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 IN memoriam Милош Танић 

 

 

 

 

  

  

 

Основна школа „Свети Сава“ у Врчину, са жаљењем се опрашта од свог некадашњег наставника 
физичког васпитања Милоша Танића. 

У нашој школи, Милош Танић је радио у периоду од 2011. до 2015.године.. Часове трнинга и 
рад са децом, осим у редовној настави спроводио је и у оквиру пројекта  Савеза за школски спорт Србије 
- „Спорт у школе“. Био је изузетно посвећен свом послу и предводио је спортске екипе наше школе на 
многобројним такмичењима и освајао награде на свим нивоима. Трофеји, медаље и дипломе сведоче о 
успесима и красе нашу школу. На Републичком такмичењу у рукомету одржаном у Кикинди 7. и 8. 
децембра 2013. године  екипа девојчица наше школе, по први пут у историји школе, освојила је прво 
место и звање најбоље школе у рукомету у Србији. Екипу је предводио професор физичког васпитања 
Милош Танић. 

Увек са осмехом, топлом и благом речи - таквог ћемо га се сећати и памтити.  

.  

                                 

Колектив  
ОШ „Свети Сава“  

Врчин 



 

 

На Општинском такмичењу у рукомету одржаном 20.10.2011.године женска и мушка екипа 
наше школе освојила је прво место. 

 

На Градском такмичењу  за основне школе из рукомета  за млађе категорије (пети и шести 
разред) одржаном  12. 12. 2011.г. на стадиону „Синђелић“ , убедљивом победом у финалу златну медаљу 
освојила је Основна Школа „Свети Сава“ из Врчина. Екипу чине: Андреа Мартић, Наташа Ђоровић, 
Марија Ђорић, Наташа Теофиловић, Тамара Маринковић,  Јована Матејић,  Милица Мијатовић,  
Тамара ђоровић,  Марија Митрић, Неда Маринковић, Анђела Матејић, Тијана Ристић,  

 

Иста ова екипа освојила је прво место на „Светосавском турниру  - 2012“ одржаном на Бањици 
у Београду,  а прошле године  на међуокружном такмичењу, од  32 школе у Србији  екипа дечака (седми 
и осми разред) освојила је треће место. 

 

Екипу је пресдводио професор Милош Танић.  
 

 

 



 

Прво место 

на општинском такмичењу у рукомету и  
пласман на градско такмичење  

освојила екипа ОШ „Свети Сава“ из Врчина 

 

 

 

 

У Основној школи „Свети Сава“ у Врчину,  у понедељак 21. октобра 2013. године одржано је општинско 
такмичење у рукомету за девојчице 5. и 6. разреда.  

 Изванредном игром у свим утакмицама,  прво место на Општини и пласман на градско такмичење  
освојиле су: Сања Кнежевић, Милица Теофиловић, Анђела Благојевић, Марија Вагић, Анђелија Петрић, Анђела 
Пешић, Анђела Рајић, Анђела Митрић, Тамара Бугарчић, Ивана Анчевски, Тамара Матејић и Јелена 
Маринковић – чланице екипе ОШ „Свети Сава“ из Врчина.   

Тренер је  професор физичког васпитања Милош Танић.    



ОШ „СВЕТИ САВА“ – Врчин 

ПРВО МЕСТО 

 НА  ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ 

 У РУКОМЕТУ  
ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

На управо завршеном градском такмичењу у рукомету, за девојчице седмог и осмог разреда, 

наша школа је остварила велики успех и заузела  прво место.  

Такмичење је одржано на спортским теренима БАСК-а, у понедељак 14. октобра 2013.године. 
Редом смо побеђивали представнике градских општина Раковице, Лазаревца, Сурчина да бисмо у 
финалу играли против ОШ ,,Стеван Синђелић“ са Звездаре. 

То је била најзначајнија и најнеизвеснија утакмица, али и у њој су наше девојчице 
доминантном игром  победиле резултатом 13:10 уз одличну партију свих наших играчица. 

 Нашу школу свим срцем су представљале: 

Тијана Ристић, Марија Митрић, Анђела Матејић, Милица Мијатовић, Ања Кузмановић, 
Марија Ђорић, Јована Матејић, Андреа Мартић, Неда Маринковић, Јана Јашић, Невена Маринковић  
и  Зорана Вагић.  

Тренер екипе је проф. физичког васпитања Милош Танић. 
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ПРВИ У СРБИЈИ! 
 

Основна школа „Свети Сава“ из  Врчина постала је препознатљива по многобројним успесима 
на такмичењима. Ове године постигли смо највећи успех у историји школе. 

 

 

 
 

  

 На републичком такмичењу у рукомету одржаном у Кикинди 7. и 8. децембра 2013. године  
екипа девојчица наше школе, по први пут у историји школе, освојила је прво место и звање најбоље 
школе у рукомету у Србији. Такмичење је почело освајањем првог места на општинском, а затим и на 
градском такмичењу. Били смо домаћини међуокружног такмичења одржаног 5. новембра 2013. године 

у Сопоту,  где смо такође освојиле прво место и пласман на републичко такмичење.  
Републичко такмичење наше екипе почело је утакмицом  против представника Иђоша и то је 

била најнеизвеснија и најбоља утакмица на целом такмичењу. У напетој игри наша екипа је победила  
резултатом 11:10 и тако се пласирала у групу која је одлучивала о првом месту, где су поред нас били и 
представници Азање и Каћа. Екипу Азање  савладале  смо  са 14:5.  Утакмица која је све одлучивала  
била је против Каћа.  Све наше девојчице су феноменално одиграле и потпуно надвисиле противнице 
победивши их са 21:8. 

Све време турнира смо имале огромну подршку директора наше школе Добрице Синђелића, 
родитеља, другара из школе и осталих пријатеља који су дошли аутобусом у Кикинду у великом броју и 
искреним навијањем  допринели нашој победи  

Девојчице  које чине екипу су: Марија Митрић, Тијана Ристић, Анђела Матејић, Милица 
Мијатовић, Ања Кузмановић, Ксенија Петровић, Марија Ђорић, Јована Матејић, Зорана Вагић, 
Андреа Мартић, Јана Јашић, Неда Маринковић и Сања Кнежевић.  

Екипу је предводио професор физичког васпитања Милош Танић.                                    
                                                          

 



 

 

 

 

Рукометашице 

Основне школе „Свети Сава“ из Врчина освојиле 

прво место на међуокружном такмичењу 

 

 

У Хали спортова на Новом Београду у среду 29. априла 2015. године орджано је 
међуокружно такмичење   основних школа  у  РУКОМЕТУ   за девојчице седмог и осмог 
разреда.  

Ученице наше школе су још једном  потврдиле неприкосновеност на   рукометном 
терену.   Убедљивим победама   на општинском и градском такмичењу  стигле су на 
међуокружно такмичење.  Уиграном  тимском игром  у полуфиналној утакмици победиле су 
представника Лознице, док су у финалу  савладале представника  Руме резултатом  12:9. 

Рукометашице Марија Ђорић, Јована Матејић, Неда Маринковић, Јана Јашић, 
Андреа Мартић, Зорана Вагић, Маја Јелачић, Сања Кнежевић, Марија Вагић, Јелена 
Маринковић, Анђела Благојевић  и  Милица Теофиловић  Овим првим местом освајају 
пласман на државно такмичење.  

 

Њихов тренер је професор физичког васпитања Милош  Танић.  
 

             














