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ПРОТОКОЛ РЕПУБЛИЧКОГ ФИНАЛА У ОДБОЈЦИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

У ОКВИРУ МАЛИХ ОЛИМПИЈСКИХ ИГАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 
ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:   16. и 17.05.2015. године; 
ГРАД ДОМАЋИН:    Требиње (Херцеговачка регија) 
МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА:   Спортска дворана ''Милош Мрдић'' Требиње 
          Сала ОШ ''Змај Јова Јовановић'' Требиње            
ШКОЛА ДОМАЋИН:   ОШ ''Вук Караџић'' Требиње, ул. Милоша Црњанског 4,   

тел: 059/271-720 
  
15.05.2015. године (петак) 
- од 17, 00 до 19,00 часова  Долазак учесника из удаљених регија:  

Бањалучка, Приједорска, Добојска, Семберска и 
Сарајевско–романијска регија у Дом ученика, ул. Степе 
Степановића бб (бивша касарна) 

- 20,00 часова   Вечера 
- 21,00 часова   Информативни састанак са професорима физичког  

васпитања/вођама школских екипа у Дому ученика 
Жријебање уз присуство свих представника екипа 

16.05.2015. године (субота) 
- 07,00-08,00 часова   Доручак, одлазак учесника у СД ''Милош Мрдић'' 
- до 08,30 часова   Долазак свих учесника у СД ''Милош Мрдић'' 

(укључујући и учеснике из Херцеговачке регије) 
- 09,00 часова   Свечано отварање: 

 Постројавање учесника 
 Изношење заставе и интонирање химне МОИ РС 
 Обраћање директора школе домаћина 
 Обраћање градоначелника (представника Града 

Требиње) 
 Умјетничко-спортски програм 
 Отварање: представник Министарства породице,  
      омладине и спорта 

- 10,00 часова   Почетак такмичења 
Мушке екипе: Сала ОШ ''Змај Јова Јовановић'' Требиње 
Женске екипе: СД ''Милош Мрдић''  

- 13,00-15,00 часова  Ручак у Дому ученика 
- До 18,00 часова   Завршетак прве фазе такмичења 
- 20,00 часова   Вечера 
 
 
 
 
 
 



17.05.2015. године (недеља) 
- 07,00-08,00 часова   Доручак, одлазак у СД ''Милош Мрдић'' 
- 09,00 часова   Наставак такмичења 
- до 15,00    Додјела диплома, медаља, пехара  

Завршна ријеч и затварање републичког финала, 
одлазак на ручак у Дом ученика 

- до 17,00      Одлазак са такмичења 
 
 
 Екипе које су изгубиле право наступа у утакмицама за пласман, уколико је то могуће 

(индивидуални превоз, удаљеност регије и др.), напуштају Требиње у четвртак навече 
до 18,00 часова. 

 Молимо све школе учеснице, да са собом ОБАВЕЗНО понесу легитимације овјеренe 
потписом директора и печатом школе који ОБУХВАТА фотографију, као што је 
наглашено ДОПИСОМ број: 20.07/660-10-сл/15, од 30.03.2015. године, који су 
добиле све школе учеснице републичких фианла од стране Министарства породице, 
омладине и спорта. Уз наведени документ обавезан је и списак ученика потписан од 
директора школе и овјерен печатом школе који ћете доставити организатору 
такмичења прије одигравања утакмица, заједно са легитимацијама, а други примјерак 
по доласку предати на рецепцију смјештаја због ефикаснијег смјештаја мушких и 
женских екипа. Пријава за такмичење се мора послати школи домаћину 
најкасније три дана прије заказаног датума такмичења на e-mail: os169@teol.net и 
misopesic@yahoo.com.  

 Школе које нису у могућности да учествују на поменутом такмичењу МОРАЈУ на 
вријеме обавјестити организатора као и Министарство породице, омладине и спорта, 
како би се ангажовала другопласирана екипа са регионалног такмичења. 

 Број особа које ћемо смјестити по екипи је 12 ученика, један наставник и један возач. 
Због ограничених финансијских средстава МОРА СЕ водити рачуна о укупном броју 
учесника, јер ће само горе наведени број имати смјештај. 

 Потребно је да вође екипа скрену ученицима пажњу на понашање у смислу 
евентуалног оштећења имовине смјештаја и спортских дворана. Уколико дође до 
истог, штета ће се на лицу мјеста морати надокнадити. 

 
 
За све информације: 
Мишо Пешић, координатор Херцеговачке регије, 065/970-309, misopesic@yahoo.com. 
Славиша Кузмановић, координатор за одбојку, 065/037-119,   
                                                                                                 slavisa_kuzmanovic@yahoo.com 
ОШ ''Вук Караџић'' Требиње, 059/271-720, os169@teol.net 
 
 
 
Број: 20.07/660-10-12/15      Републички координатор МОИ РС 
Датум: 14.04.2015. године         мр Горица Билак-Моцоња, с.р. 
 
 
 


