово
такмичење.
- Ово је велики подстрек за наше
боксере да се пласирају у неколико
финала Светског првенства. Подсећам
да је некадашња Југославија на Светском
првенству у Београду 1978. освојила чак
седам медаља. И то ће бити додатни
мотив за наше представнике - закључио је
Боровчанин.
Југославија је те 1978. била велесила
у олимпијском боксу. Надамо се да ће
успех бити бар делимично испуњен, јер
у данашње време, када после распада
СССР готово свака бивша република
ове некадашње земље има врхунске
боксере, пут до медаље је бар три пута
тежи. Тада је освојено седам медаља:
шест сребрних (Фазлија Шаћировић,
Братислав Ристић, Мехмет Богујевци,
Миодраг Перуновић, Тадија Качар и
Драгомир Вујковић) и једна бронзана
(Слободан Качар). Интересантан податак
је и да је једино злато за Југославију на
светским шампионатима у боксу освојио
Мате Парлов, 1974. године у полутешкој
категорији.

А

мфитеатар “Миливоје Матић”
Факултета спорта и физичког
васпитања Универзитета
у Београду, који је у јануару био
испуњен готово до последњег места,
показатељ је да је Спортски савез
Београда стручним предавањима
у организацији Здравствене
комисије направио пун погодак.
Прво окупљање за ову годину под
слоганом „Аналитика и дијагностика
у спорту и физичком и здравственом
васпитању“ протекло је у одличној
атмосфери, интерактивном раду.
Сјајне теме, врхунски предавачи
и више од сто слушалаца жељних
нових знања, дефинитивно су
створили формулу за успех.
Домаћина је представљао декан
проф. др Саша Јаковљевић, који је
и отворио саветовање. Присутне је
поздравио председник ССАБ Драган
Томашевић, а асистирала је Нина
Пековић Савић из стручне службе
ССАБ.

Завод за спорт 

Удовичић увеличао
прославу

ТОМАШЕВИЋ
ПОЗДРАВИО
ПРИСУТНЕ

година Завод је значајно унапредио свој рад
и има видљив напредак како у новој опреми и
инфраструктури, тако и у новим програмима
и садржајима који нуде. У току је и изградња
Мултифункционалне дворане – тренинг
центра за шест спортова. Џудо, карате,
рвање, теквондо, стрељаштво и спортско
пењање добиће свој тренинг центар. Изградња
вештачке стене пружа нове могућности за наше
спортисте, али и шансу да ускоро организујемо
међународна такмичења у спортском пењању –
део је излагања министра Удовичића.

ССАБ 

Министар омладине и спорта Вања Удовичић
присуствовао је свечаној прослави поводом
64 године постојања Завода за спорт и
медицину спорта Републике Србије. Домаћин
скупа који је одржан у Клубу посланика
био је Горан Бојовић, директор Завода. Уз
велику подршку Министарства омладине и
спорта, ова реномирана установа представља
важну зону врхунског спорта, јер спортисти
на једном месту имају најбоље услове за
припреме, смештај и комплетну здравствену
заштиту.
- Завод за спорт и медицину спорта је био
и остао кућа свих спортиста. Протеклих

Гледајте онлајн
предавања
Сходно мерама које је наложила Влада
Републике Србије ради сузбијања ширења
вируса корона, Спортски савез Београда
обезбедио је наставак својих редовних
активности путем лајв стриминга на Јутјуб
каналу Спортског савеза Београда на линку https://www.youtube.com/watch?v=txSd--T3EkI.
Предавање је одржано 27. марта. Уживо ће
се наставити стручна предавања у оквиру
редовних семинара Здравствене комисије
ССАБ. Предавачи су били др Емилија
Распоповић, др Сеад Милићевић, професор
Владимир Илић и доц. др Душко Спасовски.

Стони тенис 

Димитрије
Левајац
за понос

Председник Стонотениског
савеза Србије Александар
Каракашевић сматра
да је пласман мушке
репрезентације на
Олимпијске игре у Токију
највећа сензација која се
десила у овом спорту.
Репрезентација Србије у
саставу Димитрије Левајац, Жолт Пето и Марко
Јевтовић, олимпијску визу изборила је после
победе од 3:2 над репрезентацијом Хонгконга
на квалификационом турниру у Португалу. Пре
тога побеђена је и Аустрија, десета на евроранг
листи. Млади Левајац је донео победе против обе
селекције.
- Напокон леп повод да се окупимо, а не да
стално обећавамо да ћемо покушати, већ да после
огромног успеха нешто кажемо. Резултат је толико
велики да не може речима да се опише. По мом
мишљењу, ово је највећа сензација која се десила
у стоном тенису. Превелики резултат је бити
међу 16 екипа на свету – истакао је Каракашевић,
легенда стоног тениса целе Југославије.
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Игре на Јахорини

Око 200 такмичара из земље и региона
допринело је да Прве зимске компанијске
игре на Јахорини буду успешне. Скијање,
грудвање, навлачење конопца, одбојка
на снегу, обарање руку само су нека од
такмичења која су се у марту одржала на
најлепшој планини Републике Српске.
Српска федерација компанијског спорта
одлично је после Летњих игара у Солуну
организовала и Зимске игре. Свеукупни
победник Игара је ЈП “Србијашуме”.
Специјални гост на Јахорини био је
генерални секретар Европске и светске
федерације компанијског спорта Муса
Лами, кога је угостио Велизар Ђерић.
- Честитам свим учесницима на успешно
реализованим Зимским играма, драго нам
је што смо били домаћини једне овакве
манифестације. Задовољство ће нам бити
још веће уколико успемо да добијемо
организацију Светских компанијских
игара 2024. године где се очекује више од
3.000 учесника. Јахорина са близином
аеродрома и најбољим односом ценаквалитет идеална је за организацију
оваквих манифестација. Потрудићемо се
да будемо добри домаћини и весели нас
могуће проширење сарадње - поручио је
директор Олимпијског центра Јахорина
Дејан Љевнаић.

Софтбол и бејзбол 

Фракари у посети

Председник Светске бејзбол и софтбол
конфедерације (ВБСЦ) Рикардо
Фракари, са саветником Валериом
Ћанфонијем посетио је Олимпијски
комитет Србије. Њега су примили Жарко
Зечевић, потпредседник ОКС, и Дамир
Штајнер, извршни директор. Састанку су
присуствовали и председник Софтбол
савеза Србије Слободан Ђурић, први
човек Бејзбол савеза Србије Милан Зонић
и генерални секретар Никола Вучевић.
Тема је била јачање ова два спорта у
Србији, развој олимпијског бејзбола
и софтбола, као и нове неолимпијске
дисциплине бејзбол 5.
Председник ВБСЦ Фракари је боравио и у
Новом Саду, где га је примио градоначелник
Новог Сада Милош Вучевић.
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Одржан семинар за спортске функционере са подручја Београда

Хотел “Мона Плаза” угостио делегате на редовној Скупштини ССАБ

ПЕРСПЕКТИВЕ
И ИЗАЗОВИ

С

портски савез Београда је на
Факултету спорта и физичког
васпитања у Београду у петак,
28. фебруара, отворио овогодишњи
циклус предавања са циљем подизања
капацитета спортских организација,
чланова ССАБ у склопу перманентне
едукације. У фокусу овогодишњег
циклуса од шест семинара било је
пружање информација о начину
функционисања система финансирања
локалне самоуправе, приближавање
законске регулативе најширег оквира,
подзаконских аката, правилника, али и
приручника, апликационих формулара
о финансирању и извештавању, кроз
презентације и практичне примере.
Паралелно, циљ је и унапређење
механизама за сарадњу са органима
локалне самоуправе, стварање
услова за финансијску одрживост и
самосталност спортских организација,
односно оснаживање организација
за коришћење и других извора
финансирања. Присуствовало је
укупно 96 представника гранских
спортских савеза, територијалних
општинских савеза, као и представника
градских општина. Тема је била
“Јачање спортских организација за
функционисање унутар системских
решења у којима функционише спорт Перспективе и изазови”.

Семинар су званично отворили проф.
др Саша Јаковљевић, декан Факултета
спорта и физичког васпитања, Никола
Пенић, генерални секретар ССАБ, и
др Младен Кецман, потпредседник
ССАБ. Модератори ових семинара су
биле Нина Пековћ Савић, професор
физичке културе, самостални саветник
у ССАБ, и Маја Кнежевић Ромчевић,
шеф Одељења за просвету, културу,
спорт и младе у Сталној конференцији
градова и општина.
Предавања са презентацијама имали
су: Наташа Маравић, дипл. правник
из Одељења за правне и економске
послове и послове инвестиција
Секретаријата за спорт и омладину,
која је обрадила тему “Поступак
суфинансирања програма из области
спорта на територији Града Београда
- Законски оквир за систем спорта у
Граду Београду”, о “Перспективи и
изазовима у сарадњи између локалних
самоуправа и територијалних
спортских савеза” говорила
је Маја Кнежевић Ромчевић, а Горан
Богуновић, саветник за информисање
и мобилност из Информативног
центра “Темпус фондације”,
представио је “Еразмус +” програм
за област спорта за 2020. годину.
“Спровођење и реализација Програма
развоја спорта у граду Београду од
2016. до 2018. у области
такмичарског и врхунског
спорта” било је предавање
професора др Горана
Касума са Факултета спорта
и физичког васпитања
Универзитета у Београду.

ИВИЦА ВЕСЕЛИНОВ

Рекреативни спорт 

СЛОЖНО
У НОВУ ГОДИНУ
У

хотелу „Мона Плаза”
3. марта одржана
је редовна седница
Скупштине Спортског савеза
Београда. Уз присуство 75
делегата од 108 чланица
ССАБ, усвојени су: извештај
о раду програма ССАБ који
су финансирани средствима
Града Београда за 2019. годину,
извештај о раду ССАБ за 2019,
извештај о материјалнофинансијском пословању
ССАБ за 2019, финансијски
извештај програма ССАБ који су
финансирани средствима Града
Београда за 2019, финансијски
извештај ССАБ за 2019. годину
- преглед прихода и расхода и
финансијски извештај предузећа
Спортски савез - Спорт трејд за
2019. годину - преглед прихода и
расхода.
Усвојен је програм ССАБ за 2020,
који се кандидује за финансирање
средствима Града Београда за 2020.
годину, финансијски план ССАБ за
2020, као и извештај Надзорног одбора
о раду и пословању ССАБ за 2019.
годину. Уместо Дарка Чоловића, нови
члан Надзорног одбора је адвокат
Марко Благотић.
Присутне су поздравили председник
ССАБ Драган Томашевић, који је
нагласио да ће се седнице Скупштине и

даље одржавати у овом лепом хотелу,
чији је менаџмент одлучио да бесплатно
уступи простор, и Никола Пенић,
генерални секретар ССАБ.

Уз делегате савеза, специјални гости
били су представници Секретаријата
за спорт и омладину Града Београда и
Спортског савеза Србије.
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Српски стрелци обележили Европско
сениорско првенство у Пољској

Н

СТИГЛО ЧАК
ПЕТ МЕДАЉА

ајбољи стрелци Србије су по ко зна
који пут потврдили да припадају
светској елити. У марту, на
Европском првенству ваздушним оружјем
у Вроцлаву, освојили су чак пет медаља,
а обезбеђена је и једна олимпијска квота.
Поводом великог успеха, у “Б хотелу”
одржана је конференција за медије.
Златне медаље су освојили Бобана
Момчиловић Величковић (ваздушни
пиштољ), женска екипа пиштољем
(Зорана Аруновић, Бобана Момчиловић
Величковић, Јасмина Миловановић),
сребро је освојио микс пиштољем Зорана
Аруновић/Дамир Микец, а бронзане
медаље Андреа Арсовић (ваздушна
пушка) и мушка екипа пиштољем (Дамир
Микец, Димитрије Гргић, Душко Петров).
Сем са медаљом, Арсовићева се из
Вроцлава вратила и са испуњеном квотом
за Олимпијске игре у Токију.
- Имамо много разлога да будемо врло
задовољни учинком у Вроцлаву. На
овогодишњем Првенству Европе окупили
су се стрелци из 50 земаља. Било је ово

једно од најмасовнијих првенстава Старог
континента у последњих десет година.
Јаку конкуренцију смо и очекивали
с обзиром на то да је ово олимпијска
година, а шампионат у Вроцлаву је једно
од последњих такмичења на којима су
стрелци имали шансу да испуне квоте
за Игре у Токију. Поносни смо на наше
стрелце, на медаље, на освојену квоту.
У билансу медаља у олимпијским
дисциплинама Србија је, у жестокој
конкуренцији, на другом месту. Само
је Русија испред нас, са седам одличја.
Учинак у Вроцлаву је додатан ветар у леђа
за све оно што нас очекује ове године, а то
су још једно квалификационо такмичење
за Олимпијске игре, у Плзењу, светски
купови и наравно Олимпијске игре –
истакао је Драган Марковић, спортски
директор Стрељачког савеза Србије.
Бобана Момчиловић Величковић била
је најуспешнија учесница женског дела
шампионата, са две титуле шампиона
континента - појединачном и екипном.
- Трећи пут у каријери сам постала

појединачни шампион Европе, веома
сам срећна због тога. У припремама
за Вроцлав са својим тимом сам у
плану имала пласман у финале и
борбу за медаљу, на крају стигла сам
до оне најсјајније. Поносна сам како на
појединачни, тако и на екипни успех.
Наша женска репрезентација ваздушним
пиштољем је пети пут у последњих десет
година освојила титулу првака Европе.
Није лако опстајати у врху десет година и
зато честитам свим својим колегиницама
из тима и осталим освајачима медаља
- казала је Бобана Момчиловић
Величковић, која ће сада направити
такмичарску паузу, јер за неколико
месеци постаје мајка.
Андреа Арсовић је освајањем
бронзане медаље проширила српски
олимпијски тим. Арсовићева је шести
српски стрелац који је изборио визу за
Токио, после Зоране Аруновић, Дамира
Микеца, Јасмине Миловановић (сви
пиштољ), Милутина Стефановића и Сање
Вукашиновић (пушка).
- Изузетно сам срећна што сам
испунила критеријум за учешће на
Олимпијским играма. У Вроцлав сам пре
свега ишла са циљем да освојим медаљу
која би ми донела квоту. Испоставило
се да је медаља била неопходна за
олимпијску визу. У ваздушној пушци
за жене пред Европско првенство није
било много такмичарки са избореним
квотама. Од осам финалисткиња, само две
нису биле у конкуренцији за олимпијске
визе. Напоран рад се исплатио. Радујем
се новим Олимпијским играма и свим
изазовима који ме очекују - поручила је
Андреа.

У Националном бадминтон центру у Београду окупили се репрезентативци

НАЈБОЉИ ИГРАЛИ НА АДИ
У

Националном бадминтон центру у
Београду 22. фебруара је одржано
традиционално зимско окупљање
репрезентативаца. Под надзором главног
тренера бадминтон репрезентације
Србије Милана Барбира и помоћних
тренера Драгана Антића и Николе
Мијачића, на Ади Циганлији је радило
39 играча и играчица са ужег и ширег
списка националних селекција и
перспективни играчи које су предложили
представници клубова.
- Традиционално зимско окупљање
је протекло као и увек у одличној
атмосфери и свих 39 присутних
такмичара је дало свој максимум како
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би остварило најбоље резултате на
тестирању на преподневном тренингу,
а онда и усвојило тренажне задатке
са другог тренинга. Приметно је да
такмичари напредују по скоро свим
параметрима и то може само да
радује мене као главног тренера и
моје помоћнике Драгана Антића и

Николу Мијачића. Захвалио бих и
матичним тренерима који су помогли у
реализацији, односно присуствовали и
пратили ово окупљање па је све протекло
у најбољем реду - истакао је Барбир.
Представнике су на окупљању имали
клубови: БК Београд, БК Клир (Београд),
БК Нови Сад, БК Змајеви (Крушевац),
БК Равенс (Крагујевац), БК Фанатик
(Вршац), БК Динамо (Панчево), БК
Панчево и БК Чачак.
Људи из Бадминтон савеза захвалили
су на финансијској помоћи у остваривању
својих програма Министарству омладине
и спорта, као и Секретаријату за спорт и
омладину Града Београда.

Основана Европска федерација
школског спорта, Србин на челу

П

рослављени одбојкаш Жељко
Танасковић, носилац олимпијске
медаље, који је 15 година успешно
на челу Савеза за школски спорт Србије,
изабран је за председника Европске
федерације школског спорта (ЕСФ).
Одлука је донета на Конгресу ИСФ
(Светске школске спортске федерације).
Уз одржан Конгрес у хотелу “Краун
плаза”, који је водио председник ИСФ
Лорен Петринка, на коме је присуствовало
преко сто функционера из иностранства,
одржана је и прослава поводом 50 година
постојања Савеза за школски спорт
Србије. Страним делегатима обратили
су се и Божидар Маљковић, председник
Олимпијског комитета Србије, и
Предраг Перуничић, државни секретар у
Министарству омладине и спорта.
- Презадовољан сам јер смо још
једном показали да смо сјајни домаћини.
Угостили смо странце, како се каже, за
десетку. Уз пуно састанака и рада, имали
су прилика и да посете центар Београда.
И те како су пуни лепих утисака. А што
се тиче мог избора, почаствован сам
што је Европска федерација школског
спорта основана у Београду и што ћу
имати прилику да будем уписан као први
председник такве организације. Предстоји
нам пуно посла, а све за промоцију спорта
и будућност деце у основним и средњим
школама - истакао је Танасковић.
Председник ОКС Божидар Маљковић
одржао је леп говор, који је делегатима
превођен на енглески, шпански и
француски. Он је добио и плакету
поводом промоције школског спорта у

ТАНАСКОВИЋУ
ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ
Србији, али и на глобалном нивоу. По
завршетку Генералне скупштине уследила
је прослава јубилеја, 50 година од
оснивања Савеза за школски спорт Србије.
Уз представнике МОС, ОКС, били су ту и
челни људи Спортског савеза Београда,
Спортских игара младих, Спортског
савеза Србије и представници великог
броја националних гранских савеза. Гости
на скупу били су и Соња Дамјановић,
министарка у Влади Републике Српске, и
Владимир Батез, покрајински секретар за
спорт и омладину.
Уручено је пуно плакета заслужнима,
а неки од њих нису више са нама.
Руководиоци и спортски координатори:
Слободан Чичановић, Слободан Талић,
Драгана Радак, Милорад Мацић,
Стефан Илић, Србољуб Антић, Јован
Гајић, Слободан Вулић, Звонко Тако,
Милорад Ивковић, Крста Лошић, Петар
Ђурђевић, Зорица Мијатовић, Валентина

Приморац, Борисав Станковић, Драган
Ћирић, Јовица Јовановић, Мирослав
Драгојловић, Слободан Мијаиловић,
Бранислав Дамњановски, Миодраг
Јовановић, Зоран Стојановић, Мирослав
Спасић, Јован Јовановић, Драган
Сретеновић, Имре Ото, Радослав
Свирчев. Институције: Министарство
омладине и спорта, Министарство науке
и технолошког развоја, Министарство
спољних послова, ОКС, ССС, ССАБ,
Одбојкашки савез Србије, Рукометни
савез Србије, Џудо савез Србије,
Атлетски савез Србије, Спортске игре
младих Србије, Гимнастички савез
Србије, СД Смедерево, Компанија
“Нестле Адријатик” и Канцеларија
Европске уније.
Захвалнице је примило и пуно
спортских радника и менаџера, међу
којима и главни уредник БГ Победника
Слободан Ђурић.

Београдска асоцијација за школски спорт активна и у марту

РУКОМЕТНЕ ЧАРОЛИЈЕ У ХАЛИ СПОРТОВА

Ф

иналне утакмице Градског
првенства у рукомету у
конкуренцији ученика седмог и осмог
разреда основних школа, као и ђака од
првог до трећег разреда средњих школа
у Београду, одржане су у Хали спортова
„Ранко Жеравица” на Новом Београду.
Медаље су уручивали секретарка за
спорт и омладину Драгана Белојевић,
Жељко Танасковић и Иванка Гајић,
који су са председницом Београдске
асоцијације за школски
спорт Весном Ћилерџић
и спортским директором
асоцијације Момчилом

Станојковићем одгледали финала.
У женској категорији основних школа
прво место освојиле су девојчице ОШ
„Цана Марјановић” из Раље, док су
друго место заузеле девојчице ОШ
„Драган Лукић” са Новог Београда. У
мушкој категорији основних школа
прво место су освојили дечаци ОШ
„Иво Андрић” из Раковице, а друго
место дечаци ОШ „Драган Лукић” са
Новог Београда.

Прво место у женској категорији
средњих школа освојиле су девојчице
Спортске гимназије, док је друго место
припало њиховим вршњакињама из
Медицинске школе „Београд” са Савског
венца. Дечаци Спортске гимназије
освојили су прво место у категорији
ученика средњих школа, док су дечаци
Техничке школе из Обреновца освојили
друго место.
Финалне утакмице Градског првенства
у рукомету преношене
су први пут у историји
београдског школског
спорта путем лајв стрима.
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Најмлађа средња школа у Београду има младог и амбициозног директора

П

рошле године је у Београду
почела са радом Спортска
и информатичка гимназија
„Престиж“. Оно што издваја ову гимназију
у односу на друге средње школе је
модеран и оригиналан наставни план
и програм, подељен на два смера –
општи смер, на којем постоји посебно
разумевање за младе спортисте и њихове
спортске обавезе, и информатички смер,
намењен деци са посебним способностима
за рачунарство и информатику. Школу је
основала група од осморо амбициозних
људи, који имају јасну визију рада и
развоја гимназије, али и жељу да Београд
добије препознатљиву школу којом ће
бити задовољни сви, а пре свега ученици
и родитељи.
Један од оснивача је и млади др Јован
Марковић, који обавља функцију
директора гимназије. У разговору за БГ
Победник, Јован нас уводи у ову школу
и открива даље планове.
- Гимназија „Престиж“ је замишљена
као јединствен и оригиналан наставни
концепт и интересантан спој две области
у којима је наша земља веома успешна
и препознатљива. Спорт је област
у којој традиционално постижемо
изузетне резултате и имамо богату
традицију. Информатика је
обележје савременог доба, наши
стручњаци из ове области су
тражени, уважени због квалитета
свога рада, а наше информатичке
компаније проналазе своје
место на иностраним тржиштима.
Желели смо да те две области спојимо
осмишљавањем оригиналног
наставног плана и програма
који је верификован од
стране Министарства
просвете, науке
и технолошког
развоја Републике
Србије, концептом
којим ћемо изаћи у
сусрет деци која су
заинтересована за све
врсте спортова, као и
деци која имају посебне
таленте и интересовања
за информатику и
рачунарство – истакао
је директор Гимназије

„Престиж“ Јован Марковић оснивачку
идеју и начин рада ове школе.
Смер намењен спортистима је веома
значајан?
- Ученицима који похађају општи смер
излазимо у сусрет и имамо разумевање за
њихова одсуства услед спортских обавеза.
Конкретно, то значи да њихова одсуства
због тренинга, припрема, одлазака
на такмичења, кампове, као и других
обавеза које имају према свом спортском
клубу или савезу сматрамо оправданим,
наравно уз пратеће оправдање од истог
тог клуба или савеза. Пропуштену
наставу млади спортисти надокнађују
у школи, индивидуалним радом са
својим професорима, тако да је то још
једна повољност за њих и родитеље који
не морају да плаћају приватне часове
како би деца надокнадила пропуштено.
Асистенција у савладавању градива на
овај начин се подразумева и за све друге
ђаке Гимназије „Престиж“ код којих се
укаже потреба за тим, тако да је усвајање
знања загарантовано.
Без информатике се данас не може, све
је више основаца који показују велико
интересовање за компјутере. Ти млади
људи су веома тражени како
код домаћих, тако и код
иностраних послодаваца.
У чему се огледа
посебност овог смера у
Гимназији „Престиж“?
- Ђацима који похађају
информатички смер
рад је организован
у малим групама,
односно одељењима са
малим бројем ученика, и
омогућава се максимална
посвећеност
професора
сваком ђаку.
Ученицима
је на

Марковић::
Марковић

располагању савремен информатички
кабинет који задовољава образовне
потребе не само током реализације
наставе, него им је на располагању и за
додатне обуке и предавања гостујућих
предавача. Када ово кажем, мислим на
стручњаке из етаблираних домаћих Ај-Ти
компанија, који ће долазити да будућим
колегама говоре о новим технологијама,
правцима у којима се тренутно развија
Ај-Ти сектор, њиховим могућностима
за проналажење свог будућег занимања
у овој широкој и динамичној области,
и свим другим темама које у датом
моменту буду заокупљале пажњу наших
информатичара.
Оно по чему је ваша гимназија
јединствена је организација наставе у
оквиру које ова два смера не искључују
један други. Они се допуњују.
- Добро сте приметили да се ова два
смера прожимају, то је и била једна од
идеја када смо одлучили да спојимо
спортску и информатичку област.
Ученици се током школовања опредељују
за изборне предмете које ће имати у свом
распореду предавања, а ми охрабрујемо
спортисте са општег смера да прате неке
од информатичких предмета, као што
упућујемо информатичаре да се укључе
у праћење предмета који имају везе са
спортом. Зашто спортисти не би слушали
о интернет маркетингу или електронском
пословању, а информатичари добили
основна знања о спорту и здрављу,
или фитнесу? Јасно је да у будућности
спортисти неће моћи без основних
информатичких знања, као што је јасно
и да информатичари треба да поседују
знања о значају физичког ангажовања у
функцији сопственог здравља.
Имате и погодности за рани упис нове
генерације школараца. Редовна цена по
години школовања је 1.900 евра. Да ли
планирате да током марта и априла буде
промотивних периода?
- Свакако, намера нам је да оне који
се у предуписном периоду одлуче за
школовање у Гимназији „Престиж“
наградимо попустом. До краја мaja је
актуелна промотивна цена од 1.650
евра по години, и та цена ће важити
током све четири године школовања.
Лако је израчунати да је то 1.000
евра уштеде током четворогодишњег
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школовања, што није занемарљива сума.
Овим додатно мотивишемо ученике
и родитеље да резервишу своје место
у нашој гимназији и избегну стрес
који доноси ишчекивање резултата
завршног испита и разврставања ђака
у школе према листи жеља. Наравно,
и наши ученици полажу тестове,
информатичари тест из математике, а
ђаци на општем смеру тест познавања
спорта, али имају олакшање у томе што
наша гимназија организује припреме за
полагање класификационих тестова.
Где се изводи настава физичког
васпитања и колико је она важна за
средњошколце?
- Као и свака друга средња школа,
и наша гимназија има обавезу да
обезбеди простор за извођење наставе
физичког васпитања. С обзиром на
то да се школа налази у Центру за
културу „Влада Дивљан“, остварена је
сарадња са Железничком техничком
школом и Фитнес клубом „Тонус“, који
се налазе у непосредној близини. Како
је мултифункционална спортска хала
Железничке техничке школе реновирана,
а да су у оквиру „Тонуса“ модерна
теретана, базен и сауна, наши ђаци имају
престижне услове за извођење наставе
физичког васпитања.
Да ли организујете посете познатим
спортским удружењима или Ај-Ти
компанијама као један од видова
практичне наставе?
- Имамо потписане споразуме
о пословно-техничкој сарадњи са
неколико реномираних националних
спортских савеза са једне, односно са
угледним компанијама из области
Ај-Тија са друге стране. Ти споразуми
нам омогућавају размену искустава
и међусобне посете, како спортских
тренера и Ај-Ти стручњака гимназији,
тако и посете гимназијалаца овим
компанијама. У трећој и четвртој години
школовања ученици се упућују у ове
институције како би се упознали са
њиховим функционисањем, поготово у
Ај-Ти сфери где се очекује повезивање
наставе и практичног рада по принципу
дуалног образовања. То ће препоручити
наше најбоље ђаке да буду стипендисти
компанија са којима сарађујемо, а касније
можда и да у тим компанијама добију
посао. Пратимо упутства Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
очекујемо да се ускоро поправи ситуација
везана за нови корона вирус, па да наша
и све друге школе наставе са редовним
радом и уписним активностима –
поручио је Јован Марковић.
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