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Број: 37/2 

Датум: 25.05.2020. 

 

 

ЗАПИСНИК СА САСТАНКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР  НАЈБОЉЕ НОВИНСКЕ ПРИЧЕ, ВИДЕО РЕПОРТАЖЕ  И  

СПОРТСКОГ КЛИПА 

 

 

Дана 25.05.2020. године са почетком у 12 часова одржан је састанак Стручне комисије са циљем да се 

прогласе најбоља новинска прича,  видео репортажа и спортски клип у оквиру пројекта „Тражимо најбољу 

новинску причу, видео репортажу у ванредном стању“. На основу Одлуке о образовању комисије (Одлука број 

19.1) у комисију су изабрани следећи чланови: 

1. Владимир Курчубић, редитељ телевизијског серијала Златни момци који се у 2019. емитовао на РТСу. 

Освајач је награде за најбољи филм 250 степеника на фестивалу спортског филма на Златибору 2018. 

2. Милан Цветковић, филмски монтажер, дугогодишњи монтажер емисија о школском спорту које су се 

емитовале на РTС-у, Арени спорт... 

3. Катарина Синђелић, новинар и уредник у продукцији ПГМ нетворк, ауторка емисија о школском 

спорту и идејни творац пројекта Ђак репортер, 

4. Олгица Николић, истакнута спортска новинарка дневног листа Данас. У 2019. од стране Удружења 

спортских новинара Србије проглашена за најбољу спортску новинарку у земљи, 

5. Горан Петровић, наставник физичког васпитања, магистар наука и члан Националног просветног 

савета испред Српског савеза професора физичког васпитања и спорта, 

6. Жељко Танасковић, врхунски спортиста и председник Савеза за школски спорт Србије. 

 

 

 

ВИДЕО РЕПОРТАЖА 

 

У избору најбоље видео репортаже донети су следећи критеријуми: 

 Идеја и уметнички израз, 

 Садржајност репортаже,  

 Начин снимања репортаже, амбијент у којем је снимано, монтажа кадрова... 

 Порука коју сам снимак шаље (емоција коју буди репортажа, колико позива на укључивање у неку 

активност...). 

 

Кад је у питању видео репортажа на адресу Савеза за школски спорт Србије је стигло 40 видео снимака.  

Након прегледа свих репортажа а на основу установљених критеријума у ужи избор ушле су следеће: 

1. О животу за време изолације, Александра Бајић ОШ „Свети Сава“ Кикинда, 

2. Наше игре... Каја Грујић, ОШ „Војислав Вока Савић“ Лазаревац, 

3. Уз песму се лакше перу руке и Да ли знате да перете руке? Михајло зна..., Смедерево, 

4. Ђаци репортери Исидора и Теодора Живковић у карантину праве мафине и поручују 

#останите код куће, Исидора и Теодора Живковић, ОШ „Иво Андрић“ Ниш 

5. Како се забавити и тренирати у доба короне, Лена Марић, ОШ „ Јован Јовановић Змај“ Сремска 

Митровица, 

6. Мухамедова репортажа у време изолације, Мухамед Смакић, ОШ „Вук Караџић“ из Новог Пазара, 

7. „Заштити себе и друге“ Наталија Ђурић ОШ „Алекса Шантић“ Вајска,    

8. „Слушао сам пахуље шта ми ноћас говоре“ Михајло Ђурагић, ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад. 
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Све наведене видео репортаже оцењене су високом оценом али најбоље репортаже су: 

 

Прво место:  

Мухамедова репортажа у време изолације, Мухамед Смакић, ОШ „Вук Караџић“ из Новог Пазара.  
 Мухамедов видео прилог је квалитетно снимљен, потпуно у складу са захтевима конкурса, добро 

осмишљен, са јасном идејом почетка и краја прилога. Видео је садржајан, концизан, добро измонтиран са све 

специјалним ефектима. Очигледан је труд и посвећеност аутора. Потпуно заслужено прво место. Линк ка 

Мухамедовој репортажи: 

https://www.youtube.com/watch?v=idonWtxP4Xc&feature=emb_logo  

 

Друго место: 

Михајло Ђурагић „Слушао сам пахуље шта ми ноћас говоре“.  

Михајло Ђурагић, иде у ОШ „Никола Тесла“ у Новом Саду и креирао је видео „Слушао сам пахуље шта ми 

ноћас говоре“. Михајлов видео се издвојио његовим уметничким изразом, добрим текстом и снимком који 

савршено иде уз њега. 

https://www.youtube.com/watch?v=QWQGwH8hYek&feature=emb_logo 

 

Треће место: 

Наталија Ђурић и „Заштити себе и друге“.  

Ученица Наталија Ђурић похађа ОШ „ Алекса Шантић“ из Вајске и у време забране кретања због Корона 

вируса, а и због рада у оквиру предмета ликовна култура, креирала је видео клип који на директан начин шаље 

поруку како бити одговоран према себи и другима. Иако је Наталијин прилог кратак, у њему се јасно види идеја 

која је при том одлично реализована. Видео је оригиналан и издваја се од остатка конкуренције. Линк ка 

Наталииној репортажи: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=QEFO84Hgd-A&feature=emb_logo 

 

Специјална награда 

„Уз песму се лакше перу руке“ и „Да ли знате да перете руке? Михајло зна“. Без дилеме најшармантнији 

видео. Третирамо га као један прилог јер је од истог пошаљиоца, са истом идејом, неодољиво, при том у 

потпуности одговара теми конкурса.  

https://www.youtube.com/watch?v=09lJan-DFLI&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=BmT5AkYSe3M&feature=emb_logo 
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СПОРТСКИ КЛИП 

 

У избору најбољег спортског видео клипа, донети су следећи критеријуми: 

 Избор и садржајност вежби, игара, 

 Оригиналност приказа,  

 Правилно извођење вежби или покрета, 

 Идеја и уметнички израз, 

 Начин снимања односно углови из којег је снимљено вежбање, амбијент у којем је снимано, монтажа 

кадрова... 

 Порука коју сам снимак шаље (емоција коју буди, колико позива на укључивање у активност...) 

 

Кад је у питању спортски клип, на адресу Савеза за школски спорт Србије је стигло 56 видео снимака.  

Након прегледа свих видео клипова а на основу установљених критеријума у ужи избор ушле су следеће: 

1. Фудбал у кући... Анђела Лукић, ученица ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ из Крагујевца, 

2. Музичка кошарка, Марија и Сава Илић ОШ „Исидора Секулић“ Панчево, 

3. Када брат и сестра заједно вежбају... Огњен и Уна Угрешић, ОШ „Свети Сава“ Кикинда, 

4. Овако вежба Барбара Илић, ученица ОШ „Ћирило и Методије“ Београд, 

5. Упорношћу до циља... Новак Никић, ОШ „Соња Маринковић“ Суботица, 

6. Вежбање у кућним условима... бy Дамјан Тишма, ученик ОШ „Исидора Секулић“ Панчево, 

7. Забавни полигон на онлајн начин, група ученика и наставница Виолета Милошевић, ОШ 

„Бранко Крсмановић“ Сикирица, 

8. Урошев комплекс вежби обликовања, ОШ „Десанка Максимовић“ Бачка Паланка. 

 

Прво место:  

Забавни полигон на онлајн начин, група ученика и наставница Виолета Милошевић, ОШ „Бранко 

Крсмановић“ Сикирица.  

Видео садржи апсолутно оргигиналну идеју која ангажује једно одељење у изолацији. Преко интернет 

платформе остварена је комуникација и заједничко вежбање деце из удобности дома. Видео приказ је 

комплексан и захтеван. Приказ вежби је синхронизован.  Видео се толико издвојио да заслужује апсолутно прво 

место. Кликлните на њега и све ће вам бити јасно. Браво! Линк ка спортском клипу:  

https://www.youtube.com/watch?v=R2WBTFqa2-c&feature=emb_logo 

 

Друго место:  

Вежбање у кућним условима бy Дамјан Тишма, ОШ „Исидора Секулић“ Панчево 

Због пажљиво изабраног комплекса вежби, стилизованог приказа и одличног извођења, Дамјан 

заслужује високо 2. место. Такође, видео је добро снимљен, занимљиво изабрани кадрови, вежбе се логично 

нижу једна на другу те чине један комплексан тренинг, итекако користан за Дамјанове вршњаке, нарочито оне 

које се баве фудбалом. Линк ка Дамјановом клипу: 

https://www.youtube.com/watch?v=FsXhkV97vig&feature=emb_logo 

 

Треће место:  

Овако вежба Барбара Илић, ОШ „Ћирило и Методије“ Београд. 

Као и Дамјан, и Барбара је изабрала интересантан комплекс вежби. Занимљиво је то што вежбе изводи 

уз музику. Вежбе имају логичан след и коректно се изводе. После темељног и садржајног загревања, следи и 

кратка музичка кореографија. Ово је прави одговор на конкурс. Барбарине вежбе су наша препорука за другу 

децу. Заслужено високо 3. место.  

https://www.youtube.com/watch?v=oWaaMIW_Of4&feature=emb_logo 
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НОВИНСКА ПРИЧА 

 

На адресу Савеза за школски спорт Србије за време ванредног стања стигло је 133 ауторских текстова.  

Приликом избора најбоље приче, Комисија није узимала у обзир само текст, јер треба истаћи да је стигао 

велики број изузетних текстова од којих је сигурно десетак њих по квалитету заслужило прво место, већ је 

сагледавала комплетан достављени материјал, баш као што је и било прописано конкурсом. Конкурсом је 

тражено да текст буде обавезно праћен и оригиналним илустрацијама или креативно осмишљеним ауторским 

фотографијама. У том смислу, најбољи одговор на захтеве конкурса дали су следећи ученици: 

 

Прво место 

„Фали ми слобода да будем дете“ аутора Милана Јанића из ОШ „23. октобар“ из Сремских Карловаца.  

Једноставним стилом без превише компликовања приликом описивања и без очигледне интервенције 

одраслог овај текст нас заиста уводи у дечији најискренији доживљај свега онога што нас је снашло у време 

Пандемије корона вируса. Поред одличног текста, Милан се потрудио да пошаље и апсолутно оригиналне 

фотографије које у потпуности прате његову причу. 

 

Друго место 

Драги дневниче, аутора Дивне Младеновић из ОШ „Наталија Нана Недељковић“ из Крагујевца 

Убедљиво најзабавнији текст који је стигао у оквиру конкурса. Прича која ће Вам након читања сигурно 

измамити осмех. Дивна на духовит и искрен начин описује своје дане у изолацији. Текст је праћен одличном 

фотографијом која је потпуно у духу њеног дневника. 

 

Треће место деле: 

Замало кобни трећи задатак, аутора Николете Васиљевић ОШ „Војислав Вока Савић“ из Лазаревца и 

Вожња бајса само у машти аутора Анастасије Гојковић из ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево 

Оба текста су се истакла оригиналном причом и у потпуности су нас увукле у дечије проблеме током 

ванредног стања, што је заправо и био циљ овог конкурса. 

 

Напомена: 

Секције и аутори који се нису нашли међу награђенима или чак ни у Пламенку, не треба да осећају 

разочарање јер је Комисија гледала одговоре на задате теме и тако награђивала и истакла појединце и секције. 

Наиме, на одређене теме попут Живот у доба короне (У Пламенку пласирани на дуплерици са 

#записиизванредногстања) стигло је више од 50% укупних текстова, те су тако те приче, иако изузетне, личиле 

једна на другу. Тражили смо различитост и оригиналност.  

 

 

 

НАЈБОЉА ФОТОГРАФИЈА - НАСЛОВНИЦА 

 

По оцени Комисије најбоља фотографија нам стиже из: ОШ „Братство јединство“ Сомбор аутора 

Ленке Лалић: Празни паркови и игралишта, ментора Слободанка Цицо Поповић, 

Ова фотографија на најбољи начин осликава све оно што са чим смо се суочили током Пандемије. Све 

оно што се до јуче подразумевало, постало је забрањено. Види се да је аутор размишљао о најбољем могућем 

опису ванредног стања. 
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Такође на насловници су се нашле и фотографије: 

- Девојчица са играчкама, ученице Тодоре Трапарић, ОШ „Братство јединство“ Сомбор. Деца су 

током Пандемије добили нову инспирацију и детаљ у игри: маске. Веома шармантна фотографија, 

ментор Слободанка Цицо Поповић, 

- Дечак са маском мирише цвет: ученика: Николе Филиповића, ОШ “Свети Георгије” Уздин, 

ментор: Бранислав Тођер 

 

 

 

НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Захвални смо свим наставницима који су за време ванредног стања, покренули своје ученике да одговоре 

на теме из нашег конкурса. Захваљујући Вама и Вашем залагању овај конурс је био више него успешан а 

Пламенко потпуни уникат, једини часопис у којем се могу прочитати мисли и осећања деце у време Пандемије 

корона вируса.  Наставници и ђаци репортери, интервјуима и репортажама учинили сте овај пројекат „живим“,  

направили од њега вест о којој се нашироко прича.  

Тешко је било одредити добитника главне награде. Комисија се одлучила да то буде школа чија је 

секција послала највећи број квалитених текстова и прилога, испунивши притом све услове конкурса.  

Увидом у број и квалитет текстова, чланови Комисије одлучили су да главну награду доделе:  

 

ОШ „Наталија Нана Недељковић“ Крагујевац и наставница Неда Цвејић. 

 

Новинарски пакет стиже на адресу следећих школа: 

1. ОШ „ Братство јединство“ Сомбор, на име учитељице Слободанке Цицо Поповић, 

2. ОШ „8. септембар“ Пирот, на име наставнице Валентине Алексић, 

3. ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ, на име наставнице Александра Везмар Радосављевић, 

4. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица, на име наставнице Дајане Николовски, 

5. ОШ „Дуле Караклајић“ Лазаревац, на име наставнице Иване Јанус. 

 

Сет захвалности стиже на адресу следећих школа: 

1. Савремена гимназија Београд, на име наставнице Марије Црвенко, 

2. ОШ „Десанка Максимовић“ Бачка Паланка, на име наставника Ненада Петровића, 

3. ОШ „Светозар Марковић“ Београд, на име наставнице Маје Јовановић и Милуна Бандука, 

4. ОШ „Веселин Маселеша“ Београд, на име наставнице Весна Шормаз Јовановић, 

5. ОШ „Свети Сава“ Кикинда, на име наставнице Светлана Мирчић Вукобрат, 

6. ОШ „Владислав Петковић Дис“ Чачак, на име наставника Срђан Јовић, 

7. ОШ „Ђура Јакшић“ Ћуприја, на име наставнице Јелене Јанковић, 

8. ОШ „Владимир Назор“ Ђурђин, на име наставнице Јелене Хајнал, 

9. Гимназија „Светозар Марковић“ Јагодина, на име наставнице Смиље Перуновић, 

10. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ, на име наставнице Јелене Лакић, 

11. ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ Крагујевац, на име наставнице Бојане Тубић, Љиљане Пантовић, 

12. ОШ „Војислав Вока Савић“ Лазаревац, на име наставнице Соње Марјановић, 

13. ОШ „Иво Андрић“ Ниш, на име наставнице Тијане Јоцић, 

14. ОШ „Десанка Максимовић“ Нови Пазар, на име наставнице Азре Богућанин, 

15. ОШ „Вук Караџић“ Нови Пазар, на име наставнице Сабине Аземовић, 

16. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад, на име наставнице Маје Чмелик, 

17. ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево, на име наставника Предрага Старчевића, 

18. ОШ „Жарко Зрењанин“ Банатско Ново Село, Панчево, на име наставнице Јелене Богојевић, 

19. ОШ „Исидора Секулић“ Панчево на име наставника Владимира и Александре Илић, Драгане Бућан, 
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20. ОШ „Бранко Крсмановић“ Сикирица, на име наставнице Виолете Милошевић, 

21. ОШ „Моша Пијаде“ Мало Црниће, на име наставнице Тихане Симоновић, 

22. ОШ „Херој Света Младеновић“ Сараорци, на име наставнице Катарине Спалевић, 

23. ОШ „Душан Тривуновић“ Драгош Сврљиг, на име наставнице Ане Станковић Голубовић, 

24. Средња медицинска школа Суботица, на име наставнице Бодиш Бисере, Гордана Башић Палковић, 

25. ОШ „23. октобар“ Сремски Карловци, на име наставнице Драгане Глигоријевић, 

26. ОШ „Момчило Поповић Озрен“ Параћин, на име наставника Жељка Бановића, 

27. ОШ „Олга Милошевић“ Смедеревска Паланка, на име наставнице Иване Лукић, 

28. ОШ „Душан Тривуновић Драгош“ Сврљиг, на име наставнице Ане Станковић Голубовић, 

29. ОШ „10. октобар“ Суботица, на име наставнице Мирјане Никић, 

30. ОШ „Сечењи Иштван“ Суботица, на име наставнице Маје Прћић, 

31. ОШ „Свети Георгије“ Уздин, на име наставника Бранислава Тођера, 

32. ОШ „Алекса Шантић“ Вајска, на име наставнице Светлане Ђурић, 

33. Техничка школа Зајечар, на име наставнице Љиљане Михајловић, 

34. Средња школа „22. октобар“ Жабаљ, на име наставнице Николете Његован, 

35. ОШ „Др Зоран Ђинђић“ Ниш, на име наставнице Мирјане Јовановић. 

 

 

Записник водила:       Председник Комисије  

Сања Угрен, професор физичког васпитања    

 

 

 

Катарина Синђелић, новинарка 
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