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„СМИСАО 

ТРАЈАЊА ЈЕ 

У ЛЕПОТИ 

СТВАРАЊА“  

ХИМНА 

Никола Вукићевић, ти си био први. 

Учитељ и директор, ала време жури. 

Учитељи, наставници из прошлих времена, 

Ова је песма и вама намењена. 

  

Док је ђака, биће школе 

Добро знамо ми, 

Зато сада ову песму запевајмо сви. 

  

Никола Вукићевић, то је моја школа,  

сто година прође њој,  

А изгледа као нова. 

  

Браћа Михајловић, дадоше је граду, 

Само, зна се, најбољи њој припадају! 
  



Ово смо ми кроз историју дугу 110 година... 

Р А Д О С Н И К  

 Сомборска Основна школа „Никола Вукићевић“ првих септембарских дана обележава 110 година рада. 

Централна прослава одржаће се 6. септембра 2013. године, на дан када је 1903. године, на свечан начин и уз 

присуство великог броја познатих и признатих житеља града Сомбора, школска зграда посвећена и дата на употребу 

генерацијама које пристижу. За почетак рада наше школе заслужни су многи нама познати људи као и велики број 

људи чија су имена, привремено или трајно, прекривена велом заборава. Од познатих људи у први план доспевају 

тројица: Никола Михајловић, Ђока Михајловић и Никола Вукићевић. Прва двојица своје богатство подарили су 

будућим генерацијама како би се од њега подигла и одржавала школска зграда, а трећи је, као заслужни просветни 

радник, именован за њеног првог директора. Ценећи заслуге ових људи, одговорни људи Школе пре једну деценију 

донели су одлуку да се од школске 2002/03. године Дан школе обележава сваког шестог септембра. На овај начин 

одаје се почаст и браћи задужбинарима и првом директору Школе. 

 У наведеном периоду од 110 година у школску зграду закорачило је 110 генерација првака, тог момента 

несвесних великог значаја тог малог корака којим су прекорачили праг школских врата. Кроз ходнике Школе 

протутњале су небројене генерације деце, њихове наде и страхови, њихове стрепње и снови. У хладовини њених 

зидова започеле су и завршиле, привремено или трајно, небројене управитељске, учитељске, наставничке и 

послужитељске каријере. У тамним данима ратова у њој су стрепеле, надале се, патиле... групе ратних заробљеника, 

рањеника, цивила. Људи разних намера, циљева и идеја прохујали су са вихором, али школска зграда је остала чврста 

и стамена до данашњег дана. 

 Иако се школска зграда није померала, парцела на којој се налази припадала је многим државама: настала је у 

Аустроугарској, а данас је део Републике Србије. У међувремену низале су се Краљевина Срба Хрвата и Словенаца 

(Краљевина Југославија), фашистичка Мађарска, Титова Југославија, па Савезна Република Југославија и Државна 

заједница Србија и Црна Гора. У свим наведеним државама служила је истој сврси – образовању и васпитању деце. 

Разликовали су се ђаци: у почетку то су била само деца српске националности (то је време када је свака вероисповест 

имала засебну школу), па су то била само женска деца (у времену када су ђаци распоређивани у школе по полној 

припадности), па су то, вероватно, била само деца мађарске националности (за време Другог светског рата) и, на 

крају, од 1945. године до данас ту су ђаци без обзира на све претходно наведене разлике. 

 Школа је више пута мењала и своје име. На основу доступног материјала знамо да су следила следећа имена: 

Средишња школска зграда, Централна школска зграда, Централна православна вероисповедна основна школа, 

Женска централна основна школа, Државна основна школа „Браћа Михајловић“, Основна школа „Вежбаоница“, 

Основна школа број 1 „Вежбаоница“, Осмољетка број 1 и од 6.9.1953. године Основна школа „Никола Вукићевић“. 

 У лепези промена које, истичући пролазност, овлаш додирују горе написани редови, саме од себе намећу се и 

непролазне вредности. И једне и друге ових дана ценимо и обележевамо свесни своје пролазности и непролазних 

вредности које, углавном несвесно, свакодневно производимо. 

 

Иван Лукић, проф. историје 

 

                              

ШКОЛА НЕКАДА  ШКОЛА САДА 



Р А Д О С Н И К  

 Драги ученици, поштовани родитељи и уважене колеге, 

 Захваљујући браћи Михајловић пре тачно 110 година, 6. септембра 1903. године, 

наша школа отпочела је са радом. Кроз свој развој често је мењала име да би од 1953. године 

добила има „Никола Вукићевић“, по знаменитом педагогу и првом управитељу Школе. 

 Пре 10 година, а поводом обележавања 100 година постојања Школе, много смо се 

бавили њеном историјом и развојем, значајним личностима које су своје прво образовање 

стекли у њој. Поносни на своју традицију, поносни на све оне дивне људе, ученике и 

запослене који су корачали нашим ходницима, школским двориштем, стекли прва знања, неки 

и прве љубави, а данас ћемо се позабавити оним што је обележило претходних 10 година. 

 Као део образовног система, као део друштва у коме живимо, делили смо заједничку 

судбину. Терет дугогодишње економске кризе, вредносних стандарда, лакше смо подносили 

уз вас, драги ученици, који сте својим осмесима, радошћу које носи детињство, улепшали 

дане који су прошли и будили оптимизам за предстојећи период. 

 Много промена десило се у деценији која је претходила. Последице све мањег броја 

деце видне су на нашим ходницима и учионицама, па ипак наша школа задржала је онај позитиван дух из дуге 

историје свог постојања. Много је нових законских прописа, правила, правилника, много је нових колега, ваших 

наставника, теткица стигло у нашу школу. Уз искрену захвалност онима који су отишли у заслужену пензију нова 

генерација (преко 30 новозапослених) настоји, и у томе успева, да настави тамо где су њихови претходници стали. 

 Урађено је много да се услови за рад и учење у нашој школи побољшају. У учионицама некада прекривеним 

бетоном, сада је паркет, осветљење у учионицама је побољшано, прозори на старом делу школе замењени су, сви 

санитарни чворови су реконструисани, издвојено одељење у Ранчеву најзад је добило санитарни чвор, замењен је 

кровни покривач на новом делу школске зграде, поправљен је паркет у фискултурној сали, потпуно су замењени 

радијатори, изграђена је нова гасна котларница; у школском дворишту изграђен је нови објекат са две учионице и 

просторијом за продужени боравак, реконструисано је осветљење школског дворишта, а видео надзор треба да пружи 

додатну безбедност и ученицима и запосленима. Потпуно нова дигитална учионица и преко 30 рачунара у 

канцеларијама, зборници, кабинету за техничко, интернет дневник, доступност интернета у свим деловима Школе 

треба да омогућe бржи и лакши проток информација, а самим тим лакше учење и стручно усавршавање запослених. 

Имајући у виду прилике у којима живимо и радимо, није мало - укупно преко 30 милиона динара. 

 Натпросечни резултати на завршним испитима, изузетни резултати на такмичењима у организацији 

Министарства просвете на свим нивоима, резултати постигнути на конкурсима, смотрама, ваннаставним активностима 

сврставају наше ученике, а самим тим и њихове наставнике, у ред најбољих у држави. 

 Поред свима нама добро знаних књижевника, научника, ликовних и музичких уметника, спортиста чија се 

имена налазе на почасном месту на улазу у нашу школу, придружио се и Игор Пашти, ђак генерације школске 1998/99, 

као најмлађи доктор наука на Факултету физичке хемије. Међу њима ће бити сигурно још наших ученика, али ћемо то 

оставити суду времена које долази. 

 Знајући успехе, ширину интересовања наших садашњих ученика, сигуран сам, и са оптимизмом гледам на 

будућност наше школе и заједнице којој ћете ви сигурно дати свој допринос.  

 Поносни на генерације ученика и запослених који су до сада обележили живот и рад Школе, поносни на 

традицију, морамо размишљати и о будућности. 

 Неопходно је и даље унапређивати материјалну основу рада Школе, продубити везу са локалном заједницом и 

свим релевантним друштвеним факторима. 

 Много рада и труда морамо уложити за стварање позитивне климе у школи како би наши ученици школу 

доживљавали као своју. Место на којем се неће само нешто морати, већ као место свог стецишта и уточишта. Школа у 

коју ће се радо долазити, остајати, радити, али и дружити се и свакодневно напредовати. Први корак ка остварењу тог 

циља је жеља да тако буде. Када се нешто искрено, лепо и од срца жели, онда то постаје и стварност. 

 Свим ученицима и запосленима честитам Дан школе! 

                       Директор Школе 

                      Ђуро Буловић, проф. 

...а ово смо ми у протеклих 10 година 

Ђуро Буловић, 

директор 



Р А Д О С Н И К  

„Радосник“ некада 

Свих ових година били смо вредни, радни и 

креативни 

 Осим оцењивања, 

домаћих и контролних 

задатака који ученицима 

баш и нису драги, у свакој 

школи, па и нашој, постоји 

нешто што сви волимо. Кад 

кажемо сви, мислимо и на 

ученике и на наставнике. 

Сви подједнако уживамо и 

радујемо се свим 

ваннаставним активностима.  

 Циљ разних секција и 

културних активности током 

године је да сваки ученик 

открије и развије своје 

таленте, открије сферу 

интересовања, да се подигне 

свест о важним животним и 

друштвеним питањима... 

 Током свих ових година 

школа се прилагођавала, пре 

свега потребама њених 

ученика, а затим и 

друштвеним променама.  

 Сваке године у Школи 

се организују разне 

радионице које су у складу 

са обележавањем разних 

значајних датума и догађаја. 

 У протеклих 10 година у 

школи је радила, а и данас 

веома успешно ради драмска 

секција у чијим представама 

смо сви уживали.  

 Из рада секције младих 

библиотекара периодично 

смо сазнавали многе 

занимљивости из живота и 

дела познатих писаца. 

 Спортско-рекреативне 

секције радиле су веома 

успешно.  

 Радо смо се одазивали, 

али и покретали многе 

хуманитарне акције.

(школске 2005/06. године 

организовали смо акцију 

сакупљања флаширане 

воде за пиће као помоћ 

угроженом становништву 

у Банату). 

 Школске 2006/07. 

године први пут је 

отпевана химна Школе. 

Текст химне написале су 

ученице Школе, Дубравка 

и Далиборка Маленић, а 

музику је компоновала 

наставница Данијела 

Кујунџић-Додек. 

Димитрије Радојичић, 

тада ученик првог 

разреда, а сада осмак, 

имао је част да први 

отпева химну своје школе. 

 Исте године 

обновљен је и наш 

„Радосник“. Рођен је пре 

више генерација. Наши 

претходници су га 

створили, неговали, а 

онда је настало затишје. 

Наставница српског 

језика Славица Плац и 

марљива редакција 

желела је да га обнови 

како би био сведок нашег 

времена и нашег 

школског живота. Његово 

име је лепо. Позива на 

радост и стваралачку 

радозналост. Ми, 

ученици, смо 

његова снага, његов 

крвоток. Од наших 

прилога у виду 

актуелности из 

свакодневице у 

школи, до спорта и 

разоноде, зависи и његов 

живот, његово трајање. А 

траје, обновљен, већ седму 

годину. 

 Сваке године разним 

активностима обележавамо 

Европски дан језика, Дечју 

недељу (маскенбал, „луде 

фризуре“, квиз опште 

културе, такмичење у 

старим играма, медаље 

пријатељства...), Месец 

књиге, Дане Франкофоније, 

Савиндан...  

 Сваког 26. септембра 

кроз разне игроказе, 

такмичење, радионице, 

караоке покажемо колико 

познајемо не само језике 

које учимо у школи (српски, 

енглески и француски), већ 

и све оно што знамо о 

другим европским језицима. 

Неко је некада рекао: 

„Човек вреди онолико 

колико језика зна!“ а ми 

можемо рећи да вредимо 

много.  

 Дечја недеља нам је 

омиљена. Сви једва 

ишчекујемо прву недељу 

октобра када смо сви права 

деца. Тада и они који 

понекад забораве да су деца 

обуку најразличитије 

костиме и дођу у школу са 

„лудим фризурама“ на 

глави.    

„Радосник“ сада 



Р А Д О С Н И К  

 Најзанимљивији нам је тематски маскенбал када 

нам 

наставница географије Јелена Шекуљица да задатак 

да као одељење представимо неку тему - државу, 

континент... На тај начин се и забављамо, али и 

научимо нешто ново. Улазећи тог дана у школу, чини 

нам се да су се све светске културе у њој нашле и на 

тренутак пропутујемо свет. Били смо у далекој 

Аустралији, посетили северноамеричке Индијанце, 

обишли Јапан, Индију, Египат, Саудијску Арабију, 

посетили смо и неке европске државе (Шпанију, 

Француску)...  

 Године 2008. недалеко од наше школе, у Српској 

читаоници „Лаза Костић“, наши другари, тадашњи 

седмаци и осмаци, приредили су нам прелепо 

књижевно вече, а то све поводом 110. рођендана 

српске сатире и стогодишњице смрти Радоја 

Домановића, који је и њен родитељ. 

 Било је, у исто време, и свечано, и поучно, и 

занимљиво. Нешто смо научили, а и насмејали смо се. 

 Сваке године организују се радионице у којима 

учимо све о рециклажи, а затим то научено и 

применимо у пракси. Погледајте само чему све могу 

да послуже кесе.  

  Школске 2012/13. године поводом обележавања 

школске славе уприличена је права светосавска 

недеља под називом „Светосавље-светоживље“. 

Правили смо плакате о животу и делу Светог Саве, 

учили смо црквенословенски језик, приредили 

изложбу на тему „Доба Свветог Саве“ и литерарну 

чајанку на којој смо, уз чај, читали дела Светог Саве и о 

Светом Сави, такмичили се у познавању живота и дела 

овог светитеља, учествовали на литургији, али и сазнали 

резултате литерарног конкурса.  

 Те године узели смо и учешће у акцији „Сат за нашу 

планету“ чији је циљ подизање свести о климатским 

променама и очувању природе. У Школи је тим поводом 

расписан 

ликовни 

конкурс, 

сакупљали 

смо 

пластичне 

чепове од 

којих смо 

касније 

направили 

зидни мозаик, 

гледали филм 

о планети 

Земљи и 

палили свеће у 

облику 60+. 

 Обновљен је и школски сајт који се свакодневно 

ажурира новостима и занимљивостима -  

https://sites.google.com/site/osnikolavukicevicsombor/.  

 Културна активност наше школе била је у протеклом 

периоду веома богата и са таквом традицијом ћемо 

наставити и у годинама које су пред нама. 

Колаж активности у току недеље „Светосавље-

светоживље“ 

Позивамо све да се придруже акцији „Сат 

за нашу планету“ и угасе светла у својим 

домовима на 60 или више минута 



Наши успеси 

Р А Д О С Н И К  

 За нама је период од десет веома успешних 

година. Један од показатеља квалитета рада у 

нашој школи јесте воља и жеља наших 

ученика да учествују на смотрама и 

такмичењима и да на истим остварују 

запажене успехе Љубав према науци, жеља и 

воља за додатним учењем, таленат као и 

стручна помоћ наставника из године у годину 

уроде плодом.  

 У протеклих 10 година иза нас је небројено 

много освојених победничких места на 

општинском нивоу такмичења, више од 200 

освојених награда за неко од прва три места 

на окружним такмичењима из готово свих 

школских предмета од којих је и 50-ак 

пласмана на републички ниво такмичења. Сви 

ученици су на републичком такмичењу 

показали завидно знање, умеће, вештину те се 21 пут попели на победничко постоље. И то није све! Опробали смо се и 

на такмичењима међународног карактера, па и ту доказали свој квалитет остваривши завидне резултате. Ако бисмо се 

присетили још и свих конкурса (пре свега ликовних, па и литерарних), смотри, такмичења која није организовало 

Министарство просвете закључили бисмо да су наши ученици веома талентовани, да имају развијен такмичарски дух и 

да воле своја знања да проширују и примењују. Опширније податке (имена ученика, наставне предмете и освојена 

места по школским годинама, као и фотографије са такмичења) можете видети на сајту Школе. 

Такмичили смо се и појединачно, али и као екипа. На Дечјем 

васкршњем сабору који се одржава у Бањи Врујци 2012. године 

ученици наше школе вођени саветима наставнице ликовне културе 

освојили су 1. место, постали свеукупни победници Сабора, добили 

кључ Чаробног села и част да свечано отворе наредни, 9. Дечји сабор 

чија је тема била Комадић 

завичаја. 

 На републичким 

такмичењима представљали 

су нас многи, а освојили 

награде су: Ања Репар (шк. 

2005/06, Биологија, 1. место), 

Андреа Аладић (шк. 2007/08, 

Српски језик, 3. место), Борис Немет (шк. 2007/08, Школска олимпијада - 

Џудо, 2. место), Каја Мандић Плавшић (шк. 2009/10, Енглески језик, 3. 

место), Слађана Влатковић (шк. 2010/11, Ликовна култура, 1, 2. и 3. 

место), Сања Галац (шк. 2010/11, Физичко васпитање, 3 место), Милош 

Михаиловић (шк. 2011/12, Историја, 1. место и шк. 2012/13. треће место), 

Сандра Крајина (шк. 2011/12, Школска атлетска лига, 3. место и шк. 2012/13, Физичко васпитање - трка на 600 м, 3. 

место), Милош Петровић (шк. 2012/13, Историја, 3. место) и Урош Јовић (шк. 2012/13, Географија, 2. место). 

Ово је само делић успеха наших ученика. Дугујемо извињење свима који због недостатка простора нису поменути. 

Поносни смо на све вас и радујемо се будућим успесима  

Најбољи од најбољих у школској 2012/13. години 

Награде и кључ са 8. Сабора 

А овако смо се представили на 9. Сабору 

(школа и околина направљени од 

медењака) 



Они су наш понос 

 „Нешто ми говори да ће се у будућности о мени знати само по томе што сам био професор сјајних будућих имена“, 

реченица је којом је легендарни професор Коста Вујић обележио крај свог службовања. После више од века и ми се налазимо у 

ситуацији да изговарамо његове речи; и ми смо поносни на све наше ђаке и сигурни смо да ће и нас памтити управо по њима и 

њиховим делима и успесима. Ово су приче само о некима од њих (испричане од стране њих самих или виђене из нашег угла), а 

сигурни смо да још много њих заслужује место овде. 

 Др Игор Пашти, бивши ученик наше школе, добитник је прве Награде САНУ из области хемијских, биолошких и 

сродних наука. Са 23 године постао је студент генерације Факултета физичке хемије у Београду, а свега две године касније и 

најмлађи доктор наука у историји факултета. Данас, са 29 година, Игор има 32 научна рада објављена 

у међународним часописима, један патент и две патентне пријаве, Повељу града Сомбора и Награду 

Српске академије наука и уметности.  

 Својим трудом, радом и пре свега знањем труди се да његова теоријска знања добију и 

практичну примену. Узор му је чувени научник Нилс Бор. Поред науке ужива у путовањима, а хоби 

му је сакупљање поштанских марки.  

 Љубав према природним наукама испољио је још код учитељице. На општинском тамичењу 

из математике, међу ученицима четвртог разреда, освојио је треће, а на окружном такмичењу прво 

место. Следеће године Игор се опробао и на такмичењу из српског језика где је на општинском нивоу 

заузео прво место. Школске 1997/98. године Игор се, као ученик 7. разреда, нашао на победничком 

постољу и из физике и хемије - 2. место на регионалном такмичењу из физике и 1. место на 

општинском такмичењу из хемије. 

 Да овај научник, познат и под надимком Јуниор (извор: Радосник бр.15, јун 1995.), има дара 

и за лепу, писану реч, сведочи и школски часопис Радосник од 15. јуна 1995. у којем је објављен и 

састав овог тада ученика четвртог разреда под називом: 

Процветали су јорговани у мојој башти 

 Тишина је. По модрој дубини неба плове вунасти облаци посути плаветнилом. Топли зраци сунцa отимају се од своје 

звезде и падају на сјајне зелене листове јоргована. То је пролеће. 

 Јоргован у дну моје баште окитио се љубичастим цветићима. По глаткој кори његовог стабла миле црни шумски 

мрави ошамућени опојним мирисом. Око малих цветића зује вредне пчеле радилице сакупљајући жућкасти поленов прах. 

 Сваки цветић је прича за себе. Много прича ствара једну књигу, један букет мириса и лепоте. Какви су букети 

јоргована? Чаробни. Ако будеш имао среће наћи ћеш цветић са пет малих латица које ће ти донети срећу. 

 Јоргован је цвет који улепшава природу складом мириса и боја који сачињавају целину без које се не може замислити 

пролеће. 

 

 

СОЊА ШАРИЋ, ЈЕДНА ОД НАС 
 Била сам ученик школе „Никола Вукићевић“, у разреду учитељице Милке Буловић а 

касније наставника Ђуре Буловића и Сенке Симендић. У другом разреду је наставница музичке 

културе, Данијела Кујунџић-Додек открила моју наклоњеност музици и певању и примила ме у 

школски хор у коме су до тада певали само ђаци од петог разреда. Виђала ме је како сам седела на 

ходнику после 4. часа и чекала старијег брата да идемо заједно кући, а он је певао у хору, па раче 

Данијела: „Хајде кад већ седиш и чекаш, боље дођи да певаш у 

хору“. Сећам се да сам у четвртом разреду на пријему првака 

отпевала соло „Нема света ни планете“. 

 У музичку школу сам кренула паралелно са основном, али 

убрзо сам је напустила, након три месеца, - било ми је досадано. 

Играла сам кошарку, све док на завршетку основне школе нисам 

препознала своју велику љубав - певање. Након тога, у неколико 

месеци сам се припремила за пријемни у музичкој школи, паралелно 

похађала Гимназију у Сомбору, а после у Новом Саду. Соло певање 

почело је све више да ме интересује, у почетку је то била само 

народна и староградска музика, а временом сам почела да упознајем 

свет опере, класичне музике, где се мој глас све боље развијао. 

 За време средње школе освојила сам 12 првих награда на такмичењима републичког и 

међународног нивоа. Репертоар се повећава, Гимназија приведена крају, а мени се, захваљујући 

нашој великој примадони Бисерки Цвејић, отворио пут на студије у Немачку, где сам положила 

пријемни и од октобра 2009. студирам на Музичкој академији у Манхајму у класи проф. 

Снежане Стаменковић.  

 До сада сам наступала у разним градовима Европе, на мањим и већим такмичењима, 

упознала велике певаче. Са 20 година освојила сам прву награду у Грацу на великом такмичењу 

„Феручо Таљавини“ и примила награду од сјајне певачице, члана жирија Еве Мартон, која је 

данас мој узор. 

Игор Пашти 

Р А Д О С Н И К  

Соња Шарић 



 У јесен 2011. дебитовала сам у Моцартовој опери „Фигарова женидба“ као грофица, у Бамбергу, једном од најлепших градова 

Немачке. Била је то двомесечна продукција студената која је прошла веома успешно. Диван је осећај стајати на бини и певати пред 

пуном салом, истовремено бити неко други, у неком другом времену, а ипак у тај карактер унети себе кроз глас и музикалност.  

 У септембру 2012. била сам финалиста на чувеном такмичењу „Монсерат Кабаље“, међу 12 певача из целог света. У новембру 

исте године освојила сам прву награду на такмичењу „Антоњин Дворжак” у Карловим Варима, у Чешкој - награду публике и награду 

за најбољу изведбу Моцартове композиције. 

 Радујем се сваком концерту, аудицији и такмичењу, волим бину и најлепши је осећај када после доброг концерта 

буде и добар аплауз. Задовољна публика и задовољан извођач чине хармонију и мотивацију за даљи 

рад и успехе.  

 Овог лета, надам се, да ћу привести основне студије крају, уписати мастер, а лето ћу 

провести у Салцбургу, где ћу дебитовати на великом традиционалном фестивалу. 

 Срећна сам што сам била ученица ове школе јер сам у њој препознала свој таленат и одабрала 

свој животни пут. Прва искуства на бини стекла сам управо певајући у хору Школе. Сећам се да ме је и 

тада мало шта занимало осим певања (наставница Данијела ми је на контролном задатку написала - 

срећа твоја што знаш да певаш.) 

Соња Шарић 

 

Мој пут ка успеху 

 

 За разлику од мојих другара, због економске ситуације која ни касније није била баш сјајна, 

прилично касно сам добио рачунар. У време када сам ишао у осовну школу рачунар је углавном служио 

као платформа за играње игрица а не за нешто корисно.  

 Након што сам се заситио игрица, негде крајем основне школе, у 7-8. разреду, почео сам са 

поправкама рачунара пријатељима и родбини. 

 Први пут сам дошао у додир са озбиљнијим програмирањем са нашим професором Немањом 

Балаћем који ми је причао о PHP (Hypertext preprocessor) програмском језику још крајем 8. разреда и 

одвео ме на такмичење из роботике где сам заузео прво место. Из других предмета нисам имао веће 

успехе, јер у то време нисам имао толико компетитиван дух.  

 Осим тог такмичења озбиљније сам се почео бавити информатиком у смислу прављења wеб 

презентација од чега сам на почетку средње школе (гимназије) и зарадио први озбиљнији новац. То је 

трајало прве две године гимназије, а од треће године почиње преокрет у мом компетитивном духу.  

 Код проф. Душка Обрадовића почео сам да се припремам за такмичење из програмирања, које се 

заснива на решавању алгоритамских задатака. У трећој години сам на окружном такмичењу заузео 2. награду, а на државном 

похвалу. Следеће године ми је од такмичења зависило даље школовање, тако да сам упркос здравственим проблемима (два месеца у 

болници услед мононуклеозе), успео да се припремим и на окружном освојим прву награду, а на државном 2. награду и пласман на 

Српску информатичку олимпијаду која ми је обезбедила стипендију за школовање у трајању од четири године на једном од 

најпрестижнијих програмерских факултета код нас ( Рачунарски факултет ).  

 Осим државних такмичења, професор нас је спремао и за Микрософтово регионално тимско такмичење (Србија и регион) Bubble 

Cup чији је циљ популаризација програмирања код младих, где смо се пласирали три пута у финале (16 најбољих тимова), два пута у 

току гимназије и једном са мојим тимом који сам основао на факултету.  

 На факултету, иако је само школовање за мене било бесплатано, имао сам потребу да почнем да радим како бих могао остале 

трошкове живљења надокнадити (путовање, стан, храна...). Тако сам се запослио крајем прве године у 

исландској фирми Betware која се бави софтверским решењима за лото компаније. Поред посла, паралелно 

студирам  и трудим се да одржим просек преко 9,9 како бих касније имао могућност за научни рад.  

 Тако сам отишао на факултет са многим успесима, али без иједне праве победе. Права победа уследила 

је када сам са мојим тимом, под називом Infinity освојио прво место у тимском такмичењу за прављење 

игара, које је трајало 24 часа без престанка. То такмичење је било организовано од стране најјаче српске 

ссофтверске фирме Nordeus у којој сада радим и тренутно сматрам то врхунцем своје каријере - запослити 

се у таквој фирми сан је сваког програмера. Радо се сећам свих тих такмичења јер су поред вредног рада 

праћени дивним пријатељствима и забавом.  

 Али, осим што уживам да се бавим програмирањем, прављењем игрица, мени је жеља да будем академски грађанин ове државе и 

да се пре свега бавим науком.  

 Да рачунар не мора одузимати много времена доказују и бројне активности којима се бавим у слободно време: бициклизам, 

планинарење (био сам члан планинарског клуба Celtis, па чак и мало писање поезије када ме неки догађај или особа испиришу.  

 Ево још неколико референци на интернету: 

- мали део мог рада у области програмирања:  

https://github.com/deximat  

- пословни профил: 

http://rs.linkedin.com/in/dejanpekter  

 Вероватно ничега од овога не би било да нисам имао дивне пријатеље, професоре, породицу и девојку, који су увек били уз мене 

и били би ту да нисам ништа од овога горе ни урадио. 

Дејан Пектер 

„Право говорећи, ја увек највише сам желео једно: да све што видим могу да опишем и да све што осетим умем да 
изразим.“ 

Иво Андрић 

„Стећи знање исто је као ставити у џеп драги камен.” монголска изрека 

Дејан Пектер 
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Светски шампион у боћању 

 Добитник награде 

Покрајинског секретаријата 

за спорт и омладину у 

2011. години и најбољи 

јуниор по мишљењу 

читалаца „Сомборских 

новина“ за 2012. годину, а 

пре свега бивши ученик 

наше школе. Он је Срђан 

Буторац. О својим 

успесима прича за наш 

часопис. 

 „Спорт који захтева 

стратегију, много 

кондиције и ризиковања је 

спорт у којем сам се 

пронашао. То је боћање. У 

питању је неолимпијски 

спорт, а у плану је да 2020. године то постане.  

 Почео сам да тренирам са девет година. У 

почетку то нисам озбиљно схватао већ више као 

забаву. Међутим, почео сам да постижем све боље 

и боље резултате на државним првенствима и 

турнирима и онда сам добио позив од 

репрезентације. Први наступ за кадетску 

репрезентацију сам имао са 14 година и то на 

Светском купу у Монаку. После тога сам ушао 

у јуниорску репрезентацију и до сада сам 

учествовао на три светска првенства: у 

Хрватској и два пута у Француској.  

 Године 2011. постигао сам највећи успех - 

освојио сам сребрну медаљу у прецизном 

избијању, а најуспешнија ми је била 2012. 

година. Постао сам првак Војводине и државе 

у четири различите дисциплине, постао сам 

члан сениорске репрезентације и освојио сам 

бронзану медаљу на светском првенству за 

јуниоре.  

 Са сениорском репрезентацијом ишао сам 

на европско првенство, у Пазин (Хрватска) и 

заузео сам 6. место. Пропутовао сам много - 

био сам у Словенији, Црној Гори, Италији, 

Аустрији, Швајцарској, Немачкој и 

Француској на разним турнирима. 

 Када су у питању планови за будућност, 

имам доста понуда из иностранства, али за 

сада остајем у Србији и такмичим се за нашу 

репрезентацију.“ 

„Шампиони се 

не стварају у 

теретанама. 

Шампиони се 

стварају од 

нечега што имају 

дубоко у себи - 

жељу, визију и 

сан.“   

Мухамед Али 

Срђан Буторац 

И она је најбољи спортиста 2012. године 

 Сандра, понос наше школе. Постигла је велике резултате и по томе 

сви треба да је памтимо. Наша школа има разлог да буде поносна, јер 

Сандра буди младу наду међу свим ученицима. Првобитно се бавила 

тенисом, али ју је атлетика привукла. Покушаћемо да кроз овај разговор 

покажемо ко је Сандра Крајина. 

Радосник: Шта те је навело да се бавиш атлетиком? 

Сандра: Тренирајући тенис повредила сам лактове, те сам морала да бирам 

други спорт. У школи ми се свидела атлетска секција, па сам отишла и на 

тренинг, на стадион. 

Радосник: Од које године се бавиш овим спортом? 

Сандра: Атлетиком се бавим од маја 2010. године. 

Радосник: Који је твој први велики успех? 

Сандра: Мој први већи успех у спорту уопште био је освајање тениског 

турнира у Кикинди 2009. године, а највећи успех у атлетици је освајање 

титуле државне првакиње на 4х60m, и вицепрвакиње на 60m и у вису, 2012. 

Тако сам категорисана у I атлетски пионирски разред Србије, од стране 

АСС. 

Радосник: Да ли си имала периоде када си хтела да одустанеш? 

Сандра: Не, никада. Успеси су ме терали даље. 

Радосник: Која је твоја тајна у постизању добрих резултата и у школи и у спорту? 

Сандра: Добра ангажованост у школи и редовно учење доносе и добар успех у школи. А упорност, 

стални рад, многа одрицања и воља у раду доносе спортске резултате. 

Радосник: Какав је био осећај када си сазнала да си проглашена за најбољег спортисту града у 

категорији пионира за 2012. годину? 

Сандра: Осећај је био одличан, поготово јер се нисам надала. 

Радосник: Како је бити међу најбољима? 

Сандра: Пријатно је бити међу најбољима јер осећам да се цео труд исплатио. 

„Успех није 

нешто што се 

догађа само - 

успех се научио 

, успех се 

тренира, а онда 

гадели са 

другима.“ 

Спарки 

Андерсон 
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Воли историју, географију, 

 књижевност... 

 Милош Михаиловић... 

Сви у школи знају овог 

вредног, радног, свестраног 

ученика, а пре свега доброг 

друга. Где год да се појави, 

осваја само симпатије, а на 

такмичењима само 

победничка места су његова. 

Иако има само 14 година, иза 

себе већ има један објављен 

роман. А шта он каже о 

себи... 

 „Историју, пре свега, 

волим због тога што кроз 

њу сазнајемо много тога о 

својој прошлости, о томе ко 

смо, шта смо и одакле смо. 

Историја Европе ми је 

најзанимљивија, јер 

представља спој толико 

различитих народа, култура 

и веровања. Када бих баш 

морао да одаберем себи 

омиљен део европске 

прошлости, била би то 

историја Балкана, капије 

где су се сударали утицаји 

три континента, где су 

постојала многа царства - 

Византијско, Српско, 

Самуилово, Османско... 

Потоње је невероватно 

интересантна тема за 

проучавање, због 

многобројних различитости 

које је у себи садржало. Да 

могу да за трен отпутујем у 

прошлост, посетио бих 

Цариград 1453. године, у 

време његовог пада, пошто је 

то био један од најважнијих 

догађаја у историји 

континента. Наравно, сваку 

историјску епоху обележиле 

су и велике личности, храбри 

људи кадри да на својим 

плећима понесу терет 

вођства. Многе од њих бих 

волео да упознам, као 

великог жупана Стефана 

Немању, краља Стефана 

Уроша, цара Душана Силног, 

султана Сулејмана 

Величанственог и његовог 

великог везира Мехмед-пашу 

Соколовића, вожда 

Карађорђа и његовог 

наследника кнеза Милоша... 

Свака од тих личности ме на 

свој начин фасцинира, и 

ниједну не бих могао да 

издвојим. Наравно, историја 

није моја једина окупација, 

већ се бавим и многим 

другим стварима. 

 Учествовао сам на 

многим другим 

такмичењима, од којих бих 

истакао државно такмичење 

из географије, не толико због 

њега самог, већ због дивно 

проведена два дана са духовитим 

и дружељубивим особама, са 

којима нисам тешко нашао 

заједнички језик. Управо кроз ту 

географију још сам боље 

упознавао земље које сам одувек 

желео да посетим: Италију, у 

којој бих уживао у грађевинама 

из доба ренесансе - цркви Светог 

Петра у Риму и катедрали Дуомо 

у Фиренци, са уметничким 

делима која су њихов саставни 

део, и Турску, где бих могао да 

посетим највећу православну 

цркву 

претворену 

у џамију - Аја 

Софију, 

задужбине 

великог 

везира 

Мехмед-

паше 

Соколовића, као и велелепни 

османски двор, Топкапи - сарај. 

Трећа моја велика љубав је 

писање, како прозе, тако и 

поезије. ових дана је заслугом 

издавачке куће „Алнари“ 

светлост дана угледала је и моја 

књига „Зеон“.“ 

Сумрак 
Као мрачна птица поноћнога перја, 

Пун исконскога мрака и зебње неке, 

Сав огрнут потком сјајнога бисерја, 

Сумрак огрће пределе далеке. 

  

Избледеле кости на падинама стоје: 

Дрвеће древно, старије од вода и 

стења, 

Из дупљи њихових пчеле се роје. 

Одувек је тако. Ништа се не мења. 

  

Црне хриди обгрљене сребром: 

То се река ковитла низ литице, 

Јурећи тек заспалом гором, 

У немој песми једине будне птице. 

  

На мочвари утонулој у тмину, 

Без дамара срца, и студенога даха, 

Само покаткад који гром севну, 

Пркосећи сумраку без страха. 

Милош Михаиловић 
Најдаровитији 

ученик 

школске 

2011/12. године 
 Радови наших ученика 

награђивани су више пута. Од 

школске 2011/12. године заживело 

је и признање најдаровитијег 

ученика. Те године то је била 

Слађана Влатковић. Поред 

многих награђених радова, а 

посебно својим радом на тему 

„Човек који је градио мир“, 

остварила је свој највећи успех. Њен 

ментор била је наставница ликовногРената Цветков, а рад који видите налази се као 

илустрација у Нансен Мировном календару за 2012. годину.  

„Човек који је градио мир“, Слађана Влатковић 

Милош Михаиловић, ученик 

генерације школске 2012/13. 

године 

Слађана Влатковић 



Наш писац - драго нам је да је једна од нас 
 Како би било лако и једноставно рећи да сам од оних савремених, самоуверених, јаких и одлучних жена које су одувек знале 

шта желе, уз подршку околине за снове и жеље. Она, која храбро граби напред, гледајући на првом месту себе. Међутим, нисам. Ја 
сам само једна у низу једноставних, скромних, мирољубивих људи који овај свет посматрају са дистанце, скривени у свој властити 

свет маште као у чауру из које нерадо излазе. Да не засметају некоме, да не науде, да их не повреде. Она сам, која се увек прва 

склања у страну пролазнику који долази у сусрет. И која је увек на опрезу. Помало, у страху од живота и година које су донеле 
много тога лошег. Јер, када се родите у месту (Сребреница) где се одиграо најмрачнији могући сценарио, постајете свесни да се из 

зачараног круга безнађа у који тонете, ма колико били јаки, мора потражити излаз. Мој излаз, мој благослов је ПИСАЊЕ. Пренос 

емоција на папир доноси невероватно олакшшање. Само они који су то осетили, могу и разумети. 
 Објављивање књига, пласман, промоције су нешто сасвим друго. Од прве написане књиге до њеног објављивања протекло је 

десет година. 

 Одавно сам научила да ми ни срећа ни несрећа не долазе саме, него увек заједно и наизменично, као Дучићева непрестана 
трка белих и црних коња. И да ништа не добијам лако. Зато сада, када сам прешла на другу половину пута што се Животом 

зове, дајем му нову димензију постојања. Тај нови смисао је писана реч. Да оставим траг иза себе. Хоћу ли успети, не знам. 

Срећна сам што сам покушала, што не одустајем у инат свим тешкоћама на које наилазим.  
Моја прва два романа, „Варљива игра светлости“ и „Небески плес“, те приче у њима, су изнад свих подела по било којој основи. У главној 

јунакињи, Емини, препознаје се свака моја пријатељица, па и свака жена. Центар мога интересовања је душа, шта она трпи, преживљава, са чиме се 

бори, те дилеме и искушења на која наилази. Свесно је сачувана наивност, вера у људе, те нада да није све изгубљено, иако све указује на супротно. Не 
одустајем од вере да ће добро победити зло. Знамо да најмањи пламичак свеће растерује и најгушћи мрак.  

Пустила сам своје романе да сами себи траже пут, као што су га нашли у Хрватској. Преведени су на књижевни хрватски језик и објављени. 

Интернет нуди велике могућности промовисања. Мој скромни сајт, где се могу преузети и е-издања прва два романа, осмислио је наш бивши наставник 
Бранко Медић. Тренутно га одржавам уз помоћ наставнице Јелене Шекуљице. 

Први роман „Варљива игра светлости“ (ИК „Арте“ Београд, 2010. године), освојио је прву награду на конкурсу Народне библиотеке у 

Смедеревској Паланци.  
Прича „У име свих (паса) луталица“ добила је другу награду на конкурсу у Будимпешти 2012. године. Поменута прича је део романа „Небески 

плес“ (Народна библиотека Врбас, 2012. године). У Хрватској „Небески плес“ је објављен под називом „Играчке в(ј)етрова“. На предлог издавача нашао 

се у ширем кругу за Нинову награду 2012. године. 
Након објављена два романа, уследио је свечани пријем у Друштво књижевника Војводине.  

Заступљена сам у многим зборницима, часописима, новинама, разним сајтовима. Моја прича „Родити се срећан“, део је недавно објављене 

заједничке књиге „Рецепти за срећан живот“, Мирјане Бобић Мојсиловић  
У јуну 2013. године, објавила сам романсирану биографију глумца Лазара Рајића (у филмском свету познатом као Lazar Rockwood), Сомборца, 

који је један кратак период био ђак наше школе. Трећа књига „ЛАЗАР од салаша до Холивуда“ (ИК „Арте“ Београд), наишла је не веома добар пријем 

код читалаца, тако да након непуна два месеца, на помолу је друго издање. 
Снежана Писарић Милић 
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Снежана Писарић 

Милић, шеф 

рачуноводства у Школи 

I ЈЕДНА САСВИМ ОБИЧНА НОЋ У ТОРОНТУ 

Име ми је Лазар. Лазар Рајић. Син жене немирног духа Стевке 

Продановић, која је умрла на порођају. Имао сам само три године. Причао 

ми отац да мојој мајци вулкан у души није давао мира, баш као ни мени. 
Са другорођеним сином у наручју, чији плач нико није чуо, отишла је у 

засебне одаје раја, тамо где млади људи одлазе. 

Син сам оца Мирослава Рајића, надзорника пруге у Сомбору. Био ми је 
и отац и мајка. Волео сам га највише на свету. А он, није веровао у мене. 

И то ме болело. 

Унук Дадин и Лазарев. 
Брат Стеванов.  

Муж и најбољи пријатељ Mone Rheaume, која је снове о глуми 

препустила мени.  
Потом, глумац Lazar Rockwood, који је, после много успона и падова 

остварио амерички сан.  

Сада, након толико година, само ЛАЗАР. 

*** 

Ова ноћ је сасвим обична. Кући се враћам пред свитање. Улична 

расвета Торонта подсећа на рефлекторе и камере које ме у стопу прате. 
Лепши осећај не постоји. Снег, онај тешки и влажни, шкрипи под 

каубојским чизмама. Из ризнице сећања јављају се, као духови, зиме мога 

детињства. Како ли би изгледале ове чизме у мирној, питомој равници? 
Никако! Није паор за каубоја створен. 

Торонто јесте мој град. Ипак, запитам се понекад, да ли сам ја овде 

залутао па на туђе дошао, или сам свој на своме, после више од четрдесет 
година? Да ли је овде моја кућа или је моја кућа цели свет? Припадам 

свима и не припадам никоме. Знам да оног дана, који ће свакако доћи и 
када ме прекрије, да л’ ова ил’ нека туђа земља, биће и мени и свима 

свеједно. Само знам, да када први пут напустиш свој дом, тада можеш 

поћи било куда. Понео сам фотографије од којих најчешће окрећем главу, 
да не би дотакле срце више него што треба. Повремено обришем прашину 

са албума, да ми мисао не би побегла у детињство. Јер, научио сам 

гледати напред. Назад више немам где...  

     Још неко коме писање представља олакшање и начин да 

изрази своје емоције је и Рената Цветков, наставница 

ликовне културе у нашој школи. Ово је само једна од 

многобројних песама у којимна на веома вешт начин спаја 

ликовну уметност и уметност писане речи. 

 

РЕЧ О УМЕТНОСТИ 

Стрепњом повезана изражајност облика, 

под велом тишине искривљена стварност 

и реалност продата у два потеза, 

дрхтавом руком нацртана тишина. 

А тишина заробљена иза бледила образа, 

гласнија од свих песама, 

књижевност по њом постаје безазлена, 

она ћути и прича више од елегије и есеја. 

У пластичним лицима са ренесансним цртама 

свемир губи своју дубину, 

мешани ванземаљски и социјални сјај, 

као привилегија само неких од нас: 

машта створи дух да разуме, 

а дух створи боју да њоме забележиш у вечности свој глас; 

јер оживиш лутке и тамне пролазе, 

светлим мислима отупиш мрак, 

а онда те ујутро уместо сунца 

пробуди само неонке зрак. 

И опет стрепњом повежеш изражајност облика, 

под велом тишине искривљену стварност 

и реалност продата у два потеза, 

дрхтавом руком нацрташ тишину –  

шапућеш реч о уметности. 



РЕДАКЦИЈА: Стојана Клепић, Бранко Радојичић, Никола Радић, Никола Шебек, Марко Васић, Максим Олуић, 
Милица Дмитровић и проф. Славица Плац  

 Чланови редакције Радосника захваљују се управи Школе, стручној служби и наставницима на саветима, 
сугестијама и помоћи. 


