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НАПОМЕНА КОРИСНИЦИМА

Овим аналитичким инвентаром обухваћени су списи фонда Пионирске атлетске школе
Сомбор и исти се састоји од 150 аналитичког описа оригиналних архивских предмета.
Предмети су различитог обима, од једног или неколико листова до више десетина листова.
Аналитички описи су груписани у оквиру група списа, формираних у току сређивања фонда.
Сваком аналитичком опису припада број који се налази са леве стране, испред осталих
делова описа. То је архивски број предмета, додељен приликом аналитичке обраде и
систематизације архивске грађе. Архивски бројеви су у континуитету јер су без изузетка
описани сви предмети у грађи фонда.
Централни део аналитичког описа представља садржај архивског предмета. У горњем левом
углу изнад садржаја, дати су подаци о години, датуму и месту настанка. Ако неки од тих
података недостаје у предмету, исти није наведен. У горњем десном углу је изворна
сигнатура предмета а у загради, испред изворне сигнатуре ствараоцац фонда, наведена је
сигнатура пошиљаоца. Ако је предмет без изворне сигнатуре, наведена је скраћеница б.с. (без
сигнатуре). Испод садржаја предмета у доњем левом углу налази се податак о језику на којем
је предмет написан. Сви предмети су на српском језику. У доњем десном углу испод садржаја
предмета дат је податак о броју листова у предмету.
Уз Аналитички инвентар сачињен је и помоћни научни апарат: Именски, Географски те
Предметно-азбучни и Предметно-тематски регистар. Регистри упућују на аналитичке описе,
тако што су код сваке одреднице дате ознаке аналитичких описа у којима се ова одредница
налази. Ознаке аналитичких описа не садрже број кутије јер су сви предмети смештени у
само једну кутију.
У Именском регистру су азбучним редом дата сва презимена и имена која се помињу у
аналитичким описима, као и сва презимена и имена лица идентификованих на фотографијама.
Именским регистром обухваћено је 35 одредница а дати су и детаљнији подаци о наведеном
лицу (занимање, функција, пребивалиште, атлетски резултати и др.) у случајевима где је то
било могуће утврдити.
Географски регистар је азбучно сређен и обухвата све топониме који су у употреби у
аналитичким описима а има их укупно 13.
Предметне одреднице су најпре класификоване тематски у оквиру 16 тема:
1. атлетска такмичења
2. атлетски клубови
3. атлетски резултати
4. атлетски тренери и судије
5. документа о раду са ученицима
6. записници
7. нормативна акта
8. остале институције, установе и организације
9. планови и извештаји
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10. спортске институције, установе и организације
11. тестирање ученика
12. упис у школу
13. управа школе
14. финансијско пословање
15. школе
16. остало.
У оквиру сваке теме, одреднице су уазбучене осим у оквиру теме Атлетска такмичења.
Одреднице у оквиру ове теме су класификоване на групе републичких, покрајинских,
такмичења атлетских школа и осталих такмичења а потом унутар истих по хронологији.
Предметно-тематским регистром обухваћено је укупно 125 одредница.
Све одреднице из Предметно-тематског регистра су потом уазбучене у оквиру Предметноазбучног регистра. Неке одреднице су затим уопштене (нпр. одреднице које се налазе у
Предметно-тематском регистру: Евиденције одржаних тренинга, састанака и такмичења и
Евиденције присуства на тренинзима, у оквиру Предметно-азбучног регистра сведене су под
уопштену одредницу Тренинзи (евиденције). На овај начин је број одредница у оквиру
Предметно-азбучног регистра смањен у односу на Предметно-тематски регистар и обухватио
је укупно 118 одредница.
Сачињавањем Предметно-тематског и Предметно-азбучног регистра, корисницима су
омогућени различити начини претраге.
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ИСТОРИЈАТ И РАД ПИОНИРСКЕ АТЛЕТСКЕ ШКОЛЕ

Пионирска атлетска школа Сомбор почела је са радом 29. септембра 1961. године.1 Основана
је као самостална спортска организација и премда је организационо била одвојена од
Атлетског клуба Маратон Сомбор, започела је свој рад под покровитељством овог клуба.
Школа је основана и почела са радом пре доношења формалне одлуке о оснивању
пионирских атлетских школа, које је уследило на Саветовању атлетских тренера и спортских
радника, одржаном на Палићу 1-3. децембра 1961. године у организацији Атлетског савеза
Србије. На саветовању је „усвојен и програм рада ових школа и избор места у којима ће
огледне школе ове врсте радити.“2 Једно од тих места био је Сомбор.
Оснивање школе била је само једна у низу акција које су те године организоване у
Југославији у оквиру припрема „за организацију највеће спортске приредбе која је до данас
одржана у нашој земљи – Европског шампионата.“3 Наиме, под контролом Европске атлетске
асоцијације (ЕАА), у Београду је у периоду 12-16. септембра 1962. године одржано 7.
Европско првенство у атлетици на отвореном. На првенству „је учествовало 29 држава са 670
такмичара и то је било прво Првенство у једној од источних земаља.“4
Пионирска атлетска школа Сомбор била је једна „од пет експерименталних школа у Србији и
званична експериментална школа Атлетског савеза Србије и Центра за унапређење физичке
културе Војводине.“5 (У преузетој документацији се појављује податак да је атлетских школа
било укупно седам).6 Непосредни задаци Центра били су да изради оквирни програм рада за
4 године, активно учествује у одабирању и селекцији полазника школе, прати развој опште
физичке припреме (на основу тестирања основних психофизичких особина), прати квалитет
усвојених знања из појединих атлетских дисциплина, даје препоруке за даљи рад на основу
праћења, анализирања и испитивања и др. „За овакав рад и сарадњу са Центром своју
сагласност дали су: Атлетски савез Србије, атлетски одбор Војводине, Савез организација за
физичку културу среза и општине и управа Пионирске атлетске школе.“7
Пионирска атлетска школа Сомбор основана је као самостална и „добровољна спортска
организација, чији је циљ да окупља пионире и пионирке и да путем систематског школовања

1 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 10, Нормативна акта - Правилник ПАШ Атлетског савеза
Србије Сомбор од 18.1.1962.
2 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 10, Записник седнице Управе ПАШ Сомбор од 10.1.1962.
године
3 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 2, Материјали уз записник прве конференције ПАШ
Сомбор од 23.12.1962, Извештај о раду ПАШ Сомбор у првој 1961/62 години
4 https://www.ass.org.rs/sr/vesti/572-istorijat-evropskih-prvenstava/ (12.12.2019.)
5 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 2, Материјали са свечаног састанка чланова школе,
чланова управе и родитеља одржаног 9.9.1962. године
6 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 3, Материјали уз записник друге конференције ПАШ
Сомбор од 31.1.1964, Извештај о раду ПАШ Сомбор у другој 196/63 години
7 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 3, Центар за унапређење физичке културе Војводине Анализа рада са предлогом мера у Пионирској атлетској школи у Сомбору, Нови Сад, децембар 1963.
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развија физичку спремност и моралне квалитете, а посебно да негује атлетски спорт.“ 8
Задаци које је школа требала да испуни били су: да ствара здраве, физички свестрано
способне чланове друштва, спремне да своје квалитете ставе у службу друштва и заједнице;
да ствара свестране атлете који после завршене ове школе могу без тешкоћа и последица да
пређу на редован трениг; да свеобухватним деловањем припреми организам за оптерећења
која настају у условима праве спортске специјализације након пубертета; да спречавају
испољавање пубертетске кризе у свој њеној жестини и на тај начин растерете психу
омладинца; да обезбеде довољно забаве и разоноде и корисно испуне слободно време
најмлађих као и да „васпитава у сваком погледу и на сваком кораку.“9
Атлетска школа је у свом раду обухватала у првој категорији - пионире старости 12-13 година
и у другој категорији - пионире старости 14-15 година. Школовање у свакој категорији
трајало је по две године. Рад у школи се одвијао у јесењем периоду од 1. октобра до 15.
јануара, у зимском периоду од 15. јануара до 15. априла и у летњем периоду од 15. априла до
1. октобра, са једним месецом паузе у летњем периоду. Тренинзи су се одржавали у Друштву
за телесно васпитање Партизан Сомбор и у Омладинском дому у Сомбору, и то за први
разред два пута недељно а за други разред 3 пута недељно.
Радом школе у првој години руководила је „управа у саставу од 9 чланова а коју именује –
управа Атлетског клуба Маратон Сомбор, спортска друштва заинтересованих основних
школа и њихова наставничка већа, те омладинска и пионирска организација града.“ 10 На
седници Управе школе одржаној 10.1.1962. године изабрано је руковоство школе од 9 чланова,
међу којима и Дудаш Стеван за руководиоца а Радислав Маринковић за тренера школе.
Приходи школе обезбеђивани су дотацијама Општинског савеза за физичку културу Сомбор,
Атлетског савеза Србије, Атлетског клуба Маратон Сомбор и других друштвених
организација као и од чланарина и разних других извора (прилога, прихода од приреби,
доприноса чланова и др.).
Кроз школу је „у првој години рада прошло 153 пионира и пионирки од којих су 32 успешно
завршили први разред и наставили рад као ученици другог разреда.“11 Како је у јесен 1962.
године повећан број чланова а самим тим и број разреда и одељења школе а у циљу да се
„члановима и њиховим родитељима, као и управама основних школа, омогући да кроз
коришћење права самоуправљања, у што већем броју суделују у руковођењу атлетском
школом“12 убрзо су уследиле организационе промене.

8
9
10
11
12

Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 10, Нормативна акта - Правилник ПАШ Атлетског савеза
Србије Сомбор од 18.1.1962. године, члан 1.
Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 9, Центар за унапређење физичке културе Војводине –
Омладинско-пионирске спортске школе, Нови Сад, март 1961.
Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 10, Нормативна акта - Правилник ПАШ Атлетског савеза
Србије Сомбор од 18.1.1962. године, члан 10, став 1.
Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 2, Материјали уз записник прве конференције ПАШ
Сомбор од 23.12.1962, Извештај о раду ПАШ Сомбор у првој 1961/62 години
Исто.
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На првој Конференцији школе одржаној 23.12.1962. године, усвојен је нови Правилник школе
који дефинише да школом „руководе четири управна тела – Савет родитеља, Савет
представника школа, Савет пионира и Управни одбор“.13
Управни одбор руководи радом школе организујући њену целокупну активност; Савет
родитеља координира сарадњу родитеља полазника и стручног вођства школе (председник
Савета је и члан Управног одбора); Савет представника основних школа води бригу о учењу
полазника Пионирске атлетске школе у редовној школи и предлаже мере за усклађивање рада
и сарадњу атлетске школе и редовних школа. Савет пионира „анализира резултате у
остваривању задатака пред полазницима како у редовној основној тако и у атлетској школи,
предузима мере за побољшање успеха, предлаже награде и казне за поједине чланове,
организује акције полазника школе“14 и др.
Крајем 1963. године на саветовању одржаном на Палићу у организацији Атлетског савеза
Србије, након анализе рада атлетских школа у Србији, донета је одлука о расформирању свих
пионирских атлетских школа изузев Сомборске, јер у раду нису постигле очекиване
резултате.15 Том приликом су презентовани и подаци о постигнутим резултатима пионирских
атлетских школа на званичним првенственим такмичењима у Србији у периоду 1962-1963.
године (резултати су добијени збрајањем бодова које су сакупиле екипе пласманом од 1-6
односно 1-12 места у свим дисциплинама програма првенствених такмичења). На првом
месту налазила се Пионирска атлетска школа Сомбор са укупним бројем бодова од 992,
испред Црвене звезде из Београда (819), Спартака из Суботице (788), Војводине из Новог
Сада (725,5) и других атлетских клубова.
Од новембра 1963. године, ангажована је Ђанић Јелисавета, инструктор-предњак и члан
Атлетског клуба Маратон Сомбор, као помоћ у раду са полазницима првог разреда школе 16 а
касније и Стеван Громиловић, атлетски тренер, такође члан Атлетског клуба Маратон
Сомбор, као помоћ у раду са полазницима другог разреда школе.
На другој Конференцији школе одржаној 31.1.1964. године бирани су нови органи управе:
Управни одбор, Савет наставника, Савет родитеља, Савет пионира, а због преласка школе „на
пословање преко рачунске књижице“ 17 и Надзорни одбор. Новина је да је формиран и
Стручни савет школе, са задатком да „организује стручни и педагошки рад са члановима као
и стручно и научно сређивање података о раду школе.“ 18 За председника Стручног савета
изабран је Ленерт Стеван, председник Стручног савета Атлетског савеза Југославије. За
руководиоца школе изабран је Маринковић Радислав који је уједно био и тренер школе.
Непосредно пре одржавања Конференције, на заједничкој седници Управног одбора и Савета
родитеља од 22.1.1964. године, усвојен је Лист оцењивања за ученике свих разреда
Пионирске атлетске школе.
13 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 10, Нормативна акта - Правилник ПАШ Сомбор од
23.12.1962. године члан 14.
14 Исто, члан 36.
15 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 3, Материјали уз записник друге конференције ПАШ
Сомбор од 31.1.1964, Извештај о раду ПАШ Сомбор у другој 1962/63 години
16 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 10, Записник Управе ПАШ од 1.11.1962. године
17 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 3, Записник друге конференције ПАШ Сомбор од
31.1.1964, тачка 9.
18 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 10, Предлог Кандидационе комисије за избор органа
управе ПАШ за Конференцију школе од 31.1.1964. године
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У периоду 1961-1965. године, кроз рад атлетске школе прошло је око 700 пионира и
пионирки. Почетком 1965/66 школске године, радом у школи биле су обухваћене три групе
атлетичара: прва група у којој су репрезентативци и кандидати за репрезентације који се
развијају по посебним плановима и припремају и за будуће тренере или да се школују и
наставе рад на физичком васпитању омладине; друга група која је најмасовнија и коју чине
кандидати за републичку јуниорску репрезентацију и која треба за коју годину да наследи
прву групу и трећа група коју чине млади и перспективни чланови.
Оно што је од оснивања разликовало атлетску школу у Сомбору од других атлетских школа
основаних 1961. године, а што је сигурно допринело оваквим резултатима у раду и опстанку
школе, је чињеница да је атлетска школа Сомбор од оснивања имала „своје посебне органе
управе, свој посебан програм рада независан од програма рада клуба.“ 19 Такође, у раду школе
нису примењивани планови рада сачињени за ове врсте школа „који су вештачки створени
без практичне провере“20 као ни они развијени у другим земљама а који су требали „да се
пресаде на услове који су код нас дугачији“.21 Стручни тим школе је од оснивања поставио
себи задатак да кроз рад траже и осмишљавају „најпогодније методе и облике рада са
пионирима у атлетском спорту, методе које би најбоље одговарале условима рада у нашој
земљи а посебно у Сомбору.“22 Проучавани су и усавршавани избор полазника, организација
рада школе, методика обуке појединих дисциплина, облици тестова са пионирима, систем
оцењивања и др.
Такође, у току четворогодишњег рада, у организацији школе одржано је пет саветовања и
семинара на којима су присуствовали и најеминентнији југословенски атлетски стручњаци и
на којима су се руководиоци и тренери других сличних школа упознали са резултатима и
искуствима у раду атлетске школе у Сомбору.
Овакав експерименталан начин рада, праћен од стране Завода за физичку културу Војводине,
показао је резултате изнад сваког очекивања. Резултати оваквог рада, најбоље су се доказали
на спортском пољу. Такмичећи се на првенствима најмлађих у Војводини и Србији, пионири
и пионирке из ове школе, били су без конкуренције и најбољи. На званичним првенствима
Војводине и Србије у периоду 1961-1967. године, пионири су освојили 17 првих, 18 других и
19 трећих места а пионирке 18 првих, 17 других и 21 треће место. На Првенству атлетских
школа Србије, којих је одржано само три, 1962. године школа је била друга (одмах иза Црвене
звезде из Београда) а 1963. и 1964. је освојила прво место. Титулу пионирског првака
Војводине, полазници атлетске школе у Сомбору освојили су два пута: 1964. и 1966. године.
Освајање ове титуле 1966. године био је прави тријумф. „Најмлађи сомборски атлетичари
сакупили су толико бодова, колико су заједно имали другопласирани Спартак (Суботица) и
трећепласирани АК Сента.“23
Ова достигнућа и резултати Пионирске атлетске школе Сомбор, потврђени су и крунисани
јануара 1968. године, првом наградом Савеза организација физичке културе Србије која се
19 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 4, Материјали уз записник заједничке годишње
конференције Атлетског клуба Маратон Сомбор и ПАШ Сомбор од 12.2.1966, Извештај о раду ПАШ
Сомбор у времену 1964-1965. године
20 Исто.
21 Исто.
22 Исто.
23 Сомборске новине од 12.1.1968.
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додељивала најбољим спортским организацијама за рад са омладином. Награда је додељена
на предлог Атлетског савеза Србије.
Октобра 1965. године, школа престаје да буде експериментална и наставља да „ради као
редовна школа по плановима рада створеним након четворогодишњег експерименталног рада
у оквиру школе.“24 Престаје да буде организационо самостална, утапа се и наставља рад у
саставу Атлетског клуба Маратон Сомбор.
Последњи податак о раду школе, садржан је у записнику и материјалима заједничке
Конференције Атлетског клуба Маратон Сомбор и Пионирске атлетске школе Сомбор
одржане 12.2.1966. године, на којој је Маринковић Радислав поново биран за руководиоца
школе и тренера а такође и Ленерт Стеван поново за председника Стручног савета школе. На
овој Конференцији усвојен је извештај о раду школе за период 1964-1965. године, програм
рада и предлог будета школе за 1966. годину. Већ на следећој Конференцији Атлетског клуба
Маратон Сомбор одржаној 24.2.1967. године, у усвојеним актима, школа се посебно не
спомиње.

24 Ф. 669 Пионирска атлетска школа Сомбор, инв. бр. 4, Материјали уз записник заједничке годишње
конференције Атлетског клуба Маратон Сомбор и ПАШ Сомбор од 12.2.1966, Програм рада у 1966. години.
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ИСТОРИЈАТ АРХИВСКОГ ФОНДА

Грађа фонда Ф. 629 Савез организација физичке културе општине Сомбор, примљена је по
примопредајном записнику бр. 036-8/9 од 5.12.2013. године у несређеном стању у укупној
количини од 3,00 метра. У поступку сређивања грађе фонда, вршена је идентификација
књига и списа при чему је констатовано да преузета грађа садржи и документацију
Пионирске атлетске школе Сомбор за период 1961-1964. године. Стручно веће Архива на
седници од 24.5.2018. доноси одлуку да се формира и упише у Регистар фондова и збирки
фонд Пионирске атлетске школе Сомбор, 1961-1964. Фонд је уписан у Регистар под р. бр. 669.
У току сређивања фонда СОФК Сомбор, комплетна документација школе је издвојена и
пописана на основу чега је 12.9.2018. сачињен записник о разграничењу којим је обухваћено
0.15 м. грађе у периоду 1961-1964. године.
У току 2019. године, записником о примопредаји бр. 036-8/2 од 31.1.2019, примљена је
документација овог фонда за период 1962-1963. године, од имаоца Сиђи Иштвана из Сомбора,
у количини од 0,01 м. која се састоји од 2 спортске књижице и 7 фотографија које су детаљно
идентификоване.
Исте године, из личног фонда Ф. 581 Радислава Маринковића (1931-1993), 1942-1992,
издвојено је 3 предмета настала радом Пионирске атлетске школе и то предмети инв. бр. 243,
247 и 736, у количини од 45 листова (0,01 м) о чему је дана 6.3.2019. сачињен записник о
разграничењу.
Сређивање фонда обављено је у току 2018. и 2019. године, на основу Упутства Архивског
већа Србије за сређивање архивских фондова органа управе, радних, друштвено-политичких
и других организација 25 као и принципом слободне провенијенције облика организационе
структуре. Сређивање је обухватило детаљну идентификацију књига са навођењем садржине,
те класификацију књиха и списа по врсти на групе и унутар истих по хронологији као и
детаљну идентификацију фотографија. Сачињено је методолошко упутство и
класификациони план сређивања. Излучивање није вршено. По окончаном сређивању,
сачињен је сумарни инвентар (обухватио је 9 књига и 1 кутију списа), историјска белешка,
историјат архивског фонда, образац О-1. (општи инвентар), образац бр. I (водич кроз
архивски фонд), попуњене су евиденције досијеа фонда.
Архивистичка обрада обављена је 2020. године и обухватила је списе фонда у количини од
0,06 м. Издвајање безвредног регистратурског материјала није вршено. Током обраде
извршено је додатно здруживање аката који су припадали одређеном предмету а који су били
класификовани у различитим групама списа, што је утицало на мању измену структуре и
садржаја сумарног инвентара. Након обраде, количина списа се незнатно променила због
улагања предмете у кошуљице и износи 0,07 м. а самим тим је укупна количина фонда
повећана на 0,18 м.
По окончаној обради фонда, сачињен је нов сумарни ивентар као и аналитички инвентар са
помоћним научним апаратом: Именским, Географским, Предметно-азбучним и Предметно25

Архивски преглед, бр. 1-2, 1973, Београд, стр. 177-191.
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тематским регистрима. Попуњен је Образац 1. (водич кроз архивски фонд - за архивске
фондове са једноставном структуром) као и образац О-1 (општи инвентар) и евиденције
досијеа фонда. Све наведене послове као и аналитичке описе и регистре, саставила је Татјана
Стеванчев, виши архивиста у Историјском архиву Сомбору.
Дигитализација фонда
Планом рада Историјског архива Сомбор за 2020. годину, предвиђена је дигитализација овог
фонда те се након завршене обраде приступило дигитализацији списа фонда. Већина списа у
фонду је А-4 формата а мањи број списа је А-5 формата. Дигитализација је вршена камером
Canon EOS 1100D и обухватила је све обрађене и инвентарисане предмете. У поступку
дигитализације 150 предмета, сачињено је 517 дигиталних снимака. Сви снимци су у JPEG
формату и у резолуцији од 72 dpi (што није у складу са Смерницама за дигитализацију
културног наслеђа у Републици Србији али то су карактеристике рада камере коју Архив
поседује.). Просечна величина снимака А-4 формата је 2848x3769 пиксела (3 MB) а просечна
величина снимака А-5 формата је 2572x1907 пиксела (1,4 MB).
Дигитални снимци су нумерисани на начин да сви снимци у једном предмету носе архивски
број додељен приликом аналитичке обраде предмета и подброј од 1 па надаље, у зависности
колико листова предмет садржи (нпр: 133_01, 133_02, 133_03 итд.). У случају да је снимана и
полеђина листа, тада тај снимак носи ознаку нпр: 125_01-2, 125_06-2, 125_10-2 и сл.
Сачињено је дрво фолдера које се састоји од основног фолдера ознаке Ф. 669 1-150 и
подфолдера у распону бројева 1-150. Бројеви подфолдера одговарају архивском бропу
предмета. Сви снимци једног предмета смештени су у подфолдер који носи ознаку
снимљеног предмета.
Како је аналитички инвентар фонда сачињен у електронском облику, инсталирањем програма
АРХИС у оквиру информационог система Архива, метаподаци дигитализованих предмета ће
се унети у програм и повезати са дигиталним снимцима.

11

АНАЛИТИЧКИ ОПИСИ ФОНДА

ПИОНИРСКА АТЛЕТСКА ШКОЛА
СОМБОР
(1961–1965), 1961–1966.
Кутија 1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1962. децембар 23, Сомбор
4/63
Записник Конференције Пионирске атлетске школе одржане 23.12.1962. године на
којој су изабрана нова управна тела. Прилози: Извештај о раду у 1961/1962. години,
Извештај о финансијском пословању у 1961/1962. години, Извештај о прегледу
финансијског и материјалног пословања за 1961/1962. годину, Извештај о стању
инвентара, План рада за 1962/1963. годину и Предлог буџета за 1962/1963. годину.
Српски.
14 листова
1964. јануар 31, Сомбор
б.с.
Предлог Кандидационе комисије поднет на 2. Конференцији Пионирске атлетске
школе одржане 31.1.1964. године, за избор следећих органа управе: Савет родитеља,
Савет пионира, Савет наставника основних школа, Управни одбор, Надзорни одбор,
Стручни савет. Овај материјал није укоричен са записником Конференције у књизи
под инв. бр. 3. Преглед активности Пионирске атлетске школе Сомбор, 1963-1964.
Српски.
2 листа
1962. јануар 10, Сомбор
1/1-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 10.1.1962. године на
којој су изабрани нови чланови Управе.
Српски.
1 лист
1962. јануар 18, Сомбор
1/2-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 18.1.1962. године на
којој је донет Правилник о раду, Предлог програма и рада за зимски период, Предлог
финансијског плана за текућу годину и друго.
Српски.
2 листа
1962. март 1, Сомбор
1/3-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 1.3.1962. године на
којој је разматрано питање склапања уговора о раду са тренером Маринковић
Радиславом.
Српски.
1 лист
1962. март 16, Сомбор
1/4-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 16.3.1962. године на
којој је усвојен текст уговора о раду са тренером Маринковић Радиславом.
Српски.
2 листа
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1962. јул 2, Сомбор
1/5-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 2.7.1962. године.
Прилог: Извештај о раду у школској 1961/1962 години.
Српски.
5 листова
1962. август 10, Сомбор
1/6-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 10.8.1962. године у
вези припрема и организације Првог појединачног првенства Србије за пионире/ке
које ће се одржати 26.8.1962. у Сомбору. Прилози: Програм и пропозиције првенства.
Српски.
8 листова
1962. новембар 1, Сомбор
1/7-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 1.11.1962. године на
којој је усвојен Извештај о раду у 1962. години, разматране припреме за одржавање
годишње Конференције и по уговору о раду ангажована Ђанић Јелисавета за
инструктора-предњака за рад са полазницима 1. разреда.
Српски.
2 листа
1962. децембар 6, Сомбор
1/8-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 6.12.1962. године на
којој је разматрано бројно стање и рад полазника Школе, финансијско пословање и
припреме за годишњу Конференцију.
Српски.
1 лист
1962. децембар 21, Сомбор
1/9-62
Записник седнице Управе Пионирске атлетске школе одржане 21.12.1962. године на
којој су разматране припреме за одржавање годишње Конференције.
Српски.
1 лист
1964. јануар 22, Сомбор
б.с.
Записник заједничке седнице Управног одбора и Савета родитеља Пионирске
атлетске школе одржане 22.1.1964. године на којој је разматрано стање и рад Школе у
зимском периоду, потреба склапања уговора са Громиловић Стеваном атлетским
тренером који је ангажован као инструктор за рад са другом групом полазника 1.
разреда, припреме за одржавање годишње Конференције и питање доношења
Правилника о оцењивању ученика. Прилог: Лист оцењивања за ученике Пионирске
атлетске школе из Сомбора.
Српски.
5 листа
1963. јануар 29, Сомбор
б.с.
Позив на седницу Извршног одбора Пионирске атлетске школе која ће се одржати
1.2.1963. године и на којој је предвиђено конституисање Извршног одбора,
разматрање извештаја о стању у Школи, усвајање Правилника о раду Школе и разно.
Српски.
1 лист
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14.

1964. март 20, Сомбор
б.с.
Записник састанка Савета родитеља Пионирске атлетске школе одржаног 20.3.1964.
године на коме су разматрани задаци Савета и усвојен План рада Савета. Прилог:
Списак ученика/ца (1-12) који из разних разлога не похађају редовно часове у
атлетској школи.
Српски.
5 листова

15.

1964. март 20, Сомбор
б.с.
Дневни ред за састанак Савета пионира заказаног за 20.3.1964. године са Предлогом
програма рада Савета за 1964. годину.
Српски.
1 лист

16.

1962. фебруар 21, Сомбор
2/62
Пионирска атлетска школа извештава Атлетски савез Србије о достављеном
извештају о раду закључно са јануаром текуће године.
Српски.
1 лист

17.

1962. фебруар 21, Сомбор
3/62
Пионирска атлетска школа извештава Атлетски одбор Војводине о достављеном
извештају о раду закључно са јануаром текуће године.
Српски.
1 лист

18.

19.

20.

21.

1962. фебруар 22, Сомбор
4/62
Пионирска атлетска школа моли управу Друштва за телесно васпитање Партизан
Сомбор да у њиховој великој сали 25.2.1962. (недеља) одрже атлетско такмичење
Школе.
Српски.
1 лист
1962. фебруар 24, Сомбор
6/62
Пионирска атлетска школа моли Трикотажу Зеленгора из Умке за доставу нацрта
спортских мушких мајица и женских блуза, како би изабрали модел за набавку око
100 комада за полазнике Школе.
Српски.
1 лист
1962. фебруар 24, Сомбор
7/62
Пионирска атлетска школа моли Атлетски клуб Маратон Сомбор да издају
вирмански налог за плаћање 40 тренерки за полазнике Школе јер се новчана средства
дозначена од стране Атлетског савеза Србије за те потребе налазе на њиховом рачуну.
Српски.
1 лист
1962. март 1, Сомбор
8/62
Пионирска атлетска школа доставља Атлетском одбору Војводине извештај о раду за
месец фебруар 1962. године. Прилог: Резултати са Атлетског такмичења Пионирске
атлетске школе одржаног 25.2.1962. у Сомбору.
Српски.
5 листова
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22.

1962. март 19, Сомбор
10/62
Пионирска атлетска школа моли Атлетски клуб Маратон Сомбор да изврше исплату
хонорара Маринковић Радиславу тренеру Школе, за период од октобра 1961. до
фебруара 1962. године, јер се средства Школе налазе на њиховом рачуну.
Српски.
1 лист

23.

1962. јануар 25, Сомбор
11/62
Финансијски план прихода и расхода Пионирске атлетске школе за 1962. годину.
Српски.
1 лист

24.

1962. март 28, Сомбор
12/62
Уговор о раду склопљен 28.2.1962. године између Пионирске атлетске школе и
Маринковић Радислава атлетског тренера, за период од 1.10.1961. до 1.9.1962. године.
Српски.
1 лист

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1962. април 10, Сомбор
15/62
Допис Пионирске атлетске школе упућен управи Атлетског клуба Војводина Нови
Сад у вези договорене посете Сомбору представника пионирске атлетске школе из
њиховог града а у циљу размене искустава у раду.
Српски.
1 лист
1962. април 16, Сомбор
16/62
Пријава Пионирске атлетске школе упућена Атлетском клубу Спартак Суботица,
којом пријављује своје екипе пионира и пионирки за учествовање на Првенству
Војводине у кросу, које ће се одржати априла 1962. године у Суботици.
Српски.
1 лист
1962. мај 29, Сомбор
17/62
Пријава Пионирске атлетске школе упућена Атлетском клубу Радник Бечеј, којом
пријављује своје екипе пионира и пионирки за учествовање на Првенству Војводине
за пионире/ке, које ће се одржати у Бечеју.
Српски.
1 лист
1962. април 1, Сомбор
18/62
Извештај о раду тренера Маринковић Радислава и Пионирске атлетске школе за март
1962. године.
Српски.
2 листа
1962. јун 13, Нови Сад
(363/62) 21/62
Позив Центра за унапређење физичке културе Војводине упућен Маринковић
Радиславу, да присуствује састанку Стручног колегијума Центра, који ће се одржати
16.6.1962. године у Новом Саду.
Српски.
1 лист
1962. јун 25, Београд
(741/62) 22/62
Допис Атлетског савеза Србије упућен Атлетском клубу Маратон Сомбор којим
траже да доставе извештај о раду Пионирске атлетске школе. Уједно обавештавају о
одржавању огледног митинга Атлетског савеза Србије 8.7.1962. године у Београду, на
15

коме су Пионирске атлетске школе у обавези да учествују у тркама пионира/ки на 60
метара.
Српски.
1 лист

31.

32.

33.

34.

35.

1962. јул 5, Сомбор
24/62
Пионирска атлетска школа доставља Атлетском савезу Србије извештај о раду у
школској 1961/1962. години.
Српски.
4 листа
1962. август 8, Сомбор
27/62
Допис Пионирске атлетске школе упућен Атлетском савезу Србије у вези припрема и
организације Појединачног првенства Србије за пионире/ке које ће се одржати
26.8.1962. у Сомбору.
Српски.
1 лист
1962. август 14, Сомбор
28/62
Пропозиције за Појединачно првенство Србије за пионире/ке, у организацији
Пионирске Атлетске школе које ће се одржати у Сомбору, 26.8.1962. године.
Српски.
1 лист
1962. август 14, Сомбор
29/62
Пионирска атлетска школа обавештава Атлетски савез Србије и Атлетски одбор
Војводине о току припрема за одржавање Појединачног првенства Србије за
пионире/ке.
Српски.
1 лист
1962. август 9, Београд
(б.с.) 30/62
Обавештење Атлетског савеза Србије о датуму и месту одржавања и
квалификационим нормама за: Појединачно првенство НР Србије за јуниоре до 19 и
јуниорке до 18 г. (Светозарево, 26.8.1962.) у организацији Атлетског клуба Каблови
Светозарево; Појединачно првенство НР Србије за јуниоре до 17 и јуниорке до 16 г.
(Крагујевац, 26.8.1962.) у организацији Атлетског клуба Раднички Крагујевац;
Појединачно првенство НР Србије за пионире/ке (Сомбор, 26.8.1962.) у организацији
Пионирске атлетске школе Сомбор.
Српски.
1 лист

36.

1962. август 17, Сомбор
31/62
Пионирска атлетска школа моли Комуналну банку Сомбор за новчану помоћ за
организовање Појединачног првенства НР Србије за пионире/ке.
Српски.
1 лист

37.

1962. август 20, Сомбор
33/62
Пријава Пионирске атлетске школе за учешће на Појединачном првенству НР Србије
за пионире/ке (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист
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38.

1962. август 20, Сомбор
34/62
Пионирска атлетска школа моли управу Дома Школе ученика у привреди Сомбор да
обезбеди смештај за учеснике на Појединачном првенству НР Србије за пионире/ке.
Српски.
1 лист

39.

1962. август 21, Београд
(381/62) 36/62
Пријава Атлетског клуба Црвена звезда Београд за учешће на Појединачном
првенству НР Србије за пионире/ке (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

40.

1962. август 21, Бечеј
(75/62) 37/62
Пријава Атлетског клуба Бечеј Бечеј за учешће на Појединачном првенству НР Србије
за пионире/ке (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

41.

1962. август 20, Суботица
(59/12-62) 38/62
Пријава Атлетског клуба жељезничара Спартак Суботица за учешће на
Појединачном првенству НР Србије за пионире/ке (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

42.

1962. август 20, Београд
(56/62) 39/62
Пријава Атлетског клуба Железничар Београд за учешће на Појединачном првенству
НР Србије за пионире/ке (наведен састав екипе).
Српски.
1 лист

43.

1962. август 21, Сента
(190/62) 40/62
Пријава Атлетског клуба Сента Сента за учешће на Појединачном првенству НР
Србије за пионире/ке (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

44.

1962. август 20, Нови Сад
(106/62) 41/62
Пријава Атлетског клуба Војводина Нови Сад за учешће на Појединачном првенству
НР Србије за пионире/ке (наведен састав екипе).
Српски.
1 лист

45.

1962. август 21, Кањижа
(186/62) 42/62
Пријава Атлетског клуба Потисје Кањижа за учешће на Појединачном првенству НР
Србије за пионире/ке (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

46.

1962. август 20, Сомбор
(33/165-62) 43/62
Потврда Отсека за унутрашње послове Народног одбора општине Сомбор, да је
Пионирска атлетска школа пријавила одржавање приредбе 26.8.1962. године на
Градском стадиону у Сомбору.
Српски.
1 лист
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47.

48.

1962. август 21, Сомбор
44/62
Програм првог Појединачног првенства НР Србије за пионире/ке, Сомбор, Градски
стадион, 26.8.1962.
Српски.
5 листова
1962. август 27, Сомбор
45/62
Пионирска атлетска школа доставља Атлетском савезу Србије званичне резултате
првог Појединачног првенства НР Србије за пионире/ке одржаног 26.8.1962. године у
Сомбору (недостаје, види инв. бр. 49). Такође обавештава Савез о припремама за
организацију првог Екипног првенства атлетских школа Србије који треба да се
одржи 23.9.1962. године у Сомбору и изложбе о пионирској атлетици у Србији која би
била организована за свечано отварање такмичења, те моли и финансијску помоћ од
Савеза као и помоћ у прикупљању фотографија за изложбу. Предлажу и одржавање
дводневног саветовања тренера пионирских атлетских школа. Моле за бесплатно
присуство полазника Школе на предстојећем Шампионату Европе у атлетици које ће
се одржати 14-15. септембра у Београду.
Српски.
2 листа

49.

1962. август 27, Сомбор
46/62
Резултати првог Појединачног првенства НР Србије за пионире/ке одржаног 26.8.1962.
године у Сомбору.
Српски.
4 листа

50.

1962. септембар 3, Сомбор
47/1962
Пионирска атлетска школа моли отварање текућег рачуна код Народне банке у
Сомбору.
Српски.
1 лист

51.

52.

53.

1962. септембар 3, Сомбор
48/1962
Пионирска атлетска школа моли Комуналну банку Сомбор, да срества која су
доделили као помоћ за одржавање Првенства НР Србије за пионире/ке одржаног
26.8.1962. године у Сомбору, уплате на одређен број текућег рачуна Школе.
Српски.
1 лист
1962. септембар 6, Сомбор
52/62
Пионирска атлетска школа обавештава Атлетски савез Србије да су плакете са
одржаног Првенства НР Србије за пионире/ке дате на гравирање и да ће бити послате
Савезу у току следеће недеље. Такође ургирају за одговор у вези припрема за
организацију првог Екипног првенства атлетских школа Србије које треба да се
одржи 23.9.1962. године у Сомбору, чије је одржавање неизвесно без сагласности
Савеза као и о спремности Атлетске школе из Осијека да на купу учествују ван
конкуренције. Моле за бесплатно присуство полазника Школе на предстојећем
Шампионату Европе у атлетици које ће се одржати 14-15. септембра у Београду.
Српски.
1 лист
1962. јануар 10, Сомбор
53/62
Финансијски план Пионирске атлетске школе за 1962. годину (са изменама) и
тромесечни план годишњег финансијског плана за 1962. годину.
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Српски.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

2 листа

1962. септембар 11, Сомбор
54/62
Списак чланова Пионирске атлетске школе који ће присуствовати Шампионату
Европе у атлетици који се одржава 14-15.9.1962. у Београду.
Српски.
1 лист
1962. септембар 15, Сомбор
55/62
Пионирска атлетска школа на тражење Атлетског савеза Србије, доставља детаљне
информације и планове за одржање првог Екипног првенства атлетских школа Србије
у Сомбору, изложбе о пионирској атлетици у Србији и саветовања тренера
пионирских атлетских школа. Предлаже да се Куп организује крајем месеца
септембра. Уједно обавештава Савез о уговореном сусрету екипа атлетских школа
Осијека и Сомбора као и о броју жиро-рачуна Школе код Народне банке у Сомбору за
уплату средстава за организацију такмичења.
Српски.
1 лист
1962. септембар 8, Београд
(1050/62) 56/62
Атлетски савез Србије обавештава Пионирску атлетску школу да су сагласни са
термином одржавања првог Екипног првенства атлетских школа Србије у Сомбору.
Српски.
1 лист
1962. септембар 10, Нови Сад
(496/62) 57/62
Центар за унапређење физичке културе Војводине, Одсек за квалитетан спорт,
обавештава Пионирску атлетску школу да ће у Сомбору боравити 22-23. септембра
како би извршили тестирање кандидата за упис у Школу. Тестирање ће обухватити
децу узраста 11-12 година. Прилог: Тестови за одређивање психофизичке
способности ученика.
Српски.
3 листа
1962. септембар 19, Сомбор
58/62
Пионирска атлетска школа се захваљује Гиризд Ласлу, новинару из Новог Сада, на
популаризацији Првенства НР Србије за пионире/ке одржаног 26.8.1962. године у
Сомбору и објавњеним текстовима у листовима у којима ради. Моле израду на
трошак Школе, свих фотографија које је снимио током трајања такмичења.
Српски.
1 лист
1962. септембар 18, Сомбор
59/62
Пионирска атлетска школа обавештава Центар за унапређење физичке културе
Војводине, Одсек за квалитетан спорт, о обављеним припремама за тестирање
кандидата за упис у 1. годину 2. генерације Школе. Другог дана тестирања, одржаће
се и сусрет мушких и женских екипа атлетских школа из Осијека и Сомбора.
Српски.
1 лист
1962. септембар 20, Сомбор
60/62
Пионирска атлетска школа обавештава основне школе у Сомбору о предстојећем
тестирању ученика, рођених 1949-1951. године, за упис у 1. годину 2. генерације
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Школе и моле да се ученици обавесте и детаљно информишу како би се обезбедио
што већи број кандидата за упис у Школу.
Српски.
1 лист

61.

62.

63.

64.

1962. септембар 24, Београд
(1057/62) 62/62
Атлетски савез Србије обавештава Пионирску атлетску школу да се прво Екипно
првенство атлетских школа Србије може одржати 30. септембра у Сомбору. Пре
одржавања Купа, Савез ће пребацити новчана средства која су одређена за ово
такмичење.
Српски.
1 лист
1962. септембар 24, Сомбор
63/62
Образац обавештења Пионирске атлетске школе родитељима ученика који су
примљени на пријемном испиту (тестирању) за упис у 1. разред 2. генерације школе о
датуму уписа ученика и износу чланарине.
Српски.
1 лист
1962. септембар 26, Сомбор
64/62
Обавештење Пионирске атлетске школе родитељима и ученицима о циљевима,
задацима и правилима рада у Школи.
Српски.
1 лист
1962. септембар 28, Сомбор
66/62
Обавештење Пионирске атлетске школе достављено управама пионирских атлетских
школа и атлетским клубовима о првом Екипном првенству атлетских школа у Србији
које ће се одржати 7.10.1962. године у Сомбору У оквиру такмичења одржаће се и
Саветовање тренера и руководиоца пионирских атлетских школа Србије.
Српски.
2 листа

65.

1962. октобар 2, Крњача (Београд)
(185/62) 67/62
Пријава Основне школе Васа Пелагић из Крњаче (Београд) за учешће на првом
Екипном првенству атлетских школа у Србији (наведен састав екипе).
Српски.
1 лист

66.

1962. октобар 3, Нови Сад
(133/62) 71/62
Пријава Атлетског клуба Војводина Нови Сад за учешће на првом Екипном првенству
атлетских школа у Србији (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

67.

1962. октобар 3, Београд
(443/62) 73/62
Пријава Атлетског клуба Црвена звезда Београд за учешће на првом Екипном
првенству атлетских школа у Србији (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

68.

1962. октобар 3, Кањижа
(167/62) 74/62
Пријава Атлетског клуба Потисје Кањижа за учешће на првом Екипном првенству
атлетских школа у Србији (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист
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69.

1962. октобар 4, Бечеј
(76/62) 75/62
Пријава Атлетског клуба Бечеј Бечеј за учешће на првом Екипном првенству
атлетских школа у Србији (наведен састав екипа).
Српски.
2 листа

70.

1962. октобар 5, Сомбор
77/62
Пријава Пионирске атлетске школе Сомбор за учешће на првом Екипном првенству
атлетских школа у Србији (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

71.

72.

1962. октобар 15, Сомбор
78/62
Пионирска атлетска школа доставља Атлетском савезу Србије и Атлетском одбору
Војводине резултате првог Екипног првенства атлетских школа у Србији, одржаног
7.10.1962. године у Сомбору (недостаје).
Српски.
1 лист
1962. новембар 9, Сомбор
Финансијски план Пионирске атлетске школе за 1963. годину.
Српски.

79/62
1 лист

73.

1962. октобар 1, Сомбор
82/62
Уговор о раду склопљен 1.10.1962. године између Пионирске атлетске школе и Ђанић
Јелисавете атлетског тренера, за период од 1.10.1962. па до следеће школске године.
Српски.
1 лист

74.

1962. Сомбор
83/62
Пионирска атлетска школа моли Штампарију Просвета Сомбор да израде 300 комада
спортских књижица за чланове Школе. Плаћање ће се извршити по примитку фактуре.
Српски.
1 лист

75.

76.

77.

1962. децембар 6, Београд
(552/62) 85/62
Атлетски клуб Црвена звезда Београд моли управу Пионирске атлетске школе да
доставе медаље које су њихови чланови освојили на Првом екипном првенству
атлетских школа у Србији одржаном 7.10.1962. године у Сомбору.
Српски.
1 лист
1963. јануар 10, Сомбор
(146/63) 2/63
Општински савез организација за физичку културу Сомбор позива Пионирску
атлетску школу да до краја јануара одржи годишњу скупштину/конференцију те да
достави примерак записника исте, годишњи извештај и план рада.
Српски.
1 лист
1963. јануар 21, Сомбор
5/63
Пионирска атлетска школа доставља Среском савезу организација за физичку културу
Суботица извештај о раду Школе од оснивања до краја прошле календарске године
(недостаје) и обавештава их да је Извршни одбор донео одлуку да ће убудуће
обавештавати Савез о раду као и о евентуалним потребама за помоћ.
Српски.
1 лист
21

78.

79.

80.

81.

1963. јануар 24, Сомбор
6/63
Пионирска атлетска школа доставља Атлетском одбору Војводине материјале са прве
годишње Конференције Школе (недостају) која је одржана 23.12.1962. године. Указују
на пропусте и нетачност података објављених покрајинских таблица спортиста који
се односе на чланицу Школе Мирјану Кнежевић. Такође достављају тачну адресу за
пријем поште и нови број жиро рачуна Школе.
Српски.
1 лист
1963. јануар 24, Сомбор
7/63
Пионирска атлетска школа доставља Атлетском савезу Србије материјале са прве
годишње Конференције Школе (недостају) која је одржана 23.12.1962. године.
Ургирају за достављање значака са ознаком 2. генерације за полазнике Школе и
достављају тачну адресу за пријем поште и нови број жиро рачуна Школе.
Српски.
1 лист
1963. јануар 24, Сомбор
8/63
Пионирска атлетска школа обавештава Центар за унапређење физичке културе
Војводине да се тренинзи одржавају у сали Омладинског дома у Сомбору
понедељком, средом и петком у времену од 8 до 12 часова док се недењом одржавају
такмичења у сали. Ови термини би били најповољнији за долазак представника
Центра да обаве завршно тестирање полазника Школе.
Српски.
1 лист
1963. фебруар 4. Сомбор
9-11/63
Пионирска атлетска школа обавештава Атлетски савез Србије, Атлетски одбор
Војводине и Срески Савез организација за физичку културу Суботица о
конституисању управних тела Школе: Управног одбора, Савета родитеља, Савета
представника школа и Савета пионира (наведени чланови).
Српски.
1 лист

82.

1963. фебруар 4, Сомбор
12/63
Пријава Пионирске Атлетске Школе за учешће на Првенству Србије у дворани
(наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

83.

1963. фебруар 4, Сомбор
13/63
Пријава Пионирске Атлетске Школе за учешће на Појединачном првенству Војводине
у дворани (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

84.

1963. фебруар 7, Сомбор
15/63
Пионирска атлетска Школа обавештава Центар за унапређење физичке културе
Војводине да је једини могућ термин за тестирање полазника Школе 11. фебруар због
заузетости сала и почетка другог полугодишта у школама.
Српски.
1 лист
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85.

86.

87.

88.

1963. фебруар 27, Сомбор
16/63
Пионирска атлетска школа се обраћа Управном одбору предузећа Биљана Сомбор са
молбом за финансијску помоћ за рад школе и активности 72 полазника у два разреда
и четири одељења.
Српски.
1 лист
1963. март 16, Сомбор
17/63
Пионирска атлетска школа моли Штампарију Просвета Сомбор, да израде 500
амблема Школе према приложеном нацрту, 200 плаката са наведеним програмом и
наградама томболе у организацији Школе као и 400 листића томболе. Плаћање ће се
извршити по примитку фактуре.
Српски.
1 лист
1963. март 20, Сомбор
18/63
Пионирска атлетска школа моли Штампарско предузеће Форум Нови Сад, да израде 5
клишеа по приложеном нацрту а који ће се употребити за штампање публикације о
спортском животу у Сомбору као и за штампање плаката. Такође да израде и клишее
амблема Школе који ће се користити за штампање амблема на тренерке чланова
Школе као и за штампање меморандума. Исплата рачуна може се извршити у
готовини или вирманом.
Српски.
1 лист
1963. март 21, Сомбор
19/63
Пионирска атлетска школа обавештава Срески атлетски одбор Суботица, да ће
делегат Школе на њиховој годишњој конференцији бити тренер Маринковић
Радислав који је истовремено делегат и Збора судија Сомбор.
Српски.
1 лист

89.

1963. март 21, Сомбор
20/63
Пријава Пионирске атлетске школе Сомбор за учешће на Среском првенству у кросу
у Суботици (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

90.

1963. март 27, Сомбор
22/63
Пријава Пионирске атлетске школе Сомбор за учешће на Првенству Војводине у
кросу у Суботици (наведен састав екипа).
Српски.
1 лист

91.

1963. април 12, Сомбор
33/63
Допис Пионирске атлетске школе упућен основним и средњим школама у Сомбору
којим се моли да разредне старешине и наставници физичког васпитања међу
ученицима популаришу акцију Пионирске атлетске школе која се спроводи у оквиру
прославе 90-годишњице атлетске активности у Сомбору, као и да ученицима продају
листиће томболе чијом куповином стичу могућностбесплатног присуствовања неком
од највећих атлетских такмичења у земљи у току ове године.
Српски.
1 лист
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

1963. мај 16, Сомбор
41/63
Пријава Пионирске атлетске школе Сомбор за учешће на Појединачном првенству
Војводине у атлетици (наведен састав екипа).
Српски.
2 листа
1963. јун 4, Сомбор
42/63
Пионирска атлетска школа се обраћа управи Парка физичке културе у Суботици
(Палић) са молбом да их обавесте да ли је могуће и какви су услови да се код њих
организује логоровање у трајању од 7 дана за 50-ак младих атлетичара. Логоровање
би била прилика и за заједнички рад са ученицима Атлетске школе из Суботице. У
одговору Парка физичке културе се потврђује могућност организовања логоровања
почетком јула са навођењем услуга и цене.
Српски.
2 листа
1963. мај 11, Сомбор
43/63
Пионирска атлетска школа се обраћа Културно-пропагандном центру Сомбор са
молбом да обаве снимање фотоапаратом и кино-камером Екипног првенства Србије у
атлетици за пионире/ке, које ће се одржати 12.5.1963. године у Сомбору. Трошкове
снимања и израде фотографија сноси Школа.
Српски.
1 лист
1963. јун 5, Сомбор
43-44/63
Пријава Пионирске атлетске школе Сомбор за учешће на Појединачном првенству
Србије за пионире/ке (наведен састав екипа).
Српски.
2 листа
1963. јун 12, Сомбор
(695/63) 45/62
Пионирска атлетска школа обавештава Атлетски савез Србије о логоровању у
Спортском центру на Палићу у периоду 1-10 јула са полазницима Пионирске атлетске
школе Атлетског клуба Спартак Суботица. Моле Савез да од Савезног завода за
физичку културу и Атлетског савеза Југославије, издејствују да им се доставе лупфилмови и 8мм. филмови о атлетици за приказивање ученицима током логоровања.
Предлажу одржавање стручног састанка о проблематици и раду атлетских школа.
Такође обавештавају Савез да у сарадњи са Кино клубом Сомбор и Културнопропагандним центром Сомбор снимају филм о свим активностима и раду Школе.
Моле Савез за мишљење и евентуалне предлоге у вези наведеног. У одговору,
Атлетски савез Србије обавештава Школу да не прихвата одржавање стручног
састанка у току логоровања, јер такав састанак Савез планира одржати на јесен. Што
се тиче тражених филмова, Савез је очекивао да ће се неко из Школе лично јавити по
том питању. Пошто је одговор Савеза послат 9. јула, са тим се закаснило.
Српски.
2 листа
1963. јун 12, Сомбор
(1824/2-63) 46/63
Пионирска атлетска школа обавештава Савезни завод за физичку културу Београд о
логоровању у Парку физичке културе на Палићу почетком јула месеца на коме ће се
за полазнике Школе одржавати и теоретска настава. Да би савладавање наставног
плана у потпуности успело, моле Завод да им достави све расположиве филмове о
атлетским шампионатима те све расположиве луп-филмове. Такође обавештавају
24

Завод да у сарадњи са Кино клубом Сомбор и Културно-пропагандним центром
Сомбор снимају филм о свим активностима и раду Школе. У одговору, Завод
доставља филмове које школа може задржати до краја јула месеца.
Српски.
2 листа

98.

99.

100.

101.

102.

103.

1963. јун 12, Сомбор
47/63
На тражење Центра за унапређење физичке културе Војводине Нови Сад за
достављање података о тестирању чланова, Школа доставља објашњење да због
бројних такмичења у овом периоду тестирања још нису окончана али су у завршној
фази те ће исте доставити Центру у року две недеље. Истовремено обавешравају
Центар о планираном логоровању у Парку физичке културе на Палићу чији програм
ће им доставити благовремено. Уједно моле Центар да им достави све расположиве
филмове о атлетским шампионатима те све расположиве луп-филмове за одржавање
теоретске наставе на логоровању, те да редовно Школи достављају један примерак
Билтена Центра који је неопходан стручним радницима Школе у раду.
Српски.
1 лист
1963. март 26, Сомбор
б.с.
Обрачун трошкова Пионирске атлетске школе за одлазак екипа на Среско првенство у
кросу одржано на Палићу 24.3.1963 године.
Српски.
1 лист
1963. април 27, Нови Сад
(281/63) б.с.
Центар за унапређење физичке културе Војводине Нови Сад обавештава Пионирску
атлетску школу да ће тестирање полазника 1. и 2. године Школе обавити 4. маја на
градском стадиону. Моле да се изврше све неопходне припреме за тестирање.
Српски.
1 лист
1963. мај 7, Београд
(423/63) б.с.
Атлетски савез Србије доставља Пионирској атлетској школи сатницу Екипног
првенства пионирских атлетских школа СР Србије, које ће се одржати у Сомбору,
12.5.1963 године.
Српски.
1 лист
1963. мај 7, Београд
(426/63) б.с.
Атлетски савез Србије обавештава Пионирску атлетску школу да су у циљу
обезбеђења квалитетног суђења на Екипном првенству пионирских атлетских школа
СР Србије, које ће се одржати у Сомбору 12.5.1963 године, позвали пет судија из
Новог Сада и Суботице, те да ће представник Савеза допутовати у Сомбор дан пред
такмичење да би помогао у припреми као и око сређивања записника. Наводе и
протокол који ће важити за свечано отварање и затварање такмичења.
Српски.
1 лист
1963. мај 8, Сомбор
б.с.
Пријава Пионирске атлетске школе Сомбор за учешће на Екипном првенству
пионирских атлетских школа СР Србије (наведен састав екипа).
Српски.
2 листа
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104.

105.

106.

107.

108.

109.

1963. Сомбор
б.с.
Обавештење Техничке комисије Пионирске атлетске школе за руководиоце екипа
учесника Другог екипног првенства пионирских атлетских школа СР Србије, са
детаљном сатницом и таспоредом такмичења по дисциплинама.
Српски.
2 листа
1963. октобар 30, Београд
(1209/63) б.с.
Уговор склопљен између Атлетског савеза Србије Београд и Управе Пионирске
атлетске школе, којим се у циљу унапређења атлетског спорта, изналажења талената и
окупљања омладине у атлетски спорт као и Одлуке Савеза о формирању пионирских
атлетских школа, детаљно дефинишу обавезе обе стране.
Српски.
1 лист
1963. Сомбор
б.с.
Календар такмичења Атлетског клуба Маратон Сомбор и Пионирске атлетске школе
за 1963. годину.
Српски.
1 лист
1964. март 20, Сомбор
б.с.
Статистички упитници за: Бурнаћ Јелисавету – члана Савета родитеља, Бурнаћ
Антона – председника Савета пионира, Шијаков (Миленка) Душко – члан Савета
пионира.
Српски.
3 листа
1964. март 21, Сомбор
Статистички упитници за: Лозанов Милену - председника Савета родитеља.
Српски.
1964. Сомбор
Статистички упитник за Пионирску атлетску школу.
Српски.

б.с.
1 лист
б.с.
2 листа

110.

1964. октобар 25, Сомбор
б.с.
Пионирска атлетска школа доставља Општинском савезу за физичку културу Сомвор,
детаљан одговор на статистички упитник који је Савез доставио.
Српски.
3 листа

111.

1964. октобар 29, Сомбор
б.с.
Конкурс Пионирске атлетске школе за пријем нових чланова у 4. генерацију Школе.
Српски.
1 лист

112.

1964. децембар 3, Сомбор
б.с.
Обавештење Пионирске атлетске школе родитељима чија су деца успешно положила
пријемни испит и стекла право уписа, да су обавезни да присуствују упису ученика и
дају своју сагласност на упис. Том приликом родитељи ће бити информисани о
циљевима и задацима Школе, обавезама родитеља и ученика, висини чланарине и
школарине, тренинзима, опреми и др. што је битно за похађање Школе. У оквиру
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свечаног дела уписа, биће приказани документарни филмови о начинима и методама
рада, разне активности и акције Школе и сл.
Српски.
1 лист

113.

114.

115.

1962. јануар 18, Сомбор
Правилник Пионирске атлетске школе Атлетског савеза Србије Сомбор.
Српски.
1962. децембар 23, Сомбор
Правилник Пионирске атлетске школе у Сомбору.
Српски.
196?.
Спортске књижице
непопуњене).
Српски.

полазника

Пионирске

26/62
4 листа
б.с.
8 листова

атлетске

школе

б.с.
(ненумерисане,
2 ком.

116.

1963. април
б.с.
Плакат Пионирске атлетске школе о организованој томболи у циљу популаризације
атлетике међу омладином и пионирима.
Српски.
1 лист

117.

1962. новембар 22. - 1963. јун 27.
б.с.
Евиденција/дневник уписаних пионира, одржаних састанака, тренинга и такмичења,
као и других активности те спискови и евиденције присуства ученика на тренинзима.
Српски.
40 листова

118.

б.с.
Таблице Пионирске атлетске школе за 1962. годину, 1. генерација 1961/62, девојчице
и дечаци.
Српски.
10 листова

119.

1962. фебруар 11. - 1963. јул 21.
Листе рекорда Пионирске атлетске школе по дисциплинама.
Српски.

б.с.
8 листова

120.

1963. јануар 15, Сомбор
б.с.
Програм рада за 1. разред 2. генерације Школе за период 15. јануар - 15. април 1963.
Српски.
2 листа

121.

1963. јануар 15, Сомбор
б.с.
Програм рада за 2. разред 1. генерације Школе за период 15. јануар - 15. април 1963.
године и програм теоретске наставе за 2. разред (нижи курс) и 3. разред (виши курс).
Српски.
3 листа

122.

1963. март 20 – април 10, Сомбор
Резултати другог тестирања ученика по дисциплинама (табела).
Српски.

б.с.
2 листа
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123.

1962. јун 9-10, Сомбор
б.с.
Резултати трећег тестирања ученика по дисциплинама (табела) и мерења нервномишићне реакције (табела).
Српски.
4 листа

124.

1962.
Резултати тестирања ученика (јесен-зима 1962.).
Српски.

б.с.
2 листа

125.

1963. мај 4, Сомбор
б.с.
Резултати тестирања ученика 1. и 2. разреда Школе које су обавили стручњаци
Центра за унапређење физичке културе Војводине Нови Сад.
Српски.
4 листа

126.

1963. мај 25, Сомбор
б.с.
Резултати тестирања ученика 1. и 2. разреда по дисциплинама (табела) и кандидата за
1. и 2. разред (табела).
Српски.
5 листова

127.

128.

129.

130.

131.

1963. октобар 5, Сомбор
б.с.
Резултати тестирања ученика на пријемном испуту за упис у 3. генерацију Школе.
Резултати за примљене пионирке и пионире (табеле). Тестирање су обавили: Ури
Александар, Захорјевић Адолф, Малацко Јулијан и Маринковић Радислав.
Српски.
3 листа
1963. октобар 6, Сомбор
б.с.
Резултати тестирања ученика 2. разреда 1. генерације Школе (табела) и ученика 1.
разреда 2. генерације Школе (табела). Тестирање су обавили: Ури Александар,
Захорјевић Адолф и Малацко Јулијан.
Српски.
1 лист
1963. октобар 5-6, Сомбор
б.с.
Лист оцењивања технике по дисциплинама ученика 2. разреда 1. генерације (табела)
и ученика 1. разреда 2. генерације Школе (табела). Ури Александар, Малацко Јулијан
и Маринковић Радислав.
Српски.
2 листа
1963. новембар 1, Сомбор
Резултати тестирања ученика Школе (табела).
Српски.

б.с.
1 лист

1963. новембар 3, Сомбор
б.с.
Резултати мерења нервно-мишићне реакције ученика 1. разреда Школе, школске
1963/1964. године (табела).
Српски.
5 листова
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132.

1963. новембар 3, Сомбор
б.с.
Резултати мерења нервно-мишићне реакције ученика 2. разреда Школе, школске
1963/1964. године (табела).
Српски.
2 листа

133.

1963. новембар 3, Сомбор
б.с.
Резултати мерења нервно-мишићне реакције ученика 3. разреда Школе, школске
1963/1964. године (табела).
Српски.
2 листа

134.

1964. мај, Сомбор
б.с.
Резултати тестирања ученика 1. разреда по дисциплинама и мерења нервно-мишићне
реакције (табеле).
Српски.
5 листова

135.

1964. мај, Сомбор
б.с.
Резултати тестирања ученика 2. разреда по дисциплинама и мерења нервно-мишићне
реакције ученика 2. и 3. разреда (табеле).
Српски.
3 листа

136.

1964. фебруар 29, Сомбор
Социограми ученика 1. разреда Школе (девојчице).
Српски.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

1964. фебруар 29, Сомбор
Социограми ученика 1. разреда Школе (дечаци).
Српски.
1964. фебруар 29, Сомбор
Социограми ученика 2. и 3. разреда Школе (девојчице).
Српски.
1964. фебруар 29, Сомбор
Социограми ученика 2. и 3. разреда Школе (дечаци).
Српски.
1961. септембар 29. - 1964. април 29, Сомбор
Одломци из личног дневника ученика Школе.
Српски.
1963. септембар 20. - 1963. фебруар 4, Сомбор
Одломци из личног дневника ученика 2. генерације Школе.
Српски.

б.с.
19 листова
б.с.
21 лист
б.с.
10 листова
б.с.
8 листова
б.с.
53 листа
б.с.
11 листа

1962. септембар, Нови Сад
б.с.
Центар за унапређење физичке културе Војводине, Одсек за квалитетан спорт, План и
програм рада пионирске атлетске школе, Нови Сад 1962.
Српски.
12 листова
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

1962, Сомбор
б.с.
Маринковић Радислав, Методика рада у пионирским атлетским школама, 1. део –
Организација и рад школа, Сомбор 1962.
Српски.
21 лист
1962, Сомбор
б.с.
Група пионирки тзв. цицибанке трче своје деонице. Снимљено у касну јесен. 1 Стојков Милена, 2 - Маја ?, 3 - Ђанић Ана (рођена сестра Јелисавете и Стипана
Ђанића), 7 - Сиђи Иштван. (14x9 цм, хоризонтална, црно-бела)
1 фотографија
1962. или 1963, Сомбор
б.с.
Пионирке вежбају препоне на градском стадиону (стадион Ф.К. Раднички Сомбор): 1
- Жуљевић Ева, 2 - Стојков Милена. (11,8x17 цм, вертикална, црно-бела)
1 фотографија
1963, Сомбор
б.с.
Ученици Пионирске атлетске школе: 1 - Кнежевић Мирјана (првакиња Југославије у
штафети 4x100 метара освојене у Сарајеву 1964. године), 2 - Антон Бурнаћ, 3 Ђуретић Љубица, 4 - Добрић Гордана, 5 - Стојков Милена. (6x8,5 цм, вертикална,
црно-бела)
1 фотографија
1963, Сомбор
б.с.
Рад са полазницима Пионирске атлетске школе, будућим моткашима: 1 - Николић
Мирко, 2 - Сиђи Иштван (тренер), 3 - Шијаковић Жељко. (8,5x10 цм, вертикална,
ретуширана)
1 фотографија
1963, Сомбор
б.с.
Тренинг скока у вис ученика Школе на градском стадиону (Ф.К. Раднички Сомбор).
Са леве стране, леђима окренута, стоји Ђанић Јелисавета која је тог дана водила
тренинг. Овај скок је требао бити стилом маказице. (17x11,5 цм, хоризонтална, црнобела)
1 фотографија
1963, Сомбор
б.с.
Групна фотографија Пионирске атлетске школе пре једног тренинга. Снимљено у
сали Друштва за телесно васпитање Партизан Сомбор. Р. бр. 2 - Клајнхамер Јосип
(репрезентативац Србије), 3 - Келер Бела (вишеструки првак државе и репрезентативац на средњим пругама), 9 - Суботић Павле, 10 - Цифра Ернест (био је трећи у
држави у бацању диска), 11 - Суботин Војислав (у бацању копља био је други у
држави 1963. године и први 1964. године), 14 - Маринковић Радислав (тренер), 16 Ђанић Јелисавета (спринтерка, вишеструка првакиња и репрезентативка, вишеструка
шампионка Балкана), 17 - Сиђи Иштван (репрезентативац Србије, трећи у Југославији
у скоку у вис), 21 - Шафрањ Ладислав (отац Шафрањ Александре), 28 - Ђуретић
Љубица, 29 - Кнежевић Мирјана (1963. године трећа у Југославији у петобоју а 1964.
првакиња државе у штафети 4x100 м.), 33 - Шијаков Душко, 34 - Салаи Александар,
40 - Андрашев Љубица, 41 - Добрић Гордана (1964. године првак државе у штафети
4x100 и друга у штафети 4x200 м. а 1965. године друга у држави у скоку у даљ), 42 Николић Мирко (1964. године трећи у држави на 100 м. препоне), 43 - Николић
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Ружица (1964. године друга у држави у штафети 4x100 и 4x200 м.), 44 – Ненадов
Миливој (у младости одличан средњопругаш а касније дугогодишњи успешан
друштвено-политички радник), 45 - Јањатовић Добрила (1958. године трећа у
Југославији у штафети 3x1000, 3x100 и 3x200 м; кандидат за Олимпијске игре у Риму
1960. године), 58 – Бала Јосип (1965. године првак државе у бацању диска и трећи на
60 и 100 м.). (оригинална фотографија: 13,5x8,5 цм, хоризонтална, црно-бела;
израђена дигитална копија: 30x20 цм, хоризонтална, црно-бела)
2 фотографије

150.

1963, Сомбор
б.с.
Тренинг скакача у вис на градском стадиону (стадион Ф.К. Раднички Сомбор): 1 Жељко Шијаковић скаче стилом стредл (straddle), 2 - Мирко Николић. (18x13 цм,
хоризонтална, црно-бела)
1 фотографија
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ИМЕНСКИ РЕГИСТАР
А
Андрашев Љубица

149

Б
Бала Јосип

1965. године првак Југославије у бацању диска
и трећи на 60 и 100 м.

Бурнаћ Антон
Бурнаћ Јелисавета

Председник Савета Пионира
Члан Савета родитеља

149
107, 146
107

Г
Гиризд Ласло
Громиловић Стеван

Новинар, Нови Сад
Атлетски тренер, инструктор

58
12

Д
Добрић Гордана

1964. првак Југославије у штафети 4x100 м. и
друга у штафети 4x200 м. а 1965. друга у
држави у скоку у даљ

Дудаш Стеван

Руководилац Школе
(управник Пионирског дома у Сомбору)

146, 149

3

Ђ
Ђанић Ана
Ђанић Јелисавета

Атлетски инструктор (спринтерка, вишеструка
репрезентативка и шампионка Балкана

Ђуретић Љубица

144
9, 12, 73, 148, 149
146, 149

Ж
Жуљевић Ева

145

З
Захорјевић Адолф

127, 128

Ј
Јањатовић Добрила

1958. трећа у Југославији у штафети 3x1000м,
3x100 м. и 3x200 м; кандидат за Олимпијске
игре у Риму 1960.

149

32

К
Келер Бела

Вишеструки првак државе и репрезентативац
на средњим пругама

Клајнхамер Јосип
Кнежевић Мирјана

Репрезентативац Србије

Ковачев Марица

АК Војводина Нови Сад

1963. трећа у Југославији у петобоју а 1964.
првакиња Југославије у штафети 4x100 м. у
Сарајеву

149
149
146, 149

25

Л
Лозанов Милена

Председник Савета родитеља

108

М
Малацко Јулијан
Професор
Маринковић Александар Савезни тренер
Маринковић Радислав
Атлетски тренер, руководилац Школе

7, 127, 128, 129
6
5, 6, 22, 24, 28, 29,
32, 127, 129, 143,
149

Н
Ненадов Миливој

У младости одличан средњопругаш, касније
дугогодишњи друштвено-политички радник

Николић Мирко
Николић Ружица

1964. трећи у Југославији на 100 м. препоне
1964. друга у Југославији у штафети 4x100 м. и
4x200 м.

149
147, 149, 150
149

С
Салаи Александар
Сиђи Иштван
Стојков Милена
Суботин Војислав

Тренер, репрезентативац Србије, трећи у
Југославији у скоку у вис
1963. други у Југославији у бацању копља и
први 1964.

Суботић Павле

149
147, 149
144, 145, 146
149
149

У
Ури Александар

Члан Комисије за квалитетан спорт Центра за
унапређење физичке културе Војводине

7, 127, 128, 129

33

Ц
Цифра Ернест

Трећи у Југославији у бацању диска

149

Ш
Шафрањ Ладислав
Шијаков Душко
Шијаковић Жељко

Члан Савета пионира

149
107, 149
147, 150

34

ГЕОГРАФСКИ РЕГИСТАР

Б
Београд
Бечеј
К
Кањижа
Крагујевац
Крњача (Београд)
Н
Нови Сад

7, 30, 39, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 67, 75, 82, 96, 97
27, 40, 49, 69, 92

45, 49, 68
35
65

25, 29, 44, 49, 57-59, 66, 83, 87, 95

О
Осијек

52, 55, 59

П
Палић

93, 96-98

С
Светозарево
Сента
Сомбор
Суботица
Умка

35
43, 49
4, 8, 10, 11, 18, 20-22, 30, 38, 32-49, 50-52, 55, 56, 58, 60, 61, 64-71,
74-76, 85, 86, 94, 96, 97, 101-104, 110, 149
26, 41, 49, 77, 88-90, 96, 99
19

35

ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТСКИ РЕГИСТАР
АТЛЕТСКА ТАКМИЧЕЊА
Републичка
1964.
Првенство градова Србије

12
7, 30

8.7.1962.
9.6.1963.

Огледни митинг Атлетског савеза Србије, Београд
Појединачно првенство Србије за пионире/ке, Нови Сад

10.2.1963.

Првенство Србије у дворани, Београд

82

12.5.1963.

Екипно првенство Србије за пионире/ке, Сомбор

94

26.8.1962.

Појединачно првенство НР Србије за јуниоре до 17 и јуниорке
до 16 година, Крагујевац
Појединачно првенство НР Србије за јуниоре до 19 и јуниорке
до 18 година, Светозарево
Појединачно првенство Србије за пионире/ке, Сомбор

35

26.8.1962.
26.8.1962.

Покрајинска
1962.
Појединачно првенство Војводине за пионире/ке, Бечеј

95

35
8, 32-48, 58

27

1962.

Првенство Војводине у кросу, Суботица, април

26

1963.

Појединачно првенство Војводине у дворани, Нови Сад

83

1963.

Првенство Војводине у кросу, Суботица

90

19.5.1963.

Појединачно првенство Војводине, Бечеј

92

Такмичења атлетских школа
25.2.1962.
Атлетско такмичење Пионирске атлетске школе, Сомбор
7.10.1962.

12.5.1963.

21
Прво екипно првенство атлетских школа Србије, Сомбор
48, 51, 52, 55,
56, 61, 64-71,
75
Друго екипно првенство пионирских атлетских школа СР
101-104
Србије, Сомбор

Остала такмичења
14-15.9.1962. Шампионат Европе у атлетици, Београд
26.3.1963.
Среско првенство у кросу, Суботица

48, 52, 55
89, 99

АТЛЕТСКИ КЛУБОВИ
Бечеј, Атлетски клуб, Бечеј
Војводина, Атлетски клуб, Нови сад
Железничар, Атлетски клуб, Београд
Каблови, Атлетски клуб, Светозарево
Маратон, Атлетски клуб, Сомбор

40, 49, 69
25, 44, 49, 66
42, 49
35
20, 22, 30, 106
36

Потисје, Атлетски клуб, Кањижа
Радник, Атлетски клуб, Бечеј

45, 49, 68
27

Раднички, Атлетски клуб, Крагујевац

35
43, 49
26, 41, 49, 96
39, 49, 67, 75

Сента, Атлетски клуб, Сента
Спартак, Атлетски клуб, Суботица
Црвена звезда, Атлетски клуб, Београд
АТЛЕТСКИ РЕЗУЛТАТИ
Резултати такмичења

21

Рекорди

119
78, 118

Таблице спортиста
АТЛЕТСКИ ТРЕНЕРИ И СУДИЈЕ
Атлетске судије и суђења
Саветовања тренера атлетских школа
Семинари атлетских судија

102
7, 48, 55, 64, 96
8, 32, 34

ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ СА ПОЛАЗНИЦИМА ШКОЛЕ
Дневници тренера о раду и садржају тренинга
Дневници ученика (лични)
Евиденције одржаних тренинга, састанака и такмичења
Евиденција присуства на тренинзима

117
140, 141
117
117

Програм теоретске наставе са ученицима
Програми атлетског рада са ученицима
Социограми ученика

10, 121
120, 121
136, 137, 138, 139

ЗАПИСНИЦИ
Записници Извршног одбора
Записници Конференције
Записници Савета пионира
Записници Савета родитеља
Записници Управе Школе
Записници Управног одбора

13
1, 2
15
12, 14
3-11
12

37

НОРМАТИВНА АКТА
Лист оцењивања ученика

12

Правилник о оцењивању ученика

12

Правилник о раду

1, 4, 13

Правилник Школе

113, 114

ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ, УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Биљана, Предузеће, Сомбор

85

Друштво за бригу о деци, Сомбор

11

Зеленгора, Трикотажа, Умка

19

Кино клуб, Сомбор

96, 97

Комунална банка, Сомбор

36, 51
94, 96, 97
50
46
4, 10
74, 86

Културно-пропагандни центар, Сомбор
Народна банка, Сомбор
Одсек за унутрашње послове, Сомбор
Омладински дом, Сомбор
Просвета, Штампарија, Сомбор
Форум, Штампарско предузеће, Нови Сад

87

ПЛАНОВИ И ИЗВЕШТАЈИ
Извештаји о раду
Планови и програми рада

1, 7, 9, 21, 28, 30, 31
1, 4, 14, 15, 76, 142

СПОРТСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ, УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Атлетска школа Осијек
Атлетска школа Суботица
Атлетски одбор Војводине
Атлетски савез Србије
Збор атлетских судија Сомбор
Парк физичке културе, Суботица – Палић
Партизан, Друштво за телесно васпитање, Сомбор
Пионирска атлетска школа Крњача (Београд)
Пионирска атлетска школа Нови Сад

52, 59
26, 96
17, 21, 78
1, 4, 7, 16, 20, 30, 35, 48,
51, 52, 55, 61, 79, 96, 101,
102, 105, 113
88
93, 96, 97
4, 10, 18, 149, 150
65
25
38

Савез организација за физичку културу Сомбор
Савез организација за физичку културу Суботица
Савезни завод за физичку културу Београд
Спортски институт Војводине - Комисија за квалитетан спорт
Срески атлетски одбор Суботица
Центар за унапређење физичке културе Војводине

76, 110
77
96, 97
6
88, 89
1, 7, 29, 57, 59, 80, 84, 98,
100, 125, 142

ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА
Мерења нервно-мишићне реакције
Психофизичке способности

123, 131-135
57
57, 59, 60, 80, 84, 100,
122-130, 134, 135

Тестирање ученика

УПИС У ШКОЛУ
Конкурси за пријем нових чланова

111
62, 63, 112
57, 59, 60, 62, 112

Обавештења родитељима ученика
Упис ученика у Школу
УПРАВА ШКОЛЕ
Извршни одбор

1

Надзорни одбор

2

Савет пионира

1, 2, 81

Савет представника основних школа

1, 2, 81

Савет родитеља

1, 2, 81

Стручни савет

2

Управни одбор

2, 81
ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Буџети и финансијски планови
Дотације и новчане помоћи
Извештаји о финансијском пословању

1, 4, 23, 53, 72
4, 32, 36, 48, 51, 61, 85
1

Прегледи финансијског и материјалног пословања

1

Стање инвентара

1

39

Текући и жиро рачуни (рачунске књижице)
Хонорари

50, 55, 78
22

ШКОЛЕ
21. октобар, Основна школа, Сомбор

60

Аврам Мразовић, Основна школа, Сомбор

60

Братство-јединство, Основна школа, Сомбор

60

Васа Пелагић, Основна школа, Крњача (Београд)

65

Никола Вукићевић, Основна школа, Сомбор

60

Школа ученика у привреди Сомбор

38
ОСТАЛО

Амблем Школе
Билтени
Градски стадион, (Ф.К. Раднички), Сомбор
Изложбе
Календари такмичења
Логоровање ученика
Плакати
Прослава 90 година атлетике у Сомбору
Спортска опрема
Спортске књижице
Статистички упитници
Стручни радови
Томбола
Уговори о раду
Уговори (остали)
Филмови (Луп-филмови, 8мм. и снимање)
Фотографије
Чланарине
Штампање (публикација, плаката, меморандума)

4, 86, 87
98
46, 47, 100, 145, 148
48, 55
106
93, 96-98
116
91
4, 19, 20
74, 115
107-110
142, 143
86, 91, 116
5, 6, 24, 73
105
96-98
144-150
4, 62
87

40

ПРЕДМЕТНО-АЗБУЧНИ РЕГИСТАР
21. октобар, Основна школа, Сомбор

60

А
Аврам Мразовић, Основна школа, Сомбор
Амблем Школе
Атлетска школа Осијек
Атлетска школа Суботица
Атлетске судије и суђења
Атлетски одбор Војводине
Атлетски савез Србије
Атлетски рад са ученицима
Атлетско такмичење Пионирске атлетске школе, Сомбор 25.2.1962.

60
4, 86, 87
52, 59
26, 96
8, 32, 34
17, 21, 78
1, 4, 7, 16, 20, 30, 35,
48, 51, 52, 55, 61, 79,
96, 101, 102, 105, 113
120, 121
21

Б
Бечеј, Атлетски клуб, Бечеј
Билтени
Биљана, Предузеће, Сомбор
Братство-јединство, Основна школа, Сомбор
Буџети и финансијски планови

40, 49, 69
98
85
60
1, 4, 23, 53, 72

В
Васа Пелагић, Основна школа, Крњача (Београд)
Војводина, Атлетски клуб, Нови сад

65
25, 44, 49, 66

Г
Градски стадион, (Ф.К. Раднички), Сомбор

46, 47, 100, 145, 148

Д
Дневници тренера о раду и садржају тренинга
Дневници ученика (лични)
Дотације и новчане помоћи
Друго екипно првенство пионирских атлетских школа СР Србије,
Сомбор 12.5.1963.
Друштво за бригу о деци, Сомбор

117
140, 141
4, 32, 36, 48, 51, 61, 85
101-104
11
41

Е
Екипно првенство Србије за пионире/ке, Сомбор 12.5.1963.

94

Ж
Железничар, Атлетски клуб, Београд

42, 49

З
Записници Конференције
Записници Управе Школе
Збор атлетских судија Сомбор
Зеленгора, Трикотажа, Умка

1, 2
3-11
88
19

И
Извештаји о раду
Извршни одбор
Изложбе
Инвентари

1, 7, 9, 21, 28, 30, 31
1, 13
48, 55
1

К
Каблови, Атлетски клуб, Светозарево
Календари такмичења
Кино клуб, Сомбор
Комунална банка, Сомбор
Конкурси за пријем нових чланова
Културно-пропагандни центар, Сомбор

35
106
96, 97
36, 51
111
94, 96, 97

Л
Логоровање ученика

93, 96-98

М
Маратон, Атлетски клуб, Сомбор

20, 22, 30, 106

Н
Надзорни одбор
Народна банка, Сомбор
Нервно-мишићне реакције
Никола Вукићевић, Основна школа, Сомбор

2
50
123, 131-135
60
42

О
Обавештења родитељима ученика
Огледни митинг Атлетског савеза Србије, Београд, 8.7.1962.
Одсек за унутрашње послове, Сомбор
Омладински дом, Сомбор
Оцењивање ученика

62, 63, 112
7, 30
46
4, 10
12

П
Парк физичке културе, Суботица – Палић
Партизан, Друштво за телесно васпитање, Сомбор
Пионирска атлетска школа Крњача (Београд)
Пионирска атлетска школа Нови Сад
Плакати
Планови и програми рада
Појединачно првенство Војводине за пионире/ке, Бечеј 1962.
Појединачно првенство Војводине у дворани, Нови Сад 1963.
Појединачно првенство Војводине, Бечеј 19.5.1963.
Појединачно првенство НР Србије за јуниоре до 17 и јуниорке до
16 година, Крагујевац 26.8.1962.
Појединачно првенство НР Србије за јуниоре до 19 и јуниорке до
18 година, Светозарево 26.8.1962.
Појединачно првенство Србије за пионире/ке, Нови Сад9.6.1963.
Појединачно првенство Србије за пионире/ке, Сомбор 26.8.1962.
Потисје, Атлетски клуб, Кањижа
Правилник о раду
Правилник Школе
Првенство Војводине у кросу, Суботица 1963.
Првенство Војводине у кросу, Суботица, април 1962.
Првенство градова Србије, 1964.
Првенство Србије у дворани, Београд 10.2.1963.
Прво екипно првенство атлетских школа Србије, Сомбор 7.10.1962.
Просвета, Штампарија, Сомбор
Прослава 90 година атлетике у Сомбору
Психофизичке способности

93, 96, 97
4, 10, 18, 149, 150
65
25
116
1, 4, 14, 15, 76, 142
27
83
92
35
35
95
8, 32-48, 58
45, 49, 68
1, 4, 13
113, 114
90
26
12
82
48, 51, 52, 55, 56, 61,
64-71, 75
74, 86
91
57

Р
Радник, Атлетски клуб, Бечеј
Раднички, Атлетски клуб, Крагујевац

27
35
43

Резултати такмичења
Рекорди

21
119

С
Савез организација за физичку културу Сомбор
Савез организација за физичку културу Суботица
Савезни завод за физичку културу Београд
Савет пионира
Савет представника основних школа
Савет родитеља
Саветовања тренера атлетских школа
Семинари атлетских судија
Сента, Атлетски клуб, Сента
Социограми ученика
Спартак, Атлетски клуб, Суботица
Спортска опрема
Спортске књижице
Спортски институт Војводине - Комисија за квалитетан спорт
Срески атлетски одбор Суботица
Среско првенство у кросу, Суботица 26.3.1963.
Статистички упитници
Стручни радови
Стручни савет

76, 110
77
96, 97
1, 2, 15, 81
1, 2, 81
1, 2, 12, 14, 81
7, 48, 55, 64, 96
102
43, 49
136, 137, 138, 139
26, 41, 49, 96
4, 19, 20
74, 115
6
88, 89
89, 99
107-110
142, 143
2

Т
Таблице спортиста
Текући и жиро рачуни (рачунске књижице)
Теоретска настава
Тестирање ученика

78, 118
50, 55, 78
10, 121
57, 59, 60, 80, 84, 100,
122-130, 134, 135
86, 91, 116
117

Томбола
Тренинзи ученика (евиденције)

У
Уговори о раду
Уговори (остали)
Упис ученика у Школу
Управни одбор

5, 6, 24, 73
105
57, 59, 60, 62, 112
2, 12, 81

44

Ф
Филмови (Луп-филмови, 8мм. и снимање)
Финансијско пословање
Форум, Штампарско предузеће, Нови Сад
Фотографије

96-98
1
87
144-150

Х
Хонорари

22

Ц
Центар за унапређење физичке културе Војводине
Црвена звезда, Атлетски клуб, Београд

1, 7, 29, 57, 59, 80, 84,
98, 100, 125, 142
39, 49, 67, 75

Ч
Чланарине

4, 62

Ш
Шампионат Европе у атлетици, Београд 14-15.9.1962.
Школа ученика у привреди, Сомбор
Штампање (публикација, плаката, меморандума)

48, 52, 55
38
87

45

