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Параћинска паметарница 
 

Велики српски историчар Сима Лукин Лазић је 
у својој Повјесници Срба забележио: 
         Човјек, који не зна, а неће да позна 
повјесницу свога народа, то је несвјесно чељаде 
без рода и имена, без љубави и поноса. 

Имајући у виду ове мудре речи покрећемо у 
нашем листу Параћинац  рубрику Параћинска 
паметарница, што ће рећи, историја Параћина и 
њених познатих људи. Основна намера нам је да 
бележењем старине од «мајке заборава» 
сачувамо потомству «свијест» о роду и имену. 
Волели бисмо да нам се својим прилозима, на 
ову тему, прикључе читаоци, Параћинци и 
пријатељи Параћинаца, а ми ћемо их објавити у 
нашим наредним бројевима. 
 

Стара кућа на сред друма 
 

Многи аналитичари и хроничари за бурне 
историјске догађаје на тлу Србије имају обичај да 
кажу како су  они последица чињенице да је 
Србија кућа на сред друма. И заиста, кад се 
направи пресек најзначајнијих збивања на тлу 
Балкана кроз векове, неодољиво се намеће такав 
закључак. 

У овом броју ћемо дати кратку хронику 
најважнијих познатих збивања почев од 
праисторије до доласка Римљана у Поморавље. 

Више нема никакве сумње да је Балканско 
полуострво, тачније Дунавски басен, са 
Лепенским виром, Винчом и Старчевом, колевка 
европске и светске цивилизације. Винчанско 
писмо и лепенска култура су цивилизацијске 
творевине старе 7000 година. Али за тај ниво 
свести је било потребно најмање 50000 година 
мирног живота у хармоничној људској заједници 
да би се та свест формирала и одржала у 
онаквом облику који је допро до научника. То 
значи да је најмање педесет хиљада година овим 
простором владао мир, одвијао се живот у 
заједници једнаких и непорочних људи. Живећи 
такав живот створили су алате за лов и рад, 
цртеже, посуђе и писмо. У својој свести нису 
имали представу о отимању, поседовању, 
нападању и убијању. А зашто би је и имали кад је 
свега било у изобиљу: и сунца и воде и земље. И 
управо су та три суштинска елемента живота 
претворили у три кључна божанства: ватре, воде 
и земље. Ватру никад нису гасили. Старешина је 
седео на каменом прочељу у централном делу 
куће, тачно наспрам улаза кроз који се гледало 
на исток одакле се сунце помаљало. Он је и 
сахрањиван испод пепела вечне ватре са 

каменом (из воде) у једној руци, земљом у другој 
и очима у правцу истока (сунца). Ти Чувари Ватре 
су симболи периода који се назива претходницом 
«освита историје». 

Освит историје је бурно и трагично раздобље 
човечанства.  

Кад су први пут нападнути Чувари Ватре, 
њихов миран и радан народ није разумео нити 
схватао шта им се догађа! Није, јер није имао 
представу о томе да некоме недостаје сунца, 
воде и земље, којих има у изобиљу. Тако су 
невољно покренути први пут у сеобе људи 
понети нагоном за самоодржањем као што су се 
тим нагоном вековима навикавали на сејање, 
лов, грејање, одевање. Дакле, без свести о 
отпору, борби, убијању. Тако покренути тада, 
чини се, још и сада се крећу у сеобе без конца и 
краја, од немила до недрага, од трага до 
бестрага. 

На тлу данашњег Параћина и околине велики 
је број археолошких трагова и налазишта који 
сведоче чак и овом периоду. Винчанска култура 
се није одвијала само крај реке Дунава, она се 
простирала од Беча до Солуна и од Софије до 
Сарајева. 

У Левчу је пронађено више камених чекића и 
секира за лов, а за један се поуздано зна да је 
пронађен у реону Црквенског кладенца, крај 
Дубоког потока у селу Рашевици (на слици). 

 
 

Секира за лов  
 

Код Горњег Катуна нађене су старе хумке из 
којих су ископане урне са пепелом. У Кукљину и 
Поточцу се налазе остаци старог града, за које 
мештани имају обичај да кажу да је Момчилов 
град, као да је војвода Момчило био крилат, а не 
његов коњ Јабучило, па је могао да прелеће све 
српске крајеве и да скончава у сваком рушевном 
здању. Многоугаони град у Кукљину, сва је 
прилика, наликовао је на дом гувернера тадашње 
банке, јер је у њему пронађено много бронзаног 
новца који се од силне употребе распадао.  

У Бошњану је пронађена једна метална ваза 
са полурељефом на коме је орао са раширеним 
крилима.  

PARA]INAC Glasilo udru`ewa Par}inaca i prijateqa Para}ina 
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(секретар редакције). Адреса: Булевар краља Александра 130, Београд  
Техничка припрема и уређење: Саша Живановић 
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Горњокатунске и друге хумке народ је називао 
Дивовски гробови, Џиновски гробови или Гомиле. 
У њима се, поред мртваца, наилази на ђинђусе, 
лоншиће, тестичиће а у некима, из нешто млађег 
периода, и на бритве, ножиће и гривне и друго 
(на слици). 

 

 
 

Гривне и други предмети у Дивовским 
гробовима  

 

У том периоду историју Балкана исписују: 
источно од Мораве – Трачани, западно – Илири, 
са севера, најпре Келти, а потом Римљани, а са 
југа Византинци и Грци.  

Мир пролазној кући поморавској пружио је 
једино Александар Србљанин Македонски, који је 
са својим бесним коњем Буцефалом, најпре 
пројахао долином Мораве (333. год. пре Христа) 
до Саве и Дунава, да би регрутовао остатак 
следбеника Чувара Ватре и са њима узео залет 
за ослобађање, давнашњим сеобама расељених 
Дунаваца, чак до Индије и Месопотамије.      

Љубиша Јовановић 
 

Монографија 
 

'' ЈУГОСЛАВИЈА НА ТЕХНИЧКОМ 
ПОЉУ 1919. – 1929. год. '' 

 

Монографију је издало Удружење 
југословенских инжењера и техничара 1930.год. 
поводом своје десетогодишњице рада. 
Репринт монографије је издао Савез инжењера и 
техничара Србије, Савез грађевинских инжењера и 
техничара Србије и Инжењерска комора Србије 
2008. год. поводом 140. година инжењерских 
организација у Србији. 
Монографија даје приказ највећег периода 
стваралаштва у нашој земљи када је изграђено 
највише путева, железничких пруга, мостова, 
школа, болница, индустријских и јавних објеката, 
када је и основана Инжењерска комора 1924. год. 

У монографији се даје приказ да је и том 
периоду изграђен армирано – бетонски мост на 
реци Црници у Параћину, распона 26м.  

 

 
 

Промоција монографије у ресторану Парк 
 

Сликом се илуструје разарање железнице у Србији 
за време I светског рата, како је уништена 
локомотивска шупа на станици Параћин. У 
монографији се дају подаци о изграђеној прузи 
Параћин – Сталаћ, ширине колосека 0,76м, дужине 
пруге 21,2км, која је предата у саобраћај 1.X 1924. 
год. На карти изграђених школа у земљи дат је 
приказ изграђене гимназије у Параћину. 

До сада одржане стручне презентације ове 
монографије су: 
 24. јануара 2008. год. у Дому инжењера у 

Београду 
 2. априла 2008. год. у Нишу на Техничком 

факултету 
 17. априла 2008. год. на Београдском сајму 

током Сајма грађевинарства 
 26. маја 2008. год. у Крагујевцу на Машинском 

факултету 
 11. септембра 2008. год. у Врњачкој Бањи у 

току Саветовања '' Нове технологије у 
грађевинарству '' 

 23. октобра 2008. год. у Белој Цркви, у Банату у 
Градској 
библиотеци 

 25.новембра 2008. 
год. На састанку 
удружења 
Параћинаца и 
пријатеља 
Параћина, у 
ресторану Парк. 

Удружење је добило 
на поклон 2 примерка 
књиге и 3 CD ром 
издања ове књиге, 
које је др Слободан 
Отовић уручио нашем 
председнику 
Удружења Параћинаца, Петру Живановићу. 

Др Слободан Отовић, дипл.инж.грађ. 
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САЈТ УДРУЖЕЊА 
ПАРАЋИНАЦА И 
ПРИЈАТЕЉА 
ПАРАЋИНА 

На састанку удружења 
Параћинаца и пријатеља 
Параћина, који је традиционално 
одржан у ресторану Парк код 
Калемегдана, 27. новембра 2007. 
покренута је иницијатива за 
постављање сајта Удружења на 
интернету. Овим је планирано да 
се активности Удружења, јавно 
презентују и да се успостави 
боља комуникација са чланством 
у циљу даљег омасовљења. На 
овај начин би чланови могли да 
сазнају нешто више о самом 
удружењу, плановима и активностима које су у 
току. Овакав приступ омогућиће и бољу 
комуникацију преко е-маила, пошто ћемо се 
потрудити да на сајт поставимо списак чланова 
као и контакт маилове и/или телефоне чланова 
који то желе. Радна верзија сајта је 
припремљена још крајем 2007. године.  
У међувремену су прикупљани материјали за 
сајт.  

Сајт је званично постављен 31. октобра 
2008. године, на адреси која се лако памти: 
www.paracinac.com. Излед насловне стране је 
показан на горњој слици.  

Странице које ће моћи да се отворе на 
будућем сајту имаће следеће целине.  
Почетна страна са лепом панорамом 
Параћина, која ће се појављивати на свакој 
страни. На почетној страни се налазе 
фотографије и грбови Параћина и Београда, 
пошто је ово удружење Параћинаца и 
пријатеља Параћина у Београду.  

На страни Место окупљања је подсећање 
да се састанци, већ по традицији, одржавају у 
ресторану Парк, код Калемегдана, са почетком 
у 18 часова. Такође је приказан и исечак карте 
града, који се може увеличати ради лакшег 

сналажења, за оне који ће нас на 
неком наредно сусрету први пут 
посетити.  

Следећа страна која се може 
отворити је Хронологија, у којој 
су забележени неки од значајнијих 
датума у раду нашег Удружења. 
На страни Чланство, се планира 
списак наших чланова, са 
приказом изгледа нове чланске 
карте Удружења Параћинаца и 
пријатеља Параћина.  

Затим су представљени 
Органи руковођења Удружењем 
од оснивања до данас. Наше 
Гласило Параћинац је са сајтом 
добило своју презентацију и на 
Интернету. Скенирани су сви 
претходни бројеви нашег гласила 
ради припреме за претварање у 
електронски облик и постављање 
на сајт уз могућност преузимања. 

Насловна страна сајта Параћинаца – www.paracinac.com

Гласило Параћинац и на  интернету   
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Ови бројеви се већ налазе на сајту и можете их 
преузети у пдф формату. У даљем раду је 
планирано да поред штампане верзије гласила 
убудуће имамо и електронску верзију у боји. 

На сајту је и информација Састанци, која 
представља календар састанака удружења. То 
је сваки последњи уторак у месецу у ресторану 
ПАРК код Калемегдана. 
 

 
 

Како да дођете на састанак удружења   
 

На страни Активности, могу се видети 
информације о догађањима на састанцима 
Удружења у протеклом периоду.  
 

 
 

Модна ревија у фото галерији 
 

За сада од мултимедије имамо малу фото 
галерију, са фотографијама Параћина, и 
фотографијама са састанака удружења. Биће 
ту још пуно тога, али полако, тек смо кренули. 
Дати су и корисни Линкови, који су у вези са 
Параћином. Последња страна сајта односи се 
на Контакт где можете на дате маилове да 
пошаљете коментар, сугестију или да се 
информишете о Удружењу.  

Ово је сајт Удружења Параћинаца и свих 
оних који се тако осећају као и наших 
пријатеља. Посетите нас! 

мр Саша Т. Живановић 

ПРОНАЂЕН ГИПСАНИ 
ОРИГИНАЛ ПАРАЋИНСКОГ 

СПОМЕНИКА 

 
 

Споменик ратнику из Првог светског 
рата – симбол нашег града  (фото 1936) 

 
 

Споменик ратнику из Првог светског рата 
постављен на тргу у центру је симбол нашег 
града. Његов аутор је познати скулптор Ђорђе 
Јовановић, који је у времену у коме је живео 
оставио бројна уметничка дела. У Новом Саду у 
приватној збирци једног кустоса пронађен је 
гипсани оригинал параћинског споменика рађен 
руком Ђорђа Јовановића. Реч је о гипсаној 
фигури висине 80 сантиметара, која је најпре 
увеличана на 2,5 метара, такозваним 
пантографом, а потом до величине која је 
изливена у бронзи. Сама скулптура рађена је 
руком уметника, а остале послове увеличавања и 
изливања споменика радио је заједно са својим 
сарадницима.  
Од раније постоји иницијатива да се скулптура 

откупи и сачува у трајно власништво, јер је део 
богате историје нашег града, говорио је наш 
истакнути председник и утемељивач Удружења 
Бранко Радовић.  

С.Т.Ж. 
 

Захваљујемо се на сарадњи појединцима и 
колективима који су помогли излазак овог 
броја и позивамо будуће поклонике нашег 

гласила на сарадњу. 

 
 

Интерсистем картографија 
www.intersistem.co.yu 
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27. септембар 

Дан општине Параћин 
 
    Након демократских промена 2000. године, 
указала се потреба да се измени дотадашњи Дан 
општине новим, који не би имао идеолошко 
обележје. У том смислу, извршена је анкета 
грађана преко локалног листа, са алтернативним 
предлозима: 27. септембар 1375. године, када се 
Параћин први пут помиње у историји као 
''Паракинов брод'', 10. јун 1833. године, када је 
Параћин припојен слободној, Милошевој Србији; 
16. јуни 1866. године, када је кнез Михајло 
Обреновић својим указом прогласио Параћин 
Варошицом. 
    Пошто је први предлог наишао на 
најповољнији одјек, Скупштина општине 
Параћин, на својој седници од 20. септембра 
2001. године донела је одлуку да се 27. 
септембар установи за нови Дан општине 
Параћин. Недељу дана касније, на 
новоустављени празник, одржана је свечана 
седница Скупштине општине и закључено је да 
се идуће године, додељују и новоустановљене 
Септембарске награде општине Параћин, што се 
од 2002. године у  континуитету чини. 
    Везивање за средњевековни период, 
најстарију српску историју на овом простору, за 
Петруршко властелинство , има континуитет у 
чињеници да се 1375. године налази на амблему 
општине, као један од кључних елемената, од 
1975. године, када је обележено 6-овековно 
постојање града на Црници. Пар година касније, у 
параћинском Доњем парку, постављена је 
монументална скулптура ''Песник'' (Деспот 
Стефан Лазаревић), рад прослављеног српског 
вајара Небојше Митрића, чији је глас био 
одлучујући у жирију када је на јавном конкурсу 
биран амблем општине Параћин. 
    Сам датум, 27. септембар, одређен је 
коришћењем контраверзне стручне литературе, 
пошто је више аутора датум ''14 индикт'' са 
повеље о даривању ''Паракиновог брода'' једном 
од Светогорских манастира, протумачен као ''14. 
септембар'', па су му додата 13 дана због 
промена календара. Петруршко властелинство 
даривано је од стране цара Душана жупану 
Вукославу, чији је отац био властелин на 
просторима Требиње, Рудине Гацко у 

Херцеговини. Он је са синовима саградио 
утврђене градове на планини код Лешја брду 
Чокоће изнад Поповца. Уз градове, сазидали су и 
придворне цркве, које су сада обновљене и у 
функцији. Вукосављев син Цреп један је од првих 
победника у борбама са Турцима, а страдао је са 
осталом српском властелом на Косову. Црепов 
син Венедикт се покалуђерио, попут осталих 
Вукославића (Дражман и Анисија). Тако је 
нестала ова славна властелинска српска 
породица. 

 
Преузето са: www.paracin.org.yu/ 

 
 

Сајам привреде у Параћину 
 

У Параћину је одржан Једанаести Сајам 
Привреде, који је свечано отворен 16. октобра, а 
трајао је до 18. октобра 2008. године, када је 
завршен доделом награда. На сајму се окупило 
око 150 излагача из земље и иностранства. Сајам 
је посетило око 10000 људи. 

 
 
 
 

Позив на сарадњу
У Параћинцу 

 

Позив свим члановима нашег Удружења, 
као и пријатељима Удружења за сарадњу у 
нашем гласилу је стално отворен. Сваки 
користан текст, идеју, вест, коментар, 
информацију можете откуцати и послати 
нам на е-маил szivanovic@mas.bg.ac.yu . 
Врло радо ћемо то објавити и поделити са  
осталим члановима удружења на 
страницама нашег гласила или на интернет 
презентацији.  Хвала. 
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Активности: Књижевно вече 

 

Нова књига Слободана 
Ивановића пред члановима 

Удружења Параћинаца 
 

Последњег уторка у 
октобру месецу ове 
године, пред члановима 
нашег удружења, у 
хотелу Парк, 
представљена је нова 
књига стихова 
Слободана Ивановића, 
песника и културног 
радника из Параћина, о 
којој су надахнуто али и 
зналачки говорили др 
Миодраг Игњатовић, 
књижевник из 

Крагујевца, Мирослав Димитријевић и мр 
Предраг Јашовић из Параћина, док је песму 
посвећену аутору читао Ђорђе Петковић – ви 
књижевници из Параћина. 

''Птице месец и остало'' је друга књига 
Слободана Ивановића, који се низ година бавио и 
новинарством и глумом али је писао и песме и 
његова нова књига је оно право.  

Сви  су о књизи говорили лепо, осећајно и 
зналачки па не желимо никога посебно истаћи, 
јер су заиста сви истакли квалитет стихова, 
ауторову осећајност и високи домет поетског.  

И још нешто – стихове је пред многобројним 
члановима Удружења говорио аутор и још једном 
доказао да је наш завичај добио још једног 
одличног и талентованог књижевника од кога 
можемо очекивати и нова успешна књижевна 
дела.  

Рекли смо већ сала хотела Парк била је пуна, 
сви су од срца поздравили нашег аутора и 
његову супругу, који су осећајно говорили 
стихове, али и све остале који су са много 
топлине и ентузијазма говорили о свом земљаку. 

Додајмо да је у другом делу програма 
наступила Снежана Ђурковић, власница галерије 
слика и икона са Новог Београда (Пирамида, 
други спрат, има лифт) која је показала један број 
уметничких радова и позвала све присутне да јој 
се придруже. Кратко је објаснила да се дела могу 
купити и да при галерији постоји и сликарска 
школа за децу. 

Заиста било је то дивно вече а све присутне 
поздравио је и председник Удружења Пера 
Живановић, који је пожелео да буде више 
оваквих садржајних скупова у новој 2009. години. 
Он је истакао да је срећан што је посета била 
овако масовна.  

Никола Корбутовски 

СПОРТ 
 

Сумирајући резултате параћинских спортиста у 
години на измаку можемо рећи да су они на нивоу 
прошлогодишњих. Свакако да највише радују 
успеси пливача Црнице, каратиста Самураја и 
Црнице, пилота и падобранаца аеро клуба Наша 
крила који су у самом врху Српског спорта. 
Кошаркаши Параћина се такмиче у 2. Српској лиги 
запад и до сада су остварили пет пораза и једну 
победу над Лозницом. Кошаркашице Параћина се 
такмиче у 1. Српској лиги и главни су кандидати за 
пласман у виши ранг такмичења што можемо рећи и 
за одбојкаше СФС Борца и одбојкашице Параћина 
који се такмиче у Међурегионалним лигама. 
Стонотенисери СФС Борца су први у 2. лиги док је 
Буљане водеће у Српској лиги регион Ниш.  
Славица Ђорђевић члан стрељачког клуба СФС 
Борац  освојила је друго место на финалу купа 
Србије одржаном у Ћуприји, док је атлетичар 
ветеран Зоран Сузановић на отвореном првенству 
Србије у Београду и Подгоричком маратону освојио 
трећа места и потврдио квалитет. 

Фудбалери Параћинског 
Јединства бележе добре 
резултате ове јесени и у 
врху су Српске лиге-
исток. Прво место и 
пласман у виши ранг већ 

сада је обезбедио нишки Раднички док ће се зелено 
бели заједно са Дубичицом, Хадук Вељком и 
Тимоком до краја борити за друго место које води у 
бараж. Председник клуба Милан Милојевић и 
потпредседник Богдан Бабић са успехом воде клуб 
и оријентација на играче из Параћина и ближе 
околине се показала исправном и оправданом. 
Уколико у задњем колу на свом терену победе 
Тимок из Зајечара фудбалери Јединства завршиће 
на високом трећем месту са бодом заостатка иза 
Дубочице. Ако се узме у обзир  и то да на пролеће 
Јединство има добар распоред и утакмицу више код 
куће онда је друго место и бараж достижно. 
Локална самоуправа је и даље једини финансијер 
клуба и уз свакодневне издатке намирује се и дуг 
према повериоцима који је наслеђен па се за 
отприлике две године може очекивати да жиро 
рачун клуба буде на позитивној нули. Свесрдну 
помоћ у раду клуба пружа и установа Спортско 
рекреативни центар 7. јул која се брине о 
одржавању терена и омогућава несметани рад свих 
категорија клуба у којима тренутно тренира преко 
300 дечака што је уз квалитетан тренерски кадар, 
који предводе Бобан Лазић и Горан Дедијер 
гаранција да ће Јединство за неку годину са 
сопственим снагама закуцати на врата 1. лиге. 
Екипа СФС Борца ове јесени у Поморавско-
Тимочкој зони бележи очекиване резултате и у 
доњем је делу табеле док су што се тиче сеоских 
екипа и даље најбољи Напредак из Дреновца и 
Слога из Доњег Видова који са успехом играју у 
Окружној лиги.                                   Бранко Куцина 
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СПОРТ 
 

ЈУБИЛЕЈ ФК СФС БОРAЦ  
80 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 

 

Ветерани Црвене звезде 13. октобра 2008. 
године били су гости СФС Борца. Разлог посете је 
велики јубилеј 80 година постојања СФС Борца и 
101 година рада Српске фабрике стакла. Одиграна 
је ревијална утакмица ветерана СФС Борца и 
Црвене Звезде. Иако је резултат био у другом плану 
Звездаши су славили са 5:0. 

 
 

ФК СФС Борац – ФК Црвена Звезда 0:5 
 

Екипе су наступале у следећим саставима. За 
втеране СФС Борца играли су: Тодоровић, 
Филиповић, Матић, Златановић, Милошевић, 
Марковић, Церовић, Лазовић, Филиповић, 
Пеливановић, Живановић, Аранђеловић, Павловић, 
Симић, Ускоковић, Божиновић, Јанковић, Рајић, 
Гуњевић,, Ђокић, Анђелковић и Јовановић. За 
ветеране Црвене Звезде играли су: Љуковчан,  
Владимир Петровић – Пижон, Момчиловић, Ђурић, 
Јанковић, Јовин, Стевовић, Николић, Суручић, 
Чула, Лукић, Манојловић и Жикић.  

Прво полувреме је завршено резултатом 2:0 за 
Звезду. Први гол је постигао Јовин из пенала, а 
предност повећао Чула. Одмах на почетку другог 
полувремена Суручић постиже нови погодак за 
Звезду, а после њега Чула постиже и свој други гол. 
Коначан резултат 5:0 за Звезду поставља Жикић. 
Од активног суђења се на овој утакмици опростио 
Горан Јанковић, који је према мишљењу фудбалске 
јавности најбољи параћински судија у протеклих 10 
година. 

После утакмице изјаве су дали неки од актера 
утакмице. Један од иницијатора ове утакмице 
Славољуб Јанковић, иначе бивши Звездин 
првотимац, изјавио је да је ово леп начин да се 
прослави 80. година рада СФС Борац, али и 
најбољи начин да се поново пропагира фудбал у 
нашем граду, као и да млади таленти нашег града 
имају на кога да се угледају после ове утакмице.  
Миломир Пеливановић (СФС Борац) је истакао да је 
велики успех добар одзив публике на овој утакмици. 
Он је задовољан резултатом иако је СФС Борац 
пропустио два зицера и да је судија свирао 

непостојећи пенал, али све је то саставни део игре 
и Борац  честита Звезди на победи. 
 

 
 

Изјаве актера ревијалне утакмице 
 

Изјаву је дао и капитен Црвене Звезде Владимир 
Петровић Пижон. Он је дао актуелно тумачење 
стања у нашем фудбалу следећим речима. Сматра 
да се не дешава много проблематичних ствари, јер 
наша млада репрезентација побеђује врло лако 
младу репрезентацију Данске, али је проблем што 
млади играчи рано одлазе и не играју фудбал у овој 
нашој земљи.   

 

Општинске лиге Параћина у фудбалу 
 

Лидери на табели у јесењем делу су Младост 
из Горње Мутнице у Првој и Радник из Давидовца у 
другој оптштинској лиги. 
 

Коначна Табела Прве општинске лиге за јесењу 
сезону 2008/2009 

1.Младост ГМ. 12 11 0 1 31:8 33 
2.БСК 12 8 2 2 39:17 26 
3.Младост С.  12 7 3 2 37:20 24 
4.Борац 12 7 2 3 27:15 23 
5.Карађорђе 12 7 1 4 25:22 22 
6.Полет 12 5 5 2 21:13 20 
7.Шумадија 12 6 2 4 20:20 20 
8.Напредак Ст. 12 6 1 5 23:20 19 
9.Херој 12 4 2 6 20:26 14 
10.Омладинац 12 3 0 9 16:34 6-3 
11.Слобода 12 1 3 8 14:33 6 
12.Јединство 12 1 1 10 14:34 4 
13.Будућност 12 1 0 11 16:41 3 

Коначна Табела Друге општинске лиге за 
јесењу сезону 2008/2009 

1.Радник, Д. 8 7 0 1 15:6 21 
2.Поповац 8 6 0 2 34:8 18 
3.Младост Р. 8 4 2 2 23:14 14 
4.Вихор 8 4 1 3 17:13 13 
5.Голубовац07 8 4 0 4 17:20 12 
6.Будућност Л. 8 2 1 5 15:21 7 
7.Развитак  8 2 1 5 10:18 6-1 
8.Моравац 8 2 1 5 8:20 6-1 
9.Железничар 8 2 0 6 8:27 5-1 

 
С.Т.Ж. 

 




