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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ КОВИН





 Поштовани,

 Спортски Савез Општине Ковин неколико година радио је на реализацији 
пројекта издавања књиге историје спорта наше општине. Захваљујемо се свима 
који су нам у овом подухвату помогли тако што су нам дали на располагање писани 
материјал, фотографије, усмене информације, савет, па и добронамерну критику. 
Пре свега се захваљујемо свима онима који су својим ангажовањем у Спортском савезу 
и у клубовима као спортисти, тренери, судије или спортски радници допринели 
томе да спорт заузима важно место у нашој општини. 
 Својим спортским резултатима спортисти наше општине су допринели 
афирмацији наше општине широм државе и света. Масовност и резултати који су 
постигнути су залог за будућност али и велика обавеза за све генерације које долазе 
и које треба да наставе овакву традицију. Наша општина је одувек била расадник 
талената и врхунских спортиста који су постизали значајне резултате како на 
домаћим тако и на међународним такмичењима и стога велика захвалност свим 
спортистима на великом раду, упорности и преданости да се такви резултати 
остваре. 
 Надамо се да ће ова књига бити подстрек за неке нове младе спортисте да 
постигну још боље резултате од својих спортских узора и тако заслуже своје место 
у историји спорта наше општине.

Спортски поздрав,

Саша Ђорђевић
Председник УО Спортског савезa





 Поштовани читаоче,

 Штиво које је пред Вама покушај је да се, по први пут, између две корице 
нађу све битне чињенице историје ковинског спорта од тренутка када је основано 
прво Аматерско спортско друштво 1904. године па до данашњих дана.
 Књига на нешто више од 300 страна обухвата кроз писану реч и 
фотографије период од 116 година спорта у нашој општини. 
 Приликом прикупљања материјала за књигу ослањао сам се највише на 
архиву три локална листа која су излазила у Ковину: Кевевару, Ковинске новине и 
Мој Ковин. 
 Крхко људско памћење и јако мало писаних трагова из времена пре 1976. 
године и изласка првог броја Ковинских новина чине да књига која је пред Вама не 
даје целовиту историју спорта ковинске општине. 
 Отежавајућа околност била је и непостојање клупских архива записника са 
првенствених и пријатељских утакмица сортираних по сезонама који би омогућили 
лакши увид у пласмане, резултате и саставе клубова или неке од статистичких 
података као што су на пример број одиграних утакмица, постигнутих голова, 
кошева или поена појединих тимова или играча.
 И поред свега верујем да су захваљујући овој књизи неке ствари сачуване од 
заборава.
  

Аутор
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Ауто-мото трке

 Спортске странице јединог локалног листа у ковинској општини од 
средине седамдесетих и у наредних десетак година прошлог века пунили 

су и извештаји из ауто-мото спорта. Једно време најзначајнија, а до данашњих 
дана трка са најдужим стажом, била је рели Друг на друму, која се одржавала сваке 
године у част Дана младости, рођендана маршала Тита, а под покровитељством 
Савеза возача општине. Ковинске новине наводе да је трка  премијеру имала 1962. 
године, а 1976, када су Ковинске почеле да излазе, вожена је јубиларна петнаеста. 
 “После дефилеа по улицама Ковина, учесници релија окупили су се 
на стадиону код Основне школе Ђура Јакшић у Ковину, где су били старт 
и циљ. У име организатора и покровитеља такмичења, учеснике релија 
поздравили су Васа Малајмаре, председник Савеза возача, и Васа Стојшић, 
одакле су сви заједнички упутили честитке вољеном другу Титу поводом 
његовог 84. рођендана, пожелевши му добро здравље и дуг живот.”, цитат је 
из Ковинских новина.
 Према писању истог листа, трку је завршило 46 возача од 50, колико их је 
учествовало. Резултати по категоријама били су овакви:
  750 кубика: 1. Миодраг Живковић (и сувозач Владимир Марковић) - 
Ковин - возило  застава 750, 2. Бориша Оташевић (и сувозач Јован Драгосавац) 
- Баваниште - возило - застава 750, 3. Петар Јанча (и сувозач Боба Симеон)  - 
Делиблато - возило застава 750.
 1200 кубика: 1. Васа Бачвански (и сувозач Никола Богданов) - Баваниште 
- возилo застава 101, 2. Ненад Остојин (и сувозач Сава Брдарски) - Баваниште - 
возило застава 101, 3. Слободан Марковић  (и сувозач Илија Марковић) - Ковин 
- возило застава 101.

АУТО-МОТО ТРКЕ
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 1300+ кубика: 1. Душан Ћирић (и сувозач Радисав Радић) - Ковин - возило  
варбург 1000, 2. Станко Савић (и сувозач Ђура Црепајски) - Баваниште - возило 
застава 1300, 3. Видоје Вукадиновић (и сувозач Боривоје Станковић) - возило 
застава 1300.
 Традиција на овој трци биле су и специјалне награде, а 1976. године 
освојили су их: Јозеф Кошут за најбоље декорисано возило и Луцијан Омару за 
фер-плеј, јер је поступио у слкладу са именом трке и помогао другу на друму који је 
имао квар на возилу.
 Наредне године трка Друг на друму одржана је шеснаести пут. На путевима 
ковинске општине нашла су се возила нешто јаче кубикаже него претходне године, 
а резултати по категоријама били су следећи:
 До 1100 кубика: 1. Јован Матејић (и сувозач Ивковић) из Баваништа, 2. 
Миодраг Живковић (и сувозач Марковић) из Ковина, 3. Јован Симеон и (сувозач 
Родић) из Ковина;
 до 1200 кубика: 1.Бориша Оташевић (и сувозач Драгосавац), 2. Васа 
Бачвански (и сувозач Богданов), 3. Василије Вуловић (и сувозач Болић);
 класа преко 1200 кубика: 1. Ђура Петров (и сувозач Рајић) из Баваништа, 
2. Станко Савић (и сувозач Јелисијевић) из Баваништа, 3. Ђурица Урошевић (и 
сувозач Ранисављев).
 Ове године специјалну награду Најбоље декорисано возило добила је Зора 
Цаптенић, иначе једина дама за воланом, возила је заставу 101 на трци. Утешна 
награда Возач са највише казнених поена припала је Сави Маркову и сувозачу 
Добричанину. Сакупили су их укупно 570, док је, примера ради, победник 
Оташевић имао 229.
 Године 1978. одржана је седамнаеста трка Друг на друму. У трци до 750 
кубика победио је Душан Бараћ, друго место припало је Животи Ђукићу, а на 

Детаљ са трке Друг на друму из 1976. године
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победничком постољу нашао се још и као трећи Слободан Гужвић.  У класи преко 
1300 кубика прво место припало је Ђури Петкову. Други је кроз циљ прошао 
Станко Савић, а трећи Душан Ћирић. У категорији 101 најбољи је био Иван 
Богданов, а следећа два места припала су  Васи Вуловићу , односно  Јовану 
Петкову. Такмичење у мешовитој класи завршено је победом Новице Станкова. 
Други је био Ратко Рнић, а трећи Љубиша Момиров. Душан Бараћ је поред 
тријумфа у класи до 750 кубика, после одлуке жирија могао да се похвали и најбоље 
декорисаним возилом.
 Од 1977. године у Ковину почиње организовање мото-трка које су по 
месецу одржавања добиле и име - мајске. Јако брзо постале су веома популарне  
и највероватније да су "угасиле" трку Друг на друму. Судећи према подацима из 
Ковинских новина, то је било након седамнаесте манифестације јер након тога 
локални лист о трци о којој је редовно писао није имао нити једну информацију.
 Прве Мајске трке окупиле су око стазе у Ковину чак две хиљаде гледалаца. 
Трке су  организовали  Општински савез возача и Општинска конференција народне 
технике Ковина, а под покровитељством  Општинског већа Савеза синдиката. На 
победничком постољу нашли су се:
 у класи мотори АПН: Синиша Чукулеску, као победник, затим Иван 
Кривошић и трећепласирани Вукојица Лукић. У класи пони победио је Велибор 
Дукић, испред Мирослава Недељковића и Предрага Цветковића.
 Наредне, 1978. године организатори су били знатно бројнији него први 
пут. Листа је изгледала овако: Општинско веће Савеза синдиката, Општински 
комитет Савеза социјалистичке омладине, општински Савез возача, Општинска 
конференција народне технике и Хотел Војводина. 

Мајске трке 1979. година
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 Ван конкуренције су, уз ковинске возаче, учествовали и репрезентативци 
Србије и носиоци међународних лиценци, победници на многим тркама. Према 
извештају Ковинских бриљирао је Бата Поповић, а учествовали су још и Предраг 
Миловановић, Бранко Гавриловић, Зоран Милошевић, Драган Павићевић.
 Најбоље пласирани по класама били су: пони-аутоматик: Ђорђе 
Јовановић, Имре Хајду, Бранислав Марковић; мотор АПН 4: Петар Влајин, 
Лаза Марковић, Јовица Кривошић; мотор Т 15: Ласло Романов, Слободан 
Јованов, Јожеф Решташ; 150 до 250 кубика: Милан Јовановић на мотору марке 
јава, Драган Ђорђевић који је возио МЗ-а и Светислав Антић, такође на мотору 
МЗ.
 Дванаестог дана маја 1978. године, бележе Ковинске, формиран је 
Мотоциклистички клуб.  Имао је 32 члана, а за председника је изабран Душан 
Бараћ.
 Године 1979. године  Мајске трке су окупиле чак  84 такмичара. Поред 
тридесет двоје такмичара из ковинског клуба, учествовали су још и такмичари из 
Аранђеловца, Младеновца, Београда, Смедерева, Земуна, Панчева, Вршца и Беле 
Цркве. Ни овај пут нису изостали репрезентативци: Живковић, Гавриловић, 
Бекић, Сарић, Јованов, Станковић и  Миловановић.
 Победници по категоријма били су: пони до 50 кубика - Чибеску из Ковина,  
АПН 4 Тошков из Панчева, који је био и други у класи Т 12, што му је донелу и тутулу 
најуспешнијег учесника на такмичењу. У класи Т 15 најбољи је био Недељковић. 
 Такмичење у класи томос-крос, донело је победу Делићу из Београда. До 
125 кубика најбољи је био Бекић из Вршца, до 175 Симовић из Земуна. Категорија 
до 250 кубика прво место је донела Кнежевићу, док је у класи 250 специјал најбољи 
био Станковић из Аранђеловца.
 Ветеран ковинског ауто-мото спорта Тома Живковић опростио се на овим 
тркама од активног учешћа, док је Јован Ивков на мотору маико-специјал 125 
привукао велику пажњу публике.
 Ковинска стаза, наводе локалне новине, била је дугачка 950 метара. 
Организатори су планирали да је продуже на 2300 метара како би могла да уђе у 
календар државног првенства.
 Четврте Мајксе трке обориле су рекорд претходних по броју такмичара. 
Први пут их је било више од сто (109 у 9 класа), а међу публиком, која се такође 
окупила у рекордном броју - три хиљаде, било је и гледалаца из Смедерева, 
Панчева, Зрењанина, Беле Цркве, Вршца...
 Догађај дана, како пишу Ковинске новине, била је трка 250 кубика спорт, 
а победио је репрезентативац  Драган Станковић, члан АМД Београд на мотору 
марке  јамаха. Станковић је поставио и рекорд стазе дуге 1350 метара - 48,4 секунде. 
Друго место припало је Миодрагу Сарићу из Сремчице, такође репрезентативцу.
 Остали победници били су: класа 250 кубика, “туристички” мотори - Слободан 
Роквић из Земуна,  175 кубика - Радован Станојковић из Новог Београда, 125 
кубика - Миодраг Сарић, класа 50 спорт - Јован Пањак из Зрењанина. Победник 
у категорији 50 кубика томос-крос био је  Милан Варјашки из Вршца, у класи 
50 кубика на моторима Т 14 и Т 15 најбољи је био Предраг Миловановић. Класа 
50 кубика АПН победника је имала у  Мирославу Штулићу из Панчева. Његов 
суграђанин Ђоко Крчадинац први је прошао кроз циљ у трци на моторима класе 
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пони.   
 Наредне трке, 1981. године, још једном су биле рекордне када је у питању 
број такмичара. Било их је 140, а први пут наступале су и припаднице нежнијег 
пола, две из Аранђеловца и једна из Ковина. Гледалаца је стандардно било око три 
хиљаде. 
 У главној трци дана 250 кубика специјал поново је тријумфовао 
репрезентативац Драган Станковић из Београда на јамахи 250. Као и претходне 
године, још једном је померао границу најбржег круга, овога пута на 48,19 секунди. 
У једном тренутку, пишу Ковинске, развио је брзину од чак 153 километра на час.
 У осталим тркама побеђивали су: пони до 50 кубика - Жика Крчадинац из 
Панчева, АПН - Тибор Липтаи, Т 15 - Предраг Миловановић, томос-крос Милан 
Варјашки из Вршца, 50 кубика специјал Миклош Боја, иначе првак државе 1980. 
године, 125 специјал Никола Александровић из Новог Сада и класа 175 - Радован 
Станојевић.
 Године 1982. одржане су шесте Мајксе трке. Возаче из чак 28 клубова СФР 
Југославије пратило је још једном три хиљаде гледалаца окупљених око стазе на 
ковинским улицама.   
 Главна трка 250 кубика специјал добила је после три године новог победника. 
Реч је о Дргану Цвејићу из Земуна, који је наследио двоструког узастопног 
шампиона Драгана Станковића из Београда. Рекорд стазе 48,19, секунди остао је  
у власништву  Станковића. 
 Остали победници по категоријама: до 175 кубика - Милан Бекић из Вршца, 
до 125 кубика Никола Александровић из Бечеја, класа томос-крос најбољег је 
имала у Урошу Томашевићу из Београда, док је прво место међу такмичарима 
томос-јуниор категорије припало Душану Бербанову из Зрењанина.  У класи 
Т 15 најбржи је био Предраг Миловановић из Панчева, док је у класи АПН 4 то 
био Зоран Проданов, такође из Панчева. Категорија пони била је једина у којој је 
тријумфовао домаћи такмичар - Горан Павловић. 
 Ове трке су највероватније биле и последње Мајске одржане у нашем граду, 
јер се после 1982. године више не помињу у архиви Ковинских новина.
 Оно што јесте поменуто је рели поводом Ослобођења Ковина. Одржан је 
1982. године, под називом 153 километра  путевима јужнобанатског партизанског 
одреда.  Победили су  Владимир Марковић и Александар Бараћ.
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 Средином педесетих година прошлог века Ковин је имао пливачку 
и ватерполо секцију при Друштву за телесно васпитање Партизан. 

Ватерполисти овог клуба постали су прваци Војводине 1955. године, док су у 
Српској лиги освојили треће место.

 Састав ове екипе изгледао је овако: Пеђа Станојевић, Слободан Микшић, 
Божидар Рашковић, Велимир Мађаров, Душан и Јован Анђелков, Бранко 
Исаковић, Мирко и Ђура Јовановић, Драган Јереминов, Петар Вуковић, Бата 
Јокић, Сава Панчевац, Бранко Кривокућа, Срђан Барајић, Боба Ивезић, Зоран 
Бранштетен и Ђура Тома.

 Део управе клуба чинили су спортски ентузијасти: Урош Драгин, Богдан 
Богић, Стеван Којић...

 Партизан је касније, као и готово сви клубови у Ковину, променио име у 
Раднички. 

 Одлука Ватерполо савеза да се утакмице више не могу играти на отвореним 
водама довела је до гашења клуба јер Ковин није могао да испуни нове услове које 
је овај спорт тражио. Минимум за егзистенцију био је базен на отвореном. 

ВАТЕРПОЛО КЛУБ РАДНИЧКИ
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Прваци Војводине у ватерполу 1955. године: Слободан Микшић, Божидар Рашковић, 
Бранко Кривокућа, Предраг Станојевић (горњи ред); Велимир Мађаров, Душан 

Анђелков и Мирко Јовановић

Ватерполо "терен" на Дунавцу у Ковину 
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Плакат из 1961. године
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 Ако је судити по броју чланова клуба, од јесени 1969. до готово средине 
наредне деценије, најпопуларнији спорт у Ковину био је карате. Дотад, 

за већину, била је то мистична далекоисточна вештина у којој једним ударцем 
борац вади срце бику у трку и коју прати глас да је забрањивана, јер су руке и 
ноге каратиста смртоносно оружје. Како се крећу и чиме ударају била је мистерија 
(филмови Брус Лија појавиће се тек 70-тих), али су фотографије откривале (дотад) 
невиђене положаје тела.
 У таквој атмосфери карате је у Ковин дошао с Властимиром Живковим, 
Баваништанином који је овај спорт претходно три године учио од пионира 
југословенског каратеа, чувене браће Јорга.
 Прве ставове и ударце научио је у Панчеву као средњошколац 1966, као 
припадник прве групе каратиста у држави, а из Панчева се карате ширио по целој 
бившој Југославији.
 Живков је те 1969. године већ имао и тренерског искуства, јер је у Београду 
водио школу, а у Баваниште се вратио из породичних разлога.
 „Преко лета сам у договору са мојим другарима и познаницима 
решио да оснујем карате клуб у Ковину. Ту су били Ђура Ромић, Светозар 
Полић, Никица Глигоријев, Предраг Стеванов Бећлија, Мугурел Бунда...,  не 
могу да се сетим свих имена“, присећа се Живков.
 Али, ствар умало није пропала. Председник општинске организације 
СОФК-е Стеван Којић био је изричит у томе да се у Ковин не доводи "школа која 
учи децу да се туку", а његово су мишљење делили многи. Ко је све, кад, како и 
преко кога интервенисао, заборављено је, али је општински спортски савез на 

КАРАТЕ КЛУБ РАДНИЧКИ
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крају попустио.
 Живков каже да велике заслуге припадају и професорима физичког 
васпитања средњих школа Младену Лекићу и Николи Јелићу: "Без њих двојице 
велико је питање како би то све ишло."
 "Договор је био да кренемо првог дана школске године, а пријаву о 
оснивању клуба поднели смо СУП-у. Тада се папирологија носила њима", 
прича оснивач првог карате клуба у општини, који ће касније променити име у 
оно које носи и данас – Раднички.
 Првог дана септембра 1969. године карате је, тако, имао званичну 
општинску премијеру: истог дана основан је Карате клуб Ковин и одржан је први 
тренинг у сали зграде коју су делиле Гимназија и Пољопривредна школа.
 "Балкон над салом (данашње Пољопривредне)", објашњава Живков, 
"био је мали да прими све оне који су желели да виде први тренинг." 
 Било је међу њима усхићених и злурадих, али највише оних које је довела 
знатижеља да виде оно што никад пре тога нису.
 "Морали смо да учинимо тај тренинг занимљивим да би смо привукли 
што више људи. Такође је требало објаснити да карате није туча, већ спорт. 
После првог тренинга урадили смо и плакате, не би ли анимирали још више 
људи и убрзо нас је било 50", каже Живков.
 Документи нађени у фрагментима у припреми ове књиге и крхко памћење 
сведока неправедно изостављају већину, али се поуздано зна да су на првим 
тренинзима били: Никица Глигоријев, Мугурел Бунда, Предраг Стеванов - 
Бећлија, Светозар Полић, Раде Деспинић, Ненад Љиљанић, Ђура Ромић, 
Живорад Живковић, Томислав Живковић, Воја Безаревић, Живорад 
Раденковић, Драган Танасијевић, Бора Симовски, Гордана Зорић, Андраш 
Максем, Драган Журжинов, ? Бугарски, Раде Бојовић, Чеда Ђурић.
 "Већ после месец дана било нас је за два реда (по дужини) сале“, каже 
Власта Живков. "Била је то невероватна експанзија. Мајко моја, нисмо могли 
да се одбранимо колико је људи долазило. Звао сам и браћу Јорга да дођу у 
Ковин, да виде шта се дешава." 
 Први тренинг је требало да одраде Илија (Аља) и Владимир (Вава) Јорга 
и Маре Маринковић, такође велико име овог спорта. Уз ову експанзију и видан 
напредак полазника, Живков је имао обиље разлога да их зове.
 "Долазили су кад год сам их звао. Аутобусом. Јер тада нису имали 
аутомобиле. Често се дешавало да окасне на последњи аутобус, па смо их 
моторима возили назад у Панчево."
 Клуб се током прве године постојања није такмичио.
 По сведочењу Живкова учила се техника и "хватали" су се појасеви. 
 "У то време полагало се пред специјалном комисијом. Карате савез 
Војводине још увек није био основан нити је појасеве додељивао клуб на 
полагањима као што је данас случај."
 У јесен 1970. одржан је први карате турнир у Ковину уз учешће шест 
клубова, а само неколико недеља касније на Чукарици је одржано Отворено 
првенство Београда. Овај турнир је, у ствари, био у рангу државног првенства (јер 
су наступали каратисти из целе Југославије), које још није постојало. Кате у то време 
ни учесницима ни публици нису биле занимљиве колико борбе. Такмичило се у пет 
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категорија по тежини и апсолутној категорији, а турнири су били елиминациони. 
 На Отвореном првенству Београда учествовали су и најуспешнији 
такмичари с претходног ковинског турнира. Драган Танасијевић и Светозар 
Полић су у својим категоријама, после две победе, стигли до трећег кола, а сјајан 
успех ковинском клубу (и велико изненађење) донео је Ђура Ромић, освојивши 
треће место и бронзану медаљу.
 У јесен 1971. Живков је отишао на одслужење војног рока, а клуб ће до 
пролећа 1972. водити Светозар Полић. Заменио га је Драган Танасијевић, чији 
ће помоћник бити Раде Деспинић, који је у дугом периоду тренирао и у Ковину и у 
Панчеву. Деспинић ће га (после положеног тренерског испита у Омишу) наследити 
1981, а њега др Зоран Радовић.
 У међувремену, почела су и лигашка такмичења, а због великог броја 
клубова у Војводини, лиге су кретале већ од регионалних (Јужнобанатска), што није 
био и случај са осталим деловима земље. Није било савезног, па је Војвођанска 
лига била такмичење  највећег ранга.
 
 Година 1977. 
 Раднички се веома брзо по оснивању нашао у Војвођанској лиги али, како 
пишу Ковинске новине, 1977. године био је приморан да се због лоше финансијске 
ситуације врати у Банатску зону, где су били још и: Младост Жабаљ, Нафтагас 
Елемир, Полет Нови Бечеј, Борац Банатски Деспотовац, Сутјеска Зрењанин, 
Партизан Кикинда и Спартак Дебељача.
 

Улцињ 1976. година: Ливиус Бунда, Стошић и Саша Николић
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 Тада су прву екипу чинили: Тодоровић, Николић, Стошић, Стоиљковић, 
Новаковић, те две даме Драгана Дрежњак и Светлана Тодореску. Тренери су 
били Драган Танасијвић и Радисав Бојовић, а председник клуба, са тада највећим 
бројем чланова у општини (више од 100), био је Славољуб Николић, наставник 
ликовног у Основној школи Ђура Јакшић.
 Раднички је пред последње коло (чији је био домаћин) делио прво место 
на табели са екипом Младости из Жабља, а за пролаз и повратак у Војвођанску 
лигу била му је потребна максимална победа против Нафтагаса из Елемира. Како 
клуб није имао салу са гледалиштем, одлучено је да се ринг направи унутар  старог 
биоскопа, на бини, испред великог платна. Меч одлуке пратило је више од хиљаду 
људи, а Раднички је славио победу и пласирао се у Војвођанску лигу.
 
 Година 1979.
 У јуну је организовано полагање за појасеве. Припреме су трајале чак осам 
месеци. У комисији су били: Владимир Јорга, карате-мајстор, црни појас - четврти 
дан, Александар Наумовић и Милан Пајковић, црни појас - други дан.  Пет 
чланова клуба положило је за браон појас, а десет за плави. 
 "Имамо квалитет, међу најбољим и најстаријим клубовима смо у 
земљи. Славимо 10 година. Велико је интересовање за овај спорт. Спремамо 
се за екипно такмичење које почиње на јесен. Осам чланова је у Поречу на 
летњем кампу који је држао чувени Јапанац Казе, вероватно највеће име 
свих времена у овом спорту. Много чланова, мало тренера – двојица су у 
Чортановцима на тренерском семинару",  изјавио је за Ковинске новине Драган 
Танасијевић, тренер и тада једини црни појас у клубу. 

Раде Бојовић, Ливиус Бунда, Миомир Туба, Симон Макић, Миле Новаковић, 
Горан Стојиљковић, Раде Нишавић
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 "Танасијевића сам ја ‘нанишанио’, препознао сам велики таленат у 
њему, претходно је тренирао рукомет", каже Властимир Живков.
 
 Година 1980.
 Ова година остала је упамћена по једном од најбољих резултата у лигашким 
такмичењима. Екипа је завршила као трећа у Војвођанској лиги, а Томислав 
Перовић, кандидат за плави појас, био је најуспешнији такмичар целокупног 
првенства.
 Два понајбоља резултата у лиги, која је била турнирског типа, Раднички је 
забележио у Кањижи, односно Дебељачи. У Кањижи је женска екипа освојила прво 
место у катама. Наступила је у саставу Дијана Крстинић, Францишка Здравков 
и Зорица Милановић. Мушка екипа била је друга у катама, а за њу су наступали 
Рнић, Стефановић, Перовић, Радовић, Новаковић и Котру. У борбама је  заузела 
шесто место. У Дебељачи друго место припало је женском ката-тиму. Наступиле су 
у истом саставу као и у Кањижи, а Францишка Здравков била је "сребрна" и у 
појединачној конкуренцији.
 
 Година 1981. 
 Као и четири године раније,  клуб је још једном био приморан да се због 
недостатка новца за такмичење спусти степеник ниже пред нову такмичарску 
сезону, односно да из Војвођанске пређе у Банатску лигу. Да су у Банатској лиги 
силом прилика, каратисти Радничког показали су резултатима. Доминирали су 
током читавог првенства и убедљиво, два кола пре краја, обезбедили титулу. 
 Резултати: слободни у првом колу, у другом победа над Партизаном из 
Кикинде (6:4) у гостима,  затим на турниру у Ковачици победе против БСК-а (9:1) и 
Јединства из Новог Бечеја (7:3), а реми са Крајином из Крајишника (5:5). 
 Ковин је био домаћин турнира шестог и седмог кола, а сала биоскопа 
4.октобар крцата још једном. Тим из Банатског Деспотовца побеђен је са 6:4, а 
Долина са максималних 10:0.  Уз две победе у борбама, Раднички је остварио и 
два тријумфа у катама: Туба, Шуковић, Радовић, Чизмаров, Рнић, Перовић, 
З.Танасијевић и Котру победили су код мушкараца, а Здравков, Крстинић и 
Милојков у женској конкуренцији.
 Титула је званично "оверена" у Белој Цркви. Мушкарци су били први 
у борбама, а у обе конкуренције ковински каратисти освојили су прва места у 
катама. Тренери су, према писању Ковинских новина, били: Бунда, Туба, Котру и 
Д.Танасијевић.
 Шампионском звању Банатске лиге придодат је и још један велики успех. 
Наиме, женска екипа Здравков, Крстинић и Милојков освојила је друго место у 
катама на Првенству Војводине у Сремској Каменици и стекла право да се такмичи 
и на државном првенству Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.
 
 Година 1982.
 Освајањем титуле на нивоу Баната, клуб се вратио у војвођанску елитну 
дивизију, на челу са новим председником Радославом Петковићем. 
 На годишњој конференцији клуба похваљени су: Зоран Радовић, најбољи 
такмичар у Банатској лиги, мајстор каратеа и носилац црног појаса, затим Славољуб 
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Николић, бивши председник клуба, као и Драган Танасијевић, бивши такмичар 
и активни тренер и судија. Специјалну захвалницу добио је Ливиус Бунда за успех, 
посебно у такмичарском делу. 
 Ливиус Бунда је поникао у ковинском Радничком, а затим је прешао у 
Медицинар, па у 22. децембар. Ипак, највеће успехе и афирмацију постигао је у 
Црвеној звезди, тада државном прваку. Године 1980. постао је репрезентативац 
Југославије у катама. Од постигнутих резултата Ковинске новине ставиле су 
акценат на: треће место на Звездином интернационалном турниру 1981. године 
у конкуренцији највећих мајстора ката у Европи и прво место на Бохемија купу 
у Чехословачкој.  Лист такође наводи да је Бунда, после Илије Јорге и Бојане 
Шумоње, најбољи у Звездином тиму. 
 “Имам моралну обавезу да помажем клубу у којем сам поникао. Волим 
Раднички и увек ћу му помагати”, речи су Ливиуса Бунде, које су забележиле 
Ковинске новине.
 Раднички је успео да сачува статус војвођанског лигаша у изузетно јакој 
конкуренцији, победом над Железничаром из Инђије (6:4). Војвођанска лига била је, 
иначе, у рангу Друге савезне лиге, јер се из ње ишло директно у највиши државни 
ранг такмичења.
 Састав прве екипе чинили су: Томислав и Миливоје Перовић, Радовић, 
Љубисављевић, Рнић, Шуковић и Станисављевић. Туба је те године био на 
одслужењу војног рока.
 У априлу је одржано Првенство Баната у Старчеву. Томислав Перовић и 
Душан Рнић освојили су друга места,  док је Милан Љубисављевић био трећи. 
Сви сем Радовића, који је испао у првом колу, стекли су право наступа на Првенству 
Војводине.
 На смотри најбољих каратиста покрајине, која је одржана у Ади,  Томислав 
Перовић био је трећи. Перовићу је овај резултат омогућио да се нађе на завршном 
турниру, односно међу најбољим каратистима СФРЈ.
 У међувремену, Драгиша Стојсављевић стекао је мајсторско звање на 
интернационалном семинару у Умагу, црни појас - први дан. 
 Крајем године, тачније у децембру, Рнић, Чизмаров, Танасијевић, Туба, 
Бунда и Оливера Милојков  били су на семинару који је још једном држао Таиђи 
Казе.
 
 Година 1983.
 У Старчеву је у марту одржано Омладинско првенство Јужног Баната у катама 
и борбама. У женској конкуренцији у катама прве су биле Оливера Милојков, 
Снежана Радовић и Дијана Крстинић. Мушки ката-тим био је пласиран слабије 
за место, а наступао је у саставу Зоран Танасијевић, Лоренц Чизмаров и Стеван 
Ћирић.
 На Првенству Војводине ката-тим (Дијана Крстинић, Оливера Милојков, 
Снежана Радовић и Францишка Здравков) био је трећи и изборио пласман 
на Првенство Југославије. Поменути четверац освојио је у Прилепу, који је био 
домаћин најбољима у држави, шесто место, што се сматра успехом, јер су биле 
“најниже” од свих такмичарки на основу рејтинга по појасевима.
  Домаћин квалификационог, Сениорског првенства Јужног Баната био је 
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наш град. Пласман на Првенство Војводине обезбедили су у борбама: Танасијевић 
у полусредњој категорији, Радовић у средњој и Младеновић из Баваништа у 
полутешкој.
  
 Година 1984.
     На Јуниорском првенству Јужног Баната у борбама двоструку победу 
остварио је Танасијевић, најпре у средњој, а потом и у апсолутној категорији.  У 
полусредњој био је други. Ниску успеха наставили су као првопласирани Романов 
у лакој и Ћирић у полусредњој категорији. Уз ову тројицу,  на Првенство Војводине 
пласирао се и Чизмаров.
 Првенство је одржано у Бачкој Тополи, а Танасијевић, Романов и 
Чизмаров (као најбољи у покрајини) изборили су пласман на државно. Женски 
ката-тим (Оливера Милојков, Снежана Радовић и Ружица Илић) на истом 
првенству био је трећи, док је Оливера Милојков била прва у појединачној 
конкуренцији. Мушком ката-тиму (Чизмаров, Танасијевић, Ћирић) припала 
је бронза. У апсолутној категорији у борбама Ћирић и Танасијевић освојили су 
бронзе и тако изборили пласман на Првенство Југославије у Љубљани. 
 
 Година 1985.
 На Првенству Јужног Баната одржаном у децембру у Ковину,  Лоренц 
Чизмаров, Станче Романов, Блажо Станишић и Жељко Ковачевић освојили 
су прва места у својим категоријама и пласирали се на Првенство Баната. Тренери 
на првенству били су Туба и Деспинић.
 
 Година 1986.
 Горан Танасијевић изборио је пласман на Првенство Југославије у борбама 
у средњој категорији након шампионата Војводине који је одржан у Новом Саду у 
априлу.
 Месец дана касније на Омладинском првенству Војводине, чији је домаћин 
био Ковин, Раднички је остао без медаље у борбама након неопрезног  ударца 
Чизмарова, због којег је зарадио дисквалификацију. Раднички је наступио у 
саставу: Чизмаров, Танасијевић, Саша и Владан Ђорђевић, Ковачевић, Ђурић  
и Стојановић.
 Средином године у Качареву одржане су квалификације за Првенство 
Војводине. Мушки ката-тим Саша и Владан Ђорђевић и Драган Ранковић био је 
први. У појединачној конкуренцији победио је Саша Ђорђевић, док је друго место 
припало његовом брату Владану. 
 У борбама Танасијевић је био други, а Ћирић четврти.  Сви поменути 
такмичари клуба из  нашег града обезбедили су овим резултатима пласман на 
Првенство Војводине, а Саша Ђорђевић је уз два златна одличја стекао и звање 
карате мајстора, црни појас - први дан.
 Новембра је у Футогу одржано Првенсатву Војводине за јуниоре у борбама. 
Ковачевић је био први у лакој, Танасијевић трећи у полутешкој категорији, што 
им је обезбедило пласман на Првенство Југославије.
 Нажалост, те године на државном такмичењу у Титограду ниједан од 
такмичара Радничког није успео да забележи запаженији резултат.
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 После сребра на Првенству Војводине, на државном првенству у Карловцу 
ката-тим Радничког од 16 екипа био је десети. За Раднички су наступали браћа 
Ђорђевић и Ранковић.
 
 Година 1987.
 Година која је остала упамћена по првој медаљи са државних првенстава. 
Наиме, у Марибору на омладинском шампионату у борбама Жељко Ковачевић је 
освојио сребро у лакој категорији.
 Иначе, јануара ове године Раднички је лигашко такмичење завршио поразом 
од екипе Качарева у Ковину и тако изгубио шансу да се пласира у Војвођанску лигу.
 Три месеца касније, ката-тим (Зоран Радовић, Лоренц Чизмаров  и Саша 
Ђорђевић) на Сениорском првенству Војводине, које је одржано у Старој Пазови, 
остао је без бронзе за свега 0.1 поен.
 Ката-тим је, као и Оливера Милојков која је била  четврта у катама, 
обезбедио пласман на државно првенство. Милојков је као јуниорка заузела 
12. место на државном првенству у Новом Саду у сениорској конкуренцији од 
тридесетак такмичара, док је ката-тим био десети.
 Кадети Радничког у конкуренцији такмичара до 16 година на првенству 
Војводине у борбама у Новом Саду остварили су следеће резултате по категоријама: 
Драган Ранковић (полутешка) и Драган Нијемчевић (полусредња) били су други, 
док је Лукински (средња) био пети, а Бранко Пуљаревић шести.
 Омладинци у борбама на првенству Јужног Баната имали су следеће 
резултате: Жељко Ковачевић био је први у лакој категорији, Станче Романов 
у суперлакој други, Владан Ђорђевић други у полусредњој, а Саша Ђорђевић 
трећи у полусредњој.
 У јуну исте године Ковин је био домаћин такмичења у катама за омладинце 
на Првенству Јужног Баната. Саша и Владан Ђорђевић и Станче Романов освојили 
су прво место у катама тимски, док су у појединачној конкуренцији међусобно 
поделили сва три одличја. Саша Ђорђевић био је први, Романов други, а Владан 
Ђорђевић трећи. Злато су освојили и на Првенству Војводине, а Саша Ђорђевић 
био је други у појединачној конкуренцији. У Улцињу на првенству државе ката-тим 
је био пети, а Саша Ђорђевић шести појединачно.
 Истог месеца у конкуренцији кадета на Првенству Војводине Ранковић је 
освојио сребро, а ката-тим Радничког био је четврти.
 На Првенству Југославије за кадете у Земуну, Ранковић је поновио резултат 
са шампионата покрајне, док је Нијемчевић освојио треће место у полусредњој.  
  На  интернационалном  такмичењу у Футогу у борбама за репрезентацију 
Војводине наступао је Жељко Ковачевић. Војводина је екипно била друга, а 
Ковачевић трећи у лакој категорији.
 Током године Оливера Милојков се преселила у Загреб и приступила 
истоименом прволигашком клубу, тако да је Раднички остао без једног од 
најперспективнијих чланова. Милојков је 1989. године постала шампионка на 
Првенству Загреба.
 
 Година 1988.
 На Сениорском првенству Јужног Баната Саша Ђорђевић, Лоренц 
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Чизмаров и Станче Романов освојили су прво место. У појединачној конкуренцији 
победник је био Ђорђевић, а други Чизмаров. 
 На Првенству Војводине сребрна медаља припала је ката-тиму (Зоран 
Радовић, Саша Ђорђевић и Лоренц Чизмаров). Овај резултат обезбедио им 
је пролаз на Првенство Југославије, чији је домаћин био Загреб. У изузетно јакој 
конкуренцији, углавном прволигаша, каратисти Радничког су се пласирали у 
финалну групу и освојили седмо место. 
 На кадетском Првенству Војводине у Качареву Пуљаревић је био други у 
борбама, а  Ранковић трећи, што је обојици била и улазница за државно првенство.
 У мају ове године Жељко Ковачевић и Горан Танасијевић остварили су 
убедљиве тријумфе у својим категоријама на првенствима Војводине. На Првенству 
Југославије у Пули за јуниоре нису успели да освоје медаље, већ су поделили 
пласман од 4. до 8. места.
 Као млади репрезентативци Југославије, Ковачевић, Ранковић и 
Нијемчевић проглашени су перспективним државним спортистима “и имају 
право на стипендију коју треба да обезбеди општински СИЗ”, пишу Ковинске 
новине.
 Ката-тим (браћа Ђорђевић и Ранковић) на Првенству Војводине у Каћу 
освојио је прво место и пласирао се на државно првенство. Појединачно, Саша 
Ђорђевић још једном је био први, а Владан Ђорђевић други.
 Првенство Југославије у катама одржано је у Ковину 18. јула. Ката-тим (Саша 
и Владан Ђорђевић и Жељко Ковачевић) био је убедљиво први. Одличну форму 
са покрајинског такмичења Саша Ђорђевић  је потврдио и на државном, пред 
домаћом публиком. Био је први са 47.5 поена, док је Владан Ђорђевић остао без 
бронзе за 0.1 поен.
 Августа исте године тренер и активни такмичар Зоран Радовић изјавио 
је: "Амбиција клуба је да буде у врху Квалитетне војвођанске лиге, а да се у 
некој од наредних година нападне Друга савезна лига, уколико град жели да 
финансира друголигаша."
 Ипак, Раднички сезону није завршио онако како је планирано. Црно-бели су 
били седми, а на слабији пласман утицало је и то што су Саша Ђорђевић и Жељко 
Ковачевић били на одслужењу војног рока. 
 Састав прве екипе чинили су: Радовић, Горан и Зоран Танасијевић, 
Лоренц Чизмаров, Стеван Ћирић и Владан Ђорђевић.
 Разултаи: пораз од Спартака из Суботице (3:1), пораз од Динама из Панчева 
(4:1), победа над Јединством из Качарева (4:1), пораз од Кикинде (3:2), победа над 
тимом из Качарева, пораз од екипе из Глогоња, победа над тимом из Сремских 
Карловаца (5:0), пораз од тима из Сомбора. Сезона је завршена са два тријумфа у 
Новом Саду, на последњем турниру. Првак лиге био је Партизан из Глогоња.
 
 Година 1989.
 Стеван Ћирић био је трећи на Првенству Војводине  у полутешкој 
категорији на такмичењу у Кикинди које је одржано у априлу. Ћирићу је бронза 
обезбедила пласман на државно првенство у Марибору, где је испао у трећем колу. 
 Ката-тим сениора у саставу Зоран Радовић, Лоренц Чизмаров и Владан 
Ђорђевић освојио је сребро на Првенству Војводине и пласирао се на државно у 
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Јуниорско првенство Југославије, 1988. године у Ковину: златна медаља за ката-
тим Радничког: Саша Ђорђевић, Жељко Ковачевић и Владан Ђорђевић
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Београду. У престоници су  били шести.
 Исте године одржано је и Јуниорско првенство Јужног Баната у Ковину. 
Владан Ђорђевић био је најбољи у катама појединачно. 
 Оливера Ивковић, Сања Живковић и Жељка Боровац на Првенству 
Јужног Баната за кадеткиње освојиле су треће место и пласирале се на Првенство 
Војводине. Млађе пионирке Ана Секулић, Маја Петковић и Александра 
Миленковић биле су прве на Првенству Војводине у катама, а шесте на Првенству 
Југославије у Новом Саду. Старије пионирке Александра Секулић, Горана 
Пријовић и Славица Ранковић заузеле  су друго место на Првенству Војводине, 
док су на државном првенству испале после првог круга.
 Константно добре резултате пратио је и константан недостатак новца за 
такмичења, а  клуб је, испоставило се, прошао кроз најтежи период у историји. 
 Све је почело стартом Војвођанске лиге и изостанком са турнира услед 
немогућности да се обезбеди превоз, потом је уследила дисквалификација 
ковинског клуба од стране Савеза, а завршено је осипањем такмичарског кадра 
и замало гашењем клуба. Браћа Ђорђевић прешла су у београдски Партизан, 
Чизмаров у Глогоњ, а Радовић у панчевачки Динамо.
 Раднички је био ван такмичења две године, а у једном тренутку актуелна 
је била прича коју су пренеле Ковинске новине по којој би Ливиус Бунда, бивши 
такмичар Радничког, могао да купи клуб. Не много пре тога отворио је приватни 
клуб АС у Београду.
  
  Година 1992.
 Васкрс клуба уследио је почетком 1992. године, када се готово комплетна 
претходна прва екипа вратила у Раднички. Саша Ђорђевић постао је тренер 

Драган Ранковић, Сања Петровић, Лоренц Чизмаров, Владан Ђорђевић, Стеван 
Ђирић, Зоран Радовић, Драган Лукински, Оливера Радоман, Горана Пријовић, Драган 

Нијемчевић, Бранко Пуљаревић, Жељка Ковачевић, Саша Ђорђевић, Блажо Станишић, 
Жељко Ковачевић и Станче Романов
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почетника, док су  "жуте појасеве" тренирали Сања Живковић и Зоран Радовић. 
Са осталим члановима клуба, рангираним појасевима јачим од жутих, радио је 
Лоренц Чизмаров.
 Сениорски састав чинили су: Лоренц Чизмаров, Владан Ђорђевић, Зоран 
Радовић и Жељко Ковачевић.
 Остатак екипе изгледао је овако: браон појасеви – Драган Лукински, 
Бранко Пуљаревић, Драган Нијемчевић, Сања Живковић, Марија и Јелена 
Збиљић и Драгослава Мајсторовић. Плави појасеви - Тихомир Мајсторовић, 
Зоран Јанчић, Предраг Ђондовић, Дражен Дивац, Ана Живковић и Драгана 
Арбутина.
 У априлу ове године у Новом Саду сениорски састав Радничког (Владан 
Ђорђевић, Лоренц Чизмаров и Зоран Радовић) освојио је друго место и пласирао 
се на државно такмичење. Првенство Југославије одржано је на Новом Београду, 
али без ката-тима Радничког, који је одустао због немогућности да финансијски 
испрати трошковник.
 У првенству Војвођанске лиге Радничком се готово поновила ситуација из 
1989. године. Овога пута није искључен из лиге, али се сениорски састав поново 
распао. Учествовао је на само једном турниру, у другом колу, када је забележио по 
победу, пораз и реми. На мечеве претходног и следећег кола није отпутовао јер 
прво није обезбедио превоз, а потом је имао и квар на аутомобилу код Баваништа, 
када су кренули пут Кикинде.
 
 Година 1994.
 Септембра ове године клуб је прославио четврт века постојања. Радничком је 
у госте тим поводом дошао београдски Партизан, предвођен Сањом Михајловић, 
бившом Ковинком, првакињом Југославије и Сашом Ђорђевићем, који је наступао 
за београдске црно-беле, а истовремено је био и шеф струке ковинског клуба. 
Ђорђевић је у том тренутку био актуелни шампион Југославије у катама и државни 
репрезентативац.
 У ревијалном делу програма, одржаном у ковинској хали спортова, у 
конкуренцији сениора Партизан је савладао репрезентацију Војводине, док су 
код пионира Предраг Ђондовић и Зоран Јанчић убедљиво савладали ривале из 
Партизана у катама.
 После вишегодишње паузе сениори Радничког поново су учествовали 
(појединачно и екипно у борбама) на Првенству Војводине, које је 3. марта 1996. 
године одржано у Сомбору, али су овога пута остали без медаља и пласмана на 
Првенство Србије. Саша Ђорђевић, тренер Радничког,  изјавио је после турнира 
да никада у каријери није видео да се после сусрета поништавају судијске одлуке 
донете у корист једног од такмичара у току борбе. Све преиначене судијске одлуке 
су ишле на штету Радничког.  
 Ненад Лаковић је на Првенству Србије у Гучи у конкуренцији пионира 
освојио бронзану медаљу у лакој категорији у борбама и пласирао се на државно 
првенство. Најбољи у држави за медаље такмичили су се у Бијелом Пољу, а млађани 
Лаковић, који је касније са татамија прешао на травнате фудбалске терене, освојио 
је још једном бронзу.
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 Година 1999.
 Због НАТО бомбардовања сва спортска такмичења, па тако и она у каратеу, 
била су прекинута.
 
 Година 2002.
 Средином јуна ове године пет такмичара Радничког положило је за црне 
појасеве: Срђан Чампашевић, Душан Обрадовић, Бранко Богдан, Милица 
Мишкељин и Лидија Лалевић.
 Недуго затим почело је склапање мозаика шампионског тима, који не само 
да је доминирао унутар граница државе, већ је свој потпис оставио и на европским 
татамијима и био уз раме са највећим мајсторима древне вештине на Старом 
континенту.
 Наиме, у клуб се из Партизана вратио Предраг Ђондовић,  први од тројице 
“мускетара на татамију”, како су у Спортском журналу прозвали ката-тим Радничког, 
после медаље освојене на Европском шампионату у Шпанији (Тенерифе) 2005. 
године.
 
 Година 2003.
 Нову годину ката-тим отворио је сребром са Првенства Војводине, 
одржаном у Старим Бановцима, док су бронзе у клупске витрине донели Душан 
Обрадовић у полутешкој и Негослав Ускоковић у тешкој категорији у борбама у 
појединачној конкуренцији. 
 На сениорском првенству државе у Подгорици Предраг Ђондовић, 
Срђан Чампашевић и Бранко Богдан (ката-тим) били су за место слабији него 
на Првенству Војводине, а бронзу је освојио и Ђондовић појединачно у катама. 
Обрадовић је отпао у борбама у репесажу. 
 У мају исте године на Отвореном првенству СЦГ у Инђији златне медаље у 
катама освојиле су: Катарина Ђорђевић, Марија Паунов и Милица Мишкељин 
(која је у појединачној конкуренцији освојила још две медаље – „најсјајнију“ у 
борбама и сребро у катама), док је Стефан Шемлал одбранио титулу у катама. 
 У септембру је Предраг Ђондовић, наступајући за репрезентацију државе, 
био пети  на Балканијади у Новом Саду, а седми на Универзијади у Подгорици.
 Сениорска екипа Радничког нашла се у Првој (елитној) лиги Србије и  Црне 
Горе. Такмичење је било турнирско и одржавало се викендом. На оном чији је 
домаћин био наш град Раднички је био трећи у конкуренцији осам екипа.
 У септембру је одржан и Куп Карате савеза Србије и Црне Горе  у Ковину, 
на којем је Раднички у сениорској конкуренцији освојио два злата. Најпре екипно у 
катама (Предраг Ђондовић, Срђан Чампашевић и Владимир Поповић), а онда 
и у појединачној конкуренцији, захваљујући Ђондовићу.
 Недуго затим Саша Ђорђевић изабран је за председника Карате савеза 
Војводине, што је највећа функција коју је имао неки члан карате клуба Раднички
 
 Година 2004.
 Из Шапца је у клуб стигао и други „мускетар“ –  Драган Стојнић. Круна 
сезоне била је бронза освојена са државном репрезентацијом на четвртом 
Светском студентском карате шампионату, који је одржан у Београду у јулу.  
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 Уз Ђондовића и Стојнића, за национални тим наступао је још и Иван 
Куневски. Куневски је тада био члан Агробаната из Пландишта. Наредне године 
прешао је у Раднички, па је, испоставило се, недуго затим склопљена и последња 
коцкица шампионског мозаика.
 Дајући изјаву непосредно по освајању медаље на Универзијади, Стојнић 
као да је наслутио домет овог тима.
 "Пресрећан сам постигнутим успехом. Мени је ово прва медаља 
са светских такмичења. Иако смо радили у овом саставу тек десет дана, 
мислим да смо се као тим нашли и да нас у будућем периоду тек очекују 
прави резултати."
 На Државном првенству у Подгорици ката-тим Радничког био је за место 
бољи него претходне године и овога пута окитио се сребрним одличјем. Наступао 
је у саставу Ђондовић, Стојнић и Поповић. У појединачној конкуренцији освојене 
су две медаље, Ђондовић је био трећи у катама, а Милошевић у борбама до 60 
килограма.
 На  Купу Србије и Црне Горе најбољи пласман остварио је Драган Стојнић, 
који је био први у катама, а степеник ниже на победничком постољу припао је ката-
тиму (Ђондовић, Стојнић и Поповић), као и Негославу Ускоковићу у борбама до 
78 килограма.
 Запежен резултат остварили су и кадети у катама: Далибор Митровић, 
Немања Лотина и Милорад Илић, који су били други.
 
 Година 2005.
 Најуспешнија година у досадашњој историји клуба. Ката-тим (Ђондовић, 
Стојнић, Куневски) је после државног потврдио класу и на европском нивоу. 

Екипа у борбама која је наступала у Првој савезној лиги 
Србије и Црне Горе 2014. године
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Наиме, представљајући репрезентацију Србије и Црне Горе, окитили су се са две 
бронзе са првенстава Старог континента. Ону вреднију освојили су на Тенерифама 
(Шпанија), док им је друга припала у Лајпцигу (Немачка). Бронза освојена у мају 
на шпанском острву, које је било домаћин 40. смотре најбољих каратиста Европе,  
била је прва за нашу државу после скоро 20 година, а освојена је протви Хрватске 
(претходно су Ковинци изгубили од Шпаније у полуфиналу). Пред само такмичење 
наш тим није сврставан у ред фаворита за медаљу, чак је таква атмосфера била и 
у екипи, која је пут Шпаније кренула да стекне искуство и пробије лед на великим 
такмичењима. "Искрено, нико од нас није очекивао победничко постоље", 
рекао је после турнира Иван Куневски.
 "Мало је рећи да је ово прави подвиг, јер када је у питању светска 
карате сцена, наш тим је стао уз раме са велесилама карате спорта као што 
су Шпанија, Италија и Француска", изјавио је Саша Ђорђевић, савезни тренер 
Карате савеза СЦГ, по освајању бронзане медаље.
 "Презадовољни смо освајањем бронзане медаље. За нас ово одличје 
буквално сија златним сјајем, јер треба имати на уму да је после 1987. 
године ово прва медаља у екипној конкуренцији када је у питању сениорска 
конкуренција", рекао је Предраг Ђондовић.
 Месец дана касније "пала" је још једна бронза, овога пута на петом 
Регионалном првенству Европе у Лајпцигу - Куп европских регија. У свету каратеа 
ово је пандам Лиги шампиона у фудбалу. Шема такмичења је таква да је Европа 
подељена на 60 регија, а нашу државу представљале су три – Војводина, Србија и 
Црна Гора. Ђондовић, Стојнић и Куневски, били су репрезенти Војводине, а на 
путу до бронзе савладали су Андалузију, Лондон, Москву и изгубили од Прага, а 

Светско студенстско првенство 2004. године у Београду, трећепласирана екипа 
ката-тим: Иван Куневски, Драган Стојнић и Предраг Ђондовић
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Првенство Европе Тенерифе 2005. године: треће место за ката-тим: Предраг 
Ђондовић, Иван Куневски и Драган Стојнић

Регионално првенство Европе у Лајпцигу 2005. године: треће место за ката-тим 
Драган Стојнић, Предраг Ђондовић, Саша Ђорђевић (тренер) и Иван Куневски
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онда у одлучујућем мечу били бољи од Каталоније.
 Ката-тим је и ове године имао одличне резултате на домаћој сцени, али су 
они остали у сенци европских бронзи и претходили су причи која се одвијала на тлу 
Шпаније у том периоду. Наиме, на Државном првенству СЦГ у Подгорици ката-тим 
Радничког (Ђондовић, Куневски, Стојнић) освојио је сребрну медаљу. Претходно 
су били први на Првенству Војводине. Државно такмичење нека је врста изборног, 
"последњег филтера", на којем углавном првопласирани тим представља земљу 
на првом следећем великом такмичењу – у овом случају Европском првенству на 
Тенерифама. 
 Како су судије одлучиле да за победнике прогласе домаће Подгоричане 
(2:1 гласањем), очекивало се да ће овај састав бити и државни представник на 
Европском првенству. У знак протеста, Ђондовић, који је сматрао да је његов тим 
оштећен одлукама судија и да је требало да освоји злато, бојкотовао је финале 
у катама у појединачној конкуренцији. Уз Ђондовића, у знак солидарности са 
ковинским клубом, још 16 такмичара (од укупно 24) одбило је да се такмичи у 
појединачној конкуренцији. Након тога уследио је период неизвесности  јер се 
чекала одлука селектора ко ће бити позван у репрезентацију. Срећом по ковински 
клуб, а испоставило се освајањем бронзе и по државни карате, селектор се одлучио 
за тројку из нашег града.
 Иначе, треба напоменути да је Раднички у "синглу" у Подгорици освојио две 
медаље - Куневски сребро, а Стојнић бронзу.
 У Београду на такмичењу млађих узраста Војин Смиљанић освојио је злато 
у конкуренцији полетараца, као и ката-тим (Стефан Шемлал, Лука Ритопечки и 
Војин Смиљанић).
 На Купу Војводине у сениорској конкуренцији прва три места припала су 
каратистима Радничког, овим редом: Куневски, Ђондовић, Стојнић, а поменути 
тројац освојио је и злато екипно.  
 Исте године Саша Ђорђевић је постао мајстор црног појаса-трећи дан, а 
Предраг Ђондовић мајстор црног појаса-други дан.
 
 Година 2006.
 Ова година донела је златно одличје на државном првнству СЦГ за сениоре. 
Почетком јуна у Паризу на Купу европских регија освојена је, као и на претходном 
такмичњењу одржаном у Лајпцигу, бронза. Након победе над Бајерном, ковински 
каратисти изгубили су од Есона, али су кроз репесаж стигли до медаље, поразивши 
Париз, а потом и турску регију Марамар.
 Бронза је припала и Драгани Родић, која је такође бранила боје Војводине 
на овом такмичењу, али у тиму са још две каратисткиње Динама из Панчева.
 Пре Париза ката-тим био је крајем марта (25. и 26.) трећи и на Првенству 
Балкана које је одржано у Тузли, а жетву медаља наставили су на државном ниову, 
на Купу Војводине у Сомбору: Слободан Божин злато, Филип Илић сребро и 
Бранислава Стојановић бронза - сви у катама појединачно.
 Нажалост, на Европском првенству у Норвешкој ковински каратисти нису 
успели да уђу у борбе за медаље и понове сјајан резултат из Шпаније.
 Исте године одржано је и Светско првенство за сениоре у Финској (Тампере). 
Ката-тим (Ђондовић, Куневски, Стојнић) изгубио је у првом колу од Бразила (3:2), 
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Регионално првенство Европе у Паризу 2006. године: треће место за ката-тим: 
Предраг Ђондовић, Саша Ђорђевић (тренер), Драган Стојнић и Иван Куневски

Саша Ђорђевић добитник Спартакове награде 2006. године
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а исто је у појединачној конкуренцији прошао и 17-годишњи дебитант у кимону са 
државним грбом Слободан Божин, према којем жреб није имао ни мало милости. 
Момак родом из Новог Кнежевца за противника имао је Луку Валдезеа из Италије, 
тада актуелног светског шампиона.
 Због недостатка новца женска селекција је одустала од такмичења, па 
Драгана Родић, чланица Радничког, није отпутовала у Финску.
 За изузетна достигнућа у области спорта Спортски савез Војводине доделио 
је Саши Ђорђевићу, тренеру репрезентације Србије у катама и тренеру Радничког, 
Спартакову награду. Награда се додељује од 1968. године и може се добити само 
једном у каријери, а Ђорђевићу је припала као најбољем тренеру у Војводини за 
2006. годину. 
 Доминација ката-тима (Ђондовић, Куневски, Стојнић) на Првенству и 
у Купу државе, која је започела 2006, трајала је до 2010. године, када је "казнена 
експедиција" (прозвани по натпису на мајицама које су добили на једном 
такмичењу) наступила последњи пут пре него што се Ђондовић "пензионисао".
 
 Година 2007. 
 Поновљен је успех из 2005, када је освојена “дупла” бронза у Европи. У 
главном граду Словачке Братислави Србију је представљао 21 такмичар, а једину 
медељу освојио је ката-тим који је чинио састав Радничког – Ђондовић, Куневски 
и Стојнић.
 Наша екипа је најпре савладала Чешку (4:1), затим домаћина резултатом 
5:0, да би у полуфиналу изгубила од Италије (актуелног светског првака) са 5:0, па 
је преко Немачке (такође једне од најјачих репрезентација света) стигла до бронзе 
победивши је − 4:1.
 "Показали смо да се у Србији негују кате и да можемо да се носимо са 
екипама које имају дугу традицију у овом спорту. Драго ми је да смо узели 
медаљу због малишана који тренирају и који ће имати мотив да се доказују, 
али ми је још драже од свега што је ова наша земља, која се у последњих 
неколико година смањила и сада је једна од најмањих у Европи, показала 
да има снаге за медаљу", рекао је Драган Стојнић, члан ката-тима по освајању 
медаље.
 Трећу узастопну бронзу са Регионалног првенства Европе ковински црно-
бели донели су после Лајпцига и Париза и са такмичења у Новом Саду.
 Година 2008.
 На Светском првенству, које је одржано у Токију од 11. до 16. новембра, 
ката-тим Радничког, који је и овде бранио боје Србије, освојио је седмо место.
 "Беспрекорно организовано, баш је оставило утисак на све нас. Карате 
у Јапану није спорт, то је део културе", речи су Предрага Ђондовића, на којег је 
организација овог такмичења оставила један од најупечатљивијих утисака током 
каријере.
 У изузтетно јакој конкуренцији ковински каратисти савладали су Аустрију 
са 3:2, затим Грчку са 4:1, да би у четвртфиналу изгубили од будућег планетарног 
шампиона Француске. Да кроз репесаж стигну до бронзе, заустављени су на првом 
кораку од Перуа, који се касније нашао на победничком постољу.
 За утеху црно-белом тиму, из ове године остала је уписана бронза са 
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Европско првенство у Братислави 2007. године: треће место за ката-тим: Иван 
Куневски, Драган Стојнић, Саша Ђорђевић (тренер) и Предраг Ђондовић

Европско првенство  у Братислави 2007. године: ката-тим са селектором Бундом, 
тренером Ђорђевићем и председником карате федерације Јерковићем
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Балканијаде у грчком граду Волос, а исти успех на овом такмичењу остварили су и 
две године касније, поново у земљи Хелена, али овога пута у Лутракију.

 Година 2010.
 За 2010. годину везан је још један велики успех на међународној сцени. 
Наиме, Стефан Шемлал је на Регионалном првенству Европе за кадете и јуниоре 
у Варшави (Пољска) освојио сребрну медаљу, представљајући регију Војводине 
у трилингу са Мијановићем и Николићем и члановима клуба Тиквара из Бачке 
Паланке.

Ковински ката-тим на Светском првенству у Јапану 2008. године 
са монголским монахом

 Година 2011.
 Сефан Шемлал је са ката-тимом постао кадетски првак Европе на 
такмичењу одржаном у Новом Саду.  
 “Тренутак кад си на победничком постољу, а са разгласа крене наша 
химна Боже правде је нешто непроцењиво. Нешто што се не може дочарати 
и описати. Носи те толико јака емоција да сузе, једноставно, саме иду. Не 
можеш да контролишеш“, описује Стефан Шемлал, тренутак када му је на 
победничком постољу у СПЕНС-у уручена златна медаља, а са разгласа кренула 
национална химна.
 Четврту бронзу са Регионалних првенства Европе (Анкара, Турска) донео је 
сениорски ката-тим (Стојнић, Божин, Берић), који је потом, 2012. године најпре 
освојио злато на првенству државе, а онда и на Балканијади у Херцег Новом.
 
 Година 2014.
 Године 2014. на Првенству Балкана за млађе сениоре (Бугарска, Софија) 
ковински каратисти освојили су две бронзе. Обе у појединачној конкуренцији 
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Кадетско првенство Европе 2011. године: шампиони Старог континента Реља 
Мијановић, Стефан Шемлал и Живојин Николић

Екипни шампион Европе Стефан Шемлал са тренерима Предрагом Ђондовићем и 
Сашом Ђорђевићем, Нови Сад 2011. година
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(Стефан Шемлал и Милош Јанковић).
 Исте године у Скопљу је одржана Балканијада за сениоре, а Шемлал и 
Берић освојили су бронзе појединачно.
 
 Година 2015.
 Годину дана касније каратисти Радничког су представљајући Србију освојили 
три медаље. Стефан Шемлал био је трећи на Првенству Европe за млађе сениоре 
у Цириху (Швајцарска),  ката-тим на Балканијади у Чачку (који су уз Шемлала 
чинили још Берић и Мијановић) освојио је сребро, док је "комплет" употпунио 
златом у појединачној конкуренцији Младен Берић. 
 
 Година 2017.
 Кадетско-јуниорски ката-тим (Селена Ђорђевић, Анђела Спасојевић,  
Анђела Кривошић) постао је шампион Србије на првентву које је почетком 
новембра одржано у Чачку.
 
 Година 2018.
 Кадетско-јуниорски ката-тим (Никола Царан, Александар Млинар, 
Страхиња Ђорђевић) освојио је прво место на Првенству Србије на Новом 
Београду. 
 
 Година 2019.
 Средином октобра у Чачку одржано је државно првенство у  кадетско-

"Бронзани" са Регионалног првенства у Анкари 2011. године: ката-тим Слободан 
Божин, Драган Стојнић и Младен Берић
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јуниорској конкуренцији. Ката-тим Радничког (Страхиња Ђорђевић, Никола 
Царан и Ђорђе Стојсављевић), освојио је сребрну медаљу, док је Ђорђевић 
појединачно био трећи.
 Женски ката тим (Селена Ђорђевић, Анђела Кривошић, Анђела 
Спасојевић и Андреа Млинар)  у конкуренцији млађих сениорки окитио се 
најсјајнијим одличјем - златном медаљом.
 

Првенство Европе за млађе сениоре 2015. Цирих: Стефан Шемлал, треће место
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 Клуб борилачких вештина Мали змај један је од најмлађих у породици 
општинског Спортског савеза. Основали су га пред крај 2004. године, 25. 

децембра, тренери Срђан Чампашевић и Драган Симић. 

 Нешто више од деценије клуб је наступао на позивним турнирима да би 
потом постао и редовни учесник и на такмичењима под званичном ингеренцијом 
Савеза.

 Година 2016.
 На првенству државе које је од 20. до 27. марта одржано за све узрастне и 
тежинске категорије, експедиција Малог змаја, која је бројала 17 чланова, освојила 
је чак 16 медеља од могућих 18.
 "Сви освајачи медаља имају повлашћен статус и резултатима су се 
квалификовали за репрезентативни камп који је у августу у Апатину“, рекао 
је по завршетку првенства Драган Симић, секретар клуба.
 Резултати Малог Змаја из ове године били су следећи:  
 категорије - пионири, наде и јуниори: 3. место у дисциплини дуо-пионири 
за Николу Јањића и Јована Антонића, 3. место у дисциплини борбе, наде, дечаци 
до 45 кг за Јована Здравковића, 2. место у дисциплини борбе, наде, дечаци до 50 
кг за Уроша Милошевића, 1. место у дисциплини борбе, наде, девојчице до 40 кг 
за Бојану Болић, 1. место у дисциплини дуо-микс, наде за Ану Димитријевић и 
Зорана Здравковића, 1. место у дисциплини дуо-јуниори за Милоша Милутинова 
и Ивану Болић;  

КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА МАЛИ ЗМАЈ



41

Клуб борилачких вештина Мали змај

 категорије - полетарци, кадети и сениори: 5. место у дисциплини дуо-
полетарци за Јована Јањића и Вељка Бугарина, 2. место у дисциплини борбе, 
кадети до 60 кг за Марка Ковачевића; 1. место у дисциплини дуо-кадети за 
Јована Маћаша и Марка Доватова, 3. место у дисциплини борбе, сениори до 85 
кг за Ивана Грбовића, 3. место у дисциплини борбе, сениори до 94 кг за Немању 
Секулића, 1. место у дисциплини дуо-сениори за Ивана Болића и Драгана 
Симића.
 Веома успешан наступ Мали змај имао је и на Купу Србије који је одржан 
9. октобра у организацији Ју јутсу савеза Србије, јединог признатог под окриљем 
Спортског савеза Србије. Троје такмичара вратило се са пет одличја, од тога два 
најсјајнија. Урош Милошевић освојио је злато у категорији кадета до 55 кг и 
сребро у категорији нада до 55 кг. Марку Ковачевићу припало је злато у категорији 
јуниора до 62 кг и сребро међу кадетима до 60 кг. Данијела Карабашевић је била 
друга у категорији сениорки до 62 килограма. 
 На међународном турниру у Темерину, који је у званичном календару Ју 
јутсу савеза Србије, такмичари ковинског Малог змаја су  у конкуренцији 22 клуба и 
преко 220 такмичара из Републике Српске, БИХ, Македоније, Словеније, Црне Горе, 
Бугарске и Србије остварили завидне резултате: Данијела Карабашевић сребро 
у дисциплини борбе, сениорке до 62 кг, Марко Ковачевић, бронза у дисциплини 
борбе, кадети до 60 кг, Марко Доватов и Јован Маћаш били су први у дисциплини 
дуо-кадети,  Иван Познан и Никола Лековић били су сребрни у дисциплини дуо- 
кадети, а  Урош Милошевић пети у дисциплини борбе наде до 55 кг.
 Вредни помена су и резултати са Сербиан опена, међународног ју јутсу 
турнира, који је одржан 17. априла: Никола Јањић, златна медаља у конкуренцији 
пионира до 30кг и бронза у категорији наде до 34 кг, затим Бојана Болић, сребро 
у категорији наде до 40кг, док је Марко Ковачевић био је најбољи мађу кадетима 
до 60 кг. 
 Десет такмичара Малог змаја нашло се на репрезентативном кампу Апатин 
2016.
 Година 2017.
 На првенству државе  2017. године одржаном у Шапцу,  Ковинци су у 
борбама и дуо-систему остварили резултате још боље него претходне године. На 
најмасовнијем такмичењу (до тада) од оснивања Савеза ковински тим освојио је 27 
медаља.
 Освајачи медаља на првенству Србије били су: Јован Јањић и Вељко 
Бугарин сребро у дуо-систему, пионири: Бојана Болић сребро у борбама, наде 
до 44 кг;  Јован Антонић и Никола Јањић злато у дуо-систему, наде; Урош 
Милошевић два сребра, у борбама, наде и кадети до 55 кг; Игор Максимовић 
злато у борбама, наде до 45 кг; Марко Ковачевић злато у борбама, кадети до 
66 кг и сребро у борбама, јуниори до 69 кг; затим Драгана Радованов и Стефан 
Миленковић злато у дуо-микс систему, кадети;  Марко Доватов и Јован Маћаш, 
злато у дуо-систему, кадети; Никола Лековић и Иван Познан сребро у дуо-систему, 
кадети; Иван Болић и Милош Милутинов злато у дуо систему, јуниори; Данијела 
Карабашевић сребро у борбама, сениорке до 62 кг и Стефан Миленковић и 
Драган Симић бронза у дуо-систему, сениори.
 Бројне медаље освојене су и на Првенству Војводине. Листа изгледа овако: 
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Јован Јањић и Вељко Бугарин сребро у дуо-систему, пионири; Бојана Болић злато 
у борбама, наде до 44 кг; Јован Антонић и Никола Јањић бронза у дуо-систему, 
наде; Урош Милошевић сребро у борбама, наде до 55 кг; Игор Максимовић 
злато у борбама, наде до 45 кг; Марко Ковачевић злато у борбама, кадети до 66 
кг;  Драгана Радованов и Стефан Миленковић злато у дуо-микс систему, кадети; 
Марко Доватов и Јован Маћаш сребро у дуо-систему, кадети; Никола Лековић 
и Иван Познан бронза у дуо-систему, кадети; Иван Болић и Милош Милутинов 
злато у дуо-систему, јуниори; Данијела Карабашевић сребро у борбама, сениорке 
до 62 кг; Иван Грбовић злато у борбама, сениори до 85 кг и Стефан Миленковић 
и Драган Симић сребро у дуо-систему, сениори.
 Троје такмичара ковинског Клуба борилачких вештина Мали змај 
учествовало је 22. октобра на Купу Србије и Купу Војводине у спортској ђију- 
ђици у организацији Ју јутсу савеза Србије и Ју јутсу савеза Војводине у Каћу. У 
конкуренцији 15 клубова и преко 150 такмичара Ковинци су поново блистали и 
остварили изузетан успех. Освојили су укупно 10 медаља и то 6 златних, 3 сребрне 
и једну бронзану.
 На Купу Војводине постигнути су следећи резултати: Урош Милошевић  
злато у категорији нада до 60кг и злато у конкуренцији кадета до 60 кг. Марко 
Ковачевић злато кадети до 73 кг и злато у јуниорској конкуренцији до 69 кг. 
Данијела Карабашевић је освојила сребро у категорији сениорки до 62 кг.
 На  Купу Србије медаљама су се окитили: Урош Милошевић  злато, кадети 
до 60 кг,  бронза, наде до 60 кг, Марко Ковачевић злато, кадети до 73 кг и сребро, 
јуниори до 69 кг, као и Данијела Карабашевић, која је  у конкуренцији сениорки 
до 62 кг била сребрна.
  
 Година 2018.
 Клуб борилачких вештина Мали змај Ковин учествовао је 18. марта 2018. 
године на првенствима Србије и Војводине која су одржана у Каћу и још једном 
остварио запажене резултате.
 "На Првенству Војводине учествовали смо са 8 такмичара и освојили 
5 златних и 2 сребрне медаље. На првенству Србије представљало нас је 6 
такмичара, а освојили смо злато и три сребра", речи су Драгана Симића, 
секретара клуба. 
 Такмичења, чија је техничка организација била поверена Ју јутсу клубу 
Студент из Новог Сада у сарадњи са ју јутсу савезима Србије и Војводине, била 
су изузетно масовна и напорна, са преко 20 клубова и више од 200 такмичара, а 
одржана су у једном дану.
 Имена оних који су се окитили медаљама на Првенству Војводине су 
следећа: Бојана Болић сребро у борбама, кадети до 52 кг, Урош Милошевић злато 
у борбама, кадети до 60 кг, Игор Максимовић злато у борбама, наде до 55 кг, Марко 
Доватов и Јован Маћаш злато у дуо-систему, кадети, Данијела Карабашевић 
злато у борбама, сениорке до 62 кг, Иван Грбовић сребро у борбама, сениори до 
85 кг и Стефан Миленковић злато у борбама, сениори до 77 кг.
 На Првенству Србије одличја су освојили: Бојана Болић сребро у борбама, 
кадети до 52 кг, Урош Милошевић сребро у борбама, кадети до 60 кг, Марко 
Доватов и Јован Маћаш злато у дуо систему, кадети и Данијела Карабашевић 
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сребро у борбама, сениорке до 62 кг.
 Десет такмичара представљало је клуб на Купу Србије у ју јутсу спорту који 
је одржан у Новом Саду у хали Спенс. Златне медаље освојили су: Бојана Болић и 
Јован Здравковић дуо-систем микс, наде, Урош Милоевић и Јован Маћаш дуо-
систем, наде и Иван Болић и Милош Милутинов дуо-систем, кадети. Сребрне 
медање припале су Јовану Јањићу и Вељку Бугарину дуо-систем, полетарци и 
Марку Ковачевићу и Марку Доватову у дуо систему међу кадетима.

 Тренери који су радили у клубу Мали змај од основања били су Саша 
Доватов, координатор свих секција у клубу и главни тренер; Драган Симић 
аикидо,ММА и СОД (самоодбрана за даме), помоћни тренер, Бојан Голубовић, 
аикидо ММА и СОД за даме помоћни тренер, Иван Грбовић аикидо, ММА и СОД 
за даме, помоћни тренер, Марко Стојановић ММА, помоћни тренер, Карло 
Кужнер  СОД за даме, помоћни тренер. Затим Иван Франелић, аикидо, Срђан 
Чампашевић, аикидо, Душан Обрадовић ју јутсу, Немања Секулић, СОД за 
даме, Никола Ивановић, теретана, Стефан Ивановић, теретана, Драган 
Петровић (Конан), теретана и Александар Петрињац, кик бокс.
 Тренери који тренутно раде у клубу: Душан Обрадовић, Саша Доватов, 
Драган Симић, Иван Грбовић, Никола Ивановић, Стефан Ивановић и 
Драган Петровић (Конан).
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Кошаркашки клуб Ковин

 Осамнаестог дана октобра 1990. године у сали Гимназије први тренинг 
одржао је Женски кошаркашки клуб Ковин и тако утиснуо своје име 

на мапи општинског спорта. За нешто мање од десет година клуб је прешао 
невероватан пут од школске секције до освајача Купа Савезне Републике 
Југославије.
 Прича о најуспешнијем лопташком клубу општине заправо почиње који 
месец пре поменутог датума, када је професор физичког у ковинској Гимназији 
Младен Лекић формирао кошаркашку секцију од групе талентовних девојчица 
ове школе. На предлог професорке хемије Биљане Јереминов, која је као 
девојка играла у Мраморку за Пролетер, екипу преузима њен супруг Предраг 
Лане Јереминов, тада још увек активни кошаркаш (такође играо за Пролетер из 
Мраморка).
 Пред деби у Другој војвођанској лиги 1991. године клуб je играo серију 
пријатељских утакмица против екипа из Београда, Панчева, Беле Цркве, Смедерева, 
Алибунара... Званичан деби, односно прву утакмицу у првенству, ковински састав 
имао је 12. маја против Југобаната из Банатског Карловца. Ковинке су изгубиле 
резултатом 58:35.
 Ковинске кошаркашице бележиле су поразе све до 12. кола, када је у 
рубрици победе уписана прва "рецка" . У Ковину је "пала" Будућност из Алибунара 
(67:36, полувреме 33:20), а већ у следећем колу уследио је и други тријумф, и то у 
Кикинди. 
 Сезона је завршена уз две победе и дванаест пораза, а први састав у 
историји клуба изгледао је овако: Каначки, Марковић, Филипов, Пријовић, 

КОШАРКАШКИ КЛУБ КОВИН
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Поповски, Оља и Васка Јаневски, Шуњеварић, Ћуковић, Анђелић, Радоман, 
Митић, Стиковић, Бергер, Јовановић, Босић, Гобељић, Шура, Лукић, Буфан, 
Станић и Сабо.
 И наредне сезоне (1992. године) екипа није забележила битније бољи 
скор када је однос победа и пораза у питању (2-8), али је разлика у изгубљеним 
утакмицама била далеко мања него претходне сезоне. Уз то, клуб је оформио и 
пионирску селекцију, у којој је тренирало 35 девојчица.
 Клуб је октобра поменуте године променио име из КК Раднички у 
Инжињеринг, а "зелени" дрес те сезоне носиле су: Каначки, Марковић, Филипов, 
Пријовић, Босић, Јовановић, Јаневски, Шуњеварић, Ћуковић, Радоман, 
Гобељић, Митић, Лукић, Буфан, Љуба, Ињац, Зубовић и Дамјанац.
 Наредне сезоне клуб дебитује у степеник вишем такмичењу – Војвођанској 
лиги. У клуб долази и прва играчица "са стране", ван територије ковинске општине, 
Драгана Трифуновић из Панчева, а нешто касније пристигле су и Катарина 
Гаћановић и Оливера Гузина.
 Сезона је остала упамћена и по изјави првог човека клуба Предрага 
Јереминова да ће Ковин до 1996. године имати женски кошаркашки клуб у елитној 
савезној лиги. 
 Екипа коју су са клупе предводили Предраг Јереминов и Ливијус Кокора 
осваја седмо место на крају сезоне.  Састав: Каначки, Лукић, Гаћановић, 
Пријовић, Босић, Јовановић, Буфан, Трифуновић, Ћуковић, Гобељић, Гузина, 
Митић, Зубовић, Дамјанац, Шуњеварић, Костић, Топаловић, Гвозденовић и 
Гргуревић.
 У сезони 1993/94. ковинске кошаркашице излазе из оквира провинцијског 
тима пласманом у савезни ранг - Прву Б лигу. Дванаест победа и шест пораза били 
су довољни да екипа коју су тренерали Јереминов и Кокора избори пласман у 
виши ранг.
 Један од одлучујућих тријумфа био је онај над Ергол кадетом из Новог Сада 
(73:62), а победа за рубрику "веровали или не" над саставом из Беле Цркве (114:34).
 Ковинке су савладале и Пролетер из Зрењанина, Спартак 2 из Суботице, 
Сенту, Челарево, Војводину 2 и поменути Ергол у последњем колу.
 Састав сениорске екипе који је изборио пласман у Прву Б лигу изгледао 
је овако: Секулић, Лукић, Зубовић, Пријовић, Шијан, Јовановић, Буфан, 
Миленковић, Шаренац, Каначки, Гузина, Митић, Топаловић, Марковић, 
Дамјанац и Косовац. 
 Уз овај сјајан резултат блистала је и пионирска селекција клуба, чији је шеф 
струке био Илија Шогор. Пионирке су труијумфовале у  Јуниор Кока кола лиги у 
свом узрасту као најбоља екипа у Србији на завршном турниру одржаном у Ковину. 
У двомечу за првака Југославије Ковин је поражен од Херцег Новог у оба сусрета, са 
15 разлике у Ковину и 7 у реваншу у Црној Гори.
 Дебитанстака сезона у Првој Б лиги 1994/95. донела је резултате какве 
вероватно ни највећи оптимисти нису очекивали.  У двадесет утакмица забележено 
је исто толико победа уз кош-разлику 1695:1070.
 У победнички мозаик тима одлично су се уклопиле нове играчице пристигле 
у прелазном року: Мајда Мочник (Хемофарм), Барбара Бродник (Црвена звезда), 
Алиса Атанасијадис (Микронова - Нови Сад), Смиља Кос (Хемофарм), Драгана 
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Биговић (Панчево) и ветеранка Валентина Спасојевић.
 Те сезоне ОКК Београд словио је на папиру за главног претендента на 
лидерску позицију табеле. На паркету је било другачије. Ковински састав је на 
премијери првенства пред својом публиком победио (82:60), а онда је то поновио 
и на старту другог дела сезоне у Београду. Тада је постало јасно да главни фаворит 
за титулу није онај спочетка шампионата. Прогнозери су омашили шампиона 
географски за 54 километра.
 Женски кошаркашки клуб је 1995. године још једном променио име, у оно 
које и данас носи - Ковин.
 Сезона 1995/96, прва  у елити југословенске кошарке, имала је почетак као 
из бајке. У четири кола уписане су четири победе. Две са више од двадесет разлике,  
тако да се могло наслутити да Ковин неће делити судбину многих тимова из малих 
средина који су стигли до највишег ранга и у њему  "играли само једно лето" .
 На крају лигашког дела Ковин је освојио седмо место. Победа над Ерголом 
била је још једном кључна, овога пута за пласман у плеј-оф. У доигравању за 
шампиона државе у првом мечу у Ковину "угашена" велика Црвена звезда (99:96), 
уз одличну игру целог тима, а пре свих  Лазаревићеве, која је постигла 33 поена 
и Бацковићеве која је "бројала" до 24.  Звезда је после овог пораза сменила 
легендарног тренера Зорана Ковачића Чивију и убедљиво тријумфовла у два 
наредна меча на домаћем паркету (100:72) и (99:73), а потом стигла и до титуле. 
 Неки од резултата: победе против Профи Д-а (83:73), Спартака (81:77) и 
Војводине (99:73) у Ковину, затим у гостима Ловћен (67:51) и Винер Брокер (77:54). 
Порази од београдских екипа Бетре (69:57) и Партизана (84:79), вршачког 
Хемофарма (100:72), Црвене звезде (70:58) у Ковину, па на страни од Градца (77:72), 
Бачке Паланке (61:53) и Ергола (72:68). Победе над Бечејем (85:82), Вождовцем (66:53), 

Смиља Кос, Мајда Мочник, Алиса Атанасијадис, Снежана Бацковић, Марија 
Топаловић, Јасмина Илић, Јелена Лукић (горњи ред), Надежда Јевтић, Ивана 

Вуковић, Барбара Бродник, Соња Зубовић, Кристина Наумовић, Марија Лазаревић и 
Виора Балан (доњи ред) 
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Топиком (64:51), пораз од Ловћена у Ковину (87:81), победа над Бетром (83:74) у 
Ковину, као и над Партизаном (56:54), Градцем (89:82) и пораз у Новом Саду  од 
Војводине (86:74).
 Састав: Лазаревић, Биговић, Наумовић, Зубовић, Кос, Балан, Мочник, 
Атанасијадис, Бацковић, Јевтић, Лукић, Бродник и Вуковић.
 Пред сезону 1996/97. екипу преузима Ливијус Кокора као самостални 
тренер, док Предраг Јерминов постаје директор клуба.
 Екипа као и претходне сезоне заузима седмо место на табели. Ковин је имао 
исти број победа као и петопласирана београдска Бетра, односно шеста Војводина 
из Новог Сада, али је екипа из нашег града била најслабија у овом троуглу, узимајући 
у обзир резултате у међусобним дуелима.
 Састав: Вуковић, Јевтић, Хорват, Биговић, Андрејевић, Варда, 
Лазаревић, Мочник, Бродник, Наумовић, Зубовић.
 Резултати: пораз у Панчеву од Профи Д-а (87:83), победа над Хемофармом 
(92:88, што је било велико изненађење: Наумовић 22 поена, Мочник 18, Јевтић 18, 
Лазаревић 19, 7 асистенција, Варда 15, а за гошће феноменална Гордана Грубин 
35 поена, касније играла у женској НБА лиги), Бачка Паланка у гостима побеђена 
(52:45), Ролинг у Никшићу (109:73), Црвена звезда (84:74),  пораз у Новом Саду од 
Војводине (75:68) и од Спартака у Ковину (78:76), затим у Чачку од Градца (98:96), 
па победа над Бетром у Ковину (77:76), као и над Партизаном (87:74) и Параћином 
(83:71), пораз од Ергола (68:60), победа над Јукомом из Суботице (108:75), пораз у 
Ковину од Профи Д-а из Панчева, репрезентације државе у малом (98:96), за који 
су играле Лара Мандић, Нина Бједов, Мерлин Гостиљац, Гордана Богојевић..., 
пораз у Вршцу од Хемофарма (103:73), победа над Бачком Паланком у Ковину (70:62),  
Ролингом службено (20:0), Војводином (75:72), порази од Звезде (63:52) и Спартака 
(75:74),  победе над Градцем (106:83) и Параћином (80:67)  и пораз од Бетре у Ковину 
(69:57). 
 Пред сезону 1997/98. први пут од оснивања клуба на клупи Ковина  нису 
ни Јереминов ни Кокора. Тренер љубичасто-жутих постао је Драгомир Буквић, 
Београђанин који је 1995. био селектор женске сениорске репрезентације на 
Европском првенству у Чешкој, када је национални тим заузео десето место. Уз 
Буквића као шефа струке, појачан је и "ростер",  доласком Биљане Стошић и 
Александре Радуловић. 
 Догађај по којем је ова сезона остала уписана у историји клуба али и 
ковинског спорта, јесте деби једног тима из општине у европским такмичењима. 
Након одустајања Профи Д-а и Бетре, Ковин је прихватио позив Кошаркашког савеза 
за учешће у Купу Лилијане Ронкети. Противник тима из нашег града био је Арад. 
Румунски представник био је бољи у двомечу. У првом сусрету у Араду славио је 
победу (85:71), док је у Ковину наш тим тријумфовао недовољном разликом (83:77).  
 После пораза од Хемофарма, Спартака и Црвене звезде Буквић је напустио 
ковински састав, а тим преузима још једном тандем  Јереминов – Кокора. Двојац 
се задржао на "кормилу" све до утакмице са Беопетролом у Београду, после које је 
клуб договорио сарадњу са тренером поменуте екипе из престонице – Зораном 
Ковачићем Чивијом.
 Ковинске кошаркашице и ову сезону завршиле су као седме, али је, 
испоставило се, почело склапање мозаика за највећи успех у историји клупског 
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лопташког спорта општине, освајање трофеја намењеног победнику Купа.
 Састав: Бродник, Трифуновић, Наумовић, Мочник, Јевтић, Стошић, 
Богдановић, Хорват, Варда, Радуловић, Вуковић и Кларић.
 Наравно, наредна сезона, као и у свим спортовима али и сферама друштва, 
остала је  упамћена по НАТО бомбардовању наше земље. Лигашко такмичење 
било је у сенци рата, али је једно од ретких које је приведено крају. Десет екипа 
играло је по двоструком бод систему, а ковинска екипа заузела је шесто место на 
коначној табели.
 Кадеткиње су биле друге у Србији.
 Сениорски састав у ратној сезони чиниле су: Ксенија Томовић, Драгослава 
Жакула, Мајда Мочник, Стојанка Остојић, Јадранка Ћосић, Драгана 
Трифуновић, Данијела Варда и Надежда Јевтић. Своје место међу сениоркама 
нашле су и: Ивана Вуковић, Саша Стојић, Маја Амбруш, Ивана Стефановић, 
Марина Царан, Катарина Кларић, Наташа Милојевић и Сузана Шормаз.
 Први рођендан писан бројем са две цифре Женском кошаркашком клубу 
донео је један од најлепших поклона – Куп Југославије.  

Екипа ЖКК Ковина у сезони 1998/99.

 Између две сезоне одлазе Жакула, Ћосић и Варда, а стижу Катарина 
Манић и Милена Вукићевић, играчице нишког Студента. Многи су сматрали да 
је клуб кроз прелазни рок више изгубио него добио. Међутим, време је показало 
да је "скаутинг" појачања био један од најбољих у клупској историји. Две играчице, 
до тада мало познате широј спортској јавности, убрзо по потписивању за Ковин 
постале су звезде које су заблистале пуним сјајем на кошаркашком небу државе. 
Манићева се нашла на списку репрезентативки, а Вукићевићева је постала МВП 
(најкориснији играч) првенства.
 Уз поменути нишки двојац управа клуба је решила да ангажује и ковинској 
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публици добро познато лице, играчицу која је већ била члан љубичасто-жуте 
породице - Снежану Бацковић.
 Екипа је одлично играла у првенству и први део завршила на другом месту, 
уз скор од 8 победа и 3 пораза. Из другог плана, готово неприметно, почела је да 
се склапа слагалица ка највећем успеху у клупској историји. 
 Наиме, Ковин је у финалу Купа Србије поражен од Партизана. Финале 
на републичком нивоу отврило је могућност екипи из нашег града да настави 
такмичење. Следећа станица било је полуфинале Купа у Новом Саду на државном 
нивоу. Иако није био у кругу фаворита, Ковин се партијама на паркету хале Спенс 
изборио за финални турнир, а одлука Савеза била је да управо наш град буде 
домаћин екипама које ће се борити за пехар намењен победнику Купа. 
 Изостанак најбоље екипе у држави Хемофарма, домаћи терен и "усијана" 
атмосфера, услед "термостата" под контролом навијачке групе Курвари у хали 
Ђура Јакшић школе учинили су да Ковинкама поприлично порасту шансе да освоје 
трофеј. 
  У првом сусрету кошаркашице Ковина састале су се са Црвеном звездом. 
Београдски ривал имао је у једном тренутку 16 поена предности, на полувремену 
9, међутим, девојке у жутим дресовима успеле су да покажу да су од материјала за 
велика дела, начиниле су преокрет и тријумфвале резултатом 71:60.
 Противник у финалу био је исти као и када су се Ковинке бориле за пехар 
најбољег у републици, београдски Партизан.
 У изузетно драматичном финалу, пред око хиљаду петсто гледалаца, 
Ковинке су "преломиле" сусрет у своју корист у последње 63 секунде, понајвише 
захваљујући капитену Мајди Мочник (проглашена за најбољу играчицу турнира). 
"Жута осмица" је најпре погодила два бацања за резултатски егал (50:50), а потом 
"украла" лопту и обезбедила нови напад Ковинкама који је, такође са линије 
пенала, Катарина Манић претворила у поене за плус два на семафору - 52:50.
 Београдске црно-беле су у свом последњем нападу, на 17 секунди пре краја 
утакмице,  преко Станићеве покушале да погоде тројку и изборе победу. Међутим, 
лопта одбијена од обруча завршила је у рукама Мочникове на две секунде пре 
краја. Неспортска досуђена играчицама Партизана (којом су Ковинке добиле два 
слободна бацања, а затим и нов посед лопте) била је сигнал да велико славље у 
хали Основне школе Ђура Јакшић може да почне. 
 Кошаркашице Ковина наступиле су у финалу у следећем саставу: Вуковић, 
Милојевић, Томовић, Манић (4 поена), Мочник (8), Кларић, Вукићевић (14), 
Шормаз, Трифуновић (5), Јевтић (9), Остојић (14), Бацковић. Тренер: Зоран 
Ковачић – Чивија.
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 Наредне сезоне (2000/01) клуб су напустиле Мајда Мочник, Драгана 
Трифуновић, Ксенија Томовић и Снежана Бацковић, а у њега пристигле 
Драгана Павловић, Драгана Вуковић, као и, нешто касније, бивша играчица 
ковинског састава Кристина Наумовић.
 Ковинке су још једном стигле до плеј-офа, у којем су поражене у два меча од 
Војводине (83:79 и 83:76).
 Екипа је такође стигла и до завршног турнира Купа, али овога пута није се 
поновила бајка из претходне године. Домаћин турнира био је Нови Сад, а Ковин је 
поражен од Будућности на првом степенику у одбрани пехара. 
 Састав из сезоне: Катарина Манић, Стојанка Остојић, Надежда Јевтић, 
Милена Вукићевић, Катарина Кларић, Сузана Шормаз, Наташа Милојевић, 
Ивана Вуковић, Марина Царан и Наташа Ђорђевић.
 Сезона 2001/2002. донела је велике успехе млађих категорија. Јуниорке 
су постале првакиње Југославије на финалном турниру који је одржан у Ковину, 
испред Партизана, Вождовца и Ролинга. Кадеткиње су биле најбоље у Србији, док 
су на државном, чији је домаћин био Колашин, заузеле друго место.
 Победом над Војводином у Новом Бечеју, сениорски састав освојио је Куп 
Србије, а после петог места у првенству  у плеј-офу Ковин је у два меча поражен од 
Мајевице.

Ливијус Кокора (помоћни тренер), Зоран Ковачић-Чивија (тренер), Сузана Шормаз, 
Катарина Кларић, Надежда Јевтић, Јелена Максимовић, Биљана Савић, Мира 
Велисављевић, Наташа Милојевић (горњи ред); Наташа Ђорђевић, Катарина 

Манић, Марина Царан, Драгана Павловић, Мајда Мочник, Гордана Кокора 
(физиотерапеут) - сезона 2001/02.

 У Купу Југославије ковинске кошаркашице поражене су у четвртфиналу 
поенима примљеним у последњим секундама од Војводине.
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 Састав: Мочник, Максимовић, Велисављевић, Савић, Јевтић, Павловић, 
Манић, Кларић, Милојевић, Шормаз, Ђорђевић, Царан и Павловић.
 Пред почетак првенства 2002/03. Ковин је први пут после пет година 
променио тренера. Зорана Ковачића заменио је Мирослав Кањевац, који се тако 
са клупе мушког преселио на клупу женског клуба екипе из нашег града. Кањевац 
је, иначе, био тренер Партизана у финалу Купа Југославије у којем је београдски 
састав изгубио управо од ковинског.
 Ковин је у поменутој сезони наступао у следећем саставу: Драгана 
Павловић, Тамара Веланац, Биљана Савић, Мина Максимовић, Мира 
Велисављевић, Сузана Шормаз, Наташа Ђорђевић, Мајда Мочник, Наташа 
Поповић, Надежда Јевтић, Миљана Мусовић, Марина Царан и Катарина 
Кларић.
 "Жуте" су сезону завршиле као седме на табели, остале су без плеј-офа и 
финалног турнира Купа Југославије.
 Између два првенства клуб су напустиле: Катарина Кларић (Немачка), 
Сузана Шормаз, Драгана Павловић и Мина Максимовић (Партизан) и Марина 
Царан, која је каријеру наставила у Сједињеним Америчким Државама у Канзас 
Ситију, односно на колеџу -  Cowley Counti Community. Била је први тројкаш свог 
тима, пета у лиги, као и међу десет најбољих асистената. Након овог колеџа 
Царанова је августа 2005. године приступила Џоплин колеџу у Мисурију.
 Нове играчице ковинског састава постале су: Биљана и Маја Пешовић и 
Аница Тешић.
 У односу на претходно првенство наше кошаркашице биле су боље 
пласиране за два места, избориле су плеј-оф, али су у првој рунди испале од 
вршачког Хемофарма после победе у Ковину и два пораза у Вршцу.
 Сезона 2004/05. остала је упамћена по опроштају капитена Мајде Мочник 
од активног играња. Мочникова је у Ковин стигла 1994. године и, изузев једне 
сезоне у београдској Црвеној звезди, све време провела у Ковину. Занимљиво је да 
је прву званичну утакмицу у каријери играла управо против Ковина.
 На опроштајном сусрету уприличеном у част Мочникове састале су се Све 
звезде Ковина и Хемофарм. Вршачки састав, у којем је поникла капитенка Ковина, 
победио је са 88:78. Мајда Мочник је постигла 14 поена, а на осам секунди пре 
краја утакмице, симболично по броју дреса који је носила, семафор је престао да 
одбројава време и одсвиран је крај сусрета.  
 У првенству државне заједнице Србије и Црне Горе кошаркашице Ковина 
предводио је Александар Топаловић. Формат такмичења био је такав да су шест 
најбољих екипа формирале мини-лигу из које су четири ишле у плеј-оф, односно 
у борбу за титулу првака. Ковинке су до коте шест на табели стигле победом над 
Ушћем, директним ривалом за ову позицију, резултатом 100:96.
 Неки од резултата из лигашког дела: пораз у Новом Сади од Војводине (77:64), 
пораз у Ковину од Хемофарма (90:52; Ђорђевић 21 поен), победа над Студентом 
(84:59; Мочник 12, Кларић 11, Милосављевић и Савић по 10, Цветановић, 
Миљана Мусовић и Чаировић по 8, Вучинић 7, Шормаз 6, Ивана Мусовић 
и Перовић по 2), пораз од Партизана (85:60), пораз од Јединства Бијело Поље у 
Ковину (74:63), пораз од Новог Београда (87:73), победа у Лесковцу над Дубочицом  
(83:57; Кларић 20, Ђорђевић 18), победа над Спартаком (76:69), пораз од Ушћа 
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(76:69), победа над Студентом из Ниша у Ковину (95:77; Ђорђевић 20, Кларић 
19, Миљана Мусовић 19), пораз од лидера Војводине у Ковину (84:71; Миљана 
Мусовић 19, Биљана Савић 18), победа у Вршцу над Хемофармом (73:69; тројка 
Зорице Митов био је један од пресудних погодака за тријумф Ковинки, Мусовић 
24 поена, Митов 15, Ђорђевић и Савић по 10, Кларић 9), победа над Новим 
Београдом (85:73; Ђорђевић 21 поен, Митов 17), пораз од Звезде у Ковину (80:76), 
пораз у Бјелом Пољу од Јединства пред 1.500 гледалаца (83:70), пораз код куће од 
Партизана (70:63), победа над Дубочицом (84:56), победа над Спартаком (83:70;  
Мусовић 21, Митов и Цветановић по 16), победа над Ушћем (100:94; Миљана 
Мусовић 33 поена), победа над Дубочицом (84:56).
 У мини-лиги ковински састав није успео да се пласира међу четири. Од 
резултата пронађених у архиви издвајамо: победа над Партизаном (88:84), пораз 
од Војводине у Новом Саду (93:54), победа над Црвеном звездом (85:76, уз 29 поена 
Миљане Мусовић), победа над Јединством (82:72), пораз од Хемофарма (79:67), 
пораз од Војводине (105:77)... 
 По завршетку сезоне Ковин је именовао новог тренера. Шеф струке после 
осам година поново је постао Ливијус Кокора.
 Првенство које је уследило није било баш у категорији најбољих, али су зато 
играчице Ковина у националним селекцијама постигле феноменалне резултате.
 Миљана Мусовић и Зорица Митов освојиле су сребро са репрезентацијом 
Србије и Црне Горе (СЦГ) за играчице до 19 година одржаном у Тунису. Наша 
репрезентација поражена је у финалу од супериорних Американки 97:76.
 Месец дана касније светском сребру ове две играчице придодале су 
европско злато у Мађарској на првенству за играчице до 18 година. Национални 
тим, који су предводили тренери Зоран Ковачић - Чивија и Ливијус Кокора, 
савладао је у финалу Шпанију (66:52). Зорица Митов (21 поен) и Миљана Мусовић 
(18 поена) биле су најефикасније у нашем тиму. Мусовићева је проглашена и 
најбољим играчем првенства, а каријеру је затим наставила у македонском Кимику 
из Струге у којем се придружила, Ковинцу (тренеру) Петру Марковићу.
 Марковић, некадашњи тренер пионирске репрезентације СЦГ и обе 
селекције (мушке и женске сениорске) Ковина, је са Кимиком на импресиван начин 
освојио првенство и Куп Северне Македоније за сезону 2004/05. У полуфиналу 
првенства су савладали Изградба комерц (113:33 и 110:26) док су у финалу били 
бољи од Вигора у серији која се играла на три победе (121:43, 108:50 и 96:43). 
Вигор је у свом саставу имао пет репрезентативки Северне Македоније.  До пехара 
намењеном победнику Купа Кимико је стигао победама против истих ривала, али 
овога пута обрнутим редом. У полуфиналу савладан је Вигор (79:53) , а  мечу одлуке 
Изградба комерц (99:33).
 Као што смо претходно поменули састав Ковина није блистао у домаћем 
првенству током сезоне 2005/06. Освојено је осмо место уз скор од осам победа и 
дванаест пораза.
 Остало је убележено да је састав жуто-љубичастих у овом првенству 
био овакав: Наташа Ђорђевић, Биљана Савић, Ана Милосављевић, Ивана 
Мусовић, Тамара Петковић, Кристина Петровић, Сандра Шормаз, Дајана 
Перовић, Виолета Оцокољић, Данијела Банчулов која је дошла из екипе 
нишког Студента, Тијана Мрђа, пристигла из београдског Ушћа, Невена и Мина 
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Јовановић и Марија Јовичић, које су дошле из Смедеревске Паланке.
 Резултати у сезони били су следећи: Јединство - Ковин 89:78, Студент 
Раднички - Ковин 51:39, Ковин - Хемофарм 61:82, Партизан - Ковин 75:69, Ковин 
- Раднички НБ 70:64, Ковин - Стара Пазова 72:64, Спартак - Ковин 60:59, Ковин 
- Црвена звезда 66:75, Ушће - Ковин 90:76, Ковин - Војводина НИС Нафтагас 69:75, 
Ковин - Јединство 80:73, Ковин - Студент Раднички 73:63, Хемофарм - Ковин 81:57, 
Ковин - Партизан 88:73, Раднички НБ - Ковин 70:56, Стара Пазова - Ковин 75:86, 
Ковин - Спартак 80:68, Црвена звезда - Ковин 63:62, Ковин - Ушће 99:78 и Војводина 
НИС Нафтагас - Ковин 99:79.
 И у првенству 2006/07. ковински састав је имао исти скор као у претходном 
када су у питању победе и порази. Плеј-оф је измакао у последњем колу, када га 
је на домаћем паркету поразио суботички Спартак директни конкурент за шесту 
позицију.
 Резултати: Партизан - Ковин 91:75, Ковин - Краљево 85:82, Војводина НИС - 
Ковин 82:63, Ковин - Студент Раднички 75:51, Ушће - Ковин 101:67, Ковин - Раднички 
69:67, Хемофарм - Ковин 74:51, Ковин - Стара Пазова 76:66, Црвена звезда - Ковин 
102:67, Спартак - Ковин 64:75, Ковин - Партизан 72:87, Краљево - Ковин 72:64, Ковин 
- Војводина НИС 70:78, Студент Раднички - Ковин 52:70, Ковин - Ушће 76:81, Раднички 
- Ковин 77:62, Ковин - Хемофарм 44:93, Стара Пазова - Ковин 60:71, Ковин - Црвена 
звезда 76:61 и Ковин - Спартак 54:65.
 За разлику од првотимки, јуниорке су блистале и освојиле сребро на 
Првенству Србије чији је финални турнир одржан крајем марта 2007. године у 
Ковину. Изабранице тренера Александра Топаловића савладале су Раднички 
Обреновац (93:50), затим у полуфиналу Црвену звезду (102:79) док су у мечу за титулу 
изгубиле од новосадске Војводине (76:68).
 Одличне игре током сезоне пружиле су и кадеткиње у лиги Војводине. 
Побеђивале су готово нестварним резултатима, као например Динамо из Панчева 
159:12. Ковински састав био је најефикаснији у свом узрасту, рачунајући и мушке 
тимове, односно свих 169 екипа у овом такмичењу на територији државе. Марина 
Марковић била је први стрелац лиге са 24,5 поена у просеку по утакмици. 
Марковићева је након одласка из Ковина наступала за Радивој Кораћ, Млади 
крајишник, Шумадију, Лион, Гернику, Ташерес и Кертен. Са последње поменутом 
екипом била је првак Немачке и освојила је један национални куп,  а иначе је и 
први странац у историји клуба који је понео капитенску траку. Са репрезентацијом 
Србије учествовала је на Светском првенству 2014. године у Турској на којем је наш 
национални тим заузео 8. место.
 У новом првенству Ковинке су у првих осам кола уписале само две победе, 
тако да нису биле међу конкурентима за плеј-оф групу. Завршиле су сезону као 
осме са 7 победа и 15 пораза. 
 Резултати у првенству завршеном 2008. године били су: Ковин - Хемофарм 
43:75, Раднички - Ковин 82:83, Ковин - Спартак 69:96, Краљево - Ковин 77:63, Ковин 
- Војводина 68:77, Ушће - Ковин 72:68, Ковин - Црвена звезда 52:99, Ковин - Стара 
Пазова 70:51, Пролетер - Ковин 64:69, Ковин - Лозница 75:71, Партизан - Ковин 
72:60, Хемофарм - Ковин 90:61, Ковин - Раднички 71:72, Спартак - Ковин 62:40, Ковин 
- Краљево 67:66, Војводина - Ковин 98:71, Ковин - Ушће 68:63, Црвена звезда - Ковин 
78:75, Стара Пазова - Ковин 71:70, Ковин - Пролетер 68:58, Лозница - Ковин 71:65 и 
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Ковин - Партизан 69:86.
 Пред нову сезону 2008/09. у Ковин се вратила (са Кипра) још једном Мира 
Велисављевић. Искусна играчица је и део претходног шампионата, осам утакмица, 
одиграла у Ковину и помогла да се екипа стабилизује после лошег старта. Тада 
је Велисављевићева дошла после епизоде у израелском Хапоелу. Саставу су се 
придружиле још и: Тамара  Бајић, Милена  Бубњевић, Елена Пјевац, Зорана 
Маринковић  и Катарина  Николић, док су одласке најавиле: Мина Ковачевић, 
која је са младом репрезентацијом освојила бронзу на Првенству Европе у Италији 
и искусна Марина Царан.
 Тим тренера Ненада Јереминова имао је с почетка сезоне зацртан план 
- пласман међу четири екипе лиге, односно плеј-оф. Међутим, жеље се нису 
поклапале са дешавањима на паркету. Већ у првом делу првенства било је јасно да 
љубичасте неће бити међу четири.
 У фебруару, након што је обезбедио опстанак, клуб је решио да споразумно 
раскине уговоре са три играчице: Станић, Бајић и Велисављевић. Ово је био 
потез којим се донекле клуб растеретио финансијски јер је, према речима првог 
човека Предрага Јереминова, имао смањен буџет у односу на претходне сезоне.
 Ковински састав сезону је завршио на осмом месту са 9 победа и 13 пораза, 
уз лични рекорд Наташе Ђорђевић када је реч о поенима на једној утакмици. 
Суботичанкама из Спартка је у победи од 77:73 нашег тима убацила 37 поена. 
Ковинска "шестица" завршила је првенство као осми стрелац лиге са 15.8 поена по 
мечу у просеку.
 Још једну одличну сезону имале су млађе селекције. Овога пута јуниорке, 
које су постале државне првакиње. На финалном турниру одржаном у нашем граду 
савладале су екипу Радивоја Кораћа 90:86 после чак два продужетка. 
 Ковинке су на путу до финала победиле Краљево 87:62, Партизан из 
Београда (98:62) и Хемофарм (73:44).
 Састав који се окитио златом изгледао је овако: Бојана  Богдановић,  
Зорана  Маринковић,  Маја  Марић,  Ања  Кирилов,  Сузана Панић,  Елена  
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Пјевац,  Милена  Бубњевић, Милица  Рађеновић,  Катарина  Николић, Анђела  
Вићевац,  Александра  Жежеленко  и Марина  Марковић.
 Резултати првог тима из сезоне 2008/09. били су: Краљево - Ковин 53:56, 
Радивој Кораћ - Ковин 80:66, Ковин - Пролетер 65:49, Црвена звезда - Ковин 88:67, Ковин 
- Партизан 55:64, Хемофарм - Ковин 89:70, Ковин - Војводина НИС 78:87, Челарево - 
Ковин 92:83, Ковин - Лозница 84:60, Спартак - Ковин 55:69, Ковин - Ушће 1 0 8 : 7 4 , 
Ковин - Краљево 71:50, Ковин - Радивој Кораћ 75:55, Пролетер - Ковин 74:50, Ковин - 
Црвена звезда 59:90, Партизан - Ковин 67:57, Ковин - Хемофарм 61:99, Војводина НИС 
- Ковин 90:72, Ковин - Челарево 65:71, Лозница - Ковин 85:71, Ковин - Спартак 79:73 и 
Ушће - Ковин 72:91.
 Сезона 2009/10, испоставило се, била је увод у најтеже године љубичасто-
жутог тима. Пред почетак првенства због недостатка новца отказан је 
традиционални дводневни турнир који је Ковин редовно организовао годинама у 
назад. Новчане проблеме пратили су и резултатски  на терену. У првих девет кола 
уписана је само једна победа, над Челаревом (72:66), па се екипа нашла на деоби 
последњег места са крагујевачким Радничким и Лозницом.
 Лоши резултати могу се оправдати и младошћу прве екипе. Наиме, у стартној 
петорци чак четири играчице имале су права играња и за јуниорску и селекцију 
млађег узраста: Невена Јовановић, Марина Марковић, Татјана Живановић и 
Милена Бубњевић. Једина са више искуства била је Марина Царан која се по 
трећи пут вратила у матични клуб, после минијатуре у зрењанинском Пролетеру.
 Управни одбор  Ковина  је, између две половине првенства, прихватио 
оставку Ненада Јереминова, а први тим је преузео Александар Топаловић. 
На старту другог дела Ковинке су поражене од Челарева у гостима (85:77, уз 36 
поена Марине Царан), а потом је уследио меч против, у том тренутку, једине 
слабије пласиране екипе на табели - Лознице. Ковинском саставу је за очување 
прволигашког статуса једина опција била победа. Предвођене Марином Царан 
и Невеном Јовановић, које су убациле по 23 поена, изабранице тренера 
Топаловића дошле су до победе резултатом 66:59.
 Пут ка опстанку Ковин је раскрчио на два кола пре краја када је забележио 
две везане победе. Прво је у хали Основне школе Ђура Јакшић савладана Црвена 
звезда 65:53, а онда у зрењанинском Медисону Пролетер са 83:72 (најефикаснија у 
тиму из нашег града била је центар Ивана Терзић која је постигла 25 поена. 
 Невена Јовановић била је седми стрелац лиге са 14,7 поена по утакмици и 
играчица која је проводила највише времена на паркету од свих у лиги. Од могућих 
40 играла је готово 36 у просеку на сваком мечу. Јовановићева је 2015. године 
била део националног тима који је постао шампион Европе, а у ризници медаља са 
репрезентацијом Србије има и бронзу са Олимпијаде у Бразилу 2016. године, као и 
медаљу истог сјаја са завршног турнира Старог континента чији су домаћини били 
наша земља и Летонија 2019. године.  
 Марина Царан је била девети стрелац са просеком од 14,6 поена по сусрету. 
После ове сезоне каријеру наставила у исландском Кефлавику са којим је освојила 
дуплу круну - титулу и национални куп.
 Резултати из сезоне: Ковин - Челарево 72:66, Лозница - Ковин 71:68, Ковин - 
Радивој Кораћ 57:88, Војводина - Ковин 75:55, Ковин - Партизан 51:88, Раднички - 
Ковин 89:81, Ковин- Хемофарм 75:81, Црвена звезда - Ковин 91:64, Ковин - Пролетер 
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53:60, Ковин - Спартак 93:68, Вождовац - Ковин 86:76, Челарево - Ковин 85:77, Ковин 
- Лозница 66:59, Радивој Кораћ - Ковин 71:58, Ковин - Војводина 77:84, Партизан - 
Ковин 99:40, Ковин - Раднички 81:68, Хемофарм - Ковин 88:51, Ковин - Црвена звезда 
95:86, Пролетер - Ковин 72:83, Спартак - Ковин 72:67, Ковин - Вождовац 60:100.
 Сезона 2010/11. донела је још једну промену формата такмичења елитног 
ранга. Десет екипа играло је по двокружном лига систему, а прве четири после 18 
кола формирале су нову лигу, којој су се прикључили српски тимови из Јадранске 
лиге: Партизан, Радивој Кораћ, Војводина и Вождовац. Ових осам екипа настављало 
је борбу за титулу. 
  Иначе, на почетку првенства из такмичења, због новчане кризе која је 
тресла женску кошарку, иступио је Југобанат из Банатског Карловца.
 Ковински састав је после осамнаест кола завршио као пети, први испод 
црте која је водила у плеј-оф. Два тријумфа више имало је четврто Челарево. У 
плеј-аут групи, међу тимовима који су се борили за опстанак Ковинке су у осам 
кола забележиле само једну победу и само захваљујући бодовима пренетим из 
лигашког дела, претходно поменутих 18 кола, избегле бараж са екипама из Прве Б 
лиге.
 Резултати лигашког дела: Пролетер - Ковин 77:85, Ковин - Лозница 77:66, 
Раднички (К) - Ковин 67:76, Ковин - Црвена звезда 83:100, Студент Раднички - Ковин 
79:75, Ковин - Спартак 70:77, Челарево - Ковин 100:80, Ковин - Хемофарм штада 54:81, 
Ковин - Пролетер 65:56, Лозница - Ковин 53:58, Ковин - Раднички (К) 86:83, Црвена 
звезда - Ковин 114:81, Ковин - Студент Раднички 81:69, Спартак - Ковин 94:67, Ковин 
- Челарево 70:68, Хемофарм Штада - Ковин 105:71.
 Плеј-аут: Ковин - Пролетер 61:71, Студент Раднички - Ковин 96:86, Ковин - 
Лозница 64:71, Раднички - Ковин 104:81, Пролетер - Ковин 78:87, Ковин - Студент 
Раднички 83:91, Лозница - Ковин 63:56, Ковин - Раднички 76:83.
 Судбина Југобаната поменута раније задесила је и ковински састав 13. 
септембра 2011. године, на нешто више од месец дана пре 21. рођендана. Клуб је 
одлучио да због лоше финансијске ситуације иступи из лиге.
 Ковин се у сезони 2011/12. није такмичио. Сезону започету у јесен 2013. 
године стартовао је у најнижем рангу Другој лиги - Север. Одиграо је две сезоне, а 
потом иступио и из ове лиге.
 Године 2019. Ковин је и даље без сениорске селекције. Једина такмичарски 
активна је пионирска селекција (девојчице до 15 година), која игра Квалитетну 
лигу Војводине, а са клупе је предводи тренер и председник клуба Мајда Мочник 
Ђорђевић.
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 Први женски кошаркашки клуб у општини основан је двадесет и петог 
дана марта 1976. године у Мраморку. Клуб је, као и сви остали спортски 

колективи у овом месту, понео име Пролетер, а у дебитантској сезони такмичио се 
у Јужнобанатској лиги. 
 Прву генерацију играчица, коју је тренирао Б. Митровић чиниле су: 
Биљана Пурић, Зорица и Драгана Радуловић, Вукена Луковић (капитен), 
Зора Човић, Ранка Обућина, Драгана Радишић, Вукица Лазовић, Љиљана 
Грујичић, Гордана Дробњак, Нада Ристић и Стана Шекуларац. 
 Да треће место већ у првој сезони није било случајност, кошаркашице 
Пролетера показале су у наредној, 1977. године. Шампионску сезону, која им је 
донела пласман у Другу војвођанску лигу, Мраморчанке су започеле победом над 
Владимировцем 71:12, а завршиле, такође, тријумфом у Црепаји 54:24 за четрнаесту 
победу у исто толико утакмица. Главни ривал Пролетера био је паначевачки 
Динамо, који је савладан оба пута: најпре у Мраморку (81:51), а потом и у Панчеву 
(65:53). Зорица и Драгана Радуловић биле су најефикасније. Прва је постигла 
15, друга 14 поена. Зора Човић убацила је 13, а Вукена Луковић (на слици на 
63. страни) 10.  Да је којим случајем победио Динамо, играла би се на неутралном 
терену трећа утакмица, "мајсторица", која би решила питање првака.
 Неки од резултата забележени у архиви Ковнских новина: Пролетер - 
Омладинац (Владиморовац) 71:12, Партизан Б.Црква - Пролетер 56:69, Партизан 
(Војловица) - Пролетер 37:76, Пролетер - Уљма 72:31, Пролетер -  Динамо (Панчево) 
81:51. Други део сезоне:  победа у Белој Цркви над Партизаном (54:29), Партизан из 
Војловице код куће савладан (112:39; Луковић је била најефикаснија са убачених 
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27 поена, Пурић је уписала 24, Човић 20, Драгана 
Радуловић 18), Динамо (Панчево) – Пролетер 53:65, 
Црепаја – Пролетер 24:54.
 Исте године у мају поводом Титових 
јубилеја у Мраморку је гостовао вишеструки првак 
СФР Југославије – Црвена звезда. Престонички 
тим је те године постао  шампион Европе, а прву 
утакмицу након европске круне одиграо је управо 
протв Пролетера. Београђанке је предводила 
репрезентативка Зорица Ђурковић, која је 
три године касније као чланица националног 
тима освојила бронзу на Олимпијади у Москви. 
Ђурковићева је у победи Црвене звезде (115:50) 
убацила чак 49 поена, а новинари су је по начину 
игре често поредили са Драженом Далипагићем, 
легендарним кошаркашем Партизана из Београда.
 Састави два тима били су овакви (поред презимена играчица је број 
постигнутих поена)
 Црвена звезда: Ђурковић 49, Тушевљаковић 6, Шеловић 6, Пенарац 6, 
Чупић, Делић 10, Бацановић 8, Калић 18, Марковић 12. 
 Пролетер: Пурић 7, Д. Радуловић 3, Радишић 2 , Ристић, Милићевић 4, 
Грујичић, Луковић 19, З.Радуловић 6, Обућина 2, Милошевић 2, Човић 5.
 После стартног пораза у Другој војвођанској лиги од Слободе из Старе 
Моравице (55:39), кошаркашице Мраморка нанизале су шест победа и на 
полусезони избиле на лидерску позицију на табели, заједно са Врбасом и 
Универзитетом Нови Сад (сви по шест победа и по један пораз).
 Два неочекивана пораза у другом делу првенства од Чоке и имењака 
Пролетера, учинили су да Мраморчанке морају да добију Универзитет пред 
домаћом публиком. Нажалост, тим из Новог Сада славио је победу (59:47) и тако 

осигурао једно од прва два 
места, које је значило и пласман 
у елитну војвођанску дивизију.
 Пролетер је потом савладао 
Врбас (49:45), али је остао на 
трећем месту. Прва два места 
припала су управо Универзитету 
из Новог Сада и Врбасу.
 И у сезони 1979/80. коша-
ркашице Пролетера биле 
су у кругу   фаворита за 
пласман у виши ранг у Другој 
војвођанској лиги. Ипак, 
као и у минулом првенству, 
завршиле су треће, а још једом 
су их "промоције" коштала два 
неочекивана пораза: у гостима 
од последњепласиране Кикинде 
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и на домаћем терену од 
Старих Моравица, пишу 
Ковинске новине.
 Лист наводи и састав 
са једне од утакмица у 
првенству који је изгле-
дао овако: Пурић, Ми-
лошевић, Лазовић, Ми-
лићевић, Ђорђевић, 
Луковић, Радуловић, Чо-
вић и Шкрбовић…
 Резултати: победа  код 
куће над Ораховом из Новог 
Орахова (61:40), Динамо је 
у Панчеву побеђен (54:53), 
пораз у Суботици од 

Електроремонта (54:35), победа над имењаком из Чоке (61:39), па у гостима над 
Ловћенцем, а затим  и Партизаном из Пачира (81:47) на домаћем терену. Потом 
следе два већ поменута пораза, од екипа из Кикинде и Старих Моравица. Још 
једном тесна победа против 25. маја (45:42) за треће место на полусезони. 
 У другом делу првенства вредна помена је победа над Динамом из Панчева 
у Мраморку (65:58), али и пораз у Пачиру, где су изгубљене шансе за пласман у 
виши ранг.
 После две сезоне у којима се екипа борила за пласман у виши ранг, уследила 
су два првенства  која је Пролетер  завршавао у средини табеле.
 Домети Пролетера у овом рангу такмичења били су од средине до једног 
од места при врху табеле. Према доступним подацима Мраморчанке су најбоље 
пласиране биле на крају првенства 1984. године када су заузеле друго место.
 Пролетер је престао да се такмичи деведесетих година прошлог века.
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 Кошаркашки клуб Пролетер основан је 1972. године на иницијативу 
Месне конференције Савеза социјалистичке омладине Мраморак на 

челу са Павлом Трмчићем.
 Први састав мраморачког тима по бројевима изгледао је овако: 4. Љубенко 
Мартиновић, 5. Пуниша Грбовић, 6. Јанко Цветковић, 7. Бранко Шегвић, 
8. Драгољуб Човић, 9. Милорад Човић, 10 Зоран Ђурка, 11. Предраг Лане 
Јереминов, 12. Милоје Зејаковић, 13. Зоран Човић, 14. Новица Мијатовић и 15. 
Недељко Попадић. Тренер Милорад Милетић. Тим је аутору књиге телефонски, 
наизуст као песмицу, издиктирао Ненад Јереминов један од најбољих играча у 
историји Пролетера.     
 Дебитантску сезону у Јужнобанатској лиги завршавају у врху, а већ наредне 
сезоне екипа је изборила пласман у Другу војвођанску лигу.
 У наредне две сезоне 1974/75. и 1975/76. Мраморчани су заузели треће 
место, а на полусезони наредног првенства Ковинске новине бележе да је тренер 
екипе Јован Марковић, а да састав тима изгледа овако: Драган Човић, Предраг 
Јереминов (капитен), Ненад Јереминов, Зоран Човић, Миливоје Досковић, 
Милан Дучић, Милан Мунић, Зоран Јелић, Зоран Зејак, Влада Јоковић, 
Славољуб Кнежевић, Зоран Вранеш.
 Године 1977. у Мраморку гостују два прволигаша бивше СФР Југославије. 
Најпре београдски Партизан поводом 30-годишњице досељења колониста у 
Мраморак. Црно-бели су славили убедљиву победу (118:56), а међу најбољих 
дванаест није било само Кићановића и Далипагића. Бриљирали су 
репрезентативци Керкез и Бервас.

КОШАРКАШКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР (м)



Историја спорта општине Ковин (1904-2020)

66

 Након Партизана још један тим из Београда стигао је у ковинску општину. 
Реч је о Радничком ФОБ који је у Мраморку гостовао на манифестацији Титови 
јубилеји. Екипа из престонице тријумфовала је резултатом 125:71. Пролетер су 
појачали Топић и Кокора из ковинског Радничког.
 Раднички ФОБ: Брајовић 8 (поена), Вучинић 6, Станковић 8, Прелевић 18, 
Бањанин 12, Шарац 4, Живановић 27, Миловановић 30, Жупанчић 12;
 Пролетер: Вранеш 2, Зељковић, Средојевић 2, Томашевић 4, Вукић 
2,  Топић 10, Н. Јереминов 6, П. Јереминов 18, Дучић 18, Бељић, Јовановић 4, 
Кокора 3.
 Почетак првенства у Другој војвођанској лиги донео је четири победе у 
четири сусрета. Савладани су: Јединство Качарево (67:54), Слога Банатско Ново 
Село 80:59, Средњошколац из Сечња (71:60) и панчевачки Динамо (69:68). 
 Пад форме уследио је након пораза од екипе Вршца, а Пролетер је 
полусезону завршио на трећем месту уз 6 победа и 4 изгубљене утакмице.
 Иначе, подмалађени састав водио је тренер/играч Предраг Јереминов, уз 
помоћ Вукомана Маринковића. 
 Према некомплетној архиви бележимо следеће резултате Пролетера у 
другом делу првенства, а након припрема у одмаралишту Заова код Пожаревца: 
пораз у Банатском Новом Селу од Слоге (73:72), победа над Средњошколцем из 
Сечња (76:65), пораз од Динама (76:55), победа над другопласираним Агровршцем 
(66:65), пораз од тима из  Бочара (55:54) у Мраморку, пораз од Партизана у Белој 
Цркви (80:71) и победа над Југобанатом из Банатског Карловца (103:80).
 На крају првенства Мраморчани су заузели четврто место.
 У сезони 1978. екипу је преузео Новица Круљевић, а екипа је заузела треће 
место, иако су у другом делу првенства престали да играју Предраг Јереминов и 
Дучић, док је Јовановић отишао у ЈНА на одслужење војног рока. 
 Резултати: победа над Партизаном из Старчева (74:53, Предраг Јереминов 
21 поен, по 14 Томашевић и Човић), победа над Средњошколцем из Сечња (69:61), 
победа над Партизаном из Беле Цркве, главним кандидатом за прво место кошем 
Ненада Јереминова у последњим секундама сусрета. Пораз у Бочару (89:85), 
победа над Партизаном из Старчева (60:54). Недуго затим тренер Круљевић је 
напустио екипу. Пораз од лидера Агровршца (80:59) на домаћем терену, па у 
Деспотову (74:71) од Младости, a онда и од Партизана из Беле Цркве (97:95). Затим 
је уследила победа над  Јединством у Качареву службеним резултатом, јер се 
домаћин није појавио на терену у заказаном термину. 
 Године 1979. Пролетер је угостио пољску екипу Сполеу из Лођа, која је 
победила домаћи тим резултатом 80:70. Новински извештај бележи да је понајбољи 
појединац сусрета био Предраг Лане Јереминова, из Пролетера, који је убацио 25 
поена.
 Године 1980. општина Ковин имала је три представника у Јужнобанатској 
лиги, наводе Ковинске новине.  Уз Пролетер играли су делиблатски Омладинац и 
БСК из Баваништа.
 У некомплетној архиви резултата до којих смо дошли, остало је уписано да је 
Пролетер савладао на гостовању Омладинац (103:73), док је утакмица у Баваништу 
прекинута при вођству Пролетера (70:69) јер су играчи БСК-а били незадовољни 
суђењем.
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 На крају лигашког дела Пролетер је имао исти број бодова (на првом месту) 
као и Борац из Старчева и Слога из Банатског Новог Села. Победом у оба сусрета 
Мраморчани су се вратили у Другу војвођанску лигу.
 БСК и Омладинац заузели су места у средини табеле.  
 Повратак у Б дивизију војвођанског “баскета“ није био успешан као улазак 
почетком 70-их година. Трајао је само сезону.
 После стартне победе над Црепајом, кроз сезону су углавном бележени 
порази. У општинском дербију против Радничког оба пута су славили Ковинци, у 
једном 15 разлике, а у другом, неизвеснијем, 80:76.  
 Немилосрдна је била Кикинда, која је на домаћем терену нанела тежак 
пораз Мраморчанима од 50 разлике (114:64).
 Након испадања из лиге екипу преузима Јовица Мијатовић, а Пролетер је 
све до сезоне 1985/86. играо у Јужнобанатској лиги.
 У поменутој сезони Пролетер је играо као домаћин  у Скореновцу јер није 
имао халу, а још једном су се у истој лиги нашле три екипе из ковинске општине. 
Овога пута ту су били још и ковински Раднички и Омладинац из Делиблата. Пролетер 
је имао половичан учинак у општинским дербијима, два пута је губио од Ковинаца, 
док је у оба дуела био бољи од тима из Делиблата.
 Пролетер је на крају сезоне освојио седмо место, а једна од вероватно 
најчуднијих победа у истроји клуба била је она у Руми, до које је мраморачки 
тим дошао, а да утакмица уопште није ни одиграна, јер домаћин није обезбедио 
штоперицу записничком столу.
 Наредне сезоне Пролетер је солидно стартовао (победе над Стражиловом 
и Старом Пазовом) и био пласиран у средини табеле, али је серија пораза у другом 
делу учинила да екипа испадне и још једном се нађе у Јужнобанатској лиги. 
 "Ми из овог ранга нисмо испали због неквалитета екипе. Умели 
смо ми да победимо и Раднички из Ковина када је, можда, имао и један 
од најјачих састава. Пропозиције су захтевале халу, а нама је било напорно 
да поред свих путовања на првенствене утакмице и за тренинге морамо да 
одлазимо ван Мраморка", објаснио је Ненад Јереминов.  
 Близу повратка у виши ранг црвени су били 1990. године, када је састав 
Димитријевић, Дучић, Цвијовић, Досковић, Љубојевић, Пурић, Минић, 
Ненад и Предраг Јереминов заузео треће место на табели, иза Радничког из 
Ковина и Јединства из Качарева. Места у вишем рангу била су резервисана само 
за прва два тима.
 Клуб је, како каже Ненад Јереминов, престао да постоји по завршетку 
сезоне 1997. године.  
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 Кошарка је своје име на мапи општинског спорта утиснула 1966. године, 
када је професор Младен Лекић, велики ентузијаста и спортски 

визионар, оформио гимназијску секцију. 
 Кажу да су први тренинзи били посвећени искључиво техници. Разлог, за 
данашње прилике, помало и комичан. У Ковину није било кошева. Обруч је тако 
силом прилика једно време морао да буде импровизован. Глумиле су га руке спојене 
у круг неког од добровољаца који је седео на школском разбоју. Кроз такав обруч у 
фискултурној сали Друштва за телесно васпитање Партизан убацивано је десетак 
гумених и само једна права, кошаркашка, кожна лопта.
 Кошаркаши су убрзо салу заменили шљакастим тереном у Змејевој школи, 
а затим и људски обруч регуларним, који је у Ковин стигао у пакету са дрвеном 
таблом, која је потом окачена на стуб игралишта.
 Завршетком сале у Пољопривредној школи кошаркаши су добили кров над 
главом. Истина, сала је била мала, у њој није било места за публику,  али је магична 
игра под обручима од тог тренутка могла да се игра током целе године, а да не 
зависи од временских услова.
 Секција је 1967. године прерасла у клуб и постала део ДТВ Партизана, а 
годину дана касније променила је име и понела ово које и данас носи – Раднички. 
Један од првих састава тима изгледао је овако: Ливијус Кокора, Јован Марковић, 
Мирко Лазић, Драган Адамов, Пера Стојанов, Радош Мосуровић, Бранко 
Марковић, Драган Исаковић, Србислав Пешић и Зоран Живков.
 Први велики резултат клуб је остварио две године по оснивању, 
представљајући гимназију Бранко Радичевић, на Првој средњошколској олимпијади 
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(СОШОВ) у Новом Саду, када је освојио сребрну медаљу. Величину СОШОВ-а можда 
најбоље илуструје податак да је у квалификацијама за 11 спортова учествовало 
нешто мање од 280 хиљада ученика из 503 војвођанске школе, а да се на завршном 
турниру, који је отворен на Фудбалском стадиону Војводине, нашло 4.500 учесника. 
Присуствовао је и Олимпијски комитет Италије, као и многе друге међународне 
спортске асоцијације.
 Школски састав, који је имао велику помоћ у директору гимназије Душану 
Анђелкову, професору Младену Лекићу и тренеру Срђану Влајковићу (на слици 
први слева у горњем реду), пласман на завршни турнир изборио је тријумфом у 
квалификацијама на којима је био бољи од Панчева и Ковачице.
 Кошаркашки турнир на Олимпијади одигран је у Кабеловој хали на 
терену исцртаном у базену. Ковинска Гимназија пласман у финале обезбедила је 
тријумфом у групи, у којој је савладала Гимназију 25.мај из Старе Пазове (61:59), 
Гимназију из Бачке Паланке (65:34) и Гимназију Моша Пијаде из Сенте (59:53).
 У полуфиналу без већих проблема надиграна је новосадска Гимназија 
Светозар Марковић (72:54), да би у финалу ковински кошаркаши изгубили 
минималним резултатом од Гимназије Коча Коларов из Зрењанина (64:63), иако су 
на полувремену имали 12 поена предности (36:24).
 Раднички је наступио искључиво са школском екипом. Није желео да 
"шверцује" играче који су престарили за ово такмичење, као што су то учиниле 
поједине екипе, о чему сведоче и усмене анегдоте по којима су неки од такмичара 
препричавали заједничке догодовштине из војске. 
  Медаље екипама на крају кошаркашког турнира уручио је селектор 
сениорске репрезентације Југославије, легендарни Ранко Жеравица (на слици 
други с лева у горњем реду). Ливијус Кокора био је трећи стрелац турнира са 
постигнутих 95 поена.



Историја спорта општине Ковин (1904-2020)

70

 Екипу Гимназије Бранко 
Радичевић предводили су 
професор Младен Лекић и 
тренер Срђан Влајковић, који 
је неретко из Панчева у Ковин 
на тренинге долазио мотором 
солекс, а састав тима био је 
следећеи: Ливијус Кокора, Дејан 
Топић, Радош Мусуровић, 
Синиша Радуловић, Бранко 
Лазовић, Миле Радић, Драган 
Недељковић – Пеца, Вук 
Вуковић, Бата Стојић. Нажалост 
четири играча овог тима више 
нису међу живима: Влада Марко-
вић, Мирко Лазић, Славко Ми-
тровић и Мирољуб Богојев.
 У сезони 1975/76.  
Раднички се такмичио у Војвођанској лиги. Повратком Ливијуса Кокоре у тим из 
ОКК Београда и Дејана Топића из панчеваког Динама, ковински састав убрајан је 
у ред главних фаворита за пласман у виши ранг – Другу савезну лигу. Кокора је, 
иначе, по многима најбољи кошаркаш којег је Ковин икада имао.  Уз поменути 
двојац остатак екипе чинили су: Стојић, Милошев, Стошић, Влада Марковић, 
Митровић, Радић, Живков, Радуловић, Бранко Марковић (на слици доле лево) 
и Недељковић.
 После одличног старта у првих пет кола и исто толико победа, уследили 
су порази на гостовањима од такође претендената за виши ранг - Кикинде и 
Динама. Раднички је први део првенства завршио на другом месту са две победе 
мање од панчевачког састава. Непланирани пораз на домаћем терену од Ешђега 

из Бачке Тополе (82:72) и чињеница да су од 
12 утакмица чак осам одиграли на домаћем 
терену, умањиле су шансе ковинског састава 
за пласман у виши ранг. Раднички је првенство 
завршио као трећи, иза Железничара из Новог 
Сада и првака Динама из Панчева.
  Од неких резултата постигнутих у овој сезони 
издвајамо и вероватно рекордну победу у 
историји клуба над Палићем из Суботице 
(159:61). Резултати из архиве Ковинских новина: 
Његош Ловћенац, победа (96:72), Партизан Мол, 
победа (114:77), Инекс 72 Вршац, победа (93:78), 
Железничар (86:69) победа, Раднички Нови Сад, 
победа (98:86), 25. мај Сремска Митровица, 
победа (96:89), Ешћег, пораз (72:82). У гостима: 
Палић, победа  (81:74), Партизан Нови Сад, 
победа  (79:73), Кикинда, пораз  (66:69), Динамо 
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Панчево, пораз  (77:89).
 Наредне сезоне 1976/77. Раднички је такође имао веома добру екипу, а 
места у вишој лиги било је за два тима. На жалост, тим из нашег града завршио је 
првенство као пети. Кључан сусрет био је, објашњавају Ковинске новине, против 
Партизана из Мола у Ковину. Радничком је био потребан тријумф који би значио и 
промоцију, али се то није догодило. Такође се помиње и да су на овакав пласман 
утицала и три пораза на домаћем терену против  Кикинде, Лифама и имењака из 
Новог Сада, као и да је екипа радила у веома тешким условима.
 Током сезоне Раднички је променио четири тренера. Први је био Бранко 
Марковић, који је шеф струке постао са свега 26 година. Наследио га је Рудолф 
Лемлајн, њега Ђурица Јовановић, да би првенство привео крају Миодраг 
Вујисић.
 Неки од резултати у сезони уз кошгетерске учинке изгледају овако: победа 
у Суботици над Спартаком (81:79; Кокора 18, Милошев 13, Радуловић 13, Топић 
и Митровић по 12 поена), Раднички – Ловћенац, победа (82:79; Стојић 16, Родић 
14),  Агровршац, победа (86:81; Топић 30), победа у Сремској Митровици против 
25.маја (84:79; Кокора 24, Топић 18, Родић 17, Милошев 14, Стошић 7, Марковић 
и Радуловић по 2), победа у Ловћенцу над Његошем (94:86; Топић и Родић по 27 
поена), победа над Агровршцем у Вршцу (108:92).
 У припремама за ново првенство које је почело 1977. године, поред 
традиционалне пријатељске утакмице са имењаком из Свилајнца, ковински састав 
одмерио је снаге и против пољског друголигаша Спарте из Лођа и победио (85:80). 
Поводом Дана ослобођења града у Ковину је гостовао прволигаш Беко из Београда,  
који је очекивано славио убедљиву победу (83:56).  
 Сезону у којој је наступао без Кокоре, који је отишао у ЈНА, Раднички 
је отворио са три победе у прва три кола, али и поред доброг старта, до краја 
првенства није успео да се одржи у врху табеле. 
 Првенство је остало упамћено по утакмицама са изузетно великим бројем 
поена, попут ових данас на мечевима Западне конференције НБА лиге, иако у 
то време није била уцртана линија иза које је прецизан шут доносио три поена. 
Победа над Лифамом (104:100) у Ковину, у Кикинди пораз (119:118 – Топић 36 поена, 
Милошев 32, уз промашен шут за победу), Раднички Нови Сад пораз, 121:104 (уз 
чак 50 поена Караџића из победничког тима).
 У сезони 1978/79. Раднички је изгубио статус трећелигаша. Црно-бели тим је 
пред сезону остао без Топића, који је отишао у ЈНА и Милошева, који се посветио 
студирању. Током првенства састав је додатно „окрњен“ тешком повредом Жарка 
Родића, отворен прелом потколенице на утакмици против Железничара из Инђије. 
Уз проблеме са играчким кадром, Радничком на руку није ишао ни расплет првенства 
у вишем рангу, односно у Другој лиги. Како је Машинац из Зрењанина решио да 
напусти ово такмичење, број екипа које испадају у први нижи ранг, односно онај 
у којем је наступао Раднички, повећао се за још једну. А управо та екипа био је 
ковински састав. Претходно уписана победа Радничког над Агровршцем у Вршцу 
у последњем колу, испоставило се, више није била и "тријумф спаса" по ковински 
састав. 
  Већ у мају кренуло је првенство у Другој војвођанској лиги - група Банат. 
Сезона у овом рангу трајала је само током лета, тако да је првак већ у октобру 
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могао експресно да се врати у Квалитетну војвођанску лигу, а да не губи сезону, јер 
се у том рангу првенство играло од октобра до априла.
 Раднички је у првом делу првенства, иако без Кокоре и Владе Марковића, 
нанизао осам победа у првих осам кола,  рачунајући и изузетно узбудљив дерби у 
Мраморку против Пролетера, који је припао Ковинцима за "пола коша". 
 Пред други део првенства у тим су се вратили Кокора и Влада Марковић, 
а тренер Јован Марковић могао је да рачуна и на Дејана Топића, који је одслужио 
војни рок. Топић је на армијском шампионату Југославије, представљајући Сплитску 
област, освојио златну медаљу на финалном турниру, одржаном у Сомбору.  
 Припремни део првенства за наставак сезоне одрађен је у Поречу, а поред 
наведених имена састав су чинили и: Бранко и Петар Марковић, Слађан и 
Жељко Петковић, Родић, Стошић, Стојановић, Паул и Јовановић.
 Раднички је у првом колу другог дела убедљиво савладао Војловицу са 50 
разлике (112:62), још једном му је припао и општински дерби против Пролетера 
из Мраморка, одигран по киши у Ковину, али је неочекиван пораз у Банатском 
Деспотовцу, где је наш тим био  некомплетан, учинио да се ствари у самом врху 
табеле поприлично закомпликују. Наиме, Раднички, Бочар и Партизан из Беле 
Цркве имали су исти број победа и пораза. Шампиона је требао да реши мини 
лига између ова три тима. Међутим, раније поднета жалба Белоцрквана на пораз 
у Лазареву, усвојена је од стране Савеза, па је то изменило стање на табели и 
осамило Партизан на првој позицији. 
  Године 1980. на Годишњој конференцији за председника клуба изабран 
је Рудолф Лемлајн, потпредседници су постали Мирко Јовановић и Јован 
Маричић, а Киш Јанош секретар. Сениорски састав преузео је још једном Срђан 
Влајковић из Панчева.
 Раднички је у новом првенству након последњег кола поновио резултат 
из претходног – друго место. Ковинци су највећег противника имали у Машинцу 
из Зрењанина који их је савладао оба пута. Прво у Зрењанину (78:65), а онда и 
у Ковину (100:98). Влада Марковић је, пишу Ковинске новине, погодио кош за 
изједначење, али је на интервенцију судијског пара утврђено да се то догодило 
након звука сирене за крај утакмице.  
 Сачувани резултати из архиве Ковинских током ове сезоне су следећи: 
победа над екипом из Бочара (95:93), Југобанатом у Пландишту (107:83), затим над 
Младошћу у Банатском Деспотовцу (88:77), Партизаном из Панчева у Ковину (95:61) 
и Клеком (117:90), Средњошколацем у Сечњу (59:55) и у Качареву над  Јединством 
(72:70). Занимљивост утакмица са Качаревцима у то време јесте да им је један од 
главних играча био Соломун, који је са доста успеха наступао и за рукометни клуб 
из овог места који се такмичо и у Другој савезној лиги.
 У наредном превенству које је почело у мају 1981. године, Кокора је 
преузео први тим, као играч - тренер. Састав црно-белих био је ослабљен  за 
Родића, Митровића, Стојановића и Марковића (Петар), који су отишли у ЈНА, 
док се Милошев вратио са студија из Приштине. 
 После два стартна пораза од Јединства у Качареву и Пролетера у Банатском 
Карловцу, Раднички је до полусезоне савладао све противнике, међу њима и 
Пролетер у Мраморку са 15 разлике. У истом ритму наставио је и у другом делу 
када је поново поражен Пролетер из Мраморка, овога пута у Ковину (80:76). 
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 За прво место на табели водила се велика борба. Три кола пре краја 
Раднички је савладао Бочар (100:97) и Клек у Ковину (102:95), а изгубио у Сечњу од 
Средњошколаца (70:68), па се нашао у троуглу са Кикиндом и Јединством из Качарева. 
Три тима имала су исти број победа и пораза, тако да је првака лиге и путника 
у виши ранг одлучивао мини-турнир ових екипа. У две изузетно драматичне 
утакмице Раднички је најпре савладао Јединство (80:79), а потом и Кикинду (88:86) 
после продужетка, те тако обезбедио прво место.
 Повратак у Квалитетну лигу Војводине извојевао  је следећи састав: Влада 
и Бранко Марковић, Стошић, Попадић, Милошев, Кокора, Петковић, Топић, 
Вукосављевић, Топаловић и Стојић.
 Раднички је већ од јесени поново био у такмичарском погону у Квалитетној 
лиги Војводине, а  серију победа у нижем рангу заменили су порази у вишем. 
На први тријумф чекало се све до трећег кола у другом делу првенства, када је 
савладана Сутјеска из Бачког Доброг Поља (87:79). Црно-бели састав је затим 
ангажовао бившег центра београдског Партизана Поповића као новог тренера, 
како би Кокора могао што више да се фокусира само на игру, из војске се вратио 
Петар Марковић, а из играчке пензије активиран је Дејан Топић. Испоставило 
се да је "мобилизација" у ковинском саставу закаснила. Пораз од Машинца учинио 
је да Раднички испадне из лиге, а карту за повратак већ од маја тражио је у Летњој 
лиги Баната. 
 Ковински састав чекало је још једно вруће лето на теренима Друге 
војвођанске лиге, мање због температуре, више због резултата. Првак је поново 
решен након "продужетка првенства". За разлику од претходне ситуације када су 
три екипе лигу завршавале са истим бројем бодова, овога пута круг су затворили 
Раднички и Јединство из Новог Бечеја. Обе екипе имале су по једну победу у 
међусобним дуелима, које су остварене истом разликом – од осам поена. Судбина 
првака одлучена је на неутралном терену у Качареву, а Раднички је победио са 79:73. 
Састав екипе из нашег града био је овакав: Бранко и Петар Марковић, Стошић, 

РАДНИЧКИ – ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 88:130
  
 Априла 1983. пред око 1.500 гледалаца у Хали спортова у Ковину гостовала 
је Црвена Звезда.  Београдски састав био је готово комплетан. Недостајао је 
једино Зуфер Авдија, док су наш тим појачали Кешељ из Вршца и легенда 
југословенске кошарке и играч београдског Партизана Дражен Далипагић.  
Утакмица је завршена резултатом 130:88 (59:51, полувреме) за тим из државне 
престонице.

 "Имате добру екипу. Ту је ветеран Кокора, а поред њега одлично 
напредују млади Топаловић, Стошић и Петар Марковић", рекао је 
легендарни тренер Ранко Жеравица, а одушевљен позивом да дође у Ковин 
био је Далипагић. 

 "Драго ми је да сте ме позвали да гостујем у вашем граду, одувек 
сам био поборник популаризације кошарке и зато сам и данас дошао",  
рекао је популарни Праја.
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Топаловић, Паул, Топић, Родић, Вукосављевић, Петковић, Радуловић, Кљајић 
и Кокора, играч – тренер.
 Повратак у најјачу лигу војвођанске кошарке у сезони 1982/83. Раднички 
је отпочео победом против Херцеговца из Гајдобре (106:104 – поенима за тријумф 
Петра Марковића са линије пенала у последњим секундама). 
 Сезону је завршио као осми, а она је имала неколико куриозитета. Први 
прекид једног меча у Ковину на кошаркашким теренима догодио се на утакмици 
против екипе из Старе Пазове након што је Стојић нехотично закачио судију 
у намери да дође до лопте, а овај то схватио као покушај напада и означио 
превремени крај. Затим утакмица против Вршца која је играна у два дана, јер 
су у два наврата ломљене табле. Прву је "покварио" играч гостију Кешељ при 
покушају да закуца, док је резервна пукла при уношењу на терен.  Утакмица је 
завршена сутрадан, након што је трећа табла пристигла из Делиблата, на зајам од  
КК Омладинца. Иначе, Раднички је победио Вршчане (97:91). Такође, одиграна је и 
прва утакмица у новој хали Основне школе Ђура Јакшић. Пред око 1.000 гледалаца 
Раднички је поражен од Спартака из Суботице (114:89).
 Неки од резултата уз стрелце из ове сезоне изгледају овако: победа 
над Ешћегом (90:78; Петар Марковић 33 поена), победа над Славијом (92:89; 
Ж.Петковић 22 поена), победа над Његошем из Ловћенца (98:89; Кокора 28 поена), 
победа у Зрењанину над Машинцем једним од фаорита за прво место (90:85; Кокора 
30 поена).

Екипа Радничког из 1983. године - састав: Петар Марковић, Васа Стошић, 
Александар Топаловић, Габријел Паул, Дејан Топић, Жарко Родић, чика Јова Зафировић 

(стоје), Мића Вукосављевић, Жељко Петковић, Дарко Радуловић, Ливијус Кокора, 
Бобан Кљајић и Бранко Марковић (чуче)
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ПРВА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОШАРКАШКА УТАКМИЦА У КОВИНУ: 
ПОРАЗ ПОСЛЕ ПРОДУЖЕТКА

 Године 1983. одржана је и прва међународна кошаркашка утакмици у 
Ковину.  Раднички је угостио Сент Џонс универзитет из Колиџвита, Минесота 
– САД.  После турнеје по СР Немачкој и Аустрији, Американци су дошли и у 
Југославију. Пред више од 1.000 гледалаца гост је победио после продужетака 
резултатом 115:109 (98:98, 51:51). Ковински састав појачали су Тороман из 
ИМТ-а, Пауновић из Динама Панчево и  Шћепановић из Смедерева. 
 РАДНИЧКИ: Радуловић, Стошић 19, Шћепановић 13, Топаловић 3, 
Паул, Тороман 6, Кокора 8, Ж. Петровић 2, Пауновић 22, Кљајић 2, Стојић, 
П.Марковић 34.
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 У години када је прославио 15. рођендан, Раднички је испао из Квалитетне 
војвођанске лиге. Црно-бели су били при дну табеле, а сваку шансу за опстанак 
однела је реорганизација лига. 
 Поменута реорганизација учинила је Другу војвођанску лигу знатно јачом 
него претходних година, тако да се од подмлађене екипе ковинског клуба у новој 
сезони није ни очекивао атак на виши ранг. Највећи успех у сезони била је осмина 
финала Купа Војводине у којој је Раднички поражен од Гарнизона из Новог Сада 
(67:60), за који су наступали играчи из два најјача државна ранга, а који су у том 
тренутку били на одслужењу војног рока.
 Такође је у Ковину још једном гостовао Партизан, предвођен тренером 
Моком Славнићем. Ни овога пута није се постављало питање победника (124:74 
за београдски састав).
 Године 1985. се уз Раднички и Пролетер из Мраморка у Другој војвођанској 
лиги нашао и Омладинац из Делиблата. Делиблаћани су на домаћем терену нанели 
пораз Радничком који је Ковинце умало коштао првог места.
 Иако је освојио прво место, Раднички у квалификацијама није успео да се 
домогне и вишег ранга. Од црно-белих у два меча била је боља Кикинда. После 
победе на домаћем паркету од 24 поена разлике, Кикинђани су тријумфовали 
и у Ковину, са 2 поена предности. Ковинске бележе да је Раднички већ после 19. 
минута игре остао без помоћи Александра Топлаовића којем су судије досудиле 
пет пенала, а у 32. миннуту из истог разлога терен је морао да напусти и Петар 
Марковић. 
 Ни следеће сезоне Раднички није успео да се пласира у виши ранг. Кључан 
меч био је у Инђији. Радничком је требала победа, али је изгубио резултатом 90:71. 
 Ипак, из четвртог покушаја ковински кошаркаши су успели да се врате у 
Квалитетну војвођанску лигу. Било је то у сезони 1986/87, када је Раднички велику 
борбу за титулу водио са Лифамом из Старе Пазове. Два тима су после сусрета у 
Ковину и победе Радничког (87:62) била бодовно изједначена на табели, али је 
наш тим имао предност у рангирању због бољег учинка у међусобним сусретима, 
с обзиром да је у Старој Пазови изгубио са само 9 разлике. Ипак, неочекивана 
одлука Савеза да Лифаму за "зеленим столом" после жалбе додели победу у једном 
сусрету који је претходно изгубио на паркету, избацила је тим из Старе Пазове на 
прво место. Пласман на табели није се мењао све до последњег кола, када је лидер 

ПАРТИЗАН И ИМТ ГОСТОВАЛИ У КОВИНУ
 Током сезоне Раднички  је поново одиграо два изузетно јака пријатељска 
сусрета са тимовима из највишег ранга. Најпре са Индустријом моторних 
возила (ИМТ) из Београда, пред око 1.000 гледалаца, у утакмици хуманитарног 
карактера за помоћ настрадалима у земљотресу на Копаонику, а потом и са 
београдским Партизаном, који је предводио Горан Грбовић. Утакмица је 
завршена резултатом 127:63 за црно-беле.
 Раднички: Несторовић, Стошић 22, Кљајић 6, Смиљнаић 2, Марковић 
25, Стојић 2, Вукосављевић 4, Милошев 10, Родић, Паул 2, Петковић 3. 
Радуловић 15
 ИМТ: Кустудић, Кречковић 12, Тороман 7, Цакић 22, Бабић 12, Луковић 
24, Мирослав Мута Николић 26, Вучетић 2
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поражен у Дубовцу од екипе из Беле Цркве, док је Раднички савладао Стражилово 
у Ковину и тако претекао на табели јединог ривала у борби за виши ранг. 
 Састав Радничког у овој сезони био је следећи: Кокора играч и 
координатор стручног штаба, капитен Кљајић, Стошић, Топаловић, Радуловић, 
Паул, Марковић, браћа Горан и Зоран Маричић, Ранковић, Баковић и 
Дамјановић,тренер Мирко Поповић.
 Нажалост, и овај пут повратак у елитну дивизију покрајинске кошарке трајао 
је само сезону. Раднички је тек после десет пораза уписао прву победу. Савладао 
је Сутјеску из Бачког Доброг Поља (84:78).  Уз одличну партију Петра Марковића 
који је постигао 44 поена, Топаловић је убацио 20, Вукосављевић 15, Стошић 8, 
Кокора 7 и Кљајић 5. Раднички је био бољи и од Динама из Панчева (67:64 – Стошић 
и Топаловић по 17, Марковић 13), али је после прекида у утакмици са Кикиндом и 
пораза (87:82) постало јасно да црно-бели неће успети да изборе останак у лиги.
 Сезона у нижем рангу, Другој војвођанској лиги, Радничком је донела 
исте муке као и претходна у вишем – борбу за опстанак. Исти је обезбеђен тек  
повратком Кокоре, Родића и још неких ветерана у тим.
 У првенству 1989/90. Раднички није успео да се спаси испадања, али је шансу 
за повратак тражио кроз Летњу лигу, најнижи степен такмичења који је обухватао 
тимове из Јужног Баната.
 Наредно првенство црно-бели састав завршио је као други, а реорганизација 
лига, због распада СФР Југославије, погурала је ковински тим у виши ранг. Ковинске 
бележе и састав Радничког у победи над Мраморком 57:55, уз стрелце: Јовановић 
11, Ранковић 8, Малешевић, Драгиша Царић 12, Ловић, Миленко Јаџић 2, 
Баковић 6, Зоран Маричић 16, Дејан Савић, Милиновић 2. 
 Сезона 1991/92. донела је повратак на паркет и халу као обавезно место 
одигравања утакмица. Раднички је сезону отворио победом над вечитим ривалом 
Динамом (66:59), а Ковинске новине бележе следећи састав на овом мечу: Половина, 
Вакић, Милиновић, Ђурашинов, Савић, Баковић, Плесконић, Ранковић, 
Кљајић, браћа Маричић (Горан и Зоран), Јаџић и Анђелков. 
 Раднички је  углавном бодове скупљао на домаћем терену, а две победе 
изборио је уз звук сирене за крај утакмице: Против Јединства (61:60) поенима 
Јаџића, односно тројком Баковића против Новог Сада (59:58). Остало је убележено 
и да су поене на овој утакмици постигли Ранковић 14, Кљајић 13, Горан Маричић 
11, Зоран Маричић 10, Баковић 7 и Царић 4.
 На крају сезоне Раднички је био четврти.
 Након овог  првенства Раднички је таворио при дну Друге српске лиге, а 
опстанак у овом рангу обезбеђивао је углавном кроз плеј-аут. Тако је било све до 
првенства 1996/97, када је оформљен тим који је драстично поправио положај 
црно-белих на табели у односу на претходне сезоне. 
 Тим који је са клупе предводио Дејан Топић у првих седам кола остварио је 
исто толико победа, а изгледао је овако: Балетиновић, Анђелковић, Црнчевић, 
повратник Топлаовић, Кокора, Царић, Јаџић, Мариновић, Ковачевић. 
Савладани су Динамо у Панчеву (85:82), Борац у Старчеву (69:67), Кондивик у Вршцу 
(88:76), Пролетер у Мраморку (73:63), док су у Ковину положени на "плећа" Агропан 
(97:90), Царина (83:62) и Аб Планина из Пландишта (106:75). Овакве партије најавиле 
су борбу за место у квалификацијама за попуну Друге српске лиге.   
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 О учеснику квалификација одлучивали су Раднички и Динамо из Панчева. 
Екипе су на крају првенства имале исти број бодова и по победу и пораз у међусобним 
дуелима, док је кош-коефицијент последњи параметар у одлучивању пласмана на 
табели био благо на страни тима из нашег града 1.37:1.33. И када се очекивало да 
Раднички постане тим који је освојио титулу, Комисија за такмичење одлучила је да 
не региструје утакмицу Раднички – Бешка, која је завршена резултатом  178:74 за 
Ковинце "на основу сумњи и индиција у нерегуларност утакмице", како пише 
у допису Савеза, али не и доказа који би поменуте сумње потврдили, пренеле су 
Ковинске новине. Председништво Кошаркашког савеза Србије одбацило је предлог 
своје Такмичарске комисије да се игра меч за титулу на неутралном терену, тако да 
је Раднички остао без шанси за промоцију у виши ранг.
 Следеће сезоне сениорски састав преузео је тренер Драган Маринковић, а 
играчки кадар су појачали искусни тројкаш Зоран Тодоровић из Гоше (Смедеревска 
Паланка), Драган Милосављевић и Миле Николић (из омољичке Младости).
 Након лигашког дела Црепаја, Кондивик, Пландиште и Раднички обезбедили 
су пласман на "фајнал-фор" у панчевачком Стрелишту, где су кроз мини-лигу од 3 
кола одлучили путника у виши ранг. Раднички је савладао најпре Кондивик из Вршца 
(102:92),  а онда и Црепају (87:83). Испоставило се да је овај тријумф Ковинцима 
донео и прво место,  тако да меч против Пландишта није имао утицај на табелу. 
Ипак, тим тренера Маринковића победио је и по трећи пут у Панчеву  (85:62) и 
“оверио“ титулу.
 Толико чекану сезону у вишем рангу – Другој српској лиги ковински 
кошаркаши отворили су победом службеним резултатом, јер у Ковин није 
допутовао ривал из Сечња. Осим ове победе Раднички је до краја првенства уписао 
само још једну, овога пута на терену, против Динама (109:101), тако да су кроз плеј-
аут још једном тражили и нашли "карту" која гарантује останак у истом рангу и 
нардне сезоне. 
 У нову сезону 1998/99. Раднички је ушао уз додатак Аквапан крај имена по 
главном спонзору, фирми из Чачка, а новина је било и када је у питању струка. Наиме, 
Зоран Тодоровић преузео је тренерску функцију од имењака Маринковића, а 
први асистент био му је  Александар Топаловић, који је завршио играчку каријеру. 
Тодоровић је поред тренерског посла наставио и активно да игра за клуб.
 Састав Радничког био је овакав: Николић, Мијаиловић, Матовић, 
Симић, Ковачевић, Тодоровић, Зафировић, Рвовић, Швоња, Рајковић, Топић 
и Стаменковић.
 Резултати из сезоне: победа над Новим Садом (81:77; Матовић 13, Рајковић 
22, Николић 12 поена), па у Бачкој Паланци (71:53; Матовић 22, Рајковић 12, 
Николић 22), пораз од Апатина у Ковину (77:75), победа над Пролетер Нафтагасом 
у Ковину (76:68), победа у Врбасу (81:79; Слободан Рајковић 21 поен, Предраг 
Ковачевић 17), пораз у Зрењанину  од Машинца (70:69),  пораз од Пролетера у 
Зрењанину, победа над Оџацима (116:56) у Ковину,  победа против Бачке Паланке 
(73:56), пораз у Апатину (90:79).
 Раднички је изборио пласман у плеј-оф, где је имао следеће резултате: пораз 
у Ковину од Динама (84:81), па од Радничког у Новом Саду (72:71), затим од Сутјеске 
у Врбасу, па победа над Сутјеском у Ковину (77:73) и победа у Панчеву над Динамом 
(93:75).
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 Сезона 1999/2000. донела је још једну смену на клупи. Уместо Тодоровића 
екипу је преузео Миша Попадић, а састав ковинског клуба био је следећи: Ђорђе 
Матовић,  Зоран Анђелковић, Стеван Милошевић, Дарко Јасика, сви преко 
два метра, Милован Николић, Александар Топаловић, Слободан Рајковић, 
Предраг Ковачевић, Предраг Топић, Александар Рвовић, Ненад Бобић, Ненад 
Зафировић, Марко Рогожарски, Марјан Видовић и Дарко Рнић.
 Још једном је Раднички успео да избири плеј-оф. Тренер Попадић због 
честих повреда готово да ни на једном сусрету није имао комплетан састав, а након 
пораза у доигравању од Врбаса у Ковину и Кондивика у Вршцу, управа је одлучила 
да га смени, а уместо њега први тим је преузео Топаловић.
 За разлику од две претходне сезоне, у оној која је почела 2000. године 
Раднички није обезбедио пласман у плеј-оф. Као најслабија екипа у троуглу са 
Данубијусом и Сомбором, сви су имали скор од по 8 победа и 6 пораза,  црно-бели су 
морали да разигравају за останак у лиги. Пренесених 6 победа и максималних 12 
бодова ковинском саставу су знатно олакшали тај посао. 
 Пред нову сезону Раднички је због финансијских проблема приступио 
компанији Ковин, тако да је променио и име. На клупу Ковина сео је  Миша 
Попадић, као главни тренер, уз помоћника Бобана Кљајића. Пет нових имена 
у играчком  саставу били су: Страхиња Јокић, центар, 208 цм, који је пристигао 
из суботичког Спартака,  иначе брат много познатијег Николе, играча НБА тима 
Денвера,  Игор Држајић, центар 207 цм (дошао из панчевачког Динама), Милош 
Милосављевић, 188 цм, плеј (Партизан Београд), Александар Настић 204 цм, 
крило (Смедерево) и Ковинцима добро знани Матеј Балентиновић, центар. 
 Резултати: победа над АИК-ом у Б. Тополи (110:104) после продужетка, 
победа над Динамом из Панчева (93:82), победа над Пролетером из Зрењанина 
(84:77), победа над Апатином, победа над Панон системом у Новом Саду, пораз 
од Новог Сада у гостима, победа над Пластиком из Житишта (Бобић 30 поена, 
Балетиновић 22), пораз од Оџака у гостима, пораз од Кикинде после продужетка 
(114:105)  у Ковину. Победа над Сутјеском у гостима (99:80).
 Екипу је потом од Попадића преузео Мирослав Кањевац са помоћником 
Миланом Стефановићем, а Ковин је победио Агробанат из Пландишта (97:80; 
Бобић 28 понеа, Николић 23, Држајић 18, Настић 14, Милосављевић 5) и 
службено Сомбор који није допутовао у Ковин (20:0).
  После првог дела првенства Оџаци су били убедљиво први са свих једанаест 
победа, док је Ковин, као и Кикинда имао 8 победа и 3 пораза.
 У другом делу првенства резултати нашег тима били су: победа над АИК-
ом (100:67; Бобић 18, Стојановић 14, Николић 12, Држајић 6, Рајковић 11, 
Настић 9, Буквић 2, Јокић 14, Рогожарски 3 и Милосављевић 11), победа над 
Динамом (99:53), победа над Пролетером (104:85; Рајковић и Бобић по 5 тројки), 
Панон систем,  победа (110:85), победа над Новим Садом у Ковину, пораз од Оџака 
у Ковину (89:79), и победа у Кикинди  (88:81). 
 Тријумф у Кикинди обезбедио је Ковину пласман у трећи ранг државног  
такмичења,  тако да пораз од Тамиша у Панчеву (83:55) у последњем колу првенства 
није утицао на пласман тима из нашег града.
 Састав који је избори улазак у виши ранг: Милован Николић, Ненад 
Бобић, Новица Стојановић, Игор Држајић, Слободан Рајковић, Александар 
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Кокора, Александар Настић, Матеј Балентиновић, Страхиња Јокић, Марко 
Рогожарски, Милош Милосављевић, Милош Буквић и Бранко Јереминов. 
Нешто мало пре уласка у штампу материјала за ову књигу Јереминов се одлучио 
за играчку пензију. У кошаркашком "си-ви"-ју остаће уписано да је освајач четири 
златне медаље са европских првенстава у млађим категоријама (у генерацији 
са Теодосићем, Штимцем, Тепићем, Лабовићем...), као и наступи у следећим 
клубовима: Хемофарм, Тамиш, СЗТЕ (Мађарска), Тимба (Румунија), Имортал 
(Португал) и Валга-Валка (летонско-естонски састав).
  Ковин је у трећем државном рангу играо само у сезони 2002/03.  
Резултати: пораз од Авала Аде (97:77), победе над Колубаром (101:94), Торлаком 
(103:79), Ушћем (91:79), затим победа на Умком у Београду (103:90), пораз у Ковину 
од Железник Воркерса (87:82), пораз у Врбасу (99:91), победа над Војводином (86:64), 
победа над Оџацима, једним од главних конкурената за улаз у Прву Б лигу ( 89:76), 
пораз од Авала Аде у Ковину (84:75), пораз од Колубаре у Лазаревцу (103:99), победа 
над београдским Торлаком (98:90). Иначе, Торлак је развојни тим београдског 
Партизана, у који црно-бели шаљу младе игрче да се развијају и напредују јер 
у првом тиму немају довољну минутажу. Тренер Торлака те године био је Киме 
Богојевић који је једне сезоне успео да одведе Партизан на завршни турнир Евро 
лиге, најјачег клупског такмичења на Старом континенту. 
 Од Резултата Ковина архива Ковинских бележи још: победу у гостима над 
Ушћем из Београда (84:76), Умком у Ковину (79:68; у том тренутку тим из Ковина био 
је шести на табели), пораз од Железник Воркерса (83:75), пораз у Ковину пред пуном 
халом од Врбаса (99:94), пораз у Новом Саду од Војводине (110:81), победа над 
Беовуком (95:90), пораз од Лионса (86:80), пораз у Ваљеву од последњег Металца 
(82:77), пораз од Топ Радничког  (67:66) у Ковину и пораз у Оџацима (86:71).
 Из разговора са неколико кошаркашких стручњака могло би се закључити 
да је  лига у којој је Ковин играо у сезони 2002/03. са тренером Петром Марковићем 
као шефом струке била најјача у новијој историји клуба, било да се клуб звао 
Раднички или Ковин. Клуб је тада био прикључен Првој српској лиги - центар, 
где су углавном тимови из Београда и околине, док су Ковинци стандардно (због 
географије) наступали у групи север.
 Иако је Ковин изборио опстанак у лиги, управа клуба је одлучиула да због 
великих финансијских трошкова игра у Другој српској лиги. 
  Наредне сезоне 2003/04. екипу су чинили: Стојановић, Бобић, Ковачевић, 
Рогожарски, Кокора, Шаренац, Јаџић, Лазовић, Видовић, Зафировић, 

ЈЕРЕМИНОВ И МАРКОВИЋ УЗ НБА ЗВЕЗДУ ЏЕЈМИСОНА

 Бранко Јереминов, кошаркаш Ковина, и тренер Петар Марковић 
боравили су у Адидас кампу у Београду за најперспективније играче чији је 
промотер био Ентоан Џејмисон, у то време играч Голден Стејт Вориорса и 
девети стрелац у сезони НБА првенства. 
 Од кампа у нашој земљи Адидас је звучније име послао само на свој камп 
у Минхену. Наиме, промотер кампа, који је организовао спортски бренд у овом 
немачком граду био је Коби Брајант суперстар Лос Анђелес Лејкерса, који је 
трагично настрадао у хелихоптерској несрећи 2020. године.
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Стојичић, Рајковић, Перовић, Росић, Тодоровић, Рајић, Николић, Ђуровић, 
Недељковић и Држајић, тренер  Бојан Ђурашинов.
 Резултати: пораз од Крајине у Ковину (96:79; Стојановић 27, Видовић 17, 
Зафировић 15), победа у Црвенки (83:82; Стојановић 23, Видовић 18, Ковачевић 
13, Лазовић 11), победа над АИК-ом (75:68; Стојановић 29 поена, Ковачевић 14), 
пораз у Темерину (118:86), пораз од Апатина у Ковину (92:80), победа над Кикиндом 
у гостим (67:66), пораз у Ковину од Новог Сада (83:78), победа над Светим Ђорђем 
из Житишта (91:69; Ковачевић 28 поена, Држајић 19, Стојановић 18), пораз у 
Сенти (87:70), па од Данубиуса (83:63), победа над Панчевом службеним резултатом, 
победа против Пландишта (88:85), победа над Црвенком (83:77; Кокора и Држајић 
по 21 поен), победа у Апатину (84:80), пораз од Темерина у Ковину (101:89), па од 
АИК-а у гостима (107:59), победе службеним резултатима над Ловћенцем и Пивотом, 
победа над Сентом (90:76; Држајић и Ковачевић по 18 поена, Стојановић и 
Зафоровић по 16, Видовић 13), порази од Новог Сада (64:39), Житишта (82:73), 
Данубијуса (94:67) и Пландишта (89:87), а затим две победе службеним резултатом 
од по 20:0 над Ловћенцем и Панчевом, који су иступили из лиге.
 И трећу сезону за редом Ковин је почео са новим тренером. После 
Ђурашинова, шеф струке је постао Ненад Ненка Јереминов, а екипа је на крају 
првенства заузела пето место.
 Резултати, уз имена стрелаца Ковина са појединих утакмица у сезони 
2004/05. били су следећи: пораз у Бачкој Тополи (89:63), победа над Темерином 
у Ковину (71:69; Јереминов 18, Зафировић 12, Бобић 11, Шаренац и Јаџић по 
8, Рнић 7, Стојановић 6, Обућина, Јарић, Николић, Радивој, Лазовић, Илић, 
Кокора и Ђуровић), пораз у Кикинди (83:55), па од Војводине 2 (94:83), Апатин 
побеђен у Ковину (98:87;  Јереминов 27 поена, Бобић 20), Центар Панчево – победа 
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(101:70; Јереминов 27 поена), Бачка Паланка (104:82; Рнић 27, Бобић 24), пораз у 
Сенти (92:88) и Бачком Јарку (109:99), пораз од лидера Бачке Тополе у Ковину (73:55; 
Рнић 20 поена, Кокора 13), победа над Пландиштем (100:65), Динамом у Панчеву 
(92:85), пораз од Житишта у Ковину (98:93), победа над Војводином 2 (79:74), победа 
над Темерином у гостима (64:63; Рнић 19 поена), пораз у Апатину (90:79), пораз у 
Ковину од Кикинде (84:66), победа против Бачког Јарка (98:82; Кокора 26), победа 
у Бачкој Паланци (65:64), пораз у Панчеву од Центра (82:79), победа над Сентом 
(102:82),  над Крајином из Крајишника (80:79), победа у Пландишту  (101:99), победа 
над Динамом у Ковину (80:72) и пораз у Житишту (120:107).
 У сезони 2005/2006. Ковин је играо у следећем саставу: Маринковић, 
Добричан, Ковачевић, Кокора, Рнић, Радоје Јаџић, Зафировић, Николић, 
Лазовић, Перовић, Јокић, Миловановић, Ерменц, Јеремић, Вукосављевић и 
Игор Јереминов.
 Резултати тима из нашег града били су следећи: Спорт кеј  (90:77; Кокора 
18, Николић 16, Рнић 15, Добричан 14), пораз у Крајини (91:83; Ковачевић 30), 
победа над Житиштем (94:81; Ковачевић 20, Рнић 19, Добричан 17, Кокора 
15, Маринковић 12), победа у Оџацима (97:75; Добричан 23), пораз од Центра 
у Ковину (74:66; Панчевци тада били лидери на табели), победа у Бачком Јарку 
(94:89;  Ковачевић 27, Кокора 16, Добричан 12, Рнић 11), па над Сентом (108:82), 
Лазаревом (108:82, Рнић 21), Зрењанином (84:70) и Војводином (74:70, Рнић 20, 
Зафировић 17), пораз од Војводине Нис-гас 2 (93:89; Рнић 31, Добричан 24, 
Ковачевић 17), победа над Апатином (94:83), Спорт кејом  у Новом Саду (68:64, 
Рнић 20, Кокора 18, Добричанин 15), Грмечом (76:67; Кокора 23, Ковачевић 16), 
Оџацима (Ковачевић 26, Рнић 20), пораз у Житишту (99:85, Рнић 24, Ковачевић 
21), пораз од Центра у Панчеву (70:64), пораз у Новом Саду од водеће Војводине  
13 разлике, победа над Бачким Јарком (84:78; Рнић 25, Добричан 19), победа 
против Лазарева (107:73; Николић 18, Bобић 14, Рнић 12, Зафировић 11, Ерменц 
10, Ковачевфић 9, Перовић 9, Јаџић 8, Кокора 5, Јереминов 4), победа над 
Војводином Нис-гас 2  у Ковину (84:66; Рнић 33, Ковачевић 17), пораз у Апатину 
89:80 (Ковачевић и Рнић пo 24, Перовић 19), пораз у Зрењанину  (82:75).
 Након сезоне 2006/2007. Ковин је испао из Друге српске лиге, па је повратак 
у четврти ранг домаће кошарке тражио је преко Летње лиге. С обзиром да је 
ово такмичење трајало свега неколико месеци,  екипа која је испадала из Друге 
српске лиге, а потом одмах освојила титулу у Летњој, не би губила годину, већ би 
од октобра могла да се врати у ранг из којег је испала и била спремна за сезону 
2007/08.
 Ковин није био једини тим из нашег града који је преко "бетона" тражио 
карту за Другу српску лигу од јесени 2007. године. Наиме, Жељко Милошев и 
Влада Рнић, писао је Мој Ковин у броју из јуна поменуте године, регисторавали су 
Кошаркашки клуб Раднички, који се као и Ковин такмичио у овој лиги, само другој 
групи.
 "Пре неколико месеци, Жељко Милошев и Влада  Рнић у Министарству 
за спорт и омладину регистровали су кошаркашки клуб под именом 
Раднички. Недуго потом Спортски савез их је примио у породицу спортских 
клубова општине." 
 Била је то, иначе, једина година када је у кошарци у Ковину игран градски 
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дерби, а да су учесници били овдашњи клубови. 
 Оба ковинска тима заузела су једно од прва два места у својим групама, тако 
да су стекла право да разигравају за виши ранг. Финалну групу чинила су четири 
тима, а пласман на два боља места у њој, након шест одиграних кола, значио је 
Другу српску лигу од јесени 2007. године.
 Поред Ковина и Радничког ту су се нашли још и Бела Црква и Динамо из 
Панчева. Најбоље позициониран пред завршне мечеве (с обзиром да су се 
преносили бодови из мечева лигашког дела) био је Ковин, који је имао 11 бодова. 
Панчевци су имали 10, а Раднички и Бела Црква по 7.
 Локална штампа бележи да је у оба сусрета ривала из нашег града победе 
однео Ковин. У првој службеним резултатом од 20:0 због прекида утакмице, док 
је у другој одиграно свих 40 минута, током којих је Ковин убацио три поена више 
(94:91).
 Кроз следећу Летњу лигу Раднички је изборио пласман за виши ранг, док је 
Кошаркашка комапнија Ковин одлучила да прекине финансирање мушке секције, 
тако да је наш град поново имао само један мушки клуб.
 Сезону 2009/10. Раднички је завршио као трећи на табели са скором од 18 
победа и 6 пораза. Исти омер имала је и Крајина из Крајишника на другом месту. 
Прва на табели и сигуран путник за виши ранг – Прву српску лигу, била је Стара 
Пазова која је уписала 19 победа.
 Гласине о могућем одустајању Крајине од промоције због недостатка 
новца подгрејале су наде ковинсом саставу да се може наћи у Првој српској лиги. 
Међутим, ово место пикирали су и тимови из Прве српске лиге који су се нашли у 
зони испадања (Кикинда и Срем) јер су тумачили, испоставило се и исправно, да би 
Савез могао да скрати (за то једно место) број екипа које се селе у нижи ранг.
 После мноштва комбинација, гласина и полувести, првенсто завршено 
средином априла епилог је добило последњег дана августа. Раднички се, ипак, 
нашао у вишем рангу, али након што је од такмичења у Првој српској лиги одустала 
екипа Светог Ђорђа из Житишта.   
  На премијери у Првој српској лиги у сезони 2010/11. Раднички није морао 
да страхује за опстанак. Наиме, пре почетка првенства од такмичења су одустале 
две новосадске екипе Спорт кеј и Дуга, јер сале у којима су играле нису могле да 
испрате нова правила. Линија за три поена померена је са 6,25 метара на 6,75, 
а због малих димензија на ова два терена није могла да буде исцртана у пуној 
дужини. 
 Први изнад црте опстанка на крају сезоне био је управо ковински клуб, који 
је прву победу на паркету забележио тек у 15. колу када је савладао Врбас.  Од 
укупно седам тријумфа Ковинци су један више забележили службеним резултатом 
(20:0), него на терену.
 Ипак, у наредном првенству 2011/12. црно-бели тим није успео да се 
спаси испадања. Свега три победе биле су довољне за претпоследње место у 
конкуренцији четрнаест клубова. 
 У сезони 2013/14.  Раднички је на завршној табели заузео место одмах иза 
неприкосновеног лидера Банатског Новог Села, које је у 24 утакмице поражено 
само једном. Ковинци су имали скор од 19 победа и 5 пораза, а уз шампиона у 
Ковину их је само поразио Јадран из Голубинаца. 
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 Наредна сезона донела је за једно место бољи пласман него претходна и 
повратак у Прву дивизију српске кошарке. Раднички је у 22 сусрета забележио 19 
победа, а сва три пораза имао је од панчевачких екипа:  два пута од Крис кроса, 
који је уз наш тим завршио у вишем рангу иако је био трећи, и једном од Динама. 
Динамо је првенство завршио као шампион, али је одустао од играња у вишем 
рангу.
 Занимљиво је да је Раднички победничку серију, низ од 10 утакмица, 
саставио после пораза од Крис кроса, а да је иста екипа и прекинула ниску црно-
белих. 
 Резултати из сезоне која је донела промоцију: Крис Крос – Раднички 78:63, 
Раднички – Војка 86:70, Раднички - Ру кош 96:87, Партизан – Раднички 64:96, 
Раднички – Динамо 78:65, Раднички – Пинк 109:50, Јадран – Раднички 60:89, Раднички 
– Омладинац 107:56, ЛСК – Раднички 80:89, Раднички - Дружина Козловац 107:67, Нова 
Пазова – Раднички 60:87, Раднички - Крис крос 78:83, Војка – Раднички 64:79, Ру кош 
– Раднички 78:109, Раднички – Партизан 108:61, Динамо – Раднички 87:79, Пинк – 
Раднички 67:109, Раднички – Јадран 106:74, Омладинац – Раднички 64:104, Раднички 
– ЛСК 84:69, Дружина Козловац – Раднички 77:100 и Раднички - Нова Пазова 84:78.
 Састав који је са клупе предводио Бојан Ђурашинов изгледао је овако: 
Манић, Досковић, Симић, Папић, Зафировић, Предраг и Ненад Грујевић, 
Зеленовић, Милошев, Сармеш, Вујковић, Николић, Петровић, Стевановић, 
Ерменц. Пред ову сезону Слободан Рајковић је изабран за председника клуба, 
Срђан Папић за потпредседника, а управу клуба чинили су још и: Дејан Савић, 
Бојан Ђурашинов, Александар Кокора, Зоран Маричић и Мрђан Папић.
 Старт првенства у Првој српској лиги (2015/16.) наговестио је боље издање 
Радничког него у претходном "мандату" у овој лиги. У првих десет кола остварен 
је половичан учинак,  уз победе код куће, и поразе на гостовањима, да би потом 
серија од пет узастопних победа избацила Раднички одмах иза водећег квартета 
на пето место табеле. Скор од 10 победа и 5 пораза, готово да је већ гарантовао 
опстанак у лиги с обзиром да је последња Црвенка била без и једне победе.

Сармеш, Зафировић ,Зеленовић, Николић, Н.Грујевић, Ерменц, П.Грујевић, Вујковић 
(горњи ред), Стевановић, Симић, Папић, Милошев, Досковић, Манић, Петровић 

(чуче), сезона 2014/15
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 После 26 одиграних утакмица Раднички је првенство завршио као пети са 
учинком од 14 победа и 12 пораза.
 Резултати: Раднички - Оџаци 101:62, Железничар - Раднички  82:75, Раднички 
- Јединство 76:67, Футог техномер - Раднички 95:71, Раднички - Крис крос 61:50, 
Хајдук - Раднички 82:75, Раднички - Словен 79:66, Свети Ђорђе - Раднички 80:71, 
Раднички - Академик 93:68, Топола - Раднички 78:76, Раднички - Врбас 87:65, Црвенка - 
Раднички 73:121, Раднички - Стара Пазова 124:85, Оџаци - Раднички 67:110, Раднички 
- Железничар 64:63, Јединство - Раднички 89:62, Раднички - Футог Техномер 69:72, 
Крис крос - Раднички 64:71, Раднички - Хајдук 72:73, Словен - Раднички 68:60, Раднички 
- Свети Ђорђе 61:73, Академик - Раднички 68:70, Раднички - Топола 66:71, Врбас - 
Раднички 77:67, Раднички - Црвенка 77:69 и Стара Пазова - Раднички 62:68.
 Наредне сезоне Раднички је одиграо још боље и заузео четврто место 

Зафировић, Антић, Рнић, Јовковић, Н.Грујевић, П.Грујевић, Мијајловић, (горњи ред), 
Сармеш, Богдановић, Папић, Самарџић, Вујковић, Николић и Ђурашинов (тренер)

што је био један од најбољих резултата у историји клуба. Тим тренера Бојана 
Ђурашинова остварио је 16 победа уз 10 пораза.
 Резултати: Раднички - Словен 92:67, Врбас - Раднички 69:74, Раднички - Дунав 
2014 62:73, Академик - Раднички 103:98, Раднички - Нова Пазова 69:73, Црвенка 
- Раднички 87:91, Раднички - Крис крос 82:74, Раднички - Јединство 87:80, Топола - 
Раднички 67:69, Раднички - Стара Пазова 85:74, Хајдук - Раднички 76:65, Раднички 
- Свети Ђорђе 73:67, Железничар - Раднички 76:80, Словен - Раднички 80:63, Раднички 
- Врбас 80:59, Дунав 2014 - Раднички 72:58, Раднички - Академик 80:93, Нова Пазова 
- Раднички 69:70, Раднички - Црвенка 20:0, Крис крос - Раднички 79:71, Јединство - 
Раднички 66:68, Раднички - Топола 81:74, Стара Пазова - Раднички 0:20, Раднички 
- Хајдук 88:81, Свети Ђорђе - Раднички 77:70 и Раднички - Железничар 66:103.



Историја спорта општине Ковин (1904-2020)

86

 Сезона 2017/18. донела је смену на клупи. Уместо Ђурашинова који 
се, како је навео као разлог одласка, "заситио посла", дошао је Александар 
Топаловић.  
 Серија од 11 пораза од средине октобра до почетка фебруара у многоме 
је предодредила судбину ковинског тима, који је испао у Другу српску лигу, у којој 
тренутно игра и пружа партије за врх табеле. 
 Сезону 2018/19. завршио је на трећем месту, а до самог финиша првенства 
за лидерску позицију борио се са Старом Пазовом и Јадраном из Голубинаца.
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 Кошаркашка прича у Делиблату стала је у једну деценију, бар када је у 
питању сениорска конкуренција, а судећи према архиви Ковинских 

новина започета је крајем седамдесетих година прошлог века.
 Група ентузијаста и заљубљеника у ову игру 1977. године основала је 
клуб. Како нису имали свој терен, као домаћини играли су у Ковину и Мраморку. 
Први састав изгледао је овако: Помана, Николић, Петковић, Стојаков, Јованов, 
Ранисављевић, Симић, Д. и М. Лаловић, Сармеш, Зарија, Петков.
 Дебитантску сезону у Јужнобанатској лиги завршили су на другом месту са 
осам победа.
 Највећи успех у краткој клупској историји остварен је 1985. године, када је 
екипа изборила пласман у Другу војвођанску лигу.
 Пред старт сезоне у клуб су стигли из Ковина Дејан Топић, Жарко Родић 
и Бата Стојић, а шест победа у првих седам кола (међу њима и над Мраморком 
у гостима) показали су да Делиблаћани имају састав који претендује на сам 
врх табеле. На крају првенства Омладинац је заузео четврто место, што му је 
омогућило да се нађе у квалификацијама за Другу војвођанску лигу. Меч на “све 
или ништа” био је против Слоге из Пландишта. У до последње секунде неизвесном 
сусрету, тим из наше општине дошао је до победе поенима Јокића за коначних 
78:77. Најефикаснији у редовима Делиблаћана био је Жарко Родић (26 поена), а 
победнички тим чинили су: Помана, Д. Лаловић (7 поена), Михаиловић, Ћирић, 
М. Лаловић (21), Јокић (10), Илић, Родић (26), Стојић, Топић (14).
 Наредне године у Другој војвођанској лиги наша општина је уз Омладинац, 
имала још два представника – Пролетер из Мраморка и Раднички из Ковина. Како 

КОШАРКАШКИ КЛУБ ОМЛАДИНАЦ
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није имао салу, тим из Делиблата је своје утакмице као домаћин играо у Скореновцу.
 Нажалост делиблатска кошаркашка бајка трајала је свега годину дана. Клуб 
је као десети исапо из лиге, а након још годину дана играња у Јужнобанатској лиги, 
1987. године "угашене" су и мушка и женска секција плаво-белих из Делиблата.
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 Женски одбојкашки клуб БСК из Баваништа основан је готово деценију 
после мушке “секције” овог колектива - 1979 године. 

 "Управа Одбојкашког клуба доноси одлуку о формирању женске 
екипе која ће бити регистрована и ступити у јесен исте године у редовно 
такмичење. Ова формална одлука имала је подлогу у прошлогодишњем 
опредељену да се сачува женска одбојкашка екипа наше Школе. Она је, тада, 
под вођством наставника Стојана Никашиновића учествовала на Школској 
олимпијади у Суботици", наводи у својој књизи Тридесет пет година одбојкашког 
клуба Баваниште Ђура Владисављев.
 Чланице ове екипе биле су: Слађана Секулић, Драгица Тошић, Соња 
Обрадовић, Јасмина Вијатов, Снежана Мунћан, Дивна Антић, Биљана 
Владисављев, Славица Манасијевић, Зорица Миленковић, Зорица 
Манасијевић, Анђа Барта, Оливера Милосављев и Јасмина Грчки. Тренер – 
Драгослав Бугарски - Буги.
 Одбојкашки (женски) "пелцер" успешно је "засађен" у Баваништу шездесетих 
година XX века, када су Милан Каначки и Мија Анђелковић окупили девојке из 
села и током лета отпочели одбојкашке тренинге.
 Девојке нису биле регистроване, нити су играле званичне утакмице. Главни 
циљ био је окупљање током лета и играње рекреативних утакмица. Један од 
традиционалних сусрета  био је онај против девојкака из тадашње Домаћинске 
школе која је постојала у Баваништу. 
 Дебитантску сезону одбојкашице БСК-а имале су у сезони 1979/80. у 
Војвођанској лиги - Исток. После трећег места на полусезони, Баваништанке су 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ БСК 
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дуго биле у трци за 
лидерску позицију, 
али их је на путу 
ка истој спречио 
пораз од вршачке 
Младости.
 Неки од ре-
зултата: победа про-
тив Дунава из Старих 
Бановаца (3:0), победа 
над Пролетером из 
Банатског Карловца 
од 3:0 на домаћем 
терену, уз одличну 
игру Тошићеве и 
Биљане Владисављев, како се наводи у извештају Ковинских новина. Пораз од 
Младости из Вршца (3:2) у Баваништу, победа над Гик Банатом (3:2) из Зрењанина 
код куће, па над Динамом из Панчева (3:1) у гостима, службена победа у Инђији 
над домаћим тимом који се није појавио на терену (3:0), пораз код куће од лидера 
Кикинде са 3:0 (треће на полусезони). Победе над Дунавом, Банатским Карловцем, 
Гик Банатом и Динамом из Панчева, пораз од Младости у Вршцу (3:0) и победа над 
Железничаром из Инђије (3:2).
 Наредне сезоне БСК је имао још једно сјајно првенство. Освојено је друго 
место, а бриљирала је Биљана Владисављев (омладинска репрезентативка 
Југославије), која је потом приступила београдској Црвеној звезди, са свега 16 година 
(а Ковинске пишу да је тада била висока 187 цм).
 Неки од резултата у овој сезони: пораз у Вршцу од Младости 2  (3:0), победа 
над Железничаром из Инђије (3:2), Слованом из Руме (3:0), Гик Банатом у Зрењанину 
(3:2), Пролетером из Банатског Карловца (3:0), Динамом (3:1), Кикиндом (3:0), пораз 
од Динама (3:1), победа над Борцем из Старчева (3:0) у гостима…
 Састав: Дивна Антић, Снежана Мунћан, Јасмина Грчки, Данијела 
Урошев, Славица Максић, Зорица Миленовић, Тамара Владисављев, Соња 
Обрадовић, Љиљана Симичић, Оливера Миливојев, Јасмина Вијатов, 
Биљана Владисављев, Јагода Трајковић, Слађана Секулић и Наташа Хајду.
 У наредне две сезоне сениорски састав заузимао је места у средини табеле, 
али су зато блистале пионирке. Наиме, 1984. године постале су првакиње Војводине 
и тако стекле право да се са преосталих шест република и још једном покрајином 
СФР Југославије боре за титулу државног првака.
 Шампионат је одржан у  Хрватској на острву Бадија (код Корчуле), а БСК је у 
конкуренцији осам екипа заузео шесто место.
 Састав који је обезбедио место у историји клуба изгледао је овако: Тања 
Ракочевић, Биљана Петковић, Биљана Калички, Биљана Магличић, Наташа 
Хајду, Данијела Урошев, Соња Спасић, Весна Николић, Зорана Ђурђев, Тамара 
Шуњеварић, Милена Миленковић и Ружица Цапентић. Вођа пута: Милован 
Шуњеварић, тренер: Драгослав Бугарски и председник Миодраг Савин.
 Ваља напоменути да је Драгослав Бугарски у то време био селектор 
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Омладинске женске репрезентације Војводине.
 Пред старт првенства (1984/85) БСК остаје без Љиљане Симић, још једне 
репрезентативке Војводине из редова Баваништа, која је такође, као и Биљана 
Владисављев, каријеру наставила у београдској Црвеној звезди.
 Млади састав у првом делу сезоне забележио је свега једну победу против 
Бачког Петровца у гостима (3:1), али је у другом делу сезоне заиграо знатно боље и 
још једном заузео једно од места у средини табeле.
 Следеће првенство (1985/86) показало је од самог старта да су девојке 
стасале за овај ранг такмичења и да неће имати проблема као претходне сезоне, 
када је током првог дела првенства опстанак у лиги доведен у питање. У шест кола 
уписале су чак пет победа.  Редом су "падали": Слован из Руме (3:0), Вајска (3:0), 
Сомбор, Бачки Петровац (3:0) и Пролетер из Новог Сада (3:1). "Уљез" у овом низу 
био је Футог, који је једини успео да савлада екипу из наше општине. 
 Баваништанке су силовито кренуле и на старту првенства 1986/87. Заузеле 
су друго место на полусезони иза Спартака из Суботице, од којег су доживеле и 
једини пораз. До 14 бодова дошле су победама над  Динамом из Панчева (3:1) и 
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екипама из Бачког Петровца, Инђије, Футога, Кикинде, Руме, Бачке Паланке…
 У другом делу сезоне дошло је до опуштања у финишу, па је након неколико 
пораза клуб склизнуо са друге позиције на табели. 
 Одличне игре у првом делу првенства бележене су и у сезони 1988/89, када 
се састав из Баваништа окитио титулом јесењег првака. У осам сусрета забележено 
је седам победа. Савладани су Партизан, Унис, Динамо, као и екипе из следећих 
градова: Сремски Карловци, Инђија, Рума, Кикинда; уз један пораз поново од 
Футога.
 И када се чинило да ће се БСК борити за титулу шампиона, уследио је шок 
и борба за опстанак. Наиме, Одбојкашки савез је одузео тиму из Баваништа све 
бодове из првог дела због спорне регистрације Тање Шуњеварић. Према писању 
Ковинских, била је регистрована и за БСК и за екипу из Вршаца.Састав је и поред 14 
одузетих бодова потрдио квалитет и опстао у лиги.
 Следећа сезона (1989/90) иако је то тешко замислити, била је још шокантнија 
по тим из Баваништа од претходне. Наиме, након што су заузеле друго место на 
крају сезоне одбојкашице БСК-а стекле су право да против тимова из Сомбора и 
Кикинде разигравају за Другу савезну лигу. Играло се по трокружном бод-систему. 
Сваки од тимова по једном био је домаћин, а у шест утакмица састав из наше 
општине освтварио је исто толико победа. 
 Највећи успех у историји клуба завршио се тако што се сениорски састав 
расформирао због недостатка новца, а играчице су каријере наставиле у клубовима 
из Београда, Панчева и Смедерева.



93

Одбојкашки клуб Баваниште

 Баваништe и одбојка први пут у истом контексту нашли су се у лето 1955. 
године, бар судећи према ономе што пише у књизи Тридесет пет година 

Одбојкашког клуба Баваниште аутора Ђуре Владисављева. Пионири одбојке били 
су студенти и средњошколци који су у селу проводили распуст, а током времена 
придружила им се и остала сеоска младеж.
 Први терен у селу био је у парку код цркве, земљан, обележен циглама 
укопаним у сатице. Мрежа је била стално постављена, а играло се углавном у 
поподневним сатима, изузев недеље, када је почињало знатно раније. Лопта је преко 
мреже пребацивана све до почетка телевизијског програма. Први телевизор у селу 
купила је школа, а "избацивање" истог на прозор канцеларије, прве просторије 
до Улуце Светог Саве, значило је привођење крају утакмице и заједнички одлазак 
играча и навијача пред ТВ. Затим би се, како наводи Владисављев у поменутој 
књизи, "одгледао део програма и уследио би разлаз до следећег дана".
 Одбојкашко игралиште у неколико наврата мењало је локацију. Играло се 
још и у дворишту садашње основне школе, затим на брегу у дворишту управне 
зграде некадашњег предузећа Луне Миловановић, као и у дворишту Задружног 
дома... Ипак, најдужи стаж има терен у дворишту Ватрогасног дома. Овај терен је 
најпре био насут шљаком, да би 1969. године добио асфалтну подлогу. У време 
уласка књиге у штампу на овом терену игра се одбојка на песку.
 Терен код Ватрогасног дома имао је и фиксиране металне стубове, судијску 
столицу, а за гледаоце дуж обе стране терена постављене су коване клупе за 
седење.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ БАВАНИШТЕ



Историја спорта општине Ковин (1904-2020)

94

 "Предност овог терена код Ватрогасног дома је била вишеструка. 
Налазио се у центру села, добио је асфалтну подлогу, a постојао је извор 
пијаће воде (бунар). Учионички простор са уличне стране служио је као 
свлачионица за госте, а судије и домаћа екипа су користили просторије 
у малој згради која је била у дворишту. На угловима игралишта у једном 
периоду била су укопана четири дрвена стуба са сијалицама, те се одбојка 
могла играти и у вечерњим сатима. Понекад је овај простор могао да послужи 
и за забаву млађих, игранке у дане празника", описује Ђура Владисављев.
 Тадашња одбојка у многоме се разликовала од ове данашње – није било 
ротације у пољу,  популарни  "чекић" чекао је да буде измишљен, блок се ретко 
примењивао, смечовало се уз мали или никакав скок. Такође је и опрема била 
другачија, о чему сведочи Владисављев у књизи. "Опрема се састојала од 
дугих или кратких панталона, са или без мајице или кошуље, у ципелама, 
сандалама, а најчешће босоноги."
 Прве званичне утакмице Баваниште је одиграло 1964. године, када је 
панчевачка СОФК-а (садашњи Спортски савез) покренула кампању популаризације 
одбојке у Јужном Банату и подстакла на формирање клубова. Лига у којој се 
такмичила екипа из наше општине бројала је четири клуба.  Ту су се још нашли и 
Панчево, Црепаја и Владимировац.
 На крају првенства Баваниште је заузело друго место због слабијег сет-
количника у односу на Панчевце које су савладали са 3:2 на домаћем терену, али 
су у гостима изгубили 3:1 у сетовима.
 Баваниште је своје утакмице као домаћин играло недељом пре подне. 
Прва формација била је 4-2, четири смечера и два техничара. Милан Каначки, 
капитен, и Благоје Малешевић били су техничари, а смечере су играли Мирослав 
Малешевић, Стојан Никашиновић, Живица Каначки и Ђура Владисављев.
 Након ове (једне) сезоне лига је престала да постоји. 
 Форма се, међутим, одржавала на омладинским и студенстским играма, 
које су организоване у летњем периоду.

Владисављев, М.Малешевић, Б.Малешевић, Брковић, Ж.Каначки, 
М.Каначки, Урошев, Михајлов и технико В.Урошев

 Т р и 
године након 
првог лигашког 
такмичења екипу 
"узима", наводи 
В л а д и с а в љ е в 
Пољопривредно 
добро Луне Ми-
ловановић, па 
Б а в а н и ш т е 
постаје ОК Луне. 
 Комбинат 
обезбеђује пре-
воз и опрему за 
екипу, а на је-
дном турниру у 
Баваништу када 
је екипа освојила 
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прво место, капитен Каначки добио је пехар из руку оца народног хероја Лунета 
Миловановића.
 Фебруара 1970. године, по завршетку нове школске зграде са фискултурном 
салом, почиње континуитет у развитку одбојкашког спорта у Баваништу. У лето 
исте године Одбојкашки савез Војводине најављује турнир за попуну Војвођанске 
лиге. Турнир је одржан 12. септембра на терену ДТВ-а Партизан у Зрењанину, а уз 
тим Баваништа на једнодневном такмичењу учествују и ковински Кристал, као и 
још шест тимова. У конкуренцији осам екипа прво место и пласман у виши ранг 
обезбедила је екипа Омладинца из Равног Тополовца.
 Састав Баваништа на овом турниру изгледао је овако: Милан Каначки, 
Стојан Никашиновић, Бора Ранисављев, Добросав Младеновић, Петар 
Симичић, Стојан Урошев, Милован Симовић, Милован Шуњеварић и Ђура 
Владисављев.
 Како се не би поновила грешка из 1964. године, када је лига након 
једнодневног турнира престала да постоји, Одбојкашки савез Војводине оформио 
је још једну лигу, степеник нижу,  и тако омогућио и осталим тимовима с турнира у 
Зрењанину континуирани наставак лигашког такмичења.
 Сезона 1970/71. била је дебитантска за Баваниште, а место у лиги нашли су 
још: Поштар (Зрењанин), Граничар (Сурдук), Граничар (Јамена), Младост (Перлез), 
Средњошколац (Суботица), Хајдук (Кула) и Кристал (Ковин).
 Екипи са турнира у Зрењанину прикључили су се: Миша Шушњић, 
Слободан Живанов и Зоран Ристановић.
 После лигашког дела првенства уследиле су квалификације у Панчеву за 
Војвођанску лигу. БСК (не наводи се тачан датум када је екипа понела ово име) је 
био бољи од ковинског Кристала и изборио пласман у виши ранг.
 Убрзо затим Ђура Владисављев окупља ученике рођене 1956. и 1957. 
године како би започео стварање младе екипе за "дуже стазе", а већ од 1972. 
састав је углавном овакав: Никашиновић, Младеновић, Живанов, Николић, 
Митрашиновић, Илић, Н. Сапунџија, Ранисављев, Д. Сапунџија.
 Владисављев бележи да 1973. године у Баваништу гостује екипа 
београдског Партизана.
 Године 1975. 
Владан Ђуричић 
ради током лета 
као помоћни 
тренер Омладинске 
р е п р е з е н т а ц и ј е 
Војводине, где надо-
грађује знање, а 
пред сезону 1975/76. 
преузима прву екипу 
БСК-а.
 По завршетку 
сезоне Јовица Цве-
тковић одлази 
у београдски Па-
ртизан, за који је 

Никашиновић, Младеновић, Живанов, Николић, Митрашиновић, 
Илић, Н.Сапунџија, Ранисављев, Д.Сапунџија 

и тренер Владисављев
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наступао до 1984. и по једном освајао 
национално првенство и Куп. Играчку 
каријеру завршио је 1986. године у 
Смедереву, уз 49 наступа у сениорској 
репрезентацији Југославије. Након 
богате играчке каријере уследила је 
још успешнија тренерска. Као први 
помоћник селе-ктора Зорана Гајића 
у периоду од 1995. до 1999. године, 
са репрезентацијом државе осваја 
бронзану медаљу на Олимпијади 
у Атланти 1996. године, као и на 
Светском купу у Јапану исте године. 
Затим су уследила два сребра, најпре 
са Европског првенства у Холандији 
1997. године, а потом са Светког у 
Јапану годину дана касније. Године 
1999. "стигла" је још једна бронза, овога 
пута са завршног турнира најбољих 
екипа Старог континента.      
 Сезону 1975/76. БСК је привео крају уз састав: Ђуричић, Савин, 
Д.Сапунџија, Секулић, Николић, Слободан Доловачки,  Н.Сапунџија, Бошков, 
Стеван Доловачки, Мирков и Живанов.
 Четири године касније БСК је био на корак од првог места у Војвођанској 
лиги и највећег успеха у дотадашњој историји, али је у одлучујућем мечу за титулу 
поражен у Суботици са 3:2 у сетовима.
 На   десетогодишњици постојања клуба 1980. године, у Баваништу 
су гостовали мушка екипа Партизана из Београда и женски састав, такође 
из престонице, ИМТ-а. Уз рођендан, свечарски дан за клуб све до гашења 
женске екипе био је уједно и Дан одбојке у селу. Поводом Дана одбојке, пише 
Владисављев, организоване су ревијалне утакмице млађих селекција, ветерана, 
сениорских састава као и изложба фотографија. Ревијалне утакмице имале су за 
циљ популаризацију одбојке, а прве екипе БСК-а, у обе конкуренције појачавали су 
некадашњи играчи, који су у том тренутку играли за друге клубове.
 Средином осамдесетих све више младих играча замењује старије. Долазе 
"неки нови клинци": Станко Пејаковић, Марин Панчић, Јован Савин, Миодраг 
Тодоров, Млађан Урошев, Стеван Штетић, Јован Стојков, Горан Ракочевић... 
 Почетак деведесетих година био је за ОК БСК кризни период, као уосталом 
и за велики број клубова општине, а и државу. Ратне године и економска криза 
учинили су да клуб не може у континуитету и нормално да функционише. Највећи 
проблем био је формирати стабилну управу, а потешкоћа је било и са стручним 
кадром.
 Назнаке неких бољих дана почињу 1993. године, када БСК има следећи 
састав: Станковић, Штетић, Урошев, Панчић, Милановић, Стојков, 
Маринковић и Ивковић, да би много јасније контуре клуб добио три године 
касније, када Добрица Сапунџија, Миодраг Савин и Сава Николић, уз искусног 

Александар Владисављев и Јовица Цветковић
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тренра Драгослава Бугарског, формирају нову генерацију одбојкаша и укључују 
клуб у лигашко такмичење.
 Године 1998. године у клуб се из Смедерва враћа Александар Саша 
Владисављев као тренер-играч не би ли уткао неопходно искуство у млади састав 
екипе из Баваништа, а наредне године играчки кадар са  истом мисијом појачаo je 
и Горан Ракочевић.
 Клуб успева да избори пласман у Војвођанску лигу 1999. године, али се тим 
непланирано осипа због обавеза појединих играча који престају да играју: Милић, 

Финалисти: Драган Ђорђевић, Срђан Рајковић и Бојан Јовановић и победници Првог 
турнира у одбојци на песку у Баваништу: Горан Ракочевић, 

Александар Владисављев и Стеван Штетић 

Живков, Суботин, Јовановић и Бачвански, док Срђан Рајковић (у  време када 
књига улази у штампу председник клуба) прелази у Борац из Старчева. 
 Поменуте године први пут је у Баваништу организован турнир у одбојци на 
песку, који је временом постао традиционалан. Одржава се сваке године крајем 
августа за Госпојинске дане, а поред екипа из Баваништа, учествују и оне из 
Смедерева, Панчева, Ковина...
 У вишем рангу пред старт сезоне Баваништани су решили да се ослоне на 
младе снаге из своје одбојкашке школе, тако да првотимци постају Живан Ћургуз, 
Зоран Владисављев, Саша Рајковић, Ненад Станковић, Синиша Ђорђевић, 
Милан Бугарски...
 У дебитантској сезони у Војвођанској лиги клуб је приморан да се из 
Баваништа пресели у Скореновац, где је играо као домаћин.  
 На крају сезоне Владисављев и Ракочевић престају да играју, а екипу због 
студија напуштају и Суботин и Јовановић, као и Вемић због пословних обавеза, 
док Милић одлази у војску. Тиму се прикључује Данијел Банчов, из Скореновца 
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за којег Владисављев пише да "плени својом висином и задобија симпатије 
играча и публике".
 У новој сезони која је завршена 2001. године БСК је до самог финиша 
конкурисало за титулу, али је пораз у Старој Пазови учинио да се у вишем рангу 
нађе тим из Вршца. 
 И у наредном првенству, сезона 2001/02, БСК се поново борио до последњег 
кола за прво место. Овога пута су Баваништани лидерску позицију морали да 
сачувају и за "зеленим" столом. Наиме, по завршетку 24. кола имали ли су исти 
скор као и Динамо из Панчева, када је у питању однос победа и пораза (19-5), али су 
их више остварили пре петог сета (популарног "тај-брека"), што је било и пресудно 
по коначан пласман. Да појаснимо, победа резултатом 3:0 или 3:1 вреднује се са 
три бода, док она након петог сета, "тај-брека", односно резултата 3:2 победнику 
увећава бодовни салдо за 2 поена, а пораженом за 1.
 Како лидерску позицију нису успели да изборе на паркету, Панчевци су 
до квалификација покушали да дођу уз помоћ "џокера из рукава", односно  за 
"зеленим столом“. Пре меча одлуке који су изгубили од БСК-а у Скореновцу, из 
табора Динама су се жалили на осветљење у сали, па су због тога ангажовали и 
стручно лице да измери луксажу на паркету. Адут Панчеваца била је жалба Савезу, 
одузимање бодова БСК-у и замена места на табели између ова два тима. 
 Међутим, скореновачки рефлектори су положили  испит,  Савез је одбио 
жалбу Динама, а БСК је и дефинитивно могао да чекира место у шабачком хотелу 
Слобода  као четврти учесник квалификација. Уз тим из наше општине пут града 
на обали Саве кренули су још и Врање и Омладинац из Врњачке Бање. Четврти 

 први ред горе: Александар Владисављев, Ђорђевић, Векић, Протић, Суботин;
други ред: Срђан Рајковић, Зоран Владисављев, Сапунџин, Јовановић, Ракочевић;

седе: Бугариновић, Николић, Вемић, Саша Рајковић, Симичић, Милић.
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учесник турнира био је домаћин Шабац. 
 У првом  колу БСК је изгубило пред готово хиљаду гледалаца од Шапца 
резултатом 3:1, тако да више није било права на кикс, с обзиром да је места у вишем 
рангу било само за прве две екипе. Следећег дана Баваништани су савладали 
Омладинац (3:1). Изгубили су први сет 25:22, а онда победили у преостала три  
(25:19, 25:21 и 25:16). У мечу на све или ништа Врање "пада" са максималних 3:0, а 
"пада" и велико славље, како на паркету, тако и на трибинама, на којима се нашао 
и приличан број навијача БСК-а.
 Састав екипе из наше општине био је овакав: Синиша Ђорђевић, Живан 
Ђургуз, Ненад Станковић, Зоран Владисављев, Саша Рајковић, Милан 
Бугарски, Ненад Векић, Милош Сапунџин, Петар Николић, Данијела Банчов, 
Срђан Рајковић, Срђан Петковић, Далибор Милић, Милош Радојковић и 
Ненад Прокић. Председник Управног одбора клуба био је Панта Виријевић, 
председник клуба Добрица Сапунџин, тренер Александар Владисављев. 
 У време писања ове књиге Владисављев је тренер одбојкашица београдске 
Црвене звезде и помоћник Зорана Терзића, селектора женске сениорске 
репрезентације. Владисављев је у репрезентацији Србије од 2013. године.  
Национални Б тим предводио је у Еуролиги. Селектору Зоран Терзићу у стручном 
штабу А тима придружио се 2015. Те године одбојкашице су донеле две медаље, 
сребро са Светског купа у Јапану и бронзу са Европског првенства у Белгији и 
Холандији. Сребро је стигло и наредне године са Олимпијаде у Рију. Године 2017. у 
кинеском Нањингу освојена је бронза на Гран-прију, а медаља, и то она најсјајнија, 
стигла је после победе над Холандијом од 3:1 у сетовима у финалу Европског 
првенства одржаног у престоници Азербејџана Бакуу, првог дана октобра. Године 
2018. српска одбојка је европском придодала и светско злато. Наш национални 
тим је после велике борбе у Јокохама арени у пет сетова савладао Италију и постао 
– "владар планете".
 Прве године у вишем рангу БСК је на 18 утакмица уписао 13 победа, свега 
две мање од водећег двојца, београдског Обилића и Ниша – и показао да Друга лига 
није баук и крајњи домет тима. 
 Сезона 2003/04. завршена је још једним трећим местом на табели, овога 
пута иза костолачког Рудара и београдског Обилића. БСК је своје утакмице као 
домаћин играо у Ковину.
 Поред одличних резултата у сениорској конкуренцији, блистали су  и 
пионири које је са клупе предводио Јовица Станковић. Друго место у Војводини, 
затим треће у Србији иза београдске Црвене звезде и Бамбија Пожаревац и коначно 
пето место на првенству државе.
 Наредне сезоне на листи тимова Друге лиге клуб из наше општине уписан је 
као Баваниште, без скраћенице БСК у свом имену. Промена је било и међу струком. 
Прву екипу преузео је Горан Ракочевић, кадете Александар Владисављев, а 
пионире Миша Каначки. 
 На половини сезоне 2004/05. Баваниште је било на месту на табели које 
је заузимало и након последњих кола у претходна два шампионата – трећем. 
Боље пласирани од екипе из наше општине били су само Срем симекс (Сремска 
Митровица) и Таково (Горњи Милановац). 
 Одлучујућа победа, која је "зацементирала" Баваниште на позицији број 
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два и омогућила место у плеј-офу, била је она против шампиона лигашког дела 
Срем симекса у гостима.  Митровчани су у коначном пласману имали само бод више, 
али је то било мање битно с обзиром да су се оба тима нашла у квалификацијама за 
виши ранг у којима се стартовало од нуле на бодовном конту. Поред ова два тима, 
на квалификационом турниру  учествовали су још и Рудар из Пљеваља и Лука Бар. 
Домаћин турнира била је Сремска Митровица. 
 Баваниште  је у првом сусрету играло против домаћина и  изгубило са 3:0 у 
сетовима. Другог дана истим резултатом савладан је Рудар. Трећи меч на финалном 
турниру – Баваништа против Луке Бар за обе екипе имао је исти улог – улазак у Прву 
Б лигу, с тим што су Црногорци били у повољнијем положају  јер су са две победе 
у два претходна сусрета, могли себи да приуште луксуз и да се без победе, али са 
два освојена сета, нађу у вишем рангу.  Са друге стране, Баваниште је пролазило 
само победом. Пред око  стотинак Баваништана који су дошли организовано из 
села и уз наклоност већег дела публике у сали, Баваниште прва два сета решава 
у своју корист истоветним резултатом - 25:22. У трећем сету тим тренера Горана 
Ракочевића био је још убедљивији 25:19, за максималну победу и највећи успех у 
историји клуба – Прву Б лигу, само  степеник испод елитног ранга државне одбојке.
 Уз пласман у Прву Б лигу Баваниште осваја и Куп Србије победом над 
Железничарем из Београда. Пре сусрета Београђани су се код судије Грбића 
распитивали о квалитету ривала у финалу, а овај им је тим из наше општине описао 
овако: "Нису ништа посебно. Једино не воле да изгубе".
 Састав који је изборио пласман у други државни ранг изгледао је овако: 
Бојан Марковић Лицко - примач, Срђан Рајковић - коректор, Саша Рајковић 
- техничар, Ћургуз - примач, Прокић - средњи блокер, Кузмановић - средњи 
блокер, Николић - либеро, Сапунџин - примач, Доловачки - либеро, Кебић 

Екипа Баваништа из сезоне 2004/05.
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- средњи блокер, Поповић - примач, Станковић - коректор, Кивић - техничар. 
Први тренер Горан Ракочевић, други тренер Александар Владисављев.   
 Дебитантску сезону у Првој Б лиги Баваниште је завршило прво испод црте 
плеј-офа за разигравање за Прву А лигу, односно највиши државни ранг. Наиме, 
десет екипа играло је по двокружном лига систему, а након тога прве  четири екипе 
бориле су се за виши ранг, преосталих шест за опстанак. Испред Баваништа као 
четврти на табели нашли су се Путеви из Ивањице који су имали 10 победа, док је 
Баваниште имало 11, али и две утакмице више завршене резултатом 3:2, што им 
је окрњило бодовни салдо, па су за тријумф уместо три, добили два бода. У плеј-аут 
групи после 10 сусрета Баваниште је заузело прво место са 8 победа и 2 пораза. 
 Резултати лигашког дела: Баваниште - Младост-експанс 3:0, Борац-Нис РНП 
- Баваниште 3:2, Баваниште - Спартак 3:0, Рудар - Баваниште 3:1, Баваниште - 
Банат 1:3, Срем-симекс - Баваниште 1:3, Баваниште - Железничар 3:2, Путеви 
Ивањица - Баваниште 3:0, Баваниште - ВГСК 3:2, Младост-експанс - Баваниште 0:3, 
Баваниште - Борац-Нис РНП 3:0, Спартак - Баваниште 2:3, Баваниште - Рудар3:0, 
Банат - Баваниште 3:0, Баваниште - Срем-симекс 2:3, Железничар - Баваниште 2:3, 
Баваниште - Путеви Ивањица 1:3, ВГСК - Баваниште 1:3.
 У сезони 2006/07. Баваниште се нашло у четири тима лиге уз скор од 12 
победа и 6 пораза.  У мини-лиги, која је разигравала за првака, заузело је четврто 
место. 
 Пласман у Прву А лигу изборио је ВГСК-а, а прилику да му се придружи имао 
је Борац из Старчева као други кроз бараж. У серији на три добијена сусрета против 
београдског Партизана, Старчевци су повели са 2:0 и били на корак од великог 
успеха, али су онда прокоцкали све три меч-лопте тако да је Партизан остао у 
друштво најбољих тимова у држави.
 Резултати лигашког дела сезоне: Железничар - Баваниште 1:3, Баваниште - 
Динамо 0:3, Обилић - Баваниште 0:3, Баваниште - Борац 1:3, Ниш - Баваниште 
3:1, Смедерево - Баваниште 3:1, Баваниште - ВГСК 1:3, Путеви - Баваниште 
 2:3, Баваниште - Рудар  3:0, Баваниште - Железничар 3:1, Динамо - Баваниште 2:3, 
Баваниште - Обилић 3:1, Борац - Баваниште 1:3, Баваниште - Ниш 3:0, Баваниште 
- Смедерево 3:0, ВГСК - Баваниште 2:3, Баваниште - Путеви 2:3 и Рудар - Баваниште 
1:3.
 Резултати мини-лиге од 1. до 4. места: Борац - Баваниште 3:2, Динамо - 
Баваниште 1:3, Баваниште - ВГСК 1:3, Баваниште - Борац 1:3, Баваниште - Динамо 
2:3, ВГСК - Баваниште 3:0
 И следеће сезоне 2007/08. Баваниште се нашло међу четири најбоља 
тима лиге. Као и претходне сезоне скор, од 12 победа и 6 пораза био је довољан 
за пласман међу тимове који су разигравали за титулу. У мини-лиги Баваниште 
је задржало позицију коју је имало и после 18 одиграних кола (треће место), а у 
измењеним правилима у односу на претходну сезону у вишем рангу, без додатног 
баража, нашли су се Борац из Старчева и Смедерево. 
 Победом над Смедеревом у Ковину од 3:2 у сетовима, Баваниште му је 
пришло на свега победу заостатка и место које води у Суперлигу такмичење са 
највишим “чином” у држави (од те сезоне преименована Прва А лига). Међутим, у 
претпоследњем колу пораз од четвртог Про тента, такође у Ковину, у пет сетова, 
и теоретски је избацио Баваништане из трке за виши ранг.
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 Резултати лигашког дела: Баваниште - Смедерево 3:0, Путеви - Баваниште 
2:3, Баваниште - Про тент 3:1, Баваниште - Железничар 3:1, Динамо - Баваниште 
1:3, Баваниште - Ниш 3:1, ГИК Банат - Баваниште 3:2, Баваниште - Банат 3:0, Борац 
- Баваниште 3:2, Смедерево - Баваниште 3:1, Баваниште - Путеви 1:3, Про тент 
- Баваниште 3:1, Железничар - Баваниште 0:3, Баваниште - Динамо 3:0, Ниш - 
Баваниште 2:3, Баваниште - ГИК Банат 3:1, Банат - Баваниште 0:3, Баваниште - 
Борац 0:3.
 Резултати мини-лиге: Смедерево - Баваниште 3:1, Про тент - Баваниште 
3:0, Баваниште - Борац 3:0, Баваниште - Смедерево 3:2, Баваниште - Про тент 
2:3, Борац - Баваниште 3:1 Смедерево - Баваниште 3:1, Про тент - Баваниште 3:0, 
Баваниште - Борац 3:0, Баваниште - Смедерево 3:2, Баваниште - Про Тент 2:3, Борац 
- Баваниште 3:1
 За разлику од две претходне  у сезони 2008/09. Баваниште је разигравало 
за опстанак у плеј-аут групи. Шест победа у 18 кола биле су довољне за осмо место. 
У новоформираној мини-лиги, коју је чинило шест слабије пласираних тимова, три 
су испадала у нижи ранг. После двокружног лига система "прекобројни" су постали  
Спартак из Суботице и панчевачки Динамо.
 У сезони 2009/10. Баваниште се још једном нашло у плеј-аут групи. 
Тим тренера Ракочевића морао је да надокнади минус од шест бодова током 
разигравања у односу на ГИК Банат, Путеве из Ивањице или Јагодину како би се 
спасао испдања, међутим то се није догодило, кao ни очекивано испадање јер је 
уследила реорганизација лига. 
  Ипак, на крају следећег првенства (2010/11) Баваниште је испало из лиге. 
Имало је свега бод мање од првог тима у зони останка − Борца. Старчевци  су у 
последњем колу обишли екипу из наше општине на табели. Победили су Обилић 
у Београду, док је Баваниште поражено у гостима од трећепласираног ДДОР-а из 
Новог Сада.
 У нижем рангу Баваниште је играло са изузетно младим саставом и успело 
да избори опстанак. Наредне сезоне у Другој лиги - Север тим се позиционирао у 
средини табеле. У наредедном је освојено треће место, а први пратилац имао је 
чак 14 бодова мање од изабраника тренера Горана Ракочевића. Од укупно пет 
пораза, четири су била од две боље пласиране екипе  – вицеправака Војводине 2 и 
шампиона Новог Сада. 
 Лигом су у сезони 2014/15. доминирали младићи Војводине 2, који су у 18 
сусрета доживели свега један пораз, а како нису имали амбицију да играју у вишем 
рангу, већ да играче "кале" за наредне сезоне у истом, промоција је припала 
другопласираном тиму, односно Баваништу. Пролаз у виши ранг и математички 
је обезбеђен коло пре краја победом над Срем Итоном 3:0 у сетовима, након којих 
је направљена маргина од пет (недостижних) бодова у односу на трећепласирани 
Футог пред финални викенд првенства.
 Друго учешће у другом државном рангу, нажалост, трајало је само сезону. 
Битку за опстанак Баваниште је водило са Јагодином. Пораз у последњем колу 
од Косовске Митровице на домаћем терену и победа Јагодине над Новим Садом 
учинили су да ова два тима замене места у односу на линију разграничења – тимова 
који остају, односно оних који испадају из лиге. Баваниште је потонуло за место, а 
Јагодина „испливала“. Оба тима, иначе, имала су по 17 бодова, али је Јагодина била 
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успешнија у међусобним дуелима победа од 3:0 и пораз 3:2. 
 Готово од старта сезоне 2016/17. у новоименованој Првој Б лиги, трећем 
рангу такмичења, било је јасно да Баваниште има тим за једно од места у средини 
табеле. Тим из наше општине се једини у лиги може похвалити, уз другопласирани 
Младеновац, да је поразио шампиона – крушевачки Напредак 037  и то максималним 
резултатом од 3:0 у сетовима у последњем колу првенства у утакмици одиграној у 
Ковину.
 Сличан сценарио имало је и првенство 2017/18. Баваништански тим је 
још једном, као убедљиво најмлађи састав лиге, заузео место у средини табеле. 
Млад тим се, након обезбеђеног опстанка опустио, па је у последњих шест кола 
забележио исто толико пораза и завршио као осми првенство, иако је у једном 
тренутку имао шансу да се озбиљно умеша у борбу од трећег до петог места. Сезона 
је остала упамћена и по невероватном сету у Параћину против Борца, који је решен 
тек после 78 одиграних поена – 40:38 у корист домаћег састава.
 "Не, никада!", био је одговор Горана Ракочевића на питање аутора ове 
књиге да ли је икада у каријери, било играчкој или тренерској, имао сезону као 
што је 2018/19. са Баваништем. Када то каже човек који је играо Супер лигу (за 
Пожаревац, Борац из Старчева и Смедерево) и два пута финале државног Купа онда 
таква изјава добија додатно на тежини.
 Наиме, због реорганизације лига "кофер" за селидбу у нижи ранг чекао је 
готово половину тимова каравана Прве Б дивизије – пет од дванаест.  Тим тренера 
Горана Ракочевића после шеснаест кола, био је испод црте опстанка, а поглед на 
табелу, распоред утакмица конкурената и "математика" екипи из наше општине 
оставили су само једну могућност за очување статуса Б лигаша – шест од шест 
(односно максималан учинак у преосталом делу првенства).
 Преломни тренутак, испоставило се, било је гостовање директном 
конкуренту у борби за опстанак екипи Младости из Нове Пазове. После изгубљеног 

Јован Савин, Жарко Ракита, Стефан Владисављев, Алекса Величковић (13), Никола 
Китановић (20), Стефан Савин, Горан Ракочевић (тренер) и Милорад Бојовић (горњи 

ред), Милош Симић, Марко Панчић, Душан Савин, Маријо Јовановић и Немања 
Колашинац (чуче). Састав екипе Баваништа у сезони 2018/19, после утакице са 

Банатом у Вршцу 
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првог сета, Баваниште је "ишчупало" победу у другом након тај-брека 28:26, а потом 
је у преостала два славило са 25:20 и 25:12. У наредном колу у Ковину је савладан 
Срем итон, а онда су после маратона у пет сетова "пали" Топлички Витезови у 
Куршумлији (који су до тог тренутка имали 18 пораза у исто толико утакмица). 
Баваниште је повело 1:0 у сетовима, а затим у четвртом, који је добило на разлику 
спашавало утакмицу.  
 Након тог сусрета су у Ковину савладане Клек Србија шуме 3:1, а онда 
је уследило још један меч у којем није изостала драма, а ни пети сет. После 130 
минута и изгубљена прва два периода игре у дуелу са Ужицем Баваниште је успело 
да стигне до 3:2 и једанаесте победе. У последњем колу када је и дефинитивно 
потврђен опстанак савладан је Банат у Вршцу 3:0.
 Резултати: Тимок - Баваниште 0:3, Баваниште - Дубочица 1:3, Баваниште 
- Борац (Пар) 0:3, Баваниште - Јагодина 3:2, Металац таково - Баваниште   3:1, 
Баваниште - Младост 2:3, Срем итон - Баваниште 1:3, Баваниште - Топлички 
витезови 3:0, Клек Србијашуме - Баваниште 3:0, Ужице - Баваниште 3:1, Баваниште 
- Банат 3:2, Баваниште - Тимок 3:0, Дубочица - Баваниште 3:0, Борац (Пар) - 
Баваниште 3:0, Јагодина - Баваниште 3:1, Баваниште - Металац Таково 0:3, Младост 
- Баваниште 1:3, Баваниште - Срем Еатон 3:1, Топлички витезови - Баваниште 2:3, 
Баваниште - Клек Србијашуме 3:1, Баваниште - Ужице 3:2, Банат - Баваниште 0:3.
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 Један од ретких клубова у Ковину који по оснивању није понео једно од 
два "подразумевана" имена - Партизан или Раднички, био је одбојкашки 

клуб из Ковина. Ковински одбојкаши најпре су регистровани као Кристал, по 
главном спонзору  овдашњој фабрици шећера.
 У делу материјала са годишње скупштине, одржане септембра 1980. пише 
да је клуб основан 1971. године. Ипак, прве званичне утакмице под овим именом 
одбојкаши су играли и годину дана раније, када су на позив Одбојкашког савеза 
Војводине, а преко СОФК-е Панчево, учествовали на турниру за попуну Војвођанске 
лиге. 
 Уз ковински тим, из наше општине међу осам екипа нашао се још и БСК из 
Баваништа. На једнодневном турниру на терену ДТВ-а Партизан из Зрењанина 
победио је Омладинац из Равног Тополовца, који је изборио пласман у Војвођанску 
лигу, док су остале екипе формирале Банатску. 
 Ковинске новине као осниваче клуба помињу Ђорђа Франету, Миту 
Вукосављевића и Милојицу Попадића. У материјалу са већ поменуте годишње 
Скупштине пише:
  „Пут Зрењанина, а у име Кристала кренули су председник клуба Ђорђе 
Франета и секретар Младен Рашковић, као и играчи: Божидар Солдо, Миле 
Милићевић, Борко Tопаловић, Младен Кривокућа, Васа Жебељан, Никола 
Митић“.
 У Банатској лиги клуб је у сезони одиграној 1971. године забележио 8 победа 
и 4 пораза и као другопласиран обезбедио место на квалификационом турниру за 
виши ранг у Панчеву. Прво место и пласман у Војвођанску лигу на турниру изборио 

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ РАДНИЧКИ



Историја спорта општине Ковин (1904-2020)

106

Милојица Попадић, Тома Вуковојац, Петар Богуновић, Ђурица Радованов, 
Зоран Јовановић, Драган Бугариновић, Мита Вукосављевић (стоје), Јовица 

Бранковић, Вељко Вученић, Станиша Јовановић, Срђан Стојаковић и Зоран 
Богуновић. Екипа из средине седамдесетих година прошлог века 

је БСК из Баваништа.
 Кристал је до првенствених сусрета са најбољим екипама покрајине морао 
да сачека још неколико година, тачније - завршетак сезоне 1974/75. Тада се окитио 
шампионском титулом, уз максималан учинак - 10 победа у исто толико утакмица.  
Као један од првих састава Кристала Ковинске новине наводе следеће играче: 
Петар Богуновић, Вељко Вученић, Зоран Богуновић, Срђан Стојаковић, 
Ливијус Кокора, Драган Бугариновић, Зоран Јовановић, Павле Трмчић, 
Јовица Бранковић, Станиша Јовановић, Ђурица Радованов. 
 Наредно првенство, дебитантско у вишем рангу, Кристал је завршио као 
шести. У следећем је био још ближи врху, што потврђује и цитат из извештаја за 
сезону 1976/77, из већ поменутог материјала са годишње скупштине клуба. 
 "Сезона 1976/77. са више рутине и познавања противника. Високо се 
пласирали на треће место. Да смо имали раније у виду да и другопласирана 
екипа разиграва за Квалитетну лигу могли смо и ми да остваримо, јер смо 
изгубили два бода код куће која су нас делила од другог места. У пролеће 
ангажовали смо тренера из Панчева Тому Вуковојца, који је радио као 
тренер и био играч."
 Првенство започето 1977. године Кристал је отворио са шест победа у 
низу. Савладана је најпре екипа из Турије, а онда и Мартинци, који су словили за 
главног кандидата за прво место јер су  испали из Квалитетне војвођанске лиге 
претходне сезоне. Обе победе ковинских одбојкаша биле су максималне (3:0 у 
сетовима). Затим је побеђен и Банатић у Новом Саду (3:1), као и велики ривал БСК 
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у Баваништу после пет сетова (3:2), а одличне игре настављене су до краја првог 
дела, након којег се ковински клуб окитио титулом јесењег првака.
 Међутим у наставку шампионата Кристал бележи серију пораза и само 
захваљујући бодовној залихи из првог дела остаје у лиги, наводи се у Извештају са 
годишње скупштине.
 У документацији са поменуте скупштине наводи се још и да је 1978. године 
пионирски састав био четврти у Војводини, а јуниорски други,  "али због великих 
трошкова, закупа хале и тренерских плата, клуб не може да посвети довољно 
пажње овој селекцији и принуђен је да је прикључи сениорској".
 Квалитетан играчки кадар није имао и адекватну финансијску подршку. 
Заправо, остао је без ње.  Ковинска фабрика шећера, главни спонзор и оснивач 
клуба, "заврнула је славину", а како одбојкашки тим није био члан Спортског савеза, 
односно тадашње СОФК-е, није постојала могућност да добије новац неопходан за 
закуп термина и плаћање котизације такмичења, пишу Ковинске. Уз то, одласком 
у ЈНА Петра Богуновића, једног од најбољих играча Кристала и  тренера, клуб 
се нашао у додатним проблемима. На клупу је тако, чини се, непланирано сео 
председник клуба "који има положен тренерски испит" - Милојица Попадић .
 Априла 1980. године Кристал је примљен у Спортско друштво Раднички, од 
када носи исто име као и све његове чланице. 
 Крај сезоне 1979/80. ковински одбојкаши завршили су на шестом месту.  
 Полусезону првенства 1980/81. Раднички је одлично отворио и са свега два 
пораза нашао се на другом месту. Савладани су Поштар Зрењанин (3:1), Војводина 
2 (3:0), БСК Баваниште (3:1), Мартинци (3:1), Граничар (3:1), Младост Вршац (3:2) и 
Слован Рума (3:2). Раднички је изгубио од Динама и Железничара у Инђији.
 У другом делу сезоне општински дерби припао је Баваништу (3:1), а обе 
екипе сезону су завршили у врху табеле. 
 Иначе, ова сезона остала је упамћена и по одличним резултатима 
јуниорског састава, који је после другог места у Војводини изборио пласман на 
државно првенство у Загребу. Ковински одбојкаши савладали су екипе из Скопља 
и Земуна са по 3:0, а изгубили од Сарајева и Марибора и заузели седмо место од 
16 екипа. На завршном турниру нашле су се по две најбоље пласиране екипе свих 
република и покрајина у СФРЈ.
 Тим тренера Богуновића чинили су: Илић, Васиљевић, Савић, 
Црепањски, Остојић, Вукоје, Војновић, Јовановић, Живић и Ђурић. 
 Милош Савић је као члан репрезентације Војводине децембра 1980. 
године на Турниру република и покрајина у Суботици освојио златну медаљу. 
Војводина је у финалу била боља од Хрватске (3:2 у сетовима).
 У женској конкуренцији на овом турниру репрезентација Војводине имала 
је још једног члана из ковинске општине. Реч је о Биљани Владисављев из БСК-а 
Баваниште која је, нажалост, остала без медаље, због пораза од Србије 3:2 у борби 
за бронзу.
 Наредно првенство Раднички је започео у саставу: Илић, Васиљевић, 
Савић, Ђурић, Бугариновић, Богуновић млађи, Јовановић, Војиновић, Буха, 
Остојић, Живић и Божиновски. Савић и Остојић су постали у међувремену 
јуниорски репрезентативци.
 После првог дела сезоне Раднички је делио прво место са Динамом из 
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Панчева и БСК-ом из Баваништа. Ковинци су изгубили од обе поменуте екипе, а 
савладали су: Слован из Руме (3:2), Кикинду (3:0), Младост из Вршца и Раднички из 
Зрењанина, након што су губили по 2:0 у сетовима, као и Мартинце службеним 
резултатом.
 У другом делу Раднички није успео да одржи ниво игара из првог, па је на 
крају завршио као трећи, за место пласиран боље од БСК-а. Прва два места припала 
су вршачкој Младости и Динаму из Панчева.
 У првенству одиграном 1982/83. Раднички је имао велику прилку да се нађе 
међу тимовима који би од наредног првенства играли Квалитену лигу Војводине, 
али је то пропустио поразом у последњем колу од зрењаниског Поштара.
 Са истом амбицијом - виши ранг, Раднички је започео и наредну сезону. 
Трка у двоје водила се готово од старта првенства између нашег тима и Кикинде. 
 После пораза у првом делу првенства, Раднички је у Ковину дочекао Кикинду 
пред око 200 навијача. Требала му је максимална победа како би се нашао на 
лидерској позицији, али су гости фантастичним првим сетом који су добили са 15:1 
оставили црно-беле без наде за прижељкивану победу и до краја рутински дошли 
до тријумфа од 3:1 и четири недостижна бода предности у односу на ковински 
састав. 
 Пред почетак новог првенства Радничком су приступили: Ђорђевић 
из ВГСК-а, Стевановић из Смедерева, а из војске су се вратили Јовановић и 
Васиљевић. Управу клуба чинили су Слободан Васиљевић, Петар Богуновић, 
Мита Вукосављевић, Милојица Попадић, Павле Трмчић и Љубиша 
Благојевић. Најављен је напад на прво место, а начин на који су то ковински 
одбојкаши остварили на терену био је вероватно мимо очекивања свих у клубу.
 Остварен је максималан број победа уз свега два изгубљена сета и то на 
гостовању у Старчеву домаћем Борцу, једином конкуренту за прво место. Црно-
бели су редом нанизали победе код куће и у гостима са по 3:0 - Селеуш, Борац 
Старчево, Банатул Локве, Нови Козјак, Владимировац, Јабука, Поштар Зрењанин 
и Пролетер Банатски Карловац. 
 По уласку екипе у Квалитетну војвођанску лигу, Петар Богуновић је 
одлучио да се повуче из приватних разлога и као играч и као тренер.
 У првом делу сезоне Раднички је изгубио од Меркура (3:2), а онда и од 
Младости (Омољица), Вршца и Кикинде. Прву победу уписао је против БСК-а у 
општинском дербију (3:2), а  до полусезоне Ковинци су освојили још 4 бода, па је 
због тога укључен “црвени аларм”.  У тим су се вратили Богуновић, Стевановић, 
Јанковић и Живић и тако појачали састав који су чинили: Ђурић, Савић, 
Јовановић, Војновић, Васиљевић, Жегарац, Лакићевић и Маодуш.
 Серија победа започета је против Пролетера у Новом Саду, а настављена 
над Туријом, БСК-ом, те екипама из Руме, Титовог Врбаса и Бача...  Раднички је 
освојио 20 бодова и избегао испадање. Испадања се, нажалост, није спасио други 
тим из наше општине БСК, којем  је био потребан сет у мечу против Кикинде, али је 
изгубио са 3:0 у Ковину.
 Исту судбину наредне сезоне 1986/87. доживео је и ковински састав.  После 
два кола и победа над Железничарем из Инђије и Вршцем, изгледало је да црно-беле 
чека, ипак, другачија субина. Међутим, лоша игра, поготову у финишу, и порази од 
Сомбора, ГИК Баната, Титовог Врбаса, Бачке Паланке и Омољице учинили су да 
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јесен 1987. Раднички дочека у Банатској лиги. У једном тренутку се повела прича о 
проширењу лиге која би тим из Ковина спасила испадања, али се то није догодило.
 Састав који је почео првенство у сезони 1987/88. чинили су: Ђурић, Живић, 
браћа Васиљевић, Ераковић, Савић, Пријовић, Лакићевић, Стевановић и 
Бошковић. Већ од самог старта сезоне показало се да Ковинци имају квалитет 
за највиши пласман, а још једном је једини конкурент нашем тиму за пролаз у 
виши ранг била Кикинда. И поново је расплет био исти као и у сезони 1983/84. 
Кикинђани су отишли у виши ранг, иако је у једном тренутку Раднички имао и 4 
бода више. Наиме, овога пута у међусобним дуелима резултат је био изједначен – 
1:1, оба тима су славила на домаћем терену, али је Раднички скупо коштао кикс на 
домаћем терену када је поражен од Младости из Омољице. 
 Неки од резултата у овој сезони: победа у Банатском Карловцу (3:0), над 
Путниковом (3:1), Гик Бананатом 2 (3:0) у Зрењанину над Бегејем (3:2), у Омољици 
(3:2), Банатул из Локви није допутовао у Ковин, победа у Баваништу (3:1), победа 
у Ченти, победа над Брестовцем, победа над Кикиндом (3:0), победа над Вршцем, 
затим над Банатским Карловцем (3:0), у Путникову победа (3:1), победа над Гик 
Банатом 2 у Зрењанину, победа над Бегејем, победа у Локвама, пораз у Ковину 
од омољичке Младости (први у првенству), победа у Ковину над БСК-ом, затим 
Чентом, у Банатском Брестовцу и против Вршца. Пораз у Кикинди одредио је и 
комплетну сезону ковинског Радничког. Домаћин је изборио виши ранг, а тиму из 
нашег града је за исто остало је да сачека неку нову прилику.
 Наредно првенство 1988/89. Раднички је завршио у врху табеле, али се овај 
пут није борио за прво место. 
 У сезони 1990/91. ковински одбојкаши стигли су до баража, али су поклекли 
на последњем степенику у двомечу против Младости из Омољице, која је у оба 
сусрета савладала екипу из нашег града.
 Пред ново првенство, сезона 1991/92,  Раднички је подмладио састав. 
Екипа је на утакмицама углавном изгледала овако: Милан Војновић, Ђорђе и 
Александар Васиљевић, Ненад Бошковић, Срђан и Дејан Зајц, Јово Рисовић , 
Бранислав Остојић, Савић, Милосављевић, Ераковић, Јовановић и Пријовић.  
Црно-бели тим је на полусезони био осми, да би у наставку заиграо још боље и 
стигао до вицешампионске позиције. У некомплетној архиви резултата, забележене 
су победе над Бегејцима, Јабуком, Динамом из Панчева,  Кикиндом и БСК-ом из 
Баваништа. Првак је била екипа Младости из Вршца.
 Реорганизација лига пред сезону 1992/93. погурала је ковински састав у 
виши ранг, као и БСК из Баваништа, тако да је наша општина имала два представника 
у Војвођанској лиги. 
 Тим тренера Милана Војновића две године за редом у овом рангу бележио 
је пласмане у врху табеле, па је пред првенство које је почело 1994. aмбиција клуба 
била да се нађе међу три најбоље пласирана тима лиге и избори пласман у виши 
ранг.
 Услед недостатка података из ове године, претпоставља се да је Раднички 
остао у истом рангу јер се у сезони 1995/96. наводи да игра у Првој војвођанској лиги 
– Исток. У овом првенству промењен је систем такмичења. Лигу су чинила свега 
четири тима, а прва два су после трокружног лига-система ишла у квалификације за 
Српску лигу. Уз Раднички у групи су се нашли Динамо Панчево, Кикинда и Пролетер 
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Зрењанин. Раднички је имао скор 3-6, а услед тешке финансијске ситуације прекинуо 
је са радом.
 Пулс одбојке у Ковину био је прекинут све до средине марта 1997. године, 
када је одржана изборна скупштина, на којој је председник клуба постао Јездимир 
Адамов, а потпредседник Златко Андрејић. Екипа се од јесени укључила у 
такмичење у најнижем рангу - Војвођанској лиги. У девет кола првог дела сезоне 
Раднички је остварио исто толико победа, а локални лист Мој Ковин из децембра 
1997. године бележи да је у последњем колу после маратона од три сата савладана 
Стара Пазова у гостима – 15:17, 16:14, 16:14, 14:16 и 15:10 по сетовима. Тим тренера 
Богуновића у истом ритму наставио је и у другом делу првенства, тако да је после 
18 кола имао толико и победа, што га је одвело у бараж за виши ранг. 
 Противник Радничком у баражу био је Футог 2. Град на левој обали Дунава 
имао је први домаћинство. Ковинци су добили први сет са убедљивих 15:4, а онда 
неочекивано стали и доживели први пораз у сезони. Реванш у Ковину одигран 
је у крцатој сали гимназије, која је личила на кутију шибица. Раднички је, ношен 
фантастичном атмосфером са трибина локалне навијачке групе Курвари, стигао 
до максималне победе од 3:0 (15:7, 15:9 и 15:5) и тако се нашао у вишем рангу – 
Трећој (или Српској) лиги. Шампионски састав изгледао је овако: капитен Ђорђе 
Васиљевић, Зоран Станковић, Зоран Цветковић, Предраг Ераковић, Нинко 
Јечменица, Милош Савић, Славко Симић, Славиша Ненадић, Роберт Чањи, 
Ненад Бошковић и Александар Васић. 
 Иако су били новајлије у друштву трећелигаша и касно почели с припремама, 
тек 25. августа, ковински одбојкаши одиграли су одлично полусезону. Појачани 
Кавгићем (средњи блокер, дошао из Борца Старчево), Гаћешом (примач, Динамо 

Петар Богуновић, Нинко Јечменица, Зоран Цветковић, Зоран Станковић , Пеђа 
Ераковић, Ненад Бошковић, Ђорђе Васиљевић и Миљко Топаловић (стоје),

Александар Васиљевић, Роберт Чањи, Јован Коцо, Славиша Ненадић, Славко 
Симић (доњи ред), сезона 1997/98
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Панчево), Марковићем (београдски Гавран), Николићем (техничар, 21.мај 
Београд), уз староседеоце Ђ. Васиљевића, Цветковића, Јанковића, Јечменицу, 
Чањија, Ненадића, Симића, Лакићевића и Хуску, на уобичајени одмор између 
два дела првенства крајем децембра отишли су као другопласирана екипа иза 
лидера Партизана из Бача. 
 У наставку сезоне Раднички је освојио Куп Баната победом над друголигашем 
Гик Банатом од 3:2, а после пораза од Камедин Сврљига црно-бели су шансе за 
пласман у виши ранг теоретски свели на минимум. Шта би било до краја на терену 
остало је вечита непознаница с обзиром да је првенство прекинуто због НАТО 
бомбардовања, а тренутна табела рачунала се и као коначна.
 Прво првенство након ратне године завршили су на деоби осмог и деветог 
места, а пионирски састав забележио је најбоље резултате у историји клуба. На 
Првенству Југославије у Пожаревцу освојили су друго место, док су на незваничном 
у Обреновцу тријумфовали. После турнира у Обреновцу Бранимир Хуска 
проглашен је за најбољег играча, а Андрејић за најбољег техничара.
 На крају треће сезоне у Српској лиги Раднички се нашао међу тимовима 
који испадају у нижи ранг. Повратак у Српску лигу, изборили су после сезоне 
2001/02. У 12 утакмица Раднички је остварио исто толико победа. Савладани су 
Херцеговина (3:0), Младост из Омољице (3:1), Гик Банат 2 (3:0), Борац 2 из Старчева 
(3:0), Војводина 3 из Новог Сада (3:0), Шид (3:0). У другом делу: Гик Банат 2 (3:0), 
Херцеговина Равни Тополовац (3:1), Младост Омољица (3:0), Борац 2 из Старчева 
(3:0), Шид (3:0) и Војводина 3 (3:0). Састав који је остварио максималан учинак 
изгледао је овако: Хуска, Стојаковић, Марковић, Јањевић, Јечменица, Ваштаг, 
Кузмановић и браћа Андрејић. 

Петар Богуновић, Марковић, Н.Јечменица, Б.Хуска, С.Кузмановић, Ф.Андрејић, 
З.Андрејић и М.Војновић (стоје), В.Ваштаг, Бојан Марковић, Ђ.Стојановић и 

Д.Јањевић (чуче), шампионски састав из сезоне 2001/02
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 Раднички је потом у утакмици за апсолутног првака Војводине савладао 
Слован из Руме 3:0.
 У сезони 2002/03. трагично је настрадао одбојкаш Радничког Роберт Чањи, 
а екипа током читавог првенства није могла да се опорави од шока. Црно-бели 
састав се борио за опстанак у Другој спрској лиги Б (група Север) и сачувао статус 
победама над  Динамом у Панчеву и екипом из Инђије у утакмици одиграној у  
Ковину. 
 На школском првенству Србије, ковинска Гимназија коју су чинили углавном 
играчи Радничког освојила је друго место. Састав: Филип и Андреј Андрејић, 
Стојановић, Ваштаг, Богуновић, Анђелић, Радуловић, Мишић, Њего и Тасић.
 Пред наредно првенство (2003/04) Раднички је одлучио да због великих 
трошкова игра у нижем рангу, Војвођанској лиги - Исток. Због популаризације 
одбојке одлучио се да за домаћи терен пријави Гај, а тиме уједно и остави што 
више термина за рукометаше Радничког, који су ушли у Супер лигу. (У Гају је 2010. 
године формиран Одбојкашки клуб Будућност, који се ослања на властити играчки 

кадар и такмичи се у Другој војвођанској лиги, у зависности од генерација, некада 
у мушкој, а некада у женској конкуренцији.)
 Ковинци су ово првенство завршили као шести, а пред ново, из истих 
разлога као и претходно, због недостатка новца, одлучили су да се спусте за још 
степеник, односно у Другу војвођанску лигу.
  У лето 2010. године Раднички се нашао у квалификацијама за Другу лигу - 
север. Од избореног места, на турниру који је одигран као тријагонал, ковински 
састав је одустао и одлучио да остане у Првој војвођанској лиги. Разлог је био 
старт женске секције клуба у сениорској конкуренцији (Друга војвођанска лига),  
а одбојкашки колектив из нашег града није могао да испрати два састава у овом 
узрасту  (ни финансијски, а ни по броју потребних термина за тренинг).  
 У сезони 2011/12. женски састав окитио се титулом шампиона и изборио 
пласман у виши ранг (Прву војвођанску лигу). Прво место и велика експанзија 

Одбојкаши Радничког сребрни на Првенству Југославије у Пожаревцу 
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женске одбојке у нашем граду,  учинили су да се мушка секција клуба још једном 
спусти за степеник ниже на лествици државне одбојке.
 Нова сезона (2012/13) донела је још једну титулу одбојкашицама и пласман 
у Другу лигу - север, трећи ранг такмичења, док су мушкарци играли у Другој 
војвођанској лиги. 
 Првенство у трећем државном рангу (2013/14), највећем степену такмичења 
у којем су ковинске одбојкашице играле завршиле су као шесте у конкуренцији 
десет екипа. Од укупно 18 мечева победиле су 7, а изгубиле у 11. У овом периоду 
за Раднички наступа талентована Сара Царић која је тренутно чланица Тента, а 
претходно је играла за Визуру. Прошла је све млађе репрезентативне селекције у 
свом узрасту, а на Балканском првенству млађих категорија у Чачку проглашена је 
најбољом играчицом, када је наша репрезентација освојила злато. 
  Пред првенство 2014/15. због осипања играчког кадра (углавном период 
преласка из основне у средњу школу) ковинске одбојкашице су биле приморане да 
иступе из Друге лиге у Прву војвођанску, док мушки састав иступа из такмичења, а 
неколицина играча прелази у Баваниште. 
 У време писања ових редова Раднички нема мушки сениорски састав док 
се женска екипа такмичи у Другој војвођанској лиги са играчицама из властитог 
погона. 

Одбојкашице ковиснког Радничког
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 Прва слова рукометне приче у Плочици званично су исписана августа 
1976. године, када је основан женски клуб Партизан. 

 Претходно, исте године након што је завршен терен за мале спортове у 
склопу сеоске школе Ђура Филиповић, наставник физичког и бивши играч Радничког 
из Ковина Милован Чичић оформио је рукометну секцију у којој је са правилима 
игре упознавао ученице школе.
 Пет дана пре оснивања клуба, односно 15. августа,  одиграна је и прва 
утакмица женског рукомета у Плочици. Гостовао је Раднички, а резултат је био 20:10 
за фаворизоване Ковинке. Састав плочичког тима који је остао уписан у историји 
рукомета у селу изгледао је овако: Славица Вукоје, Снежана Илић, Славица 
Лазаров, Љиља Михајловић, Милосавка Огњановић, Љубица Брдарски, 
Славица Станојевић, Драгица Стојановић, Весна Стојановић, Мирјана 
Белчевић, Весна Војиновић, Снежана Костић и Славујка Станисављев.
 Званичну, лигашку премијеру, клуб је имао на јесен у Међуопштинској лиги. 
У дебитантском сусрету за бодове Партизан је поражен од Црепаје резултатом 
14:7, а стрелац првог гола за црно-беле била је Љиљана Михајловић. На крају 
првенства клуб је заузео четврто место на табели, што је било довољно да се од 
наредне године нађе у вишем рангу - Јужнобанатској лиги.
 Године 1978. на Сеоским олимпијским играма Србије одржаним у Шапцу 
од 17. до 19. септембра, рукометашице Плочице освојиле су друго место, што је 
и данас највећи спортски успех у селу. Екипа из ковинске општине наступила је 
у следећем саставу: Славица Лазаров, Драгица Ристић, Љубица Брдарски, 
Марица Паунов, Славица Станојевић, Драгица Станојевић, Весна Стојановић, 

РУКОМЕТНИ КЛУБ БОРАЦ
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прво место и пут на квалификације за попуну Војвођанске лиге. Два ривала након 
последњег кола завршила су са истим бројем бодова, али је Јединство, због боље 
гол разлике, заузело прво место на табели.
 Према писању Ковинских новина два су догађаја утицала да шампионска 
"круна" заврши у Качареву. Један је одлука екипе из Војловице да први пут током 
сезоне не отпутује на једно гостовање и то баш на мегдан Партизану. Према 
правилнику, сусрет је регисторован резултатом 10:0 за Плочичанке. У табору 
домаћих сматрали су, како наводе Ковинске, да је ривал из Војловице могао да 
"падне" уз разлику доста већу од службених "плус 10", што би поправило гол-
диференцију екипе и знатно повећало шансе за прво место. Други се десио недељу 
дана касније, непосредно пред почетак утакмице последњег кола у Качареву 
против Јединства, када је Весни Стојановић, једној од најбољих играчица 
Партизана, речено да не може да буде у саставу екипе јер је под суспензиојом 
(једна утакмица), иако јој је Такмичарска комисија дала "зелено светло" тј. да је 
казна одрађена након утакмице са Војловицом. Ново тумачење било је да сусрет 
није одигран и да је Стојановићева још увек под суспензијом, писале су Ковинске.
 Домаће су победиле са 11:5, а тим из Плочице промашио је чак шест 

"Сребрне" са Сеоске олимпијаде

Живанка Димитријевић, 
Мирјана Белчевић, Весна 
Војиновић, Гордана Костић и 
Јасмина Копривица. Тренер 
Милован Чичић. У eкспедицији 
Плочичана били су још и Петар 
Рађеновић и Велизар Јоновић 
- Јофка.
 У сезони 1978/79. нијансе 
су делиле плочички састав од 
још једног пласмана у виши ранг. 
Наиме, све до последњег кола 
Партизан је водио велику борбу 
са Јединством из Качарева за 

седмераца. Да је 
реализовао све, место 
у квалификацијама 
припало би њему.
 Уз Партизан, 
у лиги су у поменутој 
сезони наступали 
и Раднички 2 и БСК 
из Баваништа. У 
н е к о м п л е т н и м 
р е з у л т а т и м а 
првенства записано 
је да су Плочичанке 
победиле оба ривала 
БСК са 12:9, а Раднички 
2 са 23:6.

Станојевић, Копривица, С.Стојановић, Стојанов, Костић, 
Белчевић, Милошевић (стоје), Перовић, Брдарски, Д. Стојановић, 

Илић и В. Стојановић - 1.мај 1980. године
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 Наредне сезоне 1979/80. Партизан је после нешто лошијег старта 
(свега једна победа у пет кола  – над Војловицом 19:12,  уз седам голова Весне 
Стојановић), ипак, како је првенство одмицало, успео да ухвати прикључак са 
тимовима из средине табеле. И у овој сезони играло се против ривала из општине. 
Други састав ковинског Радничког побеђен је са 13:11, а БСК из Баваништа најпре у 
гостима (15:12), а потом и на домаћем терену (12:9).
 Подмлађен сениорски састав у следећем првенству 1980/81. није блистао. 
Екипа је била у доњем дeлу на табели, а поражена је оба пута од Баваништа 
истоветним резултатом – 16:4, односно од Радничког 2 – 16:6 у утакмици која је 
одиграна у Плочици. Од пронађених резултата из ове сезоне бележимо још и 
победу над Основном школом Бранко Радичевић из Панчева у гостима  (22:1).
 За разлику од првог тима, сјајне резултате бележила је пионирска селекција 
тренера Драгослава Момчиловића. После освојеног првог места у региону 
Панчева, где су надиграле Долово и два панчевачка клуба – Динамо и Младост, 
Плочичанке одлазе у Сомбор на Првенство Војводине. У конкуренцији осам екипа 
пласирале су се на пето место.
 Пред сезону 1981/82. у тим су се вратиле: из ковинског Радничког Љубинка 
Брдарски, а из "пензије" Весна Стојановић. Лига је бројала свега четири клуба. 
Уз Партизан, наступали су још и Долово 2, ОШ Бранко Радичевић Панчево и 
Младост, такође из Панчева. Плочичанке су јединог правог конкурента имале у 
последњепоменутој екипи, о чему сведоче и резултати: све победе, изузев једног 
пораза, управо од Младости.
 Долово 2 (26:5), Младост Панчево (12:8), ОШ Бранко Радичевић (30:3), Долово 
2 (20:12), Младост Панчево (13:15), ОШ Бранко Радичевић (победа од 22 разлике у 
Плочици, није наведен тачан резултат у архиви), Долово 2 (21:14), Младост Панчево 
(11:10) и (16:14).
 Састав који је изборио прво место и пласман у Јединствену банатску лигу 
изгледао је овако: Савета Стојанов, Биљана Стојанов, Драгица Стојановић, 
Весна Стојановић, Снежана Стојановић, Љубица Брдарски, Гордана Костић, 
Јасмина Копривица, Драгана Милојков, Оливера Милошев, Милена Перовић, 

В. Стојанов, С. Стојанов, С. Стојановић, В. Стојановић, Милошев, Костић, Д. 
Стојановић и Бора Станимиров (горњи ред), Милојков, Керкез, Брдарски, С. Перовић, 

Копривица и М. Перовић - 1982. година (Плочица) 
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Снежана Перовић, Слађана Керкез и Светлана Футерер. Стручни штаб: Дацко 
Момчиловић и Коста Стојановић.
 Дебитантски наступ у вишем рангу (сезона 1982/83.) донео је Партизану 
борбу за опстанак, која је успешно окончана победом над Доловом. 
 Резултати, прикупљени из архиве Ковинских новина, били су следећи: 
Црепаја (20:16 – Брдарски 6 голова), у Иђошу пораз (24:14), реми са Олимпијом 
из  Торде (20:20), Лехел Мужља – пораз (23:15), Обилић Нови Кнежевац – победа 
(22:16), Јединство Ечка – победа (20:14), затим порази од Славије и Динама 2 на 
домаћем терену, пораз у Мокрину (20:14), пораз у Црепаји (13:10), реми у Малом 
Иђошу (18:18), пораз у Торди од Олимпије (13:8), пораз од Лехела из Мужље, главног 
кандидата за титулу, победе у Ечкој над Јединством (13:12) и Обилићем из Новог 
Кнежевца (10:0 службеним резултатом), затим порази од Славије у Ковачици (25:13) 
и Динама 2 у Панчеву (17:13), па победе над Доловом 2 и Црвеном звезом из Мокрина 
(10:0 службеним резултатом).
 Сезона 1983/84. остала је упамћена по томе што је Партизан читав други 
део првенства одиграо без тренера. Наиме, Шпиро Добрић  је "изненада 
напустио екипу", писале су Ковинске новине, али је  Партизан ипак опстао у лиги 
захваљујући солидним партијама из првог дела сезоне.
 Испадање које је избегнуто у претходној, нажалост, догодило се у следећој 
сезони одиграној током 1984. и 1985 године. Свега три освојена бода, реми 
са екипом из Мокрина у првом колу наставка (13:13) и победа над Ечком (16:7), 
"приковала" су Плочичанке на последње место на табели, које је значило и селидбу 
у нижи ранг.
 Подмлађена екипа заузела је наредне године место у средини табеле 
Међуопштинског такмичења, уз победу и пораз у дуелима са општинским ривалом 
из Баваништа.
 И у наредном првенству Партизан се држао средине табеле. Савладан је 
Раднички 2 у Ковину пишу Ковинске новине, док је БСК био бољи у оба сусрета, а 
остало је сачувано и уписано 23:17 у Баваништу.
 Наредно првенство и победе над Динамом 3, Доловом 2, Радничким 2 (34:7), 
уз реми у Баваништу и 7 освојених бодова у прва четири кола већ од самог старта 
првенства избациле су Партизан у сам врх табеле и међу фаворите за пласман у 
виши ранг. Један од одлучујућих тријумфа за повратак у друштво најбољих екипа 
Баната био је онај остварен над екипом из Лукићева од 19:17.
 У сезони 1988/89. у Банатској лиги наша општина имала је два представника 
– Партизан из Плочице и прву екипу ковинског Радничког.
 Састав из Плочице је после ремија у Ковачици савладао на свом терену 
Јединство из Новог Бечеја (8:7), па Академац 2 из Кикинде (13:12), а затим и Лехел 
из Мужље (13:12 – Труја 6, Керкез и Стојановска по 4, а Драгић 3 гола), тако да 
се могло наслутити да тим има квалитет за једно од безбрижних места у средини 
табеле. Сезона је завршена на седмом месту, а средина табеле  била је домет 
плочичког састава и у наредне две сезоне, када су заузете најпре пета, а потом 
осма позиција. 
 И поред далеко слабијих резултата у следећем шампионату, реорганизација 
лига погурала је Партизан у Српску лигу у којој је наступао у сезони 1992/93. и 
заузео четврто место. 
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 Састав који је играо Српску лигу, највиши ранг у историји клуба, изгледао 
је овако: Виолета Илић, Љубица Брдарски, Слађа Керкез, Ђурђевка Имре, 
Оливера Стојчић, Славица Стојановски, Јадранка Милошевић, Суза Крстић, 
Надица Николић, Далиборка Стојчић, Јелена Филиповић, Данијела Ивковић, 
Моника Вамош, Шарлота Биро, Биља Митровић, Тања Панић, Јелена Панић, 
Зорица Ђорђевић и Данијела Колар. Тренер: Бора Стојимиров, технико: Мића 
Милошевић.
 Ипак, због недостатка новца, клуб је наредне сезоне иступио из лиге и остао 
без сениорског састава.
 Млађе категорије су наступале за школску селекцију. Године 1995. постале 
су првакиње општине, а исти успех имале су и на Окружном такмичењу у Опову. На 
Првенству Војводине у Каћу, предвођене тренером Данијелом Заријом освојиле 
су треће место. Састав екипе био је следећи: Маја Болић, Јелена Стојановски, 
Јела Благојевић, Марина Лупшић, Наташа Ђорђевић, Марија Паунов, 
Тијана Митровић, Милица Ђурић, Ана Милићевић, Љубица Лекић, Марина 
Крстић, Наташа Љубомировић, Вања Миливојев, Сања Миливојев и Софија 
Мирковић. Технико: Мића Милошевић.
  "Реанимација" плочичког сениорског рукомета урађена је 1999. године.  
Клуб је  пријављен, како правила налажу, за такмичење у најнижем рангу - Лигу 
Јужног Баната.  
 Године 2002. Партизан је променио име у Борац. Ово име већ је носио 
фудбалски клуб, а план је био да све спортске екипе из села понесу исто како би се 
формирало Спортско друштво Борац Плочица. Међутим, рукометни клуб није успео 
да оствари континуитет у раду, а последња информација до које смо дошли била је 
пред сезону 2010/11. када је због финанаијских проблема одустао од такмичења. 
 У време уласка материјала у штампу Плочица је и даље без женског 
рукометног клуба.
 
 
 

 Према статистици, највише утакмица у историји клуба одиграла је 
Љубица Брдарски – 197, затим Славица Стојановски 187, Оливера Стојичић 
170, Весна Стојановић 162, Слађа Керкез 161, Оливера Милошевић 151, а 
Јасмина Копривица 150. 
 Први стрелац на вечној листи клуба је Весна Стојановић – 573 гола, 
Славица Стојановски је постигла 560, а Слађа Керкез 449...
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 Мини-екскурзија до суседног Панчева у пролеће 1970. године,  у које су 
ученици Основне школе Бора Радић отишли да погледају рукометну 

утакмицу, а у пратњи спортских ентузијаста: Васе Попова, Драгољуба Живковића, 
Ружице Станимировић и Мише Шушњића, довела је овај спорт у село. Годину 
дана касније формиран је рукометни клуб, пишу Ковинске новине.
 Састав који као први у историји клуба наводи исти извор изгледао је 
овако: Јелица Брдарски, Славица Удовичић, Мира Смиљкић, Ружица 
Станимировић, Божана Шајковић, Ђурђевка Оташевић, Ружица Пантелић, 
Вера Ћириковачки, Дивна Антић, Весна Стојанов, Јованка Драгосавац, 
Стојадинка Антић.
 Девојке су тренирале на отвореном терену у склопу школе. БСК на самом 
почетку није био члан Спортског савеза (тада СОФК-е), тако да је сам морао да се 
сналази за новац потребан за котизацију, опрему и одлазак на гостовања.  
 Клуб је такмичење започео у Панчевачкој лиги, из које је након сезоне 
1974/75. успео да се пласира у Другу војвођанску лигу.
 Састав забележен у сезони 1975/76. чиниле су: сестре Антић, Проданов, 
Младеновић, Маринковић, Стојанов, Секулић, Тренчевић, Станковић 
(капитен), Чолић, Савин, Живковић и Малиновић.
 На крају сезоне БСК је имао 3 победе, 2 ремија и 15 пораза, али је изборио 
опстанак у лиги.
 У првенству које је стартовало 1979. године у овој лиги играо је и Партизан 
из Плочице. У оба сусрета славиле су црно-беле. У Баваништу је било 15:12, а у 
Плочици на домаћем терену 12:9. БСК је два пута победио екипу из Војловице, 

РУКОМЕТНИ КЛУБ БСК (ж)
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једном Динамо 2 из Панчева. Од лидера Јединства из Качарева изгубио је на 
домаћем терену 12:11 у утакмици у којој су играчице из Баваништа промашиле чак 
9 седмераца, пишу Ковнске новине. На завршној табели играчице Баваништа биле 
су осме.
 Пред сезону 1980/81. најављена је реорганизација лига. Из Друге 
војвођанске, у којој је играо БСК, у новоформирани ранг било је места за шест 
најбољих тимова првенства. Баваништанке су се у овој сезони реванширале 
Партизану из Плочице и победиле га оба пута, док је против ковинског Радничког 
2 забележен половичан учинак: пораз у Ковину и победа у Баваништу (12:10).
 На крају сезоне БСК је заузео пето место, а један од одлучујућих тријумфа за 
пласман у виши ранг био је против Долова (12:10).
 Ковинске новине бележе да је пред старт сезоне 1980/81. у Баваништу 
гостовао београдски Вождовац, нови клуб најбоље играчице свих времена које је 
дало највеће општинско село – Десе Стојановић. Због јаке кише одиграно је само 
једно полувреме, које је припало тиму из државне престонице (24:3).
 У Банатској зони БСК се, нажалост, задржао само сезону 1981/82. Неки 
од резултата пронађени у архиви Ковинских новина овакви су: пораз у Лукићеву 
(26:14), победа над Доловом (19:17), пораз у Ечкој (17:15), пораз од Пролетера 2 у 
Баваништу (17:14),  пораз у Мужљи (25:17), па на домаћем терену од Црепаје (15:14), 
пораз у Ковачици од Славие (20:14), од Динама 2 (18:10), победа над Олимпијом из 
Торде (15:8), пораз од Радничког 2 у Ковину (20:10),  у Мокрину од Црвене звезде 
(25:12), пораз од Младости из Лукићева (16:8) код куће, пораз у Долову (21:13), реми 
са Јединством из Ечке (11:11), пораз од Славие из Ковачица (24:15), од Црепаје (21:13) 
и од Радничког 2 (19:13).
 У сезони 1982/83. извршена је смена генерација, а изузетно млад састав 
није могао да пружи отпор искуснијим ривалкама. Неки од резултата: порази од 
Брестовца (33:1), Младости из Панчева (41:1), од Радничког 2 (22:3), Јединства 2 из 
Качарева (14:6), Јединства из Дубовца (27:6), победа над Радничким 2 (8:6)...
 И сезона 1983/84. донела је углавном поразе. Општински ривал Јединство 
славио је победу у Баваништу (24:10), Раднички 2 био је бољи (31:6) и (25:11), док 
БСК није отпутовао на реванш у Дубовац. Једини бод освојен је против екипе из 
Брестовца на домаћем терену (7:7).
 Све до сезоне 1987/88. БСК није играо битнију улогу у лиги Јужног Баната. 

Заједничка слика рукометних екипа БСК-а и Партизана из Плочице,  
фотографисано 27. августа 1977. године у Баваништу
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Заузимао је углавном места у доњем делу табеле. У поменутом првенству 
Баваништанке су заузеле треће место, а промоција у виши ранг измакла им је због 
слабије гол-разлике од општинског ривала из Плочице.
 Првенство 1988/89. било је једно од бољих у историји клуба. У шест мечева 
у првом делу сезоне БСК је уписао пет победа. Савладани су Раднички 2 (из Ковина), 
Јаношик, Јединство 2 (Качарево), Младост 2 (Бела Црква) и Динамо 3 (Панчево). 
Једини пораз састав из Баваништа претрпео је од екипе из Јабуке. 
  Тим из Јабуке савладао је БСК и у наставку првенства, па је Баваниште 
заузело друго место на коначној табели, што је било довољно за пласман у виши 
ранг. 
 Сезона 1989/90. отворена је на домаћем терену поразом против Јединства 
из Новог Бечеја. После овог сусрета БСК у неколико наврата није успео да окупи 
екипу и појави се на мегдану противницима па га је Рукометни савез искључио из 
лиге.  
 Након ове сезоне тим из Баваништа је у још неколико наврата обнављао 
рад, али ниједном то није било у неком дужем временском периоду. Последња 
информација коју смо пронашли била је пред сезону 2010/11. да је због беспарице 
БСК одустао од даљег такмичења као и женски клуб из Плочице односно мушки из 
Гаја.
 



Историја спорта општине Ковин (1904-2020)

122

 Пет година по оснивању женског рукометног клуба, Баваниште је добило 
и мушку секцију. Као оснивачи помињу се Александар Перовић и 

Лазар Владисављев. Архива Ковинских новина као први састав наводи следеће 
играче: браћа Чекићан, Спасић, Додић, Младеновић, Јанков, Зоран (капитен) 
и Лазар Стојанов, Маринков, Кивић, Илић, Анђелков, Богданов, Станојев, 
Бачвански.
 Рукометаши на почетку нису имали своју опрему и играли су у позајмљеним 
дресовима од колега по лопти из фудбалског клуба. Прва рукометна лопта купљена 
је од добровољних прилога, а екипа је у веома тешким условима радила преко 
зиме јер ниje ималa термина у сали.
 У сезони 1980/81. клуб се такмичио у најнижем рангу - Међуопштинској лиги, 
а у штурим информацијама о такмичењу углавном су бележени само резултати. У 
поменутој сезони били си овакви: победа над Радничким из Баранде (37:24), победа 
над Славиом из Ковачице (24:22), победа над екипом Гоце Делчев 2 из Јабуке (31:17), 
нерешено са Динамом 3 у Панчеву (23:23), пораз у Глогоњу од Партизана (25:11), 
победа над Долином (24:10), победа код куће над Јединством (30:25), победа против 
Младости у Опову (22:14), пораз од Железничара у Владимровцу (23:20, заузели су 
треће место на полусезони). Пораз у Баранди у наставку првенства, победа над 
Славиом у Ковачици (23:22), пораз од Гоце Делчева 2 у Јабуци (15:10), победа над 
Динамом 3 (25:18), реми са Братством из Глогоња (28:28),  пораз у Падини од 
Долине (22:20), пораз од Јединства у Дубовцу (30:15), пораз у Качареву и победа 
над Оповом. Победом над Железничаром из Владимировца (23:16) заузели су треће 
место, што је било довољно за пласман у виши ранг, односно у Јужнобанатску лигу.

РУКОМЕТНИ КЛУБ БСК (м)
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 Некомплетни резултати у вишем рангу били су овакви: пораз од Будућности 
из Алибунара (26:21), пораз од Партизана у Глогоњу (34:17), пораз од Унирее у 
Уздину (29:21), пораз од Радничког из Баранде (28:27), пораз у Долову (50:21), пораз 
од екипе из Црепаје (40:34),  пораз у Дебељачи (23:21), реми са Јединством (23:23), 
пораз од Трудбеника код куће, победа над Радничким 2, пораз у Алибунару (38:24), 
пораз од Партизана из Глогоња (30:25) и Унирее у гостима (40:25).
 Због два неодласка на гостовања, у Дебељачу и Дуовац, екипа је искључена 
из лиге, па је следеће првенство дочекала у нижем рангу.
 Сезона 1982/83. била  је прва од пет у низу које је БСК одиграо у 
Међуопштинсој лиги. Екипа је углавном заузимала места у средини табеле, а у 
првенству 1984/85. једно време била је и друга на табели, да би поразима од тима 
из Сакула и Радничког из Баранде палa на позицију шест. Пред почетак ове сезоне 
БСК је ненадано добио велико појачање у Ивковићу, који је пристигао из ковинског 
Радничког. На утакмици против Јединства 2 у Качареву, коју је БСК победио (33:29), 
постигао је чак 14 голова. У току сезоне екипу је као тренер преузео Андрија 
Куруц, такође из ковинског Радничког, а БСК је успео да освоји Општински куп. У 
такмичењу за Куп Војводине тим из Баваништа поражен је у шеснаестини финала 
од новосадске Војводине, тадашњег друголигаша. 
 У сезони 1986/87. БСК је успео да избори виши ранг. Истина, још једном 
је био пласиран у средини табеле, али су екипе које су у овој лиги наступале са 
другим тимовима, а биле рангиране испред Баваништана, одлучиле да одустану од 
играња у Јужнобанатској лиги и наставе да "кале“ играче идаље у међуопштинском 
рангу. 
 Подаци о сезони 1987/88. у Јужнобанатској лиги у архиви Ковинских 
прилично су "танки" и углавном су таксативно наведена имена противника, без 
резултата и коначног пласмана екипе на крају првенства. Изгледају овако:
 Победа БСК-а над  Динамом 2 (33:20), пораз у Иланџи, пораз у Омољици, 
победа у Баваништу над Владимировцем, реми са Црепајом, пораз у Глогоњу, 
пораз од Унирее код куће, у Панчеву од Полета, пораз од Младости 2 из Вршца, 
пораз од Динама 2 и од Иланџе, реми са Омладинцем из Делиблата (17:17), победа 
над Спартаком из Дебељаче, победе у Владимировцу и Опову, пораз у Црепаји, 
пораз код куће од Глогоња и у Уздину од Унирее, победа над Полетом, пораз од 
првопласиране Младости 2 у Вршцу.
 Сезону 1988/89. БСК је завршио као четврти тим на табели на крају првенства 
Јужнобанатске лиге. Тренера Ранца из Панчева на клупи је током сезоне заменио 
Иван Вермезовић из Баваништа.
 У сезони 1989/90. тим БСК-а наступао је у следећем саставу: Богдановић, 
Мехметовић, Стојанов, Стојнић, Рајковић, Ђорђевић, Раковић, Клисура, 
Салковић, Стојанов, Пејовић, Јановић, Ћириковачки, Маринковић, Грујичић, 
Рашић, Вукајловић, Димитријевић, Трајковић и Нагић.
 Баваништанском клубу мало је недостајало да се пласира у виши ранг. На 
крају првенства имао је исто бодова колико и екипа Партизана (Глогоњ), али је у 
међусобном дуелу био слабији од лидера. Оба тима победила су у утакмицама у 
којима су били домаћини, али је Партизан то учинио са већом разликом.
 Резултати: пораз у Иланџи (28:26), победа у гостима над Делиблатом, победа 
над Оповом  службеним резултатом, победа против Динама 2 у Панчеву, пораз у 
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Црепаји (21:20), победа код куће над Глогоњем, победа над Славиом у Ковачици, 
победа над Владимировцем, победа над Спартаком у Дебељачи (у том тренутку 
Баваништани су били први на табели), победа над Оповом у гостима, победа над 
Омладинцем из Делиблата код куће, пораз у Глогоњу од Партизана, победа над 
Динамом 2, победа над Црепајом, победа над Славиом, победа у Владимировцу и 
победа у Дебељачи.
 Наредне године, у првенству започетом 1990. БСК није успео да понови 
резултат из прошлог. Заузео је једно од места у горњем делу табеле, а у извештају 
са утакмице у победи над Спартаком из Дебељаче састав је изгледао овако: Рајић, 
Тасић, Савковић, Маринков, Димитријевић, Стојанов, Вукојевић, Рајковић, 
Станојев.
 У сезони 1991/92. БСК је сем капитена Стојанова у постави имао подмлађен 
састав  који су чинили јуниори, пишу Ковинске. Стојадинов, Стојковић, Ђуришић, 
Костић, Манић, Марков, Димић, Живков, Првуљ, Милосављев и Грујичић. 
Тренер Кебић.
 БСК је у наредном првенству 1992/93. у Јужнобанатској лиги имао две 
победе и три пораза уз један одложен сусрет у првом делу првенства. Поражен 
је у Ковину од Радничког 2 резултатом 28:16. Наступио је у саставу: Стојадинов, 
Живков, Марков, Јанков, Првуљ, Ђуричићм Костић, Димић, Симијоновић, 
Рајковић, Грујучић, Стојанов.
 На утакмици је најефикаснији био тада седамнаестогодишњи и изузетно 
талентовани Милан Вукић из Радничког 2, којег су бројне повреде спутале да 
оствари већи траг у ковинском клубу.
 У наставку првенства пронађени резултати у архиву Ковинских су: победа 
над другом екипом Пролетера из Банатског Карловца (33:15) и пораз у Иланџи 
(20:19).
 Наредну сезону у Јужнобанатској лиги БСК је завршио као најслабије 
пласиран од тимова из општине. Колонија је била четврта, Раднички 2 пети, а БСК 
је са 16 бодова заузео место у средини табеле. Баваништани су сезону одиграли 
са подмлађеним саставом јер им је готово комплетна постава из претходног 
првенства која је носила игру била на одслужењу војног рока.
 На полусезони 1996/97. БСК је имао два бода и две одложене утакмице, што 
је било довољно да се на табели нађе на петом, месту као и  Партизан из Гаја. У 
другом делу првенства екипа није битиније поправила пласман.
  Наредно првенство Јужнобанатске лиге имало је чак четири тима из наше 
општине: БСК, Омладинац из Делиблата, који је иступио из Прве српске лиге – 
Центар 2, Партизан (Гај) и други тим ковинског Радничког.
 БСК је завршио првенство као пети са 13 бодова, а на полусезони наредног 
био је други са осам мање од лидера Динама 2 из Панчева.
 Сезона 1998/99. била је некомплетна због НАТО бомбардовања наше 
државе. 
 У два наредна првенства име БСК-а се помиње у Другој српској лиги. У обе 
је заузео места при дну табеле.
 Након тога нисмо успели да дођемо до података о даљој судбини БСК-а и 
које је године тачно клуб престао са радом. 
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Рукометни клуб Јединство (ж)

 Један од клубова са најкраћом историјом на територији општине, бар 
према подацима доступним аутору књиге, био је Женски рукометни клуб 

Јединство из Дубовца. Екипа је основана 1982. године, а у три сезоне, колико је 
спојила у Јужнобанатској лиги, само је прву одиграла у континуитету. 
 Ковинске новине из сезоне 1982/83. бележе следеће резултате: пораз код 
куће од Младости 2 (14:28), пораз код куће од Јабуке (17:9), победа над БСК-ом, пораз 
од Младости 2 из Панчева код куће (19:17), победа над Радничким 2 (14:8), пораз од 
Младости 2 из Беле Цркве и Партизана из Банатског Брестовца, победа над БСК-ом 
(27:6).
 На крају сезоне екипа је заузела шесто место са шест бодова.
 У наредном првенству, у сезони 1983/84, тим из Дубовца био је пред 
суспензијом услед честих одлагања утакмица и дуговања Севезу, али им је, како 
пишу Ковинске новине, прогледано кроз прсте, те није избачен из лиге: „Не 
путују на гостовања, два пута одлажу гостовање Качареву, а да не обавесте 
Такмичарску комисју“.
 Неки од резултата: победа над Динамом 3 у Панчеву (20:16), пораз од 
Партизана из Брестовца (12:7), победа над Баваништем у гостима (24:10), пораз у 
Качареву, пораз од Младости 2 из Беле Цркве на домаћем терену (37:31), победа 
над Динамом 3, пораз у Брестовцу, пораз од Радничког 2 код куће...
 Првенство започето 1984. године рукометашице Јединства играле су само 
до зимске паузе. Биле су четврте на полусезони, а онда је клуб одлучио да иступи 
из лиге.
 Резултати првог дела: победа над Брестовцем код куће, победа у Јаношику, 
победа службеним резултатом над Оповом, пораз од Црепаје (18:16), победа над 
Динамом 3, пораз у Белој Цркви  од Младости 2 (14:11).

РУКОМЕТНИ КЛУБ ЈЕДИНСТВО (ж)
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 Дубовачка рукометна прича у мушкој секцији клуба према доступним 
подацима трајала је, уз један прекид, деценију. Клуб је почео да се 

такмичи почетком осамдесетих година прошлог века у Међуопштинској лиги 
Панчева у сезони 1980/81.  
 У штурим материјалима, без састава тима, као и без имена оснивача клуба, 
убележени су само резултати екипе из ове сезоне: победа над Славиом у Ковачици 
(22:21), победа над Гоце Делчевом 2 из Јабуке (39:16), реми са Динамом 3 у Панчеву, 
победа над Јединством 2 из Качарева (29:19), победа у Глогоњу против Партизана 
(29:27), победа против Малдости у Опову (14:12), победа над Железничарем из 
Владимировца (15:14), пораз у Баваништу (30:25) и победа над Барандом.  Јединство 
је на полусезони било прво са 18 бодова.
 Резултати у другом делу сезоне: победе над Славиом из Ковачице (22:21), 
Гоце Делчевим 2 (26:18),  Партизаном из Глогоња (18:16), пораз у Падини од Долине 
(30:27), победа над екипом из Опова (26:16), победа над Динамом 3, победа над 
БСК-ом у Дубовцу (30:15), пораз од Железничара у Владимировцу (21:20), пораз у 
Баранди (31:12).
 Као четврти на крају сезоне, Дубовчани су се пласирали у виши ранг.
 Ипак, Јединство није успело да се задржи дуже од сезоне у лиги Јужног 
Баната. Испали су.
 Из сезоне 1981/82. забележени су следећи резултати: победа над Омладинцем 
из Иланџе (30:28), пораз од Будућности у Алибунару (24:19), пораз од Партизана 
из Глогоња (29:24), пораз од  Унирее у Уздину (29:17), од екипе из Баранде (26:23), 
пораз у Црепаји (26:17), реми у Баваништу (23:23), пораз у Иланџи (24:18), пораз 
од Будућности из Алибунара на домаћем терену (30:25), пораз у Глогоњу (35:19) и 
службена победа над БСК-ом који није допутовао у Дубовац.

РУКОМЕТНИ КЛУБ ЈЕДИНСТВО (м)
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Рукометни клуб Јединство (м)

 Победа од девет разлике над БСК-ом био је један од ретких разлога за 
славље у дубовачком клубу у сезони 1982/83.  
 Пред сезону 1983/84. Јединство се расформирало, да би обновило рад 
четири године касније. Према подацима до којих смо дошли Јединство је играло 
четири сезоне у Међуопштинској лиги, а  три пута је заузимало друго место пре 
него је још једном престало са радом након сезоне 1990/91.
 Најслабије пласирани у поменутом периоду били су у сезони 1987/88, када 
су у 16 утакмица победили само пет пута. Иначе, због малог броја екипа играло се 
четворокружно.
 Сезону 1988/89. завршили су као други иза Долине из Падине. Једно време 
се причало да их реорганизација може погурати у виши ранг, али се то ипак није 
догодило.
 У наредном првенству боље од њих било је пласирано само Долово 2, да 
би у "лабудовој песми"дубовачког клуба још једном у лиги само Долина била боље 
пласирана на завршној табели у сезони 1990/91.



Историја спорта општине Ковин (1904-2020)

128

 Пред почетак првенства 1985. године у Делиблату је основан Рукометни 
клуб Омладинац. У архиви Ковинских новина остало је записано да 

је екипа прве  две утакмице одиграла против БСК-а из Баваништа. Обе су биле 
пријатељске, а сваки тим је славио по победу на домаћем терену.
 Делиблатски плаво-бели стартовали су, како налажу пропозиције, као 
и сваки новоосновани клуб, из најнижег ранга такмичења, у овом случају из 
Међуопштинске лиге. До првог бода у утакмици, која је завршена резултатом 22:22, 
дошли су против имењака из Опова, а исто име противника било је уписано и као 
прва „рецка“ у рубрици  победе. Било је 29:19 за Делиблаћане. 
 Историјски тријумф остварио је следећи састав: Радосављевић (8 голова), 
Лушпшић (6), Петровић (5), Албу (4), Помана (3), Недељков (2), Сибинац (1), 
Клебац (голман). Тренер  Драган Божовић.
 Премијерну сезону Делиблаћани су завршили са пет бодова, а другу победу 
остварили су у општинском дербију против БСК-а (17:15).
 Следеће првенство које је почело  1986. године донело је Омладинцу 
промоцију у лигу Јужног Баната.  
 Омладинац је, пишу Ковинске новине, поново био бољи од БСК-а. Победио 
га је у гостима, а и на домаћем терену у реваншу (14:8), понајвише одличним 
интервенцијама на голу голмана Зорана Савића.
 Дебитанска сезона 1987/88. у вишем рангу остаће упамћена по убедљивој 
победи над Владимировцем (51:14), уз још један, на “крв и нож” дерби против БСК-а, 
овога пута у Делиблату. Утакмица је завршена нерешеним резултатом (17:17).  
 Што се тиче осталих конкурената у лиги, постоје подаци да су побеђени 

РУКОМЕТНИ КЛУБ ОМЛАДИНАЦ
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Рукометни клуб Омладинац

Црепаја, и екипе из Иланџе 
и Дебељаче, као и Динамо 2 
(Панчево). 
 Наредну сезону 1988/89. 
Делиблаћани су завршили 
као шести, а у другом делу 
сезоне на клупи је Драгана 
Божовића заменио Шпиро 
Добрић. 
 Првенство 1989/90. 
плаво-бели су завршили 
као последњи на табели, 
али их је реорганизација 
лига спасила испадања.
 У сезони 1990/91. 
Омладинац се пласирао 
у средину табеле, а 
састав екипе углавном је 
изгледао овако: Ардељан, 
Јанча, Петровић, Зарија, 
Марковић, Потић, Цуцуљ, 
Сармеш, Ивачковић, 

Секулић, Ненек, Бељан. 
 Наредне године делиблатски састав пружио је још боље партије и завршио 
првенство као вицешампион иза Црепаје. 
 Неки од резултата: победа над имењаком из Опова (28:10), пораз у 
Владимировцу (26:25), службене победе над Глогоњем и Јединством 2 из 
Качарева, победа над БСК-ом у гостима, реми у Иланџи, пораз у Падини (33:29), 
победе над екипама из  Глогоња и Црепаје код куће, пораз у Дебељачи, победа 
над Владимировцем (седам голова разлике), пораз у Глогоњу, Качарево им није 
допутовало, победа у Баваништу против БСК-а, и службеним резултатом два бода 
против Иланџе која се није појавила у Делиблату.
 Састав екипе: Зоран Сибинац (капитен), Цуцуљ, Срђан Радосављев, 
Јовица Марковић, Ђурица Лупшић, Перица Петровић, Маријус Зарија, 
Небојша Ивачковић, Ливијус Зарија, Драган Ћирић, Данијел Бољанац, Зоран 
Јанча, Миодраг Папрић, Тибор Сел, Зоран Милутиновић, Милош Рађеновић, 
Лазар Комароми, Данијел Сармеш и Срђан Секулић.
 Председник клуба тада је био Тиберије Ивков, док су управу чинили: 
Божурел Ардељан, Петар Котарица, Миодраг Бољанац, Јован Ћирић, Јован 
Зарија, Стеван Ардељан, Јован Јанча, Ђока Пејчић, Стеван Милин.
 По завршетку првенства Маријус Зарија, пивот Омладинца, потписао је 
уговор са Војводином. Новосадски састав био је члан Друге савезне лиге, а Зарију 
су у својим редовима желели још и Југовић из Каћа и панчевачки Динамо.
 И сезона 1992/93. била је успешна. Пораз од Радничког (Јаша Томић) учинио 
је да Делиблаћани ипак не понове резултат из прошлог првенства – друго место, 
али су заузели једну од позиција у самом врху. На полусезони клуб је, пишу Ковинске, 

Екипа Омладинца из 1992. године
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појачао Ненад Вучетић, до тада, играч Радничког из Ковина. 
 Јесен 1993. године   донела је још једну реорганизацију лига, а 
новоформирана, у којој се нашао Омладинац названа је Првом српском.  Уз промену 
лиге, плаво-бели су имали и ново име на клупи. Шпиру Добрића који је преузео 
женски тим из Долова, заменио је Ненад Стакић.
 Од резултата остала је уписана победа над ковинским Радничким на 
домаћем терену, као и да су на крају сезоне Делиблаћани били боље пласирани од 
Ковинаца, уз четири бода више (21:17).
 После неколико веома добрих сезона првенство, 1994. године отворено је 
са шест пораза у исто толико утакмица. Тренер Стакић је напустио екипу, коју је 
поново преузео Добрић. Свега четири победе уз три ремија за сезону, ипак су 
биле довољне, како пишу Ковинске новине, "изузетно младом тиму за опстанак". 
Испадала је само последња екипа на табели, а плаво-бели су били боље пласирани 
за једно место. 
 Наредна сезона донела је још једно таворење при дну табеле. Одустајање 
од такмичења Унирее из Уздина и Владимировца спасило је Омладинац испадања, 
а нова управа клуб од "гашења“ пише у извештају Ковинских новина.  Уместо 
Добрића, шеф струке постао је Луцијан Франета. Ковинске помињу тешку 
финансијску ситуацију, а у једном тексту чак и да је Омладинац иступио из лиге, тако 
да остаје нејасно да ли је прича о изласку из лиге била незванична или је уследила 
реорганизација с обзиром да је сезону 1996/97. Омладинац дочекао у Првој српској 
лиги - центар, према писању истог листа. 
 Плаво-бели су сезону завршили са 8 бодова и као последљи вратили се 
у Јужнобанатску лигу, где су их дочекали општински ривали Раднички 2 и БСК из 
Баваништа. 
 У архици Ковинских новина ратне 1999. године па до гашења овог листа 
не помиљу се резултати Омладинца, док архива листа Мој Ковин бележи да се у 
сезони 2008/2009. у Другој српској лиги такмиче Раднички, Омладинац и Гај. Исти 
лист пише да је Омладинац савладао Гај 36:24, а да је потом у Ковину уз подршку 
око педесетак својих навијача, популарних Лала, савладао и Раднички 31:27, те да 
је најефикаснији играч био Коларски са 12 голова.
 Првенство започето 2010. године Омладинцу је донело један од највећих 
успеха у истрорији клуба и пласман у виши ранг. У лиги која је бројала осам клубова 
Делиблаћани су били једини тим из наше општине (због беспарице одустали 
Раднички и Гај), а полусезону су завршили на првом месту са 12 бодова, колико су 
имали и вршачка Младост 2 и Спартак из Дебељаче.
 Током другог дела сезоне Спартак је испао из борбе за трон, а испоставило 
се да ће дуел између Омладинца и Младости 2  у Делиблату одлучити питање првака. 
Тим из наше општине изгубио је у првом делу првенства у Вршцу 32:27 тако да му 
је била потребна победа са најмање исто толико голова разлике. Голом Јанкулова  
Омладинац је имао 29:23 у једном тренутку, а велику прилику за нових плус 6 
пропустио је Коларски с обзиром да није реализовао седмерац. Утакмица је 
завршена резултатом 34:30 за Омладинац тако да је Младост 2 осигурала прво 
место.
 Ипак, пред старт нове сезоне вршачки тим је одлучио да други тим "кали" у 
истом рангу, тако да је промоција припала Делиблаћанима. Омладинц је први део 
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првенства у Првој српској лиги завршио као осми од четрнаест екипа, а средина 
табеле била је домет и у наставку првенства.
 Јула 2011. године од плаво-белог дреса опростио се Зоран Сибинац - 
Мачак, који је током каријере наступао још и за Мајданпек. Иначе, Сибинац је 

у години када се Делиблато борило за виши ранг сваког викенда путовао 400 
километара на релацији између два поменута места и био међу најзаслужнијим 
играчима за пласман у Прву српску лигу.
 Иако је играчки кадар имао квалитет за играње у овом рангу, "шкрипело" 
је са финансијама па је Омладинац морао да иступи из лиге и врати се утакмицама 
у лиги која покрива територију Јужног Баната. У овом рангу клуб је остао све до 
гашења пред сезону 2019/20, а најбољи резултат имао је 2016/17. када је завршио 
као други са само бодом мање од шампиона ОРК Панчева. Савладао га је на 
затварању првенства у последњем колу у Делиблату 29:24, али су Панчевци пред 
последње коло већ стекли три недостижна бода.
 У сезонама 2017/18. и 2018/19. играо се поново општински дерби (против 
Радничког), а у сва четири победе је славио тим из Делиблата. У првопоменутој 
сезони, било је 33:17 на домаћем терену, односно 28:22 у Ковину. Омладинац је 
првенства завршио као трећи са свега бодом мање од шампиона Црепаје.
 У наредном првенству Омладинац је у првом мечу два ривала савладао 
Раднички 26:22 у Ковину, а најефикаснији актер сусрета био је Далибор Коларски 
са 12 голова. Рокса је постигао 8, Милосављевић 3, Раденковић 2, а један Митић, 
уз веома добру партију голмана Ивана Стокића. На домаћем терену плаво-бели 
су били још убедљивији и дошли до победе резултатом 40:23, у првенству које су 
завршили као трећи.

Екипа Омладинца која је играла Прву српску лигу.
Горњи ред:Лазар Помана, Владимир Булатовић, Бојан Тајдић, Бојан Ђорђевић, 
Дејан Стокић, Иван Стокић, Илија Сибинац, Андреј Иваниш, Душан Лазаревић, 
Бојан Петковић и тренер Даци. Доњи ред: Стеван Милин ("Наша Талија", како 

кажу у клубу), Иван Тубић, Далибор Коларски, Владимир Бељуревић, Милош 
Илић, Зоран Сибинац, Стеван Рокса, Ненад Добреско и Младен Сибинац. На 

фотографији фали стандардни члан састава Владимир Николић.
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 Почеци рукомета у Гају ишли су у корак са општинским, али "пелцер" 
није успео да пусти и "корен", па је клуб угашен 1967. године.

 Готово три деценије касније, односно 1995, група ентузијаста одлучила 
је да обнови рад клуба. На оснивачкој скупштини за председника клуба изабран 
је Зоран Јелић. Потпредседница је постала Мира Матић, а секретар Игор 
Станковић. "Клупа" је поверена Радиши Живанову.
 Клуб је пријављен за такмичење у најнижем рангу, Јужнобанатској лиги, у 
којој су се још такмичили из наше општине Раднички ДДОР 2, који се ујединио са 
Колноијом (која је тако престала да постоји после свега неколико сезона) и БСК из 
Баваништа.
 У првој утакмици пред домаћом публиком пред око три стотине гледалаца 
Партизан је изгубио резулататом 26:24 од Иланџе. Ковинске новине бележе да је 
екипа наступала у следећем саставу: Комароми, Игња, Веселиновић (6 голова), 
Винч, Срђан Ненек (4), Терзић 1, Илић, Петковић, Стојановић 7, Живанкић, 
Крецуљ, Милан Ненек, Црносељански и Макса.
 У другом колу Партизан је поражен  у Дебељачи. На полусезони Партизан 
је заузео пето место, са БСК-ом из Баваништа. Обе екипе имале су по два бода уз по 
две одложене утакмице. 
 У непотпуним информацијама у Ковинским новинама, које су у то време 
нередовно излазиле, убележене су још и победе над  Доловом 2 и Пролетером 2, 
тако да је екипа из Гаја имала шест бодова.
 Следећа информација која се појављјује у локалном листу, а у вези са 
Партизаном из Гаја, јесте да је на коначној табели заузео треће месето иза 

РУКОМЕТНИ КЛУБ ПАРТИЗАН
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првопласиране Иланџе и вицепрвака, екипе из Дебељаче. Гајчани су имали такође 
15 бодова као Дебељача, али су били слабији у међусобним дуелима.
 У сезони 1996/97. црно-бели су силовито стартовали и у седам утакмица 
остварили седам победа. Победе су обележиле и остатак сезоне. У шеснаест мечева 
уписан је свега један пораз, тако да је Партизан убедљиво освојио прво место и 
пласирао се у виши ранг.  
 Састав који је изборио промоцију изгледао је овако: браћа Веселиновић, 
Куруцић, Игња, Постоловић, Вучетић, Холц, Стаменковић, Ненек, Комароми, 
Паунов.
 Сезона 1997/98. у Српској лиги - Центар 2 донела је, као и многим клубовима 
општине који су се пласирали у виши ранг, финансијске проблеме.   
 Резултати за ову сезону, објављени у Ковинским новинама, некомплетни 
су. Партизан је забележио победе над Униреом из Уздина, Ударником, Сараорцима, 
Моравом 2 из Велике Плане, Сартидом, Владиморовцем и екипом из Пожаревца. 
Ремизирао је са Иланџом, а  и изгубио од ОРК-а у Панчеву и Петровца. 
 Састав екипе изгледао је овако: Комароми, Сармеш, Стаменовић, 
Живанкић, Милан и Бојан Веселиновић, Игња, Љубојевић, Стојановић, 
Паунов, Постоловић, Холц и Терзић. 
 Опстанак је сачуван, а наредно првенство је прекинуто због бомбардовања 
наше земље.
 У штурим подацима након ове сезоне убележено је да је клуб променио 
име у Гај као и да се у сезони 2008/09. такмичио у лиги у којој су били и Раднички 
(Ковин) и Омладинац (Делиблато). Потом га није било у наредна два првенства, а 
сајт Србија спорт бележи резултате Гајчана у Трећој лиги – Јужни Банат од 2014. до 
2017. године. 
 У сезони 2014/15. у 20 утакмица освојили су свега два бода (победа над 
Младошћу из Омољице 34:32), а један тријумф имали су и у наредном првенству 
када су у последљем колу савладали Глогоњ (36:16). 
 У последњем првенству (2016/17) на којем је екипа учествовала убележен је 
бод више, победа (31:26) и реми (31:31) изборени су поново против Глогоња што је 
било довољно за претпоследње место на табели.
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 Рукомету и Ковину путеви су се "укрстили" 1956. године, наводи у фељтону 
објављеном у Ковинским новинама 1981. године професор Богдан Богић, 

један од првих председника клуба. 
 Рукомет су најпре почели да играју дечаци, а годину дана након тога и 
девојчице. Игра је веома брзо постала веома омиљена међу младима, толико да је 
полако почела да потискује дотадашњег фаворита  – "између четири ватре", која је 
била уврштена у програм школских такмичења и на смотрама Друштва за телесно 
васпитање Партизан.
 Прве селекције будућих рукометаша оформио је Виктор Жепша, професор 
физичког. Након дечака почео је и девојчице да учи правилима рукомета, који се 
убрзо нашао на листи спортских школских такмичења ДТВ Партизан. 
 Жепши је у раду помагала Мира Рајак, васпитачица у забавишту, док је 
групу студената, која се спремала за Студенстске игре у рукомету окупио Јован 
Дечермић.
 Према подацима из ОШ Јован Јовановић – Змај 15. априла 1957. године 
рукометна екипа из Ковина учествовала је на турниру школа у Панчеву "под 
вођством Виктора Жепше, и као награду освојила рукометну лопту".
 Све активности и рад у ДТВ Партизан били су на аматерском нивоу. Изузетак 
није био ни рукомет. Комплетне трошкове путовања и опреме (дресови, лопте...) 
покривао је Партизан, храна се носила од куће, а превоз се често плаћао "из свог 
џепа", наводи Богић.
 Терен за игру поред школе Змај био је посут ситно набијеном и недовољно 
обрађеном шљаком, па  се често током игре дизала прашина. Такође, жичана 

РУКОМЕТНИ КЛУБ РАДНИЧКИ (ж)
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ограда око терена није била довољно висока, па су лопте неретко завршавале у 
комшијским двориштима, "те је некада долазило до проблема".
 Управа ДТВ Партизан коју су чинили Стеван Којић, председник, Велизар 
Јоновић, секретар, и Богдан Богић "задужен за агитпроп", маја 1958. године 
успела је да омогући боље услове. Подигнута је зидана ограда, а на источној страни 
санирани су темељи зида, док је стара жица замењена новом. Екипу ДТВ Партизан 
поменуте године углавном води Жепша, док је Мира Рајак више играч, а уједно и 
капитен екипе. 
 Сваке године у оквиру школских слава две основне школе у Ковину, у делу 
спортског програма, игране су и утакмице ових рукометних екипа. Претпоследњег 
дана априла 1959. године остало је забележено да је победила школа Змај.
 "Терен за мале спортове у школи Змај био је централно спортско 
место младих", пише Богић. Свакодневно и све више игра се и рукомет.
 Уз помоћ општине и радних организација, управа Партизана 1960. године 
учврстила је источну ограду терена (која је увек била склона паду), а годину дана 
касније саграђене су и трибине "у виду степеништа". У пролеће 1960. године на 
припреме у Ковин долази женски рукометни клуб из Панчева Текстилац. Партизан 
је управо против ове екипе, тадашњег прволигаша, одиграо своју прву, како пише 
Богић, "плакатирану, јавну, пријатељску" утакмицу. Ова година сматра се 
"нултом" за женски рукомет у Ковину. 
 У школи Змај 1. септембра 1961. године почиње са радом средња 
пољопривредна школа (Богић у фељтону не помиње и њено име - прим. аут.).  Тај 
моменат постаје битан фактор за овдашњи спорт јер град добија велики број младих 
из целе општине који бар још четири године остају у Ковину, што кадровски јача 
све спортске екипе. Професор физичког Младен Лекић од првог дана укључује 
младе у спортски живот, и поред гимнастике, форсира и женски рукомет. "Тренери 
Жепша и Дечермић у Лекићу виде велику помоћ и сарадника“, наводи Богић.
 Петог дана септембра 1963. године Партизан је у Зрењанину изгубио од 
Пролетера 25:5 у осмини финала Купа. Екипу је предводила (тренер-играч) Мира 
Рајак. Састав екипе чиниле су: Роза Петер, Мира Рајак, Невенка Танасијевић, 
Стојка Шарац, Љиља  Безаревић, Ратка Мирић, Ксенија Јеремић, Данка 
Јеремић која је имала свега 12 година, Неранџа Радосављевић, Слободанка 
Стокић и Вера Ћирковачки. 
 Исте године Мира Рајак, за коју Богић наводи да је "душа“ екипе, из 
приватних разлога,  јер је престала да ради у ковинском забавишту, напушта екипу, 
а све мање Жешпи помаже и Дечермић.
 Остало је забележено да је кратко време екипу водио Александар Паул, те 
да је 1963. године у Панчеву формирана Међуопштинска лига, где поред Партизана 
из Ковина учествују и Панчево, Качарево, Ковачица, Алибунар и Војловица.
 Септембра 1964. године почела је са радом Гимназија. Обе средње школе 
тог дана прелазе у зграду данашње Пољопривредне, која је "имала нову лепу 
салу, а нешто касније и отворене терене за мале спортове". Отварањем још 
једне средње школе ковински спорт је добио још већи број младих из целе општине 
који остају у Ковину, што је директно утицало на квантитет, али и квалитет спорта. 
Богић пише да је велика штета што документација из овог периода није сачувана, 
па се све своди на изјаве тадашњих играча и тренера. 
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 Крајем 1964. године Паул престаје да тренира екипу која и даље има статус 
секције, поново је преузима Жепша, уз пуну помоћ и подршку Младена Лекића. 
У Панчевачкој лиги, Ковинке на крају првенства заузимају друго место. "Запажа 
се велика криза, како у играчком кадру, тако и у стручњацима – тренерима. 
Мало је стручњака који би као тренери дали нешто више да би се искористио 
тако велики играчки потенцијал", наводи се у поменутом фељтону објављеном 
у Ковинским новинама поводом 25. рођендана женског рукометног клуба. 
 Акценат ДТВ Партизана је још увек на гимнастици и ритмици.
 Три године касније (1967) рукометну екипу преузима Једзимир Пауновић, 
бивши рукометаш, који завршава тренерски курс. Стасала је и нова генерација 
играчица: Тереза Ђуриш, Славица Нинчић, Татјана Рогожарски, Славица 
Марковић, Ранка Покрајац, Љиља Крстић, Светлана Ћосић, Вера Ивковић, 
Љиљана Јереминов, Миланка Вишњевац, Јаворка Вујасиновић, Вера Мерџа, 
Марија Бот, Зорка Буха и Зорица Гулан. Ова генерација осваја прво место у својој 
групи Панчевачке лиге, а кроз квалификације је изборила и пласман у Војвођанску 
лигу – зона Б. Трибине стадиона увек су биле пуне, а екипа са доста успеха игра у 
вишем рангу и 1967. и 1968. године.
 Наредне године (1969) освојено је прво место у групи, а кроз квалификације, 
победама над  екипама 8. март из Суботице – 9:7 и Младошћу из Станишића (16:7), 
екипа постаје члан Јединствене војвођанске лиге, а први пут у историји спорта 
општине Ковин има клуб у овом рангу такмичења, тврди Богић. 
 "Женски рукомет добија своју публику која све више познаје правила 
рукомета и свака утакмица код куће постаје прави догађај, а честе победе 
права славља. Мали стадион је увек пун",  цитат је из поменутог фељтона.
 Забележени резултати из овог периода су  победе над Галебом из Аде (17:13), 
Потисјем  из Кањиже (12:9) и Сремом из Сремске Митровице (19:11).
 Екипа је заузела седмо место на крају првенства, први стрелци тима биле су 
Ивковић и Мерђа са по 25 голова, док је Буха постигла 18...
 Издржавање војвођанског лигаша у свом саставу био је велики проблем 
за ДТВ Партизан. Превазилазило је његове оквире, па је 1970. године у јануару 
одлучено да се формира клуб са посебном управом, али и даље под патронатом 
Партизана. Прву управу чинили су: председник Здравко Вучетић, секретар 
Норберт Химелзбах и чланови: Емилијан Радивој, Петар Гилезан Др. Јозеф 
Гунзи и Јанко Ивковић.
 "Нова ера", како ово Богић назива, ипак, је носила старе проблеме, 
пре свега финансијске. Скромна новчана средства од ДТВ Партизана и новац 
прикупљен продајом улазница од утакмица нису били довољни да клуб нормално 
функционише. Покривени су опрема, судијске дневнице, разне таксе и превоз. 
Често се путовало уз сендвич или храну која се носила од куће, па се у возу или у 
аутобусу заједнички јело. Тренер је радио потпуно аматерски, није био плаћен.
 Бележе се и неповерења неких родитеља за даља путовања (путовало се 
по целој Војводини), а чести и напорни тренинзи утицали су да девојке попусте у 
школи. Прва управа клуба уз помоћ "колега по звању“ из Партизана имала је за 
обавезу да све то усклади и реши како би подигла морал и ентузијазам екипе –  
"Да се стара да буду и добре ученице и студенти и радници на својим радним 
местима“.
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 Одласком из Ковина на студирање или због удаје и престанка тренирања, 
најчешће је долазило до спонатане смене генерација у клубу. 
 Нову генерацију играчица чиниле су: Иванка Гујаничић, Мира Крстић, 
Јелена Петровић, Душанка Стојишић, Олгица Стеванов, Милена Лаковић, 
Нада Шћмун, Олгица Шећеров, Славица Стошић (која касније прелази у ОРК 
Београд)...
 У току 1971. и 1972. године наставља се редовно такмичење у Јединственој 
војвођанској лиги са позитивним резултатима. Највећи и константни проблем 
и даље је новац. Приходи нису пратили расходе. Као дародавац највише се 
појављивала РО Аутопревоз – Козара.
 Године 1973. екипи се прикључују још Јованка Антонијевић, Снежана 
Томић, Анка Томић, Оливера Елер, Живанка Милутинов, Гордана Ивезић, 
Драгица Думбеловић... Драгици Думбеловић, голману Радничког, припало је 
прво признање Спортиста године општине Ковин, које се од 1977. традиционално 
додељује сваке године. Први избор организовале су Ковинске новине, затим су 
то чиниле заједно са СОФК-ом (данашњим Спортским савезом), да би потом 
манифестацију као самостални организатор преузела ова јавна установа.
 Како би екипа добила на квалитету, одлучено је да се оформи и други тим, 
као "филтер" кроз који су играчице морале да прођу да би стигле до најбољег 
састава женске екипе Партизана. Тим се такмичио у Међуопштинској лиги, а 
тренер екипе био је Виктор Жепша.
 Сезона 1973. почела је сменом на клупи. Тим је преузео бивши играч Шпира 
Добрић, који је завршио тренерски курс, док је дотадашњи тренер Јездимир 
Пауновић преузео мушку екипу. Добрића је на старту мандата чекао готово "рад 
од нуле", с обзиром да је претходна генерација рукометашица престала да тренира, 
углавном због студија, тако да је изнова морао да ствара играчице. И поред смене 
генерација на крају сезоне Партизан је био трећи.
 Финансије, које су биле главни проблем у функционисању женског 
рукометног клуба, решене су великим делом формирањем Спортског друштва 
Раднички. Екипа је променила назив у Женски рукометни клуб Раднички Ковин и 
постала пуноправни члан породице клубова Раднички.
 Годину дана касније (1974) формирана је Међуопштинска лига са седиштем 
у Панчеву. Овој лиги приступио је и други тим Радничког, са новим играчицама: 
Вукосава Дукић, Снежана Спасић, Јасмина Давидовић, Снежана Цветковић, 
Мира Јарић, Гордана Милекић, Славица Живковић, Марија Банчов, 
Лепосава Животић, Зденка Заволовшек, Велинка Труја, Љиља Турински, 
Нада Кривошић, Милена Узелац, Драгица Ивковић, Ана Решташ, Невенка 
Миловановић и Гордана Туцаков.
 Од 1974. године тренери првог тима (и књиговођа) постају плаћени, наводи 
Богић у фељтону.
 Велики потенцијал  млада екипа Радничког показала је у сезони 1975/76. 
у Другој војвођанској лиги. На крају првог дела првенства Раднички је имао 18 
бодова, колико и водећа Кикинда. Играло се по четвороструком лига систему (два 
пута код куће и два пута у гостима против сваког тима), а у јесењем делу изабранице 
тренера Шпире Добрића поражене су само два пута и то од истог противника - 
Кикинде. У гостима је било 21:17, а у Ковину 15:14.
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 Остали резултати биле су победе: Славиа Ковачица (21:11 и 32:8), Младост 
Вршац (32:10 и 38:8), БСК Баванише (34:9 и 25:11) и Младост Бела Црква (17:6 и 
24:12).
 Раднички је током ове сезоне одиграо и утакицу против женске јуниорске 
репрезентације Југославије и изгубио 13 разлике.
 “Велико признање за нас, испред резултата, је позив савезног 
капитена Маргана да одигра утакмицу против нашег тима, што је знак да 
се рукомет у Ковину цени”,  рекао је после утакмице Шпиро Добрић, тренер 
ковинских рукометашица којег је Рукометни савез Војводине изабрао за тренера 
рукометне селекције Баната.
 Повратак у друштво најбољих екипа Војводине наше рукометашице 
наговестиле су победом у Кикинди од 16:13, а потврдиле тријумфом над истим тимом 
у Ковину (18:11) уз чак десет голова Бошковићеве и одличну Думбеловићева на 
голу, како пишу Ковинске новине.
 На крају сезоне Раднички је имао 18 победа и два пораза.
 Састав који је освојио титулу био је следећи: Думбеловић, Живковић, 
Стеванов и Узелац. Г. и Д. Милекић, Јарић, играчица са најјачим шутем у лиги, 
неретко постиже голове и са 10 и више метара пишу Ковинске, Милутиновић, 
Банчов, Бошковић, Кривошић, Ивковић, Томић, Труја, коју у том тренутку 
локални лист види као "највећу наду ковинског рукомета", Давидовић, 
Вишњевац, Лаковић, голгетер лиге, Дукић, Турински, Заволовшки, Рово. 
Тренер Добрић, и помоћни тренер Стојшићева. Стручни штаб: Богдан Богић, 
Обрад Филиповић, Слободан Јованов и Миодраг Станковић - Дача.
 Иначе, управа клуба је 1976. покушала и да ојача везу на релацији родитељи 
– клуб, па заказује родитељске састанке. Такође су формирана и тела: Омладински 
актив, Савет играча и Актив савеза комуниста, чији је секретар био Виктор Жепша.
 "Стасавају нове генерације, нова омладина, која мења своје навике, 
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начин живота, па самим тим и знатно утиче на односе у друштву. Тада се 
много водило рачуна о начину живота спортисте. Од играча се тражило да 
не пуши, не користи алкохол, рано леже (најкасније до 22 сата), чиме су били 
лишавани ноћних седељки, дискаћа, кафана, итд. Тренери су о свему овоме 
строго водили рачуна, чак и са којим дечком се играчица дружи. Било је 
и случајева праве рације на спортисте поготово у очи утакмице. Било је 
случајева кажњавања, напуштања рукомета, а поготово честих несугласица 
на релацији играч – тренер. Повремено је долазило и до правог бунта“, 
објашњава Богић.
 Клуб је, такође, покушавао да финансијску ситуацију побољша продајом 
годишњих карата за децу и одрасле. У плану је било и стварање пионирске селекција 
екипе, од које се, ипак,  одустало због недостатка стручног кадра (тренера).
 Главни извори прихода клуба су Спортско друштво Раднички и СОФКА.
 Сезона 1976/77. у вишем рангу настављена је као и претходна, победама. 
Раднички је први део шампионата завршио са максимална 22 бода из 11 утакмица. 
Архива Ковинских бележи следеће тријумфе: Срем у Сремској Митровици (23:18; 
Дукић и Лаковић по 5 голова), затим Флора из Бечеја, ЖСК из Жабља (15:14; 
Милекић 4, Бошков и Банчов по 3), Потисје (16:13), ТСК Темерин (15:8; Вукосава 
Дукић 6, Вишњевац и Труја по 3) Беба Апатин (18:15) и Станишић (14:10, Лаковић 
7 голова).
 У паузи до пролећног дела првенства одржана је скупштина клуба, Богдан 
Богић је изабран поново за председника, Обрад Филиповић и Урош Драгин, 
постали су потпредседници, а како пишу Ковинске новине: "Бурним аплаузом 
Скупштина је усвојила да се Другу Титу по трећи пут додели орден народног 
хероја".
 Први пораз у сезони рукометашице су забележеиле у Купу, на домаћем 
терену од друголигаша Партизана из Ердевика (17:16) после продужетка. 
Бошковићева, која је постигла 11 голова, промашила је седмерац у последњој 
секунди продужетка.
 Након ремија са Сремом у Ковину у првенству, Раднички се вратио на 
победнички колосек. Савладани су Флора из Новог Бечеја (20:9), а са по 15 разлике 
"пали су" – ЖСК Жабаљ и Војводина из Нове Пазове. 
 Једини конкурент Радничком у борби за прво место била је екипа 
Станишића. Трка за пласман у виши ранг између ова два клуба трајала је до два 
кола пре краја првенства. Тријумфом над Сентом пред домаћом публиком (15:13) 
црно-беле су обезбедиле прво место на табели и начиниле у  том тренутку највећи 
успех ковинског спорта.
 “Када су новосадске судије Ковичић и Јакшић дале знак да је недељна 
утакмица претпоследњег кола Квалитетне војвођанске лиге завршена, на 
игралишту у Ковину велики број домаћих симпатизера утрчао је у терен да 
честита  Ковинкама освојено  прво место. Било је пољубаца, скандирања, 
песама и суза радиосница, јер је једна млада генерација испунила сан и 
пласирала се у Другу савезну лигу, што представља највећи успех у историји 
ковинског спорта”, описано је у извештају Ковинских новина.
 Састав Радничког који је изборио место у лиги савезног ранга био је овакав: 
голмани: Драгица Думбеловић, Славица Живковић и Милена Узелац; играчи: 
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Миланка Вишњевац - капитен, Гордана Милекић, Марија Банчов, Нада 
Кривошић, Велинка Труја, Мира Јарић, Вукосава Дукић, Љубинка Бошковић, 
Милена Лаковић, Драгица Ивковић, Душанка Радованов, Станка Томић, 
Јасмина Давидовић и Живанка Милутиновић; тренер: Добрић, Стојшићева 
помоћни. Управа: Богић, Филиповић, Јованов и Станковић.
 Припреме за дебитантску сезону у Другој лиги старе Југославије почеле су 

средином јуна у Ковину. Државни шампион, имењак из Београда желео је да одигра 
пријатељски сусрет са екипом из нашег града, а понуде су стигле и из Немачке. 
Наиме, Верманхајм је понудио Радничком три пријатењска сусрета, а  уз то је желео 
да у своје редове доведе и капитена црно-белих Миланку Вишњевац. Ковинске 
новине су објавиле и детаље потенцијалног уговора, по којем су Немци били 
спремни да понуде 2000 за потпис и 1400 марака месечне плате. Уз Верманхајм 
тим тренера Добрића добио је позивницу и од Гисена из Нидерклена да учествује 
на међународном турниру фебруара 1978. године.
 У односу на претходну сезону Раднички је ново првенство започео без 
Давидовићеве и Милутиновићеве које су престале да тренирају, док је Банчов 
напустила клуб из приватних разлога. Међу црно-беле су стигле Љубомирка 
Мијуца, петнаестогодишњакиња из Дубовца, и годину дана старија Марица 
Паунов из Плочице, као играчице са поприличним потенцијалом.
 "Имамо састав да не играмо само једно лето", изјавио  је тренер Добрић 
пред старт сезоне за Ковинске новине и испоставило се да је био у праву.
 Деби у друголигашком каравану наше рукометашице имале су против 
"вечитог ривала"  Динама из Панчева. Пред око 500 гледалаца у Ковину утакмица 
је завршена резултатом 11:11. Бошковић је постигла гол за 12:11, али су судије, 
пре него је лопта завршила у мрежи досудиле  седмерац за наш тим који није 
искористила Лаковић.
 Састав који је ушао у историју као први који је наступио у овом рангу 
такмичења: Думбеловић, Радованов, Кривошић, Ивковић, Лаковић 3 (3 са 
седам метара), Јарић, Милекић 2, Вишњевац, Дукић 1, Труја 1, Бошковић 2, 
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Живковић.
 Раднички је потом изгубио у Сомбору од Весне, кандидата за прво место, 
па од Потисја (16:12), да би најзад уписао и прву победу. У Ковину је савладан, по 
киши, у летњем дворишту данашње Змајеве школе, суботички Спартак резултатом 
10:6  захваљујући понајвише одличној партији Мире Јарић, како наводе Ковинске 
новине.
 До полусезоне Раднички је поражен у Ковину од ДИН-а из Ниша (13:3), уз 
одличну партију гостујућег голмана и репрезентативке Милошевић, затим од 8. 
марта из Суботице (20:14), док је изборен реми са Црвенком и победа над Слогом 
из Ужичке Пожеге (14:12; Бошковић 5, Ивковић 4 гола). Раднички је полусезону 
завршио на деветом месту са шест бодова.
 У клуб се, између две сезоне, после пет година вратила Љиљана Јереминов 
Василић, а пролећни део првенства, након припрема у Поречу, настављен је 
поразима од Динама, Весне и Аде.
 Раднички је првенство завршио на десетом месту. 
 Испадање новосадског Железничара из Прве лиге значило је и неизвесну 
судбину Радничког у Другој. Наиме, због “географског кључа” Другу лигу је морао да 
напусти још један клуб из Војводине, односно два укупно. Један је био новосадски 
(најслабије пласиран), а други ковински Раднички. Једина карта за останак у лиги 
нашег тима била је да Весна из Сомбора тријумфује у квалификацијама за Прву 
лигу и тако "ослободи“ место у лиги које би попунио наш Раднички. Оно што су 
љубитељи спорта у Ковину прижељкивали догодило се у квалификацијама. Весна 
је постала прволигаш, а Раднички је остао у истом рангу. 
 Раднички је имао и доста пехова током сезоне. Труја није играла уопште, 
Бошковић је била често повређена, док су Думбеловић и Дукић због посла често 
одсуствовале са тренига. 
 Позиве да наступају за јуниорску репрезентацију Војводине на турниру 
Братство-јединство чији је домаћин била Илиџа, добиле су  Драгица Ивковић и 
Невена Кривошић. На овом турниру традиционално је учествовало 8 екипа, које 
су представљале регије бивше СФР Југославије - 6 република и 2 покрајине.
 Пред сезону 1978/79. Раднички је у своје редове довео из баваништанског 
БСК-а Десанку Стојановић, за коју се тада писало да је једна од најталентованијих 
играчица која је поникла у ковинској општини.
 "Уколико буде вредно тренирала, може да постане вансеријски 
играч", рекао је тренер Радничког Шпиро Добрић.
 У екипу се, бележи локални лист, вратила Марија Митровић, док се 

ВОЖДОВАЦ ПОБЕДИО РАДНИЧКИ, ПРЕД ХИЉАДУ ГЛЕДАЛАЦА

 Поводом Дана ослобођења Ковина, у нашем граду гостовао је прволигаш 
Вождовац пред око хиљаду гледалаца. Гошће предвођене репрезентативкама 
Вукајловић, Винцер, Чикош и Милошевић победиле су 20:15
 Вождовац је наступио у следећем саставу: Гајић, Чикош 2, Марјановић 
3, Ракић 8, Винцер 1, Јажић, Вукајловић 1, Ђурић, Копљар, Милошевић 2, 
Голубовић, Медић 2.
 Најефикасније у ковинском тиму биле су: Бошковић 6 и Труја 3 гола.
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Миланка Вишњевац, капитен и играчица која је у клубу од оснивања, опростила 
од активног играња. 
 У првом колу после бриљантне игре савладан је новосадски Железничар, 
бивши прволигаш и троструки освајач Купа Југославије резултатом 25:6 (11:4). Ову 
утакмицу пратио је и Белмондо Јанковић, бивши репрезентативац и члан управе 
панчевачког Динама, који је дошао да скаутира Бошковићеву и одведе је у Динамо, 
али није могао да се начуди како је Динаму могла да промакне играчица квалитета 
Душанке Радованов.
 У међувремену, уместо Богића, председник клуба постао је Александар 
Аранђеловић.
 До краја првог дела сезоне Раднички је савладао тим истог имена из 
Обреновца, затим у гостима Црвенку и на домаћем терену Станишић (16:14).
 Отежавајућа околност по Раднички,  била је и одлука Рукометног савеза 
Југославије да последња два кола из јесењег дела првенства и прва два у 
пролећном морају да се играју у затвореном. Како Ковин није имао адекватну халу 
да испрати захтеве савезног ранга, Раднички је морао да се ослања на добру вољу 
осталих екипа лиге и тражи замену домаћинства, док је у случајевима где није било 
договора, као домаћин играо најчешће у Панчеву. 
 Раднички је одличним стартом у другом делу првенства избегао стресну 
завршницу какву је имао у претходној сезони. Забележене су победе над 
Железничаром у Новом Саду (18:10), Слогом у Ужичкој Пожеги (16:15, голман 
Думбеловић одбранила седмерац у последњој секунди) и над имењаком у 
Обреновцу (15:14; Деса Стојановић је постигла пет последњих голова за Раднички).  
Вредни помена су и реми са једном од екипа која је "пуцала“ на највиши пласман – 
Потисје из Аде (14:14), као и тријумф над нишким ДИН-ом (15:14) којим је Раднички 
обезбедио пласман у новоформирану Међурепубличку лигу (група - Босна и 
Херецеговина и Војводина).
 Раднички је другу сезону у савезном рангу завршио као осми са 20 бодова, 
уз 9 победа 2 ремија и 11 пораза и гол-разлику 328:334.
 Сезону 1979/80. рукометашице Радничког отвориле су са две победе: над 
Спартаком у Суботици (21:18) и у Ковину над Челиком из Зенице (21:9). Трећу 
победу, после пораза од Младости из Бања Луке и Динама из Панчева, донела је 
Мира Јарић голом за коначан резултат 14:13 у Темерину.
 До полусезоне, на којој је заузео пето место, Раднички је савладао Јединство 
у Тузли (20:16), ремизирао против Босанске Крупе и Станишића, а изгубио у 
Суботици од 8.марта (17:11) и Трикоа у Босанској Градишци са три разлике.
 У другом делу првенства Раднички је фантастичном серијом резултата 
сезону завршио одмах иза шампиона Динама из Панчева, који је, уз Станишић, 
једини успео у поменутом периоду да порази наш тим. До пута ка највећем успеху 
у дотадашњој историји клуба савладани су: Спартак (20:18) , Челик (20:17) у Зеници, 
Младост у Бања Луци (15:13), Трико (22:14), Игман на Илиџи (24:9), Углед из Темерина 
(22:15), 8. март (18:11), Босна у Босанском Броду (19:12) и Јединство из Тузле – 19:17.
 Коначан биланс после 22 кола био је 14 победа, 2 ремија и 6 пораза, уз гол-
разлику 362:204.
 Састав Радничког у сезони 1979/80: Думбеловић, Василић, Невена и 
Нада Кривошић, Радованов, Ивковић, Јарић, Милекић, Томић, Стојановић, 
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Труја, Павловић, Панин, Бошковић, Табашевић, Илић, Дукић.
 Пред почетак сезоне 1980/81. Рукометни савез Југославије најавио је 
још једну реорганизацију такмичења. За нову Другу лигу, којој ће се од наредне 
сезоне уз клубове из Војводине и Босне и Херцеговине прикључити и тимови из 
Хрватске и Словеније, Радничком је требало да се пласира у четири најбоља тима 
наше покрајине. Тај пласман требало је да избори састав: Думбеловић, Крстић, 
Обрадовић, Радованов, Кривошић, Ивковић, Јарић, Тодоровић-Милекић, 
Стојановић, Труја, Бошковић, Илић, Табашевић, Павловић, Брдарски (дошла 
из Партизана из Плочице) и Грубетић (пристигла из ОРК Београд).
 Рукометашице Радничког добро су отвориле сезону и после победе над 
тимом из Добоја у осмом колу (18:15) биле су на четвртој позицији на табели.
 Раднички је на полусезони био четврти, али је у наставку склизнуо за још 
две позиције и изгубио статус друголигаша, у коначном збиру "краћи" за пет поена 
од места које је гарантовало останак у рукомету са етикетом савезног ранга.
 Као један од разлога, уз не баш најбољу атмосферу у тиму, како су писале 
Ковинске, може се навести и одсуство две битне играчице Тодоровић и Ивковић 
које су пропустиле други део првенства због болести.
 Сезона 1981/82. увертиру је имала у осипању  играчког кадра. Десанка 
Стојановић прешла је у Вождовац, Драгица Думбеловић, Душица Радованов и 
Љубица Бошковић постале су чланице панчевачког Динама.
 Место председника напустио је Богдан Богић, којег је наследио Илија 
Живанов.
 У новом, трећем државном рангу, Ковинке су стартовале веома лоше. 
Вицешампионке лиге Војводине и Босне и Херцеговине од пре две сезоне, у првом 

СТОЈАНОВИЋЕВА У НАЦИОНАЛНОМ ТИМУ
 Између две сезоне савезни селектор репрезентације Југославије Јосип 
Самарџија уврстио је међу прве резерве за састав А репрезентације Десанку 
Стојановић, кружног нападача Радничког из Ковина. Сениорски, најјачи, 
репрезентативни састав припремао се у Борову, од 27. до 30. октобра 1980. 
године за Четворобој нација у Данској и Полар куп у Норвешкој.  
 После   добрих  партија у контролним мечевима (противници репрезе-
нтације били су Бане Секулић, Борово и Осијек) Стојановићева је уврштена на 
списак репрезентативки, а званичан деби имала је против СР Немачке, на којем је  
постигла 3 гола.  Већ против Данске била је у стартној постави, а репрезентација 
је на Четворобоју нација уписала  две победе  и реми са Чехословачком.
 На Полар купу "плаве" су победиле Норвешку и Шведску, а ремизирале са 
Источном Немачком. Због слабије гол-разлике од Немица, националном тиму 
припало је друго место.
  "Била сам најсрећнија када сам обукла плави дрес са најдражим 
грбом Југославије. Ово је велико признање, не само за мене, већ и за 
Раднички па и БСК у којем сам поникла. Признање је и за моје тренере  
и руководство, па и за целу ковинску општину. Незаборавни су тренуци 
лет авионом, познанство са нашим најбољим репрезентативкама, први 
наступи, победе и голови" , изјавила је Стојановићева.
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делу првенства освојиле су свега пет бодова – победе над Станишићем (19:15) и 
Сентом (21:15), односно реми са екипом Младости из Бања Луке. Гол Радничког 
бранила је Наташа Ракашћан, којој је по годинама одговарајућа старосна 
селекција била пионирска.
 На полусезони Раднички је био "чувар фењера" (последње место на табели), 
уз неколико убедљивих пораза, као што је онај од Академца у Кикинди – 34:15.
 У паузи између два дела првенства оставке су поднели тренер Шпиро 
Добрић и технико Обрад Филиповић, а први тим је преузео Јездимир Пауновић, 
дотадашњи тренер друге екипе клуба из Ковина. Због штедње и спровођења мера 
еконсомске сзтабилизације, по одлуци СОФКА Југославије, ниједна аматерска 
екипа није могла на припреме ван своје општине.
 Раднички је у другом делу играо за нијансу боље, али не и довољно да 
избори опстанак. После пораза у Сенти клуб је изгубио сваку шансу да остане у 
лиги.
 Сезона 1982/83. у Квалитетној војвођанској лиги почела је, као и претходна, 
осипањем играчког кадра. Најзвучнији трансфер био је одлазак Велинке Трује у 
екипу Бане Секулић из Сомбора.
 Састав ковинског тима био је следећи: Думбеловић, Бошковић, Панин, 
Вукосављевић, Мандић, Рнић, Мишколци, Илић, Ивковић, Табашевић, Бела, 
Кривошић, Русмир, Павловић, Радуловић и Новокмет.
 Раднички је на полусезони заузео четврто место. Побеђени су: Петроварадин 
(19:15; Ивковић и Панин по 6 голова), Јединство из Качарева (16:13), Топола 
универзал (23:20), Станишић (26:10) и Слога из Остојићева (20:13).
 До краја сезоне Раднички је још једном променио тренера. Уместо 
Пауновића први тим је преузео Ђурица Глигоријев, а остао је и без две играчице, 
Бошковићеве и Ивковићеве које су престале да тренирају.
 Ковински састав сезону је  завршио као шести.
 За традиционални турниру Братство-јединство јуниорска репрезентација 
Војводине припремала се у Ковину, а чак три играчице Радничког биле су у саставу 
најбољег тима покрајине у овом узрасту: Наташа Ракашћан, Весна Рнић и 
Данијела Новокмет. Ковинске пишу да је Војводина освијила треће место.
 Након годину дана проведених у Сомбору, пред нову сезону 1983/84. у 
екипу се вратила Велинка Труја. Повратник у црно-бели табор била је и Душица 
Радованов, док су се реактивирале - Гордана Тодоровић и Драгица Думбеловић.
 Први део првенства Раднички је завршио иза лидера Славије из Новог Сада, 
од које је изгубио 26:23,  са пет бодова мање. Савладани су: Сента у Ковину (25:22; 
Труја 11 голова),  Јединство у Качареву (28:17; Рнић и Труја по 8), Младост из Беле 
Цркве (23:18), Ешћег у Малом Иђошу (24:22), Бачка из Србобрана (30:22), Младост 
из Лукићева (19:18; голом Весне Рнић из седмерца у финишу утакмице).
 У другом делу првенства Раднички је доживео само један пораз. Поново 
од неприкосновеног шампиона, новосадске Славије (22:11). Ковинке су освојиле 
друго место на крају првенства, а једини тим, не рачунајући првака лиге, који је 
успео да избегне пораз била је Бачка из Србобрана која је изборила реми (27:27). 
Остали резултати биле су победе: Качарево у Ковину (25:23), Сента у Ади (21:15), 
Петроварадин (27:18; Рнић 12 голова), Црвенка у Ковину (14:13), БАК у Белој Цркви 
(20:17), Хајдук из Чуруга (29:8; Рнић 9, Труја 7), Младост у Лукићеву (28:23) и Минел 
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2 (24:19).
 На крају сезоне Раднички је из 20 утакмица уписао 17 победа  уз  2 пораза и 
3 ремија.
 Годину јубилеја (25. рођендан) Раднички је прославио на најбољи могући 
начин – првим местом и повратком у Другу лигу Војводине и Босне и Херцеговине.
 Ковинске рукометашице за титулу шампиона бориле су се против Тополе. 
Од тима који су пред домаћом публиком савладале (33:24; Рнић 9, Радованов 
8, Тодоровић 7), имале су три бода више на полусезони и поред неочекиваних 
пораза од Хајдука (Чуруг) у Ковину и Ешћега у гостима.
 У наставку сезоне Раднички је, чини се, одлучујући корак ка првом месту 
направио ремијем у гостима управо против Тополе. Утакмица је завршена 
резултатом – 20:20. У послења два кола црно-беле су ушле са бодом предности над 
јединим конкурентом за прво место, a титулу су "овериле" победама над Ешћегом 
у Ковину (34:17; Рнић 12 голова) и Петроварадином у гостима, у последњем колу 
(26:23; Рнић 14 голова, уједно је била и први стрелац лиге са 175 погодака;  док је 
Тодоровић постигла 137).
 Састав екипе која је изборила повратак у друштво друголигаша: Ракашћан, 
Крстић, Андрић, Думбеловић, Тодоровић, Радованов, Рнић, Радуловић, 
Новокмет, Обрадовић, Бела, Кривошић, Пађен, Чизмаров, Антанасијевић, 
Баковић, Јаневска. Тренер: Ђурица Глигоријев.
 Играње у друголигашком каравану (сезона 1985/86.) трајало је само једно 
првенство. Солидан први део сезоне, током које је освојено 10 бодова, није 
наслућивао "крах“ у наставку после зимске паузе. После чак осам пораза, до првог 
бода Раднички је дошао након ремија са темеринским Угледом (26:26). И поред 
лоше серије резултата, црно-бели састав имао шансу да опстане у лиги уколико 
освоји барем бод у Високом. Међутим, то се није догодило, иако су Ковинке, на 
полувремену имале гол предности (11:10).  По истеку 60. минута на семафору је 
остало уписано Домаћи 17 – Гости 15, што је за Раднички била "повратна карта" за 
Војвођанску лигу.
 По испадању из лиге, тренер Глигоријев поднео је оставку, Весна Рнић је 
прешла у Динамо из Панчева, Драгана Павловић у земунску Младост,  Верица 
Панин, Марија Бела, Бисерка Крстић, Данијела Новокмет и капитен Славица 
Радуловић такође су промениле средину, док су престале да играју Драгана 

КОВИН ДОМАЋИН ТУРНИРА БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО, ВОЈВОДИНА ШАМПИОН  
 Јуниорска репрезентација Војводине тријумфовала је на традиоционалном 
турниру Братство-јединство који је од 22. до 24. јула одржан у Ковину.
 Војводина је победила Косово 36:23 и Македонију 26:18, а изгубила од  
Хрватске 20:15. Захваљујући бољој гол-разлици од Хрватске, која је имала исти 
број бодова, јер је изгубила од Македоније, Војвођанке су избориле пласман у 
финале у којем су победиле Србију 25:24. 
 Весна Рнић је у финалу постигла осам голова, а Наташа Ракашћан је 
проглашена најбољим голманом турнира. Ракашћан је на отварању турнира 
подигла заставу СФР Југославије на свечани јарбол.
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Тодоровић и Душица Радованов.
 Изненадна и непланирана смена генерација приморала је новог стратега 
црно-белих Јожефа Секеља да прву екипу оформи од играчица из млађих 
категорија, тако да је Раднички сезону 1986/87. у Квалитетној лиги Војводине 
играо као убедљиво најмлађи тим лиге – без  иједне сениорке (Андрић, Бекоња, 
Мартиновић, Здравковић, Банев, Росић, С.Михајловић, Љ. Михајловић, 
Миладиновић, Јаневска, Пађен и Радуловић). 
 Оно што се наслућивало на почетку сезоне, догодило се на крају исте, 
Раднички је испао из лиге – у Банатску.
 После две сезоне у којима је два пута испадала у нижи ранг, екипа се у 
трећој стабилизовала у Банатској зони. Млад тим (Росић, Праштало, Ранковић, 
Томашевић, Здравковић, Михајловић, Банев, Труја, Недељков, Гвозденов, 
Бекоња, Радуловић, Антанасијевић, Милосављевић и Пађен) освојио је 
четврто место, а да је спреман за велика дела показало се већ наредне сезоне.
 Чета тренера Секеља, прошетала се кроз првенство освојивши титулу уз 
максималан учинак – 44 бода у 22 утамице.
 Побеђени су: Академац 2 из Кикинде, Лехел из Мужље, Партизан Иђош (26:24), 
Торда (33:16), Црепаја (19:16), Славиа службеним резултатом, Долово (33:19), Слога 
у Остојићеву (35:14), Партизан из Плочице (44:26), Младост из Лукићева (25:10, 
једини конкурент за титулу, бар на папиру). Други део сезоне – победе: Академац 
2 у Кикинди (2 разлике), Нови Бечеј у Ковину (10 разлике), Торда у Ковину (47:24), 
Мужља (38:17), Иђош (11 разлике), Црепаја (25:15), Славиа још једном службеним 
резултатом, као и Слога из Остојићева, затим Долово и у последњем колу Плочица 
(31:19). 
 Раднички је на крају сезоне имао чак шеснаест бодова више од првог 
пратиоца. Састав који је доминирао теренима Банатске зоне изгледао је 
овако: капитен Антанасијевић, Бекоња, Гвозденов, Ранковић, Радуловић, 
Милосављевић, Јаневска, Праштало, Росић, Сузана и Љиљана Михајловић, 
Недељков, Станковић, Здравковић, Рајковић, Трипковић, Алмажан, 
Анђелков и Достанић. Тренер: Јожеф Секељ.
 Циљ у вишем рангу у Квалитетној лиги Војводине  за сезону 1989/90. био 
је средина табеле. Екипа је, показало се касније, још једном играла далеко изнад 
очекивања. Раднички се борио за титулу са Јединством из Качарева, а пораз од 
овог тима у Ковину резултаом 23:21 решио је и питање шампиона. Занимљиво да 
је судијски пар на овом сусрету био баш из Качарева.
 Резултати из ове сезоне: победа над  Железничарем 2 из Каћа (22:16; 
Праштало 6, Рајковић и Михајловић по 5), Агро Рума победа (20:18; Здравковић 
7, Недељков 5, Росић 4, Михајлов и Труја по 2), пораз у Змајеву голом разлике,  
победа над Динамом 2 (20:9; Недељков 6 голова, Труја 4), реми у Сремској 
Митровици против Срема 2 (Здравковић 8 голова, Росић 5),  победа над Тополом 
универзал у Ковину (23:15; Недељков и Росић по 5), пораз у Качареву (27:25), 
победе против Бачког Маглића (27:21; Недељков 8, Здравковић и Росић по 6), 
Долова (26:22; Михајловић 9, Росић 5), Мошорина (35:25; Михајловић 10, Росић 
и Недељков по 6, Труја 5, Рајковић 4), Жељом из Новог Сада (23:21; Труја 6), пораз 
од Минела 2 у Зрењанину (за који су играле готово све првотимке домаће екипе 
које су прекомандоване у Б тим по завршетку првенства), победе над Змајевом 
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(31:27; Труја 11, Михајловић 9, Антанасијевић 5, Недељков 4, Рајковић и Росић 
по 1), Румом (24:17; Михајловић и Недељков 4), у Панчеву над Динамом 2 (17:13; 
Недељков 6), Срем 2 (27:16; Михајловић 8 голова), пораз од Качарева у Ковину 
(23:21), реми у Маглићу (25:25; Михајловић 9 голова) победа у Долову (17:9) и реми 
у Милетићу (18:18).
 Састав вицешампиона: Гвозденов, Здравковић, Трипковић, Станковић, 
Росић, сестре Михајлов, Љуба, Росић, Томашевић, Рајковић, Антанасијевић,  
Недељковић, Праштало, Оља и Станка Алмажан, Анђелков и Слађана Труја 
(вратила се из Плочице).
 Реорганизација лига пред сезону 1990/91. омогућила је Радничком да кроз 
квалификације тражи пут ка трећем рангу такмичења – Квалитетној лиги Војводине. 
 Победама над Графичарем из Бездана са 22:15 (Недељков 7, Труја 6, Росић 
4, Рајковић 3 и Михајловић 2) и Агро-Румом резултатом 28:16 (Михајловић и 
Недељков по 7, Росић 5, Антанасијевић и Труја по 3, Љуба 2 и Рајковић 1), црно-
беле рукометашице нашле су се у новоформираној лиги. 
 Сезону у трећем рангу ковинске рукометашице завршиле су на трећем 
месту, без иједног изгубљеног бода у тринаест мечева пред домаћом публиком.
 Резултати: победе над Апатином (29:19; Недељков 10), Јединством из 
Качарева (25:23; Михајловић 8, Недељков 7), Младошћу из Беле Цркве (37:22; 
Недељков 9, Труја 8, Михајловић 5), Славијом из Новог Сада (30:24; Недељков 
8, Труја 7, Росић 5), Омладинцем из Бачке Паланке (22:19; Недељков и Труја по 7 
голова), Елитом у Кањижи (35:16; Рајковић 8, Јаневска 7), Петроварадином (30:29; 
Недељков 10, Труја 8), Радничким из Новог Сада (31:30; Алмажан одбранила 
седмерац у последњим секундама), реми у Бајмоку (25:25; Недељков 7), пораз од 
Трудбеника у Панчеву (25:24) победе над Црвенком (28:13; Михајловић и Труја по 

Јожеф Секељ (тренер), Александра Недељков, Сузана Михајловић, Верица Бекоња, 
Оливера Алмажан, Весна Росић, Драгана Станковић, Станка Алмажан (горњи ред), 
Сања Љуба, Васка Јаневска, Драгана Конрад, Маја Трипковић, Слађана Труја, Анита 

Рајковић и Гордана Антанасијевић (чуче)
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7), Новом Пазовом (31:19; Недељков 11), Апатином (23:20; Недељков 11 голова, 
Росић и Михајловић по 6), Младошћу из Беле Црквe (26:21; Недељков 8, Росић, 
Рајковић и Михајловић по 5), пораз у Качареву (27:20), победе над Славијом у 
Новом Саду (27:23; Михајловић 11, Рајковић 6), Младошћу из Панчева (19:15; 
Михајловић 5, Кривошић 4), пораз у Бачкој Паланци (28:25; Михајловић 7, 
Рајковић и Недељков по 5), па победе над Елитом из Кањиже (37:14; Рајковић 
11 голова, Недељков 9, Михајловић 6), Петроварадином (21:20; Попадић 7), 
Трудбеником (34:18; Недељков 12 голова, Михајловић 9, Рајковић 5), пораз од 
Радничког у Новом Саду (33:25; Недељков 6, Попадић 5) и победа против Радничког 
из Бајмока (26:25; Недељков 11, Рајковић 3).
 У  наредном првенству  Квалитетне војвођанске лиге (1991/92.) руко-
меташице Радничког имале су још једну одличнуи сезону. Поново су се бориле за 
сам врх табеле и поново им је главни конкурент био имењак, али овога пута из 
Бајмока. Од поменуте екипе наш тим је у гостима изгубио 25:20, а прилику да се 
реваншира и смањи предност на бод заостатка евентуалном победом имао је у 
другом делу првенства. Међутим, утакмица је завршена нерешеним резултатом 
(17:17), што је, испоставило се касније, и решило питање првака. 
 У извештају Ковинских новина наводи се да су судије оштетиле Ковинке 
одлуком да им при вођству 17:16, одузму лопту и искључе Весну Росић и тако 
омогуће Бајмочанкама напад за изједначење. 
 На крају првенства Раднички је имао четири бода мање од лидера из 
Бајмока, али је захваљујући још једној реорганизацији лига, као другопласирани 
стекао право да се такмичи у Другој савезној лиги. Први стрелац екипе била је 
Весна Попадић са 146 голова, Гордана Вучић је постигла 139, а Недељков 108.
 Сезона (1992/93.) остала је уписана златним словима у историји ковинског 

Гордана Вучић, Весна Рнић, Весна Росић, Дубравка Косић, Виора Балан, Оливера 
Алмажан, Александра Недељков, Сузана Михајловић, Данијела Туцаков, Јожеф Секељ 
(тренер), горњи ред; Маја Ранковић, Јелена Стефановић, Ивана Кривошић, Анита 

Рајковић, Слађана Труја, Станка Алмажан, Јелена Филиповић и Драгана Беатовић (чуче)
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спорта. Наиме, први пут од како је лопта стигла у наше место, једна екипа изборила 
је пласман у највиши савезни ранг – Прву лигу.
 Радничком је највећи такмац за лидерску позицију, која је значила 
промоцију, била Младост аспром из Земуна, која је после првог дела првенства 
имала два бода више од нашег тима.
 Изабранице тренера Секеља оствариле су неколико заиста убедљивих 
победа двоцифреном разликом и показале да имају тим за највиша дела – Раковица 
(27:15; Вучић 14), 25. мај – 29:19, Кучево (43:12; Михајловић 12 голова), Млади 
радник Бамби (Пожаревац) – 33:23.
 Један од кључних сусрета био је управо против поменуте Младости 
аспрома у Ковину. Раднички је пред око хиљаду гледалаца савладао Земунке (21:19; 
Михајловић 7, Вучић 6, Росић 3, Кривошић и Филиповић по 2, а Рајковић 1) и 
преузео лидерску позицију.
 Титула је и математички обезбеђена коло пре краја, када је на паркету 
ковинске хале (поново крцате) 19. маја 1993. године савладан МКС из Смедерева  - 
29:19. 
 Састав на утакмици који је обезбедио пласман за историју, изгледао је 
овако: Гордана Вучић (13 голова), Сузана Михајловић (8), Ивана Кривошић 
(3), Весна Росић и Анита Рајковић (по 2), Јелена Филиповић (1). Играле су  још 
и: Оља Алмажан, Драгана Косић, Андреја Динић, Маја Ранковић, Драгана 
Беатовић и Марија Коларевић. Због повреда већи део сезоне пропустиле су: 
Труја, Митровић, Туцаков, Стефановић и Балан. Тренер: Јожеф Секељ. Гордана 
Вучић била је први стрелац Друге савезне лиге – центар.
 Улазак у елиту државног рукомета на крају првенства (1993/94.) уз 
велико славље, донео је и проблеме исте величине. Како финансијске, тако и у 
играчком кадру. Најава турбулентног периода између две сезоне биле су оставке 
председника Аранђеловића и спортског директора Перовића – ("ДДОР не може 
да финансира све сам"), да би кулминација уследила након изненадне смене 
тренера Секеља, после које су играчице ступиле у штрајк.
 Наиме, тренер црно-белих девојака био је незадовољан што му је управа 
довела само две играчице са листе појачања (Бранка Савић из ваљевског 
Плантана и пивот Мирјана Грља из Младости аспром), те је одлучио да се повуче. 
Играчице су ступиле у штрајк, а како није било компромиса на релацији управа – 
тренер, уместо Секеља, екипу је преузео некадашњи стратег Шпиро Добрић.
 После неког времена велика већина играчица се вратила тренинзима, док 
су Михајловићева и Рајковићева затражиле исписнице.
 Први део сезоне рукометашице су завршиле на претпоследњем месту са 
5 бодова, што их је одвело у плеј-аут и борбу за опстанак, а уместо Добрића из 
Панчева долази познато тренерско име Ранко Јанковић Белмондо, некадашњи 
тренер бројних тимова, између осталих и европског шампиона и државног првака 
Радничког из Београда.
 Уз неколико појачања и повратак неколико искусних играчица, Раднички је 
покушао да избори опстанак у елити, али до тога, на жалост, није дошло.
 Пред старт сезоне 1994/95. чинило се да ће Раднички тешко сачувати статус 
и у нижем рангу – Другој лиги. Наиме, од искусних играчица у екипи су остале само 
Весна Росић и Гордана Вучић, па новом тренеру – Маријану Живкову, није 
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преостало ништа друго него да у "ватру гурне" играчице, из омладинског погона 
- Видовић, Косић (омладинска репрезентативка), Бошковић, Стефановић, 
Ранковић, Кривошић, Скоко, Милошевић, Беатовић, Труја, сестре Коларевић, 
Ваш, Бабић, Каратошевић...
 Колико је у спорту незахвално прогнозирати, показала је ова сезона. Екипа 
коју се неки видели у нижем рангу претрпела је свега два пораза, од првака Слодеса 
и  трећепласираног Кучева и као друга на крају шампионата изборила повратак у 
елиту. 
 И онда, као и на дебију у елити, клуб се суочио са истим проблемом: 
финансијама. На терену је, ипак, било другачије. Раднички је сезону отворио са две 
победе над Бором (21:19 и 26:25 у гостима, одиграна унапред уткмица пролећног 
дела). Континуитет победа на домаћем терену (Темерин, Панчево, Кучево, Халас 
Јожеф – Ада...) оставио је Раднички пред последње коло у борби за Суперлигу. Црно-
белом тиму била је потребна победа у Шапцу над Медицинарем. На пет минута пре 
краја Раднички је имао три гола предности, а онда је, на необјашњив начин исту 
прокоцкао и препустио домаћима победу.
 Сезона 1995/96. почела је још једним осипањем играчког кадра. Сестре 
Коларевић прешле су у Звезду, Косић више није била на двојној регистрацији, већ 
је играла само за ОРК Београд, док је Весна Росић отишла у  играчку "пензију“.
 И поред тога преко медија је најављивано да тим Бранка Комарице 
"напада" прво место у Плавој групи − Прве лиге.
 Већ после првог дела првенства видело се да је тим далеко испод најављеног 
пласмана, а након шест пораза за редом у наставку, Раднички је дошао у ситуацију 
да се бори за опстанак. Победом над Ужицем у гостима (30:25; Вучић 15 голова) и 
Темерином у Ковину (30:25; Вучић 9, Думовић 7) Раднички је остао прволигаш.
 У сезони 1997/98. Раднички, ипак, није успео да сачува статус прволигаша. 
Томе је, уз повреду искусне Гордане Вучић, значајно допринео и још један масован 
одлазак играчица.
 Наредно првенство, прекинуто је због НАТО бомбардовања Србије и Црне 
Горе, а следеће (1999/2000.) Раднички је дочекао у Првој српској лиги – исток. 
Раднички је могао да се такмичи у Другој савезној лиги, али је клуб ипак одлучио да 
је нижи ранг бољи избор због младог играчког кадра и недовољно новца у клупској 
каси.
 Састав: Видовић, Вукосављевић, Топић, Јелена и Милица Николић, 
Стојковић, Ђикић, Перовић, Манчев, Ваш, Јаџић, Стефановић, Ивковић. 
Раднички је првенство завршио као четврти (18 победа и 4 пораза), иза Полета, 
Слодеса и ВГСК-а. 
 Следеће сезоне у истом рангу рукометашице Радничког биле су за 
"степеник" боље пласиране на табели на крају првенства. Вредна помена је 
победа над Југопетрол Радничким 2, кадетском репрезентацијом државе у малом 
резултатом 36:25 (Ваш 11 голова, Живановић 10, Стојковић 6, Стефановић 5).
 Раднички је освојио и Меморијални турнир Миодраг Илић - Цига и Драган 
Обрадовић – Кемба у Великом Градишту, а Ана Ваш проглашена за најбољу 
играчицу.
 И наредне сезоне, уз тренерски тандем Савица Комарица и Александар 
Милошевић, поновољен је исти пласман као у претходном првенству. Екипу су 
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током првенства напустиле две јако битне играчице Живановић и Николић.
 Партије за врх табеле Раднички је наставио да пружа и у сезони 2003/04. 
коју је као и неколико претходних шампионата завршио као трећи.
 Неки од резултатата чете тренерског тандема Савице Комарице и 
(помоћника) Милоша Рађеновића: победа у Мужљи (41:26; Јелена Сармеш 12 
голова, Анита Секељ 9, Јасмина Петровић 8, Ивана Секељ 7, Тијана Петковић 
3, Марија Петровић и Марина Живков по 1),  затим над Белом Црквом у Ковину 
(42:28;  Сармеш 14, Марија Петковић 8, Ивана Секељ 5), у Црвенки (36:31; 
Сармеш 10, А.Секељ 7) над Грандулицом у Ковину 37:17 (сестре Секељ по 8 голова, 
Сармеш 7, Петровић 5, Петковић 4...), Бачком Тополом (29:25) и Ечком 38:29...
 Првенство започето 2004. године у Квалитетној лиги Србије (група 
Војводина) Радничком је донело пласман у виши ранг. Тим тренера Савице 
Комарице на полусезони био је трећи иза лидера Сомбора (22 бода) и Милетића 
(19), са 17 освојених бодова. У наставку сезоне успео је да обиђе Милетић и као 
други избори пласман у Другу лигу.
 Најмлађи састав Друге лиге на полусезони првенства (2005/2006) заузео 
је девето место на табели од тринаест екипа лиге са шест бодова (3 победе и 9 
пораза). Архива листа Мој Ковин бележи извештај са утакмице против Апатина и 
победу резултатом 33:18 уз стрелце М. Петровић 9 голова, Ј. Петровић 6, Сармеш 
5, Секељ 4, Живанов и Илић по 3, Т. и М. Попов по 1.
 У наредном првенству ковински састав се није такмичио.
 Сезону 2008/09. Раднички је завршио као шампион Друге српске лиге. 
Одлучујућу победу изабранице тренера Ане Ваш оствариле су против Младости 
из Омољице резултатом 23:15 у Ковину у последњем колу, а најефикаснија у тиму 
екипе из нашег града била је Стојановићева са седам голова. Раднички је и у овом 
првенству био најмлађа екипа лиге са просеком година испод 18.
 У вишем рангу Раднички је после првог дела имао само две победе: над 
Обилићем из Новог Кнежевца (26:22) и Доловом (28:24), а опстанак је обезбедио 

Ана Ваш (тренер), Бранка Вујановић, Милица Јовановић, Бојана Стојановић, Николина 
Бељан, Ивана Марковић, Марија Божић, Јелена Ивковић, Маријана Шогор и Савица 

Комарица (стоје), Милица Милић, Јелена Станишић, Милена Лековић, Надежда 
Ранковић и Тијана Крњајић (чуче), састав из сезоне 2008/09.
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серијом од три тријумфа у низу у финишу другог дела када се на два кола пре 
краја првенства пробио на безбедну седму позицију (од 12 екипа лиге). Ковинке 
су бодове освојиле најпре за "зеленим столом" службеним резултатом 10:0 против 
Црвенке, а потом и победама над Фекетићем у Ковину (26:19) и Елемир Нафтагасом 
у гостима (33:27).
 Након адаптације у дебитанстској сезони у следећој (2010/11) ковински 
састав се наметнуо као један од главних фаворита за виши ранг. У прва три кола 
савладани су Нафтагас (29:17), Цемент (24:18) и Русин (26:15), а до полусезоне тим 
тренера Савице Комарице забележио је још пет победа и два ремија и као лидер 
првенства отишао на зимску паузу.
 Одлучујућа победа у другом делу која је отворила врата Друге лиге била је 
она над главним конкурентом Спартаком из Суботице (37:32) у Ковину, који је тако 
савладан по други пут у сезони. У првом мечу када је наш тим гостовао славио је 
"минималцем" (24:23).
 Првенство у трећем државном рангу било је прејако за ковинске 
рукометашице, о чему сведочи и податак да су у 19 кола победиле свега једном.

 Након испадања у Српску лигу због осипања играчког кадра управа клуба 
је решила да се пред сезону 2012/13. спусти за још један ранг (Трећа српска - група 
Банат), а првенство 2013/14. било је последње које је рукометни клуб, стабилни 
друголигаш старе Југославије, одиграо у сениорској конкуренцији.

с лева: Бранка Вујановић (заклоњена), Ивана Секељ, Савица Комарица (тренер), Милош 
Рађеновић (помоћни), Милица Јовановић, Ана Ваш, Марија Божић, Јелена Станишић, 

Надежда Ранковић, Николина Бељан, Марија Бузејка, Бојана Стојановић, Јасмина 
Петровић (број дреса 2), лево од ње Марија Петровић (заклоњена), Милица Милић (15), 

Маријана Шогор (9)
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 Мушки рукометни клуб Раднички један је од неколико општинских 
клубова који је успео да одигра барем сезону у елитном државном 

рангу.
 Основан је 1957. године као чланица Друштвa за телесно васпитање 
"Партизан". Рукометна прича у општини почела је четири године раније и то у 
месту које никада није имало клуб у овом спорту: у Мраморку. Наиме, у Центру за 
предвојничку обуку Вукоман Лојаница и Александар Калушевић организовали 
су играње рукомета међу омладинцима. Лојаница је победничкој екипи поклонио 
рукометну лопту као награду, а једну је донео и Павле Франета, тада ученик у 
Панчеву.  
 Рукометна игра почела је да се шири међу младима након првог среског 
такмичења.  
 Прва утакмица у Ковину одиграна је између студената и ученика средњих 
школа нашег града на травнатом терену Фудбалског клуба Раднички на којем су 
биле исцртане димензије рукометног игралишта.
 Пионири и особе заслужне за развој рукометне игре у нашем граду били 
су, како бележе Ковинске новине у једном тексту поводом годишњице клуба: Аца, 
Брана и Гледо Живковић, Александар Калушевић, Вукоман Лојаница, Стеван 
Којић, један од оснивача клуба и први, а потом доживотни и почасни председник, 
Зеленика, Јованов, браћа Добрић, Виктор Жепша, Гошовић, Крговић, касније 
Чичић, Пауновић, Бунда, Живановић, Никола Кузманов, Александар Паул, 
Велизар Јоновић, др Божидар Симић, Драго Главонић, Јоца Спарисоу, 
Миодраг Станковић, Раде Цветковић... 

РУКОМЕТНИ КЛУБ РАДНИЧКИ (м)
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 Године 1970. клуб је променио име у Раднички, када је постао и део овог 
спортског друштва. До поменуте године, пласман у Квалитетну војвођанску лигу био 
је највећи успех клуба. Генерацију која га је остварила предводили су Глигоријев, 
Црња, Стиковић, Топаловић...
 Место у најјачој лиги војвођанског рукомета изборено је и после сезоне 
1975/76. Црно-бели су првенство завршили уз скор од 17 победа и 5 пораза, као и 
екипа из Јаше Томића, али је тим из нашег града, захваљујући бољој гол-разлици у 
односу на ривала заузео прво место.

Бранко Комарица, Никица Паунов, Андрија Куруц-Банди, Милан Мајсторовић, Јован 
Думбеловић, Зоран Бојовић-Рус, Југослав Рамић-Јуки и Савица Јованов (тренер), 
горњи ред, Јожеф Секељ, Ђурица Глигоријев, Миљко Топаловић, Зоран Савић и 

Ненад  Вучетић (чуче), 
 Састав шампионског тима изгледао је овако: Савић, Бојовић, Суџуковић, 
Бендић, Куруц, Глигоријев, Топаловић (капитен), Комарица, Секељ, Вучетић, 
Думбеловић, Мајсторовић, Јарић, Хушули, Ромић. Тренер Сава Јованов.
 До почетка нове сезоне измене су претрпеле како управне, тако и 
струковне линије клуба. Наиме, уместо Вукашина Вучковића, који се одселио из 
Ковина, за председника клуба изабран је, како пишу Ковинске Ђине Кнежевић, 
потпредседник је постао Радош Несторовић, а секретар Јоца Спарисоу.
 Саву Јованова на клупи је заменио Роберт Сенеши из Панчева, познато 
име у свету рукомета.  
 На првенственој премијери пред око 200 гледалаца на терену Змајеве 
школе, Раднички је голом у последњој секунди савладао Потисје из Кањиже (30:29). 
Први стрелац екипе на овој утакмици био је Комарица са 12 голова, док су по пет 
постигли Секељ и Куруц.
 После ове победе Раднички је у Ковину савладао Срем из Сремске Митровице 
(25:24), а потом и Хајдук из Чуруга (30:26). Да сезона ипак неће ићи у корак са оном 
народном да се по јутру дан познаје, показали су наредни мечеви. Тим тренера 
Сенешија ушао је у серију лоших резултата, тако да је Раднички, како је сезона 
одмицала, клизио од средине ка дну табеле. Уз лошу серију резултата, ковински 
састав сачекале су исто такве вести и из Савеза: неочекивана реорганизација 
лига, па је Раднички, како би опстао у друштву најбољих тимова Војводине морао у 
бараж.
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 Три пораза у исто толико мечева, од Железничара из Новог Сада, Гоце 
Делчева из Јабуке и Фадипа из Бечеја, учинили су да ковински рукометаши почетак 
сезоне 1977/78. дочекају у нижем рангу – Другој војвођанској лиги, група Јужни 
Банат. 
 Иако је на "папиру" убрајан у фаворите за прво место, Раднички то 
није оправдао и на терену. Порази од главних конкурената – Долова и Црепаје 
позиционирали су црно-бели састав на позицију број три на  табели на крају 
превнства. Шампион је било Долово, које ипак у квалификацијама није успело да 
се избори и за виши ранг. 
 После два стартна пораза у сезони 1978/79, Раднички се пребацио на 
победнички колосек. Како пишу Ковинске, предвођен Перковићем и Грчићем, 
почео је да крчи пут ка врху табеле. Пред налетом црно-беле чете редом су падали: 
ОРК Панчево (35:20), Долово, Униреа (Уздин), Будућност (Банатски Брестовац), 
Младост из Омољице (40:19), Железничар из Владимировца...  
 Раднички је полусезону завршио као други са бодом мање од Пролетера из 
Банатског Карловца, али је већ након првог кола наставка и победе над поменутим 
тимом у Ковину преузео лидерску позицију. Чело колоне Раднички је држао све 
до дербија првенства и гостовања у Долову. Пред око хиљаду домаћих навијача 
поражен је резултатом 14:13, а Ковинске пишу да су "Доловци играли веома 
грубо, служили се кечерским захватима и карате ударцима" и да је понајвише 
од истих страдао Грчић.
 Након овог пораза Раднички је одлучио да ојача играчки кадар, па је из 
"пензије" вратио Куруца, а тиму се прикључио и Топаловић, који је одслужио 
војни рок.

Славомир Милић (тренер), Зоран Недељковић, Драган Перковић, Миливоје Грчић, 
Душан Савић, ? Тодореско и Југослав Рамић (стоје), Драган Ивковић, Бранко 

Комарица, Јожеф Секељ, Миљко Топаловић, Марјан Живков и Зоран Савић (чуче).
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 Несвакидашњим резултатом за рукометне прилике савладана је Младост 
из Омољице (51:22). Најефикеснији стрелци у овој победи били су Секељ и Рамић 
са по 9 голова, Јарић је постигао 8, а Стојановић и Паунов по 7... Тријумф над 
Железничаром из Владимировца у последњем колу вратио је Раднички на лидерску 
позицију на табели испред Долова, захваљујући бољој гол-разлици, што је уједно 
Ковинцима обезбедило и бараж за Квалитетну војвођанску лигу.
 Нажалост, у квалификацијама у Новом Саду Раднички је изгубио оба меча 
– најпре од Хајдука из Чуруга, а потом и Слована из Руме. Оба меча одиграна су по 
јакој киши, па главни адут Сенешијевог тима, игра на контру, није могао да дође 
до изражаја због клизавог терена.
 Играчи који су носили дрес Радничког у овој сезони били су: Савић, Грчић, 
Паунов, Вучетић, Стојановић, Секељ, Топаловић, Перковић, Живков, Рамић, 
Јарић, Суџуковић, Куруц и Момчиловић. Тренер Роберт Сенеши, председник  
Илија Савић, потпредседник клуба Јовица Жарков.
 Због породичних проблема пред сезону 1979/80. Роберт Сенеши је 
морао да напусти екипу и врати се у Панчево, а нови тренер првог тима постао 
је Александар Чикић, некадашњи играч Динама из Панчева. Промена је било и 
у управи клуба. Радош Несторовић изабран је за председника. Играчки кадар 
био је краћи за неколико битних имена, који су црно-белу униформу заменили 
војничком: Југослав Рамић, први стрелац екипе, Момчиловић, Комарица, 
Савић и Вучетић.
 Раднички је и поред наведених промена у саставу првенство успео да заврши 
на другом месту иза Динама 2. Иако су унапред знали да, према пропозицијама, као 
други тим Динама немaју никаквих шанси за пласман у виши ранг, Панчевци нису 
желели да уступе место у баражу Радничком. Одлучили су да се појаве у доигравању, 
а све утакмице изгубили су службеним резултатом 10:0, наводе Ковинске новине.
 Иначе, у октобру 1979. године у нашем граду гостовао је подмладак ТВЦ 
Брауншвајга из СР Немачке, чији су сениори били некадашњи прваци Европе. 
Подмладак Немаца био је бољи од Радничког, који је на терен извео такође 

Фотографија након утакмице Раднички - Брауншвајнг
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подмлађен састав (26:23), док је у Баваништу против најјачег тима БСК-а утакмица 
завршена нерешеним резултатом (26:26).
 Реорганизација лига, најављена пред сезону 1980/81, по завршетку 
првенства донела је пласман тиму из нашег града у новоформирану Банатску лигу. 
Раднички је на крају такмичења био четврти. Из трке за прво место испао је још 
током првог дела сезоне после пораза од Унирее, Црепаје и Динама 2.
 У нову сезону Раднички је ушао без Грчића, који је прешао у Раковицу, 
Паунов је отишао у Параћин, док су Зоран Савић и Момчиловић престали да 
тренирају. Игре тима биле су испод очекиваног нивоа, па је на крају првог дела 
првенства Раднички био последњи на табели са само четири освојена бода. 
Грчевита борба за опстанак настављена је и у другом делу сезоне, а одлучујуће 
победе за бег са дна табеле остварене су над 6. октобром из Кикинде (29:28) и 
вршачком Младошћу (31:27) против које је Комарица постигао 11 голова.
 И наредна сезона није се много разликовала од претходне. Раднички се у 
години јубилеја (25. рођендан), борио за опстанак, који је обезбедио у последња 
два кола победама над Обилићем и Јединством. 
 После два првенства у којима је у последњим колима спашавао статус 
банатског лигаша, Раднички је најзад 1983/84. успео да дође до игре и резултата 
који су га усидрили у средину табеле. Освојено је шесто место.  
 Пред сезону 1984/85. Раднички је добио два веома битна појачања. Грчић 
се вратио из Динама (Панчево), а Секељ из ЈНА. Очекивало се да црно-бели имају 
тим за добар пласман, али се квалитет са папира није пресликао и на паркет. Овоме 
је вероватно допринела и не баш најбоља атмосфера у клубу, судећи по неколико 
играчких одлазака, пре свих Јарића и Ивковића. На полусезони дошло је до још 
једне смене  на клупи. Добрића је заменио Топаловић.
 Без посебног резултатског пласмана на табели, остаје уписано да је током 
сезоне у пријатељском сусрету савладан Витингер 30:27, клуб из СР Неначке. 
 И првенство 1985/86. није прошло без промена на клупи. За разлику од 
претходног, није се чекала полусезона, већ је то учињено на старту. Топаловића 
је заменио Вучетић, који је био и активни играч. Играчи Грчић, Миловић и 

ЕВРОПСКИ ПРВАК У КОВИНУ
 Поводом 25 година од изградње Фабрике шећера у Ковину гостовала 
је шабачка Металопластика, тим који је у два наврата био најбољи на Старом 
континенту. Први пут у сезони 1983/84. у двомечу против шпанског Атлетика 
(49:32), а годину дана касније у мегдану са пољским Вибржежеом из Гдањска 
(54:52). Сусрет у Ковину завршен је резултаом 37:25 за фаворизованог госта, 
пред око 700 гледалаца у хали ОШ „Ђура Јакшић“. 
 Раднички: Недељковић, Микшић, Рађеновић, Савић, Вучетић 2, Паунов 3, 
Секељ 2, Радојчић, Миловић, Живков 1, Јарић, Обућина 5 (играч Раковице који је 
служио војску у Ковину) , Комарица 12, Славковић.
 Металопластика: Ђукавић, Ољача, браћа Марковић, Портнер 9, 
Новаковић, Танасић 3, Росић, Мркоња 4, Гајић 2, М.Исаковић 5, Максимовић, 
Рашић 8, Милошевић 3, Марјановић, С. Исаковић 2, Шошкић 1.
 У саставу најбољег тима Европе није било само: Башића, Вујовића, 
Вуковића и Кузмановића.
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Секулић отишли  су на одслужње војног рока. 
 Амбиција клуба пред почетак превенства била је средина табеле, а поново 
се активирао голман Зоран Савић. Црно-бели су једно време били у опсегу 
зацртаног циља, али је серија пораза са краја првог и почетком другог дела сезоне 
учинила да екипа доспе у зону испадања. Клуб се одлучио на "шок терапију" и 
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још један рез у струци у сезони, па је Куруц преузео екипу, а у помоћ као играч 
притекао је и ветеран Секељ. Победа спаса која је обезбедила опстанак, као и пре 
неколико сезона, остварена је над Јединством из Новог Бечеја.
 "Традиција" по којој се на старту новог првенства мења тренер испоштована 
је и 1986/87. Куруц се одселио из Ковина, а тренер сениора још једном је постао 
Топаловић, a Раднички се поново борио за опстанак.  У победничком низу који 
га је спасао испадања овога пута није било Јединства, већ су савладане екипе из 
Томашевца, Долова и Вршца. Седамнаест освојених бодова било је довољно за 
останак у лиги.
  Сезона 1987/88. у којој је клуб прославио 30. рођендан била је најлошија у 
Банатској зони. Раднички је заузео последње место на табели, али ипак није испао 
из лиге због реорганизације.
 Наредне сезоне 1988/89. Раднички је првенство завршио у средини табеле. 
Тренерски тандем Миљко Топаловић – Славомир Милић на располагању је 
имао следећи састав: Комароми, Микшић, Паунов, Вучетић, Стојнић, Јока, 
Комарица, Пивљаковић, Ивковић, Милутиновић, Бошковић, Рађеновић, 
Серафимов и Грчић.
 Првенство започето 1989. године  ковинском тиму донело је још један 
пласман у средину табеле. Екипу је, иначе уместо Топаловића који се повукао 
водио Ђурица Глигоријев.
 После готово деценије уследила је сезона у којој се Раднички поново 
борио за врх табеле. Састав црно-белих је изгледао овако: Стојановић, Микшић, 
Секулић, Вучетић, Грчић, Паунов, Мандић, Куруцић, Рађеновић, Саша и Бобан 
Бошковић, Пивљаковић, Богдановић, Милутиновић, Лазовић, а прикључени 
су и јуниори Љиљанић, Симић и Недељковић.
 Раднички је у првих шест кола изгубио само у Зрењанину од Пролетера 2. 
Савладао је две Црвене звезде, из Војвода Степе и Мокрина, две Будућности, из 
Брестовца и Алибунара, и Униреу из Уздина. Победнички низ прекинут је утакмицом 
против ОРК Панчева у Ковину коју је изгубио резултатом 32:27.
 Пораз у другом делу у Алибунару и реми у Ковину против брестовачке 
Будућности и теоретски су удаљили Раднички од прва два места на табели, која су 
гарантовала пласман у виши ранг. На крају првенства тим из Ковина имао је 25 
бодова. 
 Континуитет у борби за врх табеле није настављен наредне сезоне. 
Првенство које је стартовало 1990. године Раднички је завршио у средини табеле 
као осми са 22 бода. Црно-бели су наступали у саставу: Драгић, Паунов, Мандић, 
Пивљаковић, Милутиновић, Бошковић, Љиљанић, Микшић, Богдановић, 
Љубојевић, Комарица, Рађеновић.
 У Ковину је још једном гостовала Металопластика. Овога пута Шапчани су 
славили много убедљивију победу него на премијерном доласку у Ковин. Победили 
су са 43:12, а на овој утакмици од активног играња опростио се Миливоје Грчић.
 Наредну сезону Раднички је завршио као четвти, а два пута кошаркашком 
разликом "настрадао" је тим из Томашевца. Једном 43:23, а други пут пред 
ковинском публиком 41:16. Најефикаснији у Радничком, у другом сусрету био је 
Бошковић са 14 постигнутих голова, Пантовић је уписао 8, Јанча 6, Куруцић 5...  
 Састав Радничког у овој сезони био је следећи: Драгић, Раковић, 
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Рађеновић, Вучетић, Куруцић, Јанча, Бошковић, Лазовић, Микшић, 
Недељковић, Комарица, Стојановић, Пантовић, Вукић, Милошевић, 
Андрејевић, Живков, Брандушановић, Пушоњић, Љубојевић, Пивљаковић, 
Милутиновић, Вукајловић и Рајић.
 Распад државе и реораганизација лига погурали су Раднички на 
хијерархијској лествици државног рукомета. Црно-бели састав је у сезони 
1992/93. постао српсколигаш, а Ковинске пишу да је после Глигоријева, екипу до 
полусезоне водио Грчић, а након њега Јован Кнежевић из Смедерева. Раднички 
је сезону завршио у средини табеле.  
 И наредне сезоне Раднички је био међу тимовима у средини табеле, а 
такође је, као и претходне сезоне, фреквентно било на клупи међу струком.
 Црно-беле је на почететку првенства преузео Роберт Сенеши, који се 
вратио из Ријада где је радио као селектор репрезентације Саудијске Арабије.  
На полусезони наследио га је Секељ, који је, нажалост, врло брзо, због болести 
тим препустио Миљку Топаловићу. У завршници првенства на клупу се вратио 
Секељ.
 У сезони 1994/95. Раднички се пласирао у Другу лигу, што је до тог тренутка 
био и највећи успех клуба од оснивања. Увертира између сезона током прелазног 
рока и припрема није била обећавајућа. Почела је оставком тренера Секеља и 
одласцима Бошковића у Црвену звезду, те Вукића и Половине у панчевачки 
Динамо. Раднички је привремено преузео тренерски двојац Глигоријев-Ћосић, а 
екипа је у првих шест кола победила Будућност (Љиљанић 10, Љубојевић 9 голова), 
ОРК Панчево, Крњево и Млади радник из Пожаревца, ремизирала са Омољицом и 
изгубила од Алибунара. Црно-бели тим је полусезону завршио као четврти. Паузу 
до почетка пролећног дела управа је искористила да пронађе тренера. Као прва 
жеља ковинског клуба помињао се Љубомир Обрадовић, тренер богате карије, 
београских вечитих ривала Црвене звезде и Партизана, као и многих других 
тимова широм Европе. Обрадовић је требало да држи два тренинга недељно и 
води тим на утакмицама, писале су Ковинске. Међутим, до договора није дошло, па 
је на клупу Радничког још једном сео Роберт Сенеши. У међувремену ДДОР постаје 
главни спонзор клуба, а Томислав Перовић спортски директор. 
 Раднички серијом од 11 узастопних победа "топи" предност водећег Вршца 
на свега два бода пред гостовање поменуте екипе у Ковину. Дерби у ковинској 
Хали спортова, убедљиво је припао Радничком, осам разлике, тако да је због бољег 
односа у међусобним дуелима тим из нашег града преузео прво место. Ипак, 
Раднички у виши ранг није ушао као првак. Неочекивани порази у Лозовику и 
Смедереву померили су Сенешијев тим за степеник ниже на завршној табели.
 Сезона у друголигашком каравану била је изузетно тешка по Раднички. 
Опстанак је обезбеђен тек кроз бараж, победом над Моравом из Велике Плане 
(22:21), уз 12 голова Љиљанића и 6 Половине. Да се састав нађе у баражу 
вероватно је допринео и неочекиван одлазак спортског директора Перовића и 
спонзора ДДОР-а, као и тренера Сенешија. 
 Екипу је у доигравању са клупе предводио Ђурица Глигоријев, који је 
започео и сезону 1996/97. као шеф струке. У прва четири кола остварио је три 
победе и реми, са Црвеном звездом 2 (20:20), да би потом тим преузео Милан 
Мајсторовић – Мајстор. Раднички је сезону завршио у средини табеле, а бодове је 
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углавном освајао на домаћем терену.
 Сезону 1997/98. Раднички је окончао као последњи тим на табели, али се 
фузионисао са БСК-ом из Батајнице који се "распао", тако да је остао члан друге 
дивизије државног рукомета и у сезони 1998/99. Полусезону под тренерском руком 
Марјана Живкова Раднички је завршио као други, иза београдског БАСК-а. Године 
1999. године у клуб на место тренера уместо Живкова долази Милан Крстић, 
рођени Панчевац, капитен Динама од 1965. до 1975. Круна богате Крстићеве 
каријере била је бронзана медаља са   репрезентацијом Југославије на Светском 
првенству 1970. године. У четири меча наставка првенства Раднички је победио 
три пута и ремизирао, а онда је исто прекинуто због НАТО бомбардовања. 
 Сезона 1999/2000. била је прва без турбуленција после много година. 
Раднички је у изузетно јакој конкуренцији опстанак обезбедио победама на 
домаћем терену. Готово све екипе које су долазиле у Ковин биле су фасциниране 
атмосфером која је имала потпис навијачке групе Курвари. О томе сведоче и 
бројне изјаве гостујућих играча, међу њима је и ова играча Металца из Футога 
Мучибабића: “Ех, да је нама у Футогу упола оваква атмосфера, где би нам 
крај био. Играо сам и Прву лигу некада и овако нешто нисам видео“.
 Свакако једна од најдражих победа у сезони била је она над вечитим 
ривалом из Панчева Динамом 22:21. Саша Бошковић, први стрелац лиге те сезоне, 
постигао је 9 голова, а Зоран Половина 8.
    Састав који је изнео сезону био је следећи: Пушоњић, Половина, Јовић, 
Пивљаковић, Бошковић, Љиљанић, Милошевић, Танасијевић, Тодоровић, 
Голубовић, Павић, и млада гарда која је куцала на врата првог тима за озбиљнију 
минутажу: Лекић, Лаковић, Митић, Зарија, Хаблик.
 У новом првенству (2000/2001) Раднички је, за разлику од претходног, почео 
да доноси и бодове са гостовања. О опстанку је давно престало да се размишља, а 
екипа је заузела шесто место на крају првенства.  Бошковић и Половина позвани 
су као представници Радничког за ревијални сусрет између Репрезентације лиге и 
шампиона, те сезоне екипе Врбаса.
 Неки од резултата из сезоне 2000/01: победа у Ковину над Металцем из 
Ваљева 31:28, пораз у Бачкој Паланци 31:30, реми са Херцеговином 23:23, реми са 
Далматинцем из Риђице 26:26, победа над Динамом из Панчева (23:21; Бошковић 
12 голова), пораз од Титела 28:25, победа над Милиционаром из Новог Сада 
(26:25; уз гол одлуке Половине), победа над Металцем из Футога (26:24), пораз у 
Врбасу, победа над Сремом у Шиду (30:24; Половина 7, Бошковић и Голубовић 
по 5), победа над Севером из Суботице (29:23; Бошковић 12, Половина 9), затим 
Граднулицом (23:20; Бошковић 12, Половина 8), пораз од Апатина 28:26, реми 
са Младошћу из  Вршца (21:21 играно у Качареву уз присуство великоог броја 
навијача из Ковина), пораз у Новом Бечеју (23:21; Половина 11, Бошковић 8), 
пораз од Јаше Томић у Сечњу  (31:29; Бошковић 12, Половина 5), победа у Ковину 
над Бачком Паланком (34:20; Бошковић 11, Половина 7, Голубовић 5, Тодоровић 
4, Бређан, Костић, Станковић, Хаблик, Савић, Лаковић и Танасијевић по 1), 
пораз у Ваљеву од Металца (30:29; Половина 11 голова, Бошковић 7, Хаблик 4). 
Далматинац из Риђице није допутовао у Ковин па је Раднички ову утакмицу добио 
службеним резултатом, победа над Тителом у Ковину (32:31; Половина 11 голова, 
Бошковић 9), пораз у Панчеву 28:27 од Динама (Половина 13), пораз у Новом Саду 
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од Милиционара 32:26, победа над лидером Врбасом у Ковину (25:23; Бошковић 
и Половина по 7, Голубовић 5), пораз у Ковину од Апатина (33:29; био је први 
у сезони на домаћем паркету, а најефикаснији у Радничком био је Бошковић - 12 
голова).  Реми са Футогом 25:25, победа над Севером у Суботици (34:32), победа над 
Младошђу из Вршца (33:28; Половина 10, Бошковић 9, Голубовић 6, Зарија 3, 
Тодоровић и Хаблик по 2, Танасијевић и Бређан по 1).
 Сезону, 2001/02. у лиги "степеник“ испод елите српско-црногорског 
рукомета Раднички је започео под вођством Јожефа Секеља. Амбиција црно-
белих била је титула, али је боље резултате имао зрењанински Пролетер. Од трке 
за шампионским прстеном Раднички се дефинитивно опростио поразом од Челика 
из Бачког Јарка који је до тог сусрета имао свега пет бодова, па је Секељ поднео 
оставку. Клуб је потом још једном ангажовао за тренера Милана Крстића. 
 Резултати: победа над Бачком Паланком (34:28; Бошковић 12, Тодоровић 
7), победа у Новом Бечеју (30:25), реми са Далматинцем (30:30; Костић 10 голова), 
пораз од Колонијала из Вршца (33:28), победа у Апатину (32:31; Бошковић 16 
голова, Голубовић 8, Савић 3, Тодоровић и Хаблик по 2, Костић 1), пораз 
у Панчеву (24:18) од Динама, победа над Милиционарем (40:32; Бошковић 11, 
Голубовић 9), победа над Челиком из Бачког Јарка (32:25; Голубовић 9, Бошковић 
8), победа над Црвенком 2 (35:19; Бошковић 10, Голубовић 8, Костић 7), реми са 
Тителом (32:32) у Ковину (Бошковић 12 голова, Голубовић 7), победа у Бачком 
Маглићу над Футогом (27:22), па над Граднулицом (29:21), пораз у Ваљеву од 
Металца (29:23) у последњем колу првог дела. Пораз у Бачкој Паланци (37:32), реми 
у Сечњу са Хајдучицом, победа над Јединством из Новог  Бечеја у Ковину (35:27), 
над Далматинцем из Риђице (44:34) у Ковину, пораз од Колонијала у Вршцу (37:32), 
победа над Динамом у Ковину, пораз од Челика, победа над Апатином (30:26; голман 
Узелац се уписао у стрелце, голом од гола до гола), пораз од Црвенке 2 у гостима 
(33:28), победа над Металцем (34:25) у Ковину, победа службено над Тителом 10:0. 
 Следеће сезоне Раднички је до трона Друге лиге требало да стигне уз 
тренерску помоћ Предрага Хаџи-Стевића, познатог имена на рукометној 
мапи југословенског рукомета, али се после свега неколико тренинга у Ковину 
предомислио и преузео Грачаницу из Босне и Херцеговине. Уместо њега екипу по 
трећи пут преузима Милан Крстић. Свега после три кола управа је одлучила да се 
захвали на сарадњи Крстићу, и то баш после пораза у гостима од Челика из Бачког 
Јарка, тима који је Крстићу  "донео" посао када је смењен Секељ. 
 Трећи кормирал Радничког у сезони убрзо је постао Бранко Раца. Раца је 
стартовао поразом (41:34) у гостима од Титела, јединог конкурента Радничком у 
борби за прво место. Након изгубљених бодова Раднички је кренуо у потеру за 
поменутим ривалом и сустигао га тек у другом делу првенства када је овај гостовао 
у Ковину. Пред више од 1000 људи, Раднички је победио резултатом 32:30. 
 Раднички и Тител имали су исти број бодова, а правила су, због бољег скора 
у међусобним сусретима предност и лидерску позицију давала конкуренту нашег 
тима. Црно-бели састав чекао је кикс ривала, што се убрзо и догодило, а Раднички 
је победом над Далматинцем из Риђице (40:30) осигурао "круну" и пласман у Прву 
лигу Србије и Црне Горе, највећи степен такмичења у држави, а  уједно и највећи 
успех у историји клуба.
 Резултати после пораза од Титела били су следећи: победа над Бачком 
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Паланком (34:26), победа над Јединством (38:18; Половина 11, Савић 10, Бошковић 
8), победа у гостима над Хајдуком из Чуруга (27:26), победа над Црвенком 2 (38:23; 
Голубовић 10, Бошковић 9, Савић и Зарија пo 6, Ђорђе и Немања Тодоровић 
по 3, Бређан 1), прекид у Јаши Томић против Херцеговине из Сечња на три разлике 
за Раднички, победа над Апатином (32:21) у Ковину, победа над Тителом (32:30; 
Бошковић 11, Половина 7, Тодоровић 5, Савић 4, Зарија 3 и Голубовић 2), победа 
над Челиком из Бачког Јарка (32:27; Бошковић 11 голова), победа у Вршцу против 
Младости (44:39; Голубовић 10), победа у Мокрину (32:27), пораз у Зрењанину од 
Граднулице (35:33), победа над Динамом (31:27), победа над Јединством у Новом 
Бечеју у гостима (36:21), победа код куће над Хајдуком из Чуруга (31:27), реми са 
Милиционаром (28:28) и победа над Далматинцем из Риђице (40:30) 
 Већи део сезоне Раднички је наступао у саставу: Пушоњић, Узелац, 
Живков, Глишић, Половина, Савић, Јовић, Зарија, Бошковић, Голубовић, 
Хаблик, браћа Тодоровић. Тренер Банко Раца и помоћник Марјан Живков. 
 Радничком је шампионски пехар уручен у традиционалној утакмици Ша-
мпион против  Репрезентације лиге, коју је Раднички изгубио резултатом 41:37.
 Ни деби међу најбољим екипама држава није прошао без промене на клупи. 
Уместо Бранка Раце, ангажован је Братислав Обућина. Играчки кадар остао је 
готово исти, са изузетком појачања на голу у виду  Драгослава Стоиљковића 
Дацеа, искусног чувара мреже из панчевачког Динама. Највећи проблем клуба, 
односно управе, био је да обезбеди тадашњих 4,5 милиона динара и затвори 
трошкове такмичења. 
 На премијери новог првентва у Ковину гостовао је државни шампион 
Ловћен. Црногорци су победили 25:20 а голове за наш тим су постигли Половина 
7, Бошковић 6, Костић 6, Савић 2 и Зарија 1. Прву победу Раднички је остварио 
у Ковину над костолачким Рударом 30:23 головима Половине 9, Бошковића 
8, уз одличног Стоиљковића на голу. Раднички је имао част и да у два наврата, 
сада у звавничним сусретима, игра са најпознатијим именом српског рукомета – 
шабачком Металопластиком. Поражен је оба пута: 30:22 у Ковину и 32:27 у Шапцу.
 Систем лигашког такмичења био је такав да су екипе биле подељене у две 
групе по 10. Првих пет из обе групе формирало је Супер лигу, а по пет слабије 
пласираних Прву лигу. Раднички се након 18 одиграних утакмица нашао међу пет 
слабијих екипа, тако да је првенство наставио у Првој лиги.
 У утакмицама Прве лиге црно-беле је са клупе предводио Никола 
Марковић, некада помоћни тренер у Црвеној зведи, а први у Динаму и Апатину.  
Раније поменути новчани проблеми учинили су да наш тим оба сусрета против 
Берана одигра у гостима, а из истог разлога није отпутовао у Бујановац на 
мегдан Хеби, тако да је првенство у плеј-аут групи завршио на четвртом месту. 
У финишу првенства екипу је преузео Марјан Живков, док је управа на челу са 
председником Момчилом Вучковићем поднела оставку након шест година рада 
због, како је наведено у саопштењу, "истрошености константним притиском за 
обезбеђивањем новца".
 Резултати Радничког у елити били су следећи: пораз од Ловћена у Ковину 
(25:20), пораз од Војводине у Новом Саду (29:26; Половина 6, Голубовић и Зарија 
по 2), победа против Рудара из Костолца (30:23; Половина 9, Бошковић 8; голман 
Стоиљковић чак 13 одбрана), пораз од Фиделинке (27:19), победа против БСК-а 
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Бранко Раца (тренер), Игор Пушоњић, Момчило Вучковић (председник), Саша 
Бошковић, Милан Савић, Немања Хаблик, Ђорђе Тодоровић, Марјан Живков (помоћни 
тренер), Нада Зафировић (горњи ред), Немања Тодоровић, Александар Крстић, Борис 
Живков, Зоран Чернох (члан управе), Ивица Голубовић (број 13), Данијел Бређан, Дарко 

Глишић, Богдан Узелац, Драган Клисурић (12), Дарко Јовић и Ливиус Зарија (чуче)

Славље рукометаша Радничког и најватренијих навијач клуба популарних "Курвара" 
након пласмана у највиши ранг државног рукомета
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хеба Бујановац (29:28; четири гола Ћетковића, новајлије у дресу Радничког), пораз 
у Нишу од  Железничара (28:21; Бређан 4, Голубовић, Бошковић и Зарија по 3), 
пораз од Металалопластике (30:22), реми са Црвенком (26:26; Савић 7 голова), 
победа над Беранама (26:25; Костић 10 голова), пораз од Ловћена (25:21), пораз 
од Војводине у Ковину (29:25; Зарија 10 голова), пораз од Рудара у Костолцу 
(30:26; Голубовић и Бошковић по 6 голова), пораз од Фиделинке из Бајмока 
(25:17), пораз у Бујановцу (31:28), пораз у Нишу од Железничара (37:31), пораз у 
Шапцу од Металоплатике (32:27), победа над Црвенком (29:28; голом Половине 
уз звук сирене за крај утакмице), пораз у Зрењанину од Пролетера (31:24; Ђорђе 
Тодоровић и Голубовић по 6 голова, Половина 4, Бошковић 3, Зарија и Бређан 
2), победа над Врбасом у гостима (23:22; голом Половине у самом финишу за два 
бода, Половина је постигао укупно 11 голова, а голман Драгослав Стоиљковић 
имао је 23 одбране), победа над Морнаром из Бара у Ковину (29:24; Савић 9 
голова, Голубовић 6, Бошковић 5; Стоиљковић 19 одбрна) реми у Ваљеву (31:31; 
Голубовићу, који је на овој утакмици постигао 10 голова, поништен је гол из 
такозваног "шута преко зида" по истеку 60. минута), победа над Кикиндом (34:29) у 
Ковину, победа над Пролетером (35:34), пораз у Бару (30:27; Половина 12 голова), 
пораз од Ваљева у Ковину (29:23), пораз у Кикинди (34:27; Зарија 9 голова), победа 
над Врбасом у Ковину (30:29; Половина 8, Савић 6). Против Берана оба меча 
Раднички је пристао да одигра у Црној Гори и смањи трошкове. Поражен је оба 
пута, 33:23 и 31:26.
 И пред почетак првенства 2004/05. Радничком је главни проблем био 
недостатак новца. Једно време се помињало играње у нижем рангу где су мањи 
трошкови, али је на крају ипак одлучено да се од те идеје одустане и остане у елити. 
Тренер Марјан Живков остао је без готово комплетне стартне поставе у односу 
на претходно првенство. Од играча са већом минутажом имао  је само Милана 
Савића, а касније, током првенства, вратили су се још и Бошковић и Зарија, док су 
из београдског Партизана пристигли Пејчиновић (голман), Вукчевић, Петровић 
и Ивановић. Ипак, то није било довољно да Раднички направи тим који би сачувао 
статус прволигаша. 
 Резултати: пораз од Моранара из Бара у Ковину (32:18), пораз у Врбасу 
(29:24), пораз од Синтелона (37:26), пораз од Планике из Куршумлије (34:33), пораз 
од Обилића (32:25), победа над Напретком (27:25), пораз у Зрењанину од лидера 
Пролетера 36:23, победа над Металцем из Ваљева (29:25; Зарија 7), пораз у 
гостима од Хебе (47:27; Вукчевић 12 голова), пораз од Синтелона (40:29), пораз 
у Бару (29:25), пораз у Крушевцу, па у Ковину од Врбаса (24:23), пораз од Обилића 
у Ковину, пораз у Блацу (44:31), пораз у Ковину од Хебе (38:35), пораз у Ваљеву од 
Металца (37:29), пораз од Пролетера (38:35) у Ковину.
 Састав Радничког у сезони 2004/05: Саша Бошковић, Данијел Бређан, 
Ливијус Зарија, Дарко Јовић, Дарко Глишић, Владимир Бељуревић, Милан 
Танасијевић, Борис Живков, Атила Дани, Александар Крстић, Милан Савић, 
Озрен Кубуровић, Драгн Клисурић, Владимир Петровић, Александар 
Пејчиновић, Милош Здравковић и Далибор Ивановић.
 Сезону 2005/06. Раднички је требало да игра у Првој Б лиги. Међутим, 
уследила је фузија са екипом Младости. Спајање клубова начињено је тако 
да Вршчани преузму место ковинског састава у вишем рангу, док се Раднички 
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преселио у Другу лигу Србије.
 Данијел Зарија је постао тренер прве екипе, коју су чинили углавном млади 
играчи без веће минутаже у првом тиму, изузев Савића, Голубовића и Зарије. У 
саставу су били још и: Клисурић, Глишић, Хаблик, Бељуревић, Живков, Јовић, 
Танасијевић, Крстић, Радојковић и Ђикић. 
 Резултати у сезони 2005/06: пораз од Темерина у Ковину (27:19; Танасијевић 
7), Новог Сада (32:29), Титела (37:26), Металца из Футога (33:20), у Јабуци (34:27), 
затим у Апатину (40:10), у Ковину од Црвенке (48:32; Танасијевић 9, Бељуревић 7), 
Пролетера из Банатског Карловца (30:23; Танасијевић 10), у Сремској Каменици 
(35:20), пораз од Граднулице у Ковину (39:34; Танасијевић 9, Јокић и Бељуревић 
по 6), реми са Шидом (29:29; први освојен бод у првенству, Танасијевић 9, 
Ђорђевић 5), победа над Далматинцем из Риђице (35:31; Бређан 8 голова, 
Ђорђевић 6), победа над Хајдуком из Чуруга (37:31; Танасијевић 14, Ђорђевић 
8), пораз у Сечњу од Хајдучице (34:30), па у Бешкој (40:36), затим у Темерину (44:28). 
Победа над екипом из Јабуке (32:26; Илић 9, Танасијевић 8), пораз од  Металца 
Футог (26:25) у Ковину, пораз у Новом Саду са 15 голова разлике, у Тителу 20 голова 
разлике, Темерину 16 голова разлике, победа над Апатином (37:32; Танасијевић 8, 
Ђорђевић 6, Живков, Јовић и Илић по 5, Митић 3, Бређан 2, Ђукић, Бељуревић 
и Бараћ по 1), пораз у Црвенки (34:18), пораз од Пролетера у Ковину (30:29), пораз 
од Граднулице (38:24), победа над Милиционаром (31:29; Танасијевић и Јовић по 9 
голова).
 Завршетак овог првенства био је увод испоставило се у најтежи период 
мушког рукометног клуба. Сезону 2006/07. црно-бели састав је паузирао, док је 
клуб обновио рад пред првенство 2007/08. Тим тренера Ненада Вучетића борио 
се до самог финиша првенства за титулу и пласман у виши ранг, али је без истог 
остао након пораза у Ковину од другог тима Јабуке резултатом 43:37.
 У резимеу сезоне стратег црно-белих је рекао да је друго место успех после 
сезоне неиграња, али да је биствовање клуба на дуже стазе под великим знаком 
питања јер нема управе (њен посао практично врши Споортски савез) и млађих 
селекција. Прогнозе тренера Радничког, испоставило се током наредних сезона,  
биле су тачне. 
 Раднички је "у минут до дванаест" одлучио да одигра још једну сезону уз 
помоћ "штапа и канапа". 
 Првенство је завршио поново на другом месту овога пута иза омољичке 
Младости, а одлука о прваку чекала је "зелени сто" јер Младост није плаћала 
котизацију за разлику од ковинског клуба. После ишчекивања током летњег 
периода Рукометни савез је прихватио накнадну уплату екипе из Омољице и 
потврдио њен пласман у виши ранг.
 Недовољан играчки кадар и нагомилани проблеми учинили су да тренер 
Вучетић поднесе оставку, а уз ковински састав пред ново првенство од такмичења 
су одустале и рукометашице Борца из Плочице и БСК-а из Баваништа (у својим 
лигама).
 Раднички се на мапу ковинског спорта вратио пред сезону 2011/12. 
Екипу је преузео Савица Комарица, а у тим су се вратили Зарија, Бошковић и 
Голубовић момци из златне генерације која је играла у највишем државном рангу, 
као и Танасијевић који је паузирао неко време, док је из Делиблата пристигао 
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Рукометни клуб Раднички (м)

Коларски. Први део првенства Раднички је завршио као лидер на табели уз шест 
победа и пораз. Савладани су Глогоњ са 45:32, Динамо 2 48:23, Алибунар 33:26, 
Омладинац Делиблато 39:18 и Долово 35:28. 
 Други део првенства отворен је са још три тријумфа Црепаја (34:20), Динамо 
2 (41:31) и Алибунар 33:25, да би у мечу одлуке голом Тубића у последњем минуту 
исчупали бод у Долову (утакмица завршена резултатом 28:28) и тако "оверили" 
титулу. Утакмица је уз дерби носила и епитет "високог ризика" па је Савез делегирао 
прволигашке судије.
 Уз титулу шушкало се да би најављена реорганизација могла да погура 
Раднички два ранга и обезбеди му пласман у Другој савезној лиги. Ново "скројен" 
формат такмичења Радничком је донео "хладан туш". Црно-бели су остали у истом 
рангу, а реорганизација је донела ново име лиге – Трећа српска (Група Јужни Банат) 
и два клуба више него претходне сезоне (десет).
  Овакав расплет сезоне, чини се да је у многоме утицао на партије црно-
белих који су у три кола нове сезоне забележили исто толико пораза. Један од њих 
био је и од Омладинца из Делиблата резултатом 26:23. 
 Толико чекана промоција изборена је најзад годину дана касније. Раднички 
је после пораза од Динама 2 у Панчеву резултаом 34:33, нанизао десет победа пре 
него је ремизирао у Вршцу против домаћина Младости (24:24), главног конкурента 
за трон. Због бољег односа у међусобним сусретима (победио истог ривала у 
Ковину 29:23), табела је фаворизовала Раднички у случају истог броја бодова на 
крају првенства. До два која су значила недостижну разлику пред последње коло 
Раднички је дошао на домаћем терену када је "потопио" Глогоњ са кошаркашких 31 
вишка - 40:9.
 Састав: Атила Дани, Срђан Бараћ и Ђорђе Николић (голмани). Милан 
Танасијевић, Ивица Голубовић, Саша Бошковић, Ливиус Зарија, Марко 
Марковић, Страхиња Чизмаров, Борис Живков, Бојан Ђорђевић, Владимир 
Бељуревић, Бобан Радојковић, Иван Тубић, Срђан Стевановић. У финишу 
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сезоне првој екипи прикључени су кадети: Бојан Стојшин, Бранко Радуловић и 
Иван Динић.
 Сви резултати: Долово - Раднички 32:33,Раднички - Младост (О) 30:16, Динамо 
2 - Раднички 34:33, Раднички - Младост (В)  29:23, Црепаја - Раднички 22:26, Раднички 
- Спартак 39:33, Омладинац (Д) - Раднички 28:30, Раднички - Будућност 35:28, Глогоњ - 
Раднички 26:30, Раднички - Омладинац (И) 30:21, Раднички - Долово 28:25, Младост (О) 
- Раднички 21:24, Раднички - Динамо 2 24:22, Младост (В) - Раднички 24:24, Раднички 
- Црепаја 33:19, Спартак - Раднички 34:34, Раднички - Омладинац (Д) 35:28, Будућност 
- Раднички 34:45, Раднички - Глогоњ 40:9, Омладинац (И) - Раднички 29:31.
 Нова сезона 2014/15. у вишем рангу (Друга лига - Север) донела је старе 
проблеме тако да је Раднички као трећа екипа од дна био први испод црте опстанка 
и уз Собморелектро и Тител испао из лиге.
 Првенство започето 2015. године у најнижем рангу донело је свега три 
победе и претпоследње место на табели. Савладан је два пута Гај (32:15 на домаћем 
паркету и 29:25 у гостима), док су у дуелима са Омладинцем уписана два пораза 
(27:23 у Ковину и 37:20 у Делиблату).
 Пред сезону 2017/18. изабрана је најзад управа (на челу са председником 
Марком Марковићем) која је успела да стабилизује клуб и покрене рад са млађим 
селекцијама. Две године касније Раднички је у првенству прекинутом због корона 
вируса, под вођством тренера Савице Комарице, заузимао друго место на табели.  
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Стонотениски клуб Дожа

 Стонотениска прича у Скореновцу званично, када је основан СТК Дожа, 
траје од 26. фебруара 1978. године. За првог председника изабран је 

Јанош Киш, а међу именима оснивача помињу се: Марија Филеп, Ласло Биро, 
Болдижар Ђерђ, Јанош Памел, Ласло Фићи и Габор Цини.
 Оснивачка скупштина увертиру је имала три године раније када је у село 
стигао Габор Цини, наставник математике и велики заљубљеник у ову игру.
 “Играо сам стони-тенис и био тренер. Желео сам да створим клуб у 
Скореновцу. Почели смо у школи као секција. Радио сам са девојчицама око 
три године, да би потом оформили клуб”, присетио се на прослави четврт века 
Доже један од пионира овог спорта у Скореновцу и тренер од 1978. до 1986. године 
Цини.
 Први извештај о наступима Доже у Ковинским новинама објављен је 1979. 
године. Лист наводи да се Дожа такмичи у Банатској зони, да заузима врх табеле и да 
наступа у саставу: Памел Катлин, Ана Шаму и Марија Нађ. Такође је наведено да 
је општински дерби у Делиблату против Пешчаре завршен нерешеним резултатом 
5:5.
 Уз женску у извештајима се помиње и мушка секција клуба, која се такмичи 
у лиги истог ранга са још две екипе из наше општине: Радничким из Ковина и 
Пешчаром из Делиблата. Наводи се победа Скореновчана на домаћем терену 
против Радничког 5:4. 
 У другом делу сезоне 1979/80. Скореновчанке су поражене на домаћем 
терену од Пешчаре 6:3, а Ковинске истичу одличну игру ветеранке Богданов 
у победничком тиму. На крају сезоне два поменута ривала поделила су треће и 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ДОЖА
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четврто место на табели 
са по 14 бодова.
 Од резултата 
мушког тима помињу се 
победе над Банатулом 
2 из Локви од 5:0 и 
Радничким из Ковина 
истим резултатом. По 
две победе тиму из 
Скореновца донели су 
Мерт и Млеков, а Риц 
једну. У извештају се 
наводи да је изузетно 
занимљив меч виђен у 
дуелу између Мерта и 
Момчила Петковића. 
 Године 1980. 
скореновачки клуб уз-
вратио је гостовање 
мађарској екипи Калочи. 
У 11 сусрета забележили 
су 7 победа.
 Сезону 1980/81. Дожа је у женској конкуренцији завршила као четврта 
на табели са 14 бодова, осам више од Пешчаре која је била седма, али је на свом 
терну ипак била боља од општинског ривала и победила резултатом 5:4. Истим 
резултатом Дожа је победила у Скореновцу.
  Неки од резултата Доже у овој сезони: пораз од Нафтагаса 2 из Кикинде 
резултатом 6:2, победа над Рохамом из Нове Црње 6:2, победа над Банaтулом 5:3 
и Долином 5:1 у првом делу. У наставку првенства савладани су Банатул 5:1, Рохам 
5:4 и Долина 5:2, док је пораз забележен против Унирее из Уздина резултатом 5:3.
 У мушкој конкуренцији играло се турнирски (сваког викенда један тим је 
био домаћин), а Дожа је била најбоља екипа из наше општине. Скореновчани су 
се борили за прво место са Војводинцем, док су Раднички и Пешчара били на дну 
табеле. Скореновчани су од резултата пронађених у архиви Ковинских новина 
савладали Војводинац 5:4, Вршачки Рит 5:1, ДТД 5:2, Шурбека из Банатског Новог 
Села 5:0...
 Сезоном 1981/82. почиње први успон Доже у женској конкуренцији. Екипа 
је као друга завршила првенство у Банатској зони иза Нафтагаса из Кикинде, а 
на екипном Првенству Војводине у Чоки у пионирској конкуренцији Бобољчов и 
Гашпар биле су друге. Једини тим боље пласиран од Доже била је Кикинда.
 У конкуренцији јуниорки Марија Нађ била је седма.
 На појединачном првенству одржаном такође у Чоки Бобољчев је поделила 
пласман од петог до осмог места што је било довољно за "визу" на државни 
шампионат.  У пару са Гашпар из Бачког Градишта нашла се на деоби од трећег до 
петог места, што је, такође, било довољно за пласман на државно, а исто је пошло 
за руком и пару Гашпар-Лендвал (Чока) који је био нешто слабије пласиран (од 5. 
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до 8. места).
 Мушка екипа Доже 
завршила је првенство као 
шеста у Банатској зони.
 Силовит старт у сезони 
1982/83. и свих осам победа 
у првом делу првенства  
учинили су женски састав 
Доже првим фаворитом за 
титулу. Скореновчанке до краја 
првенства нису препуштале 
лидерску позицију ривалкама и 
по завршетку истог обезбедиле 
су пласман у виши ранг - 
Квалитетну лигу Војводине.
 Елвира Бобољчов 
и Тереза Гашпар водиле су 
Дожу до шампионске титуле 
на Првенству Војводине у Чоки 
што их је квалификовало и за 
наступ на завршном државном 
турниру. Седмог дана маја 1983. године у Тузли скореновачки двојац је заузео пето 
место, а новински извештај каже да им је за мало измакла бронза. Чланице Доже 
биле су боље од Унирее из Уздина и екипе из Зенице, док су изгубиле са минималних 
3:2 од словеначког Птуја. 
 На појединачном Првенству Војводине Гашпар је била друга, а Бобољчев 
трећа, док су на државном у конкуренцији 70 такмичарки заузеле шесто (Гашпар), 
односно 17. место (Бобољчев). У дублу, тандем који је предводио тренер Цини, 
био је девети.
 Гашпар и Бобољчев нашле су се и у тиму репрезентације Војводине на 
турниру Братство-јединство (на којем је учествовало шест република и две 
покрајне СФРЈ) у Шибенику. Тренер селекције Војводине био је Габор Цини. 
 Дебитантску сезону (1983/84) у вишем рангу (Квалитетна лига Војводине) 
Дожа је завршила у врху табеле - као четврта са 20 бодова. Неки од резултата: 
победа над Севером из Чоке 5:3, победа над Војводином из Новог Милошева у оба 
дела првенства 5:0 и 5:2, победа над Сентом 5:1, пораз у Темерину 5:1, победа 
над Радничким из Новог Сада најпре 5:1, а онда и 5:3, победа против Младости из 
Бачког Петровца 5:4.
 Нажалост одлични резултати скореновачког клуба нису имали финансијску 
потпору да испрате овај ранг такмичења. Због тога је екипа морала да се врати 
у Банатску зону, док су Бобољчев и Гашпар приступиле Војводини из Бачког 
Градишта члану Прве савезне лиге.
 Сезону 1984/85. Дожа игра са пионирским саставом у Банатској зони у 
женској конкуренцији, пишу Ковинске новине.
 Код мушкараца у истој сезони и у истом рангу, наступају сва три општинска 
тима. Дожа сезону завршава као пета са 10 бодова, Раднички је имао 6, а Пешчара, 
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као девета на табели освојила је 2.
 Млади састав Доже се већ наредне године (1985/86) борио се за шампионску 
титулу која му измиче само због слабијег сет количника у односу на Војводину из 
Новог Милошева, наводи се у извештају локалног листа. 
 У мушкој конкуренцији још једном је Дожа најбоље пласирана од 
општинских тимова. Била је пета са 16 бодова, Раднички шести имао је 14, а седма 
Пешчара 12. 
 Ковинске новине у сезони 1986/87. свега једном извештавају о стоном-
тенису у Скореновцу, а потом следи пауза нешто већа од деценије, јер је клуб 
престао с радом. Када се то тачно догодило није наведено, али оно што јесте је 
датум када је Дожа поново активирана. Било је то 29. септембра 1997. године. За 
председника је изабран Карољ Суњог док се као оснивачи наводе: Јожеф Ковач, 
Карољ Бобљчев, Ерне Киш, Ђерђ Суњог, Марија Ковач и Елвира Ђуриш.
 Мушка секција клуба била је такмичарски активна од 1997. до 1999. године 
у Банатској зони у саставу: Ерне Киш, Ђерђ Суњог и Нандор Ковач. Након тога 
поново се у истом рангу активирала 2004. године.
 Женски тим Доже је до краја сезоне 1999/2000. играо у Војвођанској лиги, а 
у овом периоду састав су чиниле: Карина, Мелани и Изабела Памел, Хајналка 
Јакаб и Кристина Нађ. Јесен 2000. године дочекао је у вишем рангу - Српској лиги 
север. 
 Децембра исте године Анико Абрахам на ЈУ-Топ 24 за играчице до 12 
година, осваја 13. место.
 Маја 2001. године кадеткиње Анико Абрахам и Кристина Ковач на 
Првенству Југославије у Смедереву освајају треће место у свом узрасту (на слици), 
док је екипа опстала у лиги што је био и зацртани циљ пред почетак шампионата.
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 У Бачкој Топли на Првенству Југославије Дожа коју представљају Кристина 
Ковач, Анико Абрахам и Ребека Суњог осваја пето место.
 Новембра 2001. године Дожа је пета у Јединственој српској лиги, а месец 
дана касније осваја треће место у Дебељачи на ТОП 24. На кадетском Првенству 
Србије у Бачкој Паланци Анико Абрахам и Кристина Ковач биле су треће у дублу, 
а исто место освојила је Ковачева појединачно на такмичењу кадеткиња у Вршцу. 
У дублу на Првенству Војводине у Суботици Ковачева је са Софијом Јелачић из 
Челарева била трећа такође у конкуренцији кадеткиња.
 Овај дубл је и наредне године у Смедереву освојио још једну бронзу, 
у овом узрасту, било је то на Првенсрву Србије. Кристина Ковач била је пета у 
Уздину на ТОП 12 (такође узраст кадета). На Првенству Војводине које је у октобру 
одржано у Суботици Ковачева је у дублу поново била трећа, али овога пута у пару 
са Амелијом Балан из Уздина. Следећег месеца Кристина Ковач била је друга у 
Вршцу на појединачном Првенству Војводине, као и на новогодишњем Joola купу у 
Новом Саду.
 Фебруара 2003. године пар Абрахам-Ковач био је трећи у такмичењу 
дублова на Првенству Војводине у Бачкој Паланци за кадеткиње. Следећег месеца 
у Вршцу на Првенству Србије за кадете Ковач је била трећа појединачно, а друга 
у пару са Балановом у категорији млађих кадета. "Бронзана" у истој категорији 
Ковач је била и на ТОП12 у Вршцу.
 На првенству државе у Бачкој Паланци у овом узрасту Ковачева је освојила 
још две бронзе. Појединачно и у пару са Балановом.
 На Новогодишњем турниру у Новом Саду Јожеф Ереш био је трећи, такође 
код млађих кадета.
 На крају сезоне 2002/2003. женски састав Доже пласирао се у Прву лигу 
Србије и Црне Горе (други државни ранг). Пласман у овај ранг избориле су: 
Кристина Ковач, Анико Абрахам, Андреа Ђуриш, Ирена Дани, Мелинда 
Месечов, Лидија Нађ. Тренер: Марија Ковач, наводе Ковинске новине.
 Лист пише (септембра 2003. године) да су Скореновчанке убедљиво 
најмлађа екипа лиге. Најстарија Анико Абрахам има 14 година, Ковач и Дани 
имају 13, а Ђуриш свега 10 и наступају против сениорки. 
 Неки од резултата: Дожа - Врдинк 2:6, Дожа - Ботош 6:1, Дожа - Кикинда 4:6, 
Ботош - Дожа 5:5, Раднички Нови Сад - Дожа 6:3, Слога Остојићево - Дожа 6:2, Униреа 
Уздин - Дожа 5:5, Дожа - Вршац 1:6...
 Дожа је после 9 кола била шеста на табели, а Кристина Ковач је забележила 
наступ за јуниорску репрезентацију Србије.
 Мушки састав овог клуба такмичио се у Банатској зони. Архива Ковинских 
бележи победе против: Вршца (4:1) и Николинаца (4:0) и поразе од Куштиља (4:2), 
Локви (4:0), Кикинде (4:1) и Слоге (4:1).
 Јожеф Ереш и Емил Ђуриш на државном првенству за играче до 10 година 
освојили су треће место.
 Маја 2004. године Кристина Ковач је освојила бронзу у "миксу" са Дејаном 
Арделеаном (ИМТ) у конкуренцији кадета на Првенству Србије. За нијансу сјајнију 
медаљу у "миксу" је освојила на Првенству Војводине, у пару са Станиславом 
Марковићем из Синтелона, док су женски дублови "донели" две бронзе - Ковач у 
пару са Балановом (Униреа) и Андреа Тасић - Андреа Ђуриш.
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 Средином јануара 2005. јуниорке Доже постале су шампионке Војводине 
на првенству које је одржано у Вршцу и на којем је учествовало осам екипа. Дожа 
је наступала у саставу: Кристина Ковач, Невена Тасић, Анико Абрахам, Андреа 
Ђуриш и Ирена Дани. Тренер: Марија Ковач. 
 Јануара 2005. године Ковачева је стигла до злата на јуниорском првенству 
у Бачкој Паланци са Борчићем из Синтелона, док је са клупском колегиницом 
Абрахам била трећа у женском дублу.
 У броју из априла 2005. Ковинске бележе да је у првенству Дожа победила 
Славију (6:1), лидера Челарево (6:4), Земун у гостима (6:3), Барајево (6:1), такође на 
страни, и Омладинац из Ботоша (6:1).
 На Првенству Србије, априла 2006. године, Кристина Ковач је освојила 
девето место у конкуренцији 40 такмичарки.
 Састав Доже који је након сезоне 2006/07. изборио пласман у највиши ранг 
државног стоног-тениса изгледао је овако: Кристина Ковач, Анико Абрахам, 
Ирена  Дани, Лидија Павловић и Гордана Ковачки.
 Пред премијеру у елити Дожа је играчки састав појачала са Катлином 
Маркуш (први рекет). У највишем рангу државног тениса, скореновачки састав, 
задржао се, нажалост само сезону. У одлучујућем мечу за опстанак поражене су од 
зрењанинског Баната резултатаом 6:1.
 Дожи се тако, готово, поновила ситуација из средине осамдесетих година 
прошлог века. Проблем са финансијама и играчице које су прерасле средину.
 Скореновачки клуб је тако и овог пута био принуђен да се окрене млађим 
играчицама, односно саставу који је као други тим изборио пласман у Прву српску 

Екипа која је играла Прву савезну лигу: Лидија Павловић, Абрахам Анико, Кристина 
Ковач, Андреа Ђуриш  и Дани Ирена (сезона 2005/06).
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лигу. Биле су то: Дијана Гебер, Силвија Бардуц и Корнелија Нађ. 
 Циљ пред нову сезону био је, како је рекла у изјави за лист Мој Ковин тренер 
Марија Ковач, да се створи стабилан лигаш и да је нереално очекивати повратак 
у Супер лигу. 
 На крају сезоне Кристина Ковач је прешла у Банат из Зрењанина наводи 
Мој Ковин, а такође пише и да је питање да ли би Дожа испала из лиге да Маркуш 
није доживела саобраћајну незгоду и тако пропустила комплетан други део 
првенства. 
 У сезони 2008/09. за први тим наступале су: Ирена Дани, Анико Абрахам 
и Лидија Павловић.
 У наредном првенству Дожу је са клупе предводио нови тренер. Уместо 
Марије Ковач, кормило је преузела Елвира Ђуриш, док су играчки састав (односно 
најјачу поставу) чиниле: Анико Абрахам, Ирена Дани, Лидија Павловић, 
Силвија Бардуц и Дијана Гебер.
 Мушка екипа престала је да се такмичи због финансијских проблема, а 
Емил Ђуриш је каријеру наставио у Банату.
 Јула 2010. године Мој Ковин је објавио вест да је Кристина Ковач прешла 
у Борусију из Дизелдорфа у центар за стонотениске таленте (један од два таква 
центра у Европи). 
 Септембар 2010. године Дожа је дочекала у рангу нижем него претходне 
сезоне - Другој српској лиги. Тим су чиниле: Силвија Бардуц, Дијана Гербер, 
Корнелија Нађ и Ребека Дани. 
 У овом рангу такмичења Дожа је остала до 2017. године, затим је испала у 

Екипа која је изборила пласман у Супер лигу: Абрахам Анико, Гордана Ковачки, 
Лидија Павловић, Кристина Ковач, Ирена Дани и тренер Марија Ковач
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Војвођанску лигу, али се већ после годину дана вратила у виши ранг. Тим тренера 
Јожефа Ереша у 12 утакмица уписао је 11 победа, а састав који је изнео највећи 
део на путу ка трону чиниле су Ленка и Софија Николић, Глорија Ђерђ и Анита 
Добо.  
 Мушки састав Доже поново је почео да се такмичи 2011. године, а најбољи 
резултат имао је након сезоне 2013/14. када је изборио пласман из Банатске у Другу 
војвођанску лигу. Скореновачки састав те године изгледао је овако: Ђура Добрић, 
Јожеф Ереш, Патрик Сабо, Теодор Узон и Алекс Шаму. У овом рангу задржао се 
свега сезону, а у време када материјал  улази у штампу игра у Банатској зони. 
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 Први клуб, од када је спорта у нашој општини, који је имао шансу да 
се нађе у савезном рангу, Другој лиги, био је Пешчара из Делиблата, 

наводе Ковинске новине. Чак три пута су Делиблаћани играли квалификације, али 
нажалост, ниједном нису успели да тријумфују и изборе историјски пласман. 
 Стони тенис је у општини "никао" у Делиблату 1962. године, када је основан 
први клуб, поменута Пешчара. Име је добио по Земљорадничкој задрузи у којој 
је радила прва генерација играча: Трајан Молдован, Виорел Меза и Илија 
Брадањи. 
 У време изласка првог броја Ковинских новина 1976. године, Пешчара се 
такмичила у Другој војвођанској лиги. Клуб је имао пет модерних "кебо столова", 
али не и адекватне просторије за тренирање, па је тридесетак пионира престало 
да долази, пише у једном од бројева локалног листа.
 Најбољу екипу средином седамдесетих година прошлог века чинили су: 
Брадањи, Гуцу, Кузманов, Ивков, Ђукић, Јан, Чинић и Станиш.
 Сезону 1976/77. клуб је завршио на петом месту табеле Војвођанске лиге. 
Председник клуба Илија Петровић овако је оценио пласман: "Пето место за 
оваквав квалитет играча је неуспех". Петровић је такође рекао да екипа 
стагнира јер јој недостаје сала за тренинг.
 Наредно првенство Пешчара је завршила на претпоследњем месту, а иако је 
у једном тренутку постојала прича да остаје у истом рангу, наредну сезону Пешчара 
је, ипак, дочекала је у Банатској зони, односно у нижој лиги.
 Године 1980. одржан је турнир листа Либертатеа у појединачној 
конкуренцији. Победио је Васа Стоја из Уздина, а међу  осам играча који су играли 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ПЕШЧАРА
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на турниру, били су и  Брадањи и Кузманов из Пешчаре.
 Након лоших резултата и у овој лиги, Ковинске новине пишу да је Пешчара 
сезону 1981/82. отпочела у најнижем рангу такмичења.
 У штурим информацијама Ковинске бележе следеће резултате током сезоне 
1983/84. у Јужнобанатској лиги (једна од група Банатске зоне): пораз од Радничког 
у Ковину (5:2), пораз од Михајлова – екипа носила име по делу Зрењанина из којег 
долази (5:1), победа (5:3) над Рохамом у Новој Црњи, победа над тимом из Новог 
Козјака, а затим још једном над Рохамом, па поново пораз од Радничког, овога пута 
у Делиблату. Екипа је сезону завршила као трећа. 
 Сезона 1985/86. резултати: пораз у Вршцу  од ДТД-а (5:3), победа у Новој 
Црњи (5:1), пораз код куће од Зрењанина (5:0), пораз од Радничког (5:4), победа над  
Дожом (у том тренутку за седмо место на табели).

Виорел Меза, ?, Трајан Молдован и Илија Брадањи (горњи ред), прва генерација 
стонотенисера Пешчаре - 1962. година

Прва слика: Бранислав Кузманов, Илија Брадањи и Ђурица Ђукић; друга слика: 
Милика Бубања, Бранислав Кузманов, Ђурица Ђукић, Бора Копривица и Илија 

Брадањи, средина 80-их година
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Стонотениски клуб Пешчара

 Након ове године нисмо усплеи да пронађе податке о даљој судбини клуба. 
Претпоставка је да је недуго након средине осамдесетих престао са радом.
 Пешчара је имала и женски тим, који је доживео судбнину сличну мушком. 
Најбољу генерацију клуба чиниле су  сестре Копривица, Богданов, Јакшић и 
Остојић. Делиблаћанке су се тада такмичиле у Првој лиги Војводине, ранг испод 
савезног. 
 Одласком Богданове и Јакшићеве у београдски Партизан, пишу Ковинске 
новине, женска екипа је убрзо престала да се такмичи.

Бранислав Кузманов, Миодраг Чинић, Илија Брадањи и Драган Остојић, састав 
Пешчаре из средине 80-их година прошлог века 
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 Женски стонотениски клуб Раднички Ковин основан је 1975. године. Уз 
турбулентну судбину сличну мушком, чак је у једној сезони успео да се 

домогне и другог државног ранга. На жалост, већ после трећег рођендана први пут 
је прекинуо са радом. У три наврата клуб је покушао да се врати на мапу ковинског 
спорта, али су сви били "кратког даха".
 У почетничкој сезони (1975/76.) ковинске стонотенисерке наступале 
су у Другој београдској лиги. Сезону су завршиле иза два престоничка  клуба – 
Партизана 2 и Пионира, али су се услед реорганизације такмичења нашле у вишем 
рангу.
 Клуб је играо у сали Дома ЈНА, али није могао да увек и редовно, баш као и 
колеге по спорту из мушке “секције”, добије потребне термине.
 Раднички је наступао у саставу: Јадранка Крстић (најбољи играч клуба 
и победница на турниру Железничара, одржаног поводом јубиларне године од 
оснивања овог београдског клуба), Јасмина Милићевић (за коју Ковинске новине 
пишу да је леворука и врло талентована), Драгица Кривокућа, Ранка Јакшић, 
Марина Стојановић и Драгица Рацков. Тренер Милета Ковачевић, помоћник 
Станислав Ивковић, председник Ива Марковић, секретар Воја Крстић и 
благајник Ђорђе Живанов.
 Наредне сезоне ковинске стонотенисерке силовито су стартовале. После 
три везане победе – Партизан 2 (победа 6:0), Раковица Београд (6:0), Олимпија 
Београд (6:1), избиле су на прво место на табели, са којег се нису померале до краја 
сезоне. Једини тим који је успео да се извуче непоражен у дуелу са Радничким био 
је Партизан 2 из Београда (реми 5:5).

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ РАДНИЧКИ (ж)
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Стонотениски клуб Раднички (ж)

 Екипа се пла-
сирала у Српску лигу 
(група Војводина), што 
је тада био и највећи 
успех у истрорији сто-
ног-тениса у општи-
ни, с обзиром да је ова 
лига била у рангу Друге 
савезне лиге, јер је њен 
шампион разигравао 
за пласман у највиши 
ранг југословенског 
стоног-тениса.
 П р в е н с т в о 
у Српској лиги је 
отворено поразом од 
Јавора из Темерина 
(6:0), кандидата за прво 
место, а настављено са 
још два максимална 
на домаћем терену: од 
Црвенке и Нафтагаса. 
До краја сезоне 
стонотенисерке нису 
освојиле нити један бод, па су испале из лиге. Неке од играчица прешле су у 
београдске клубове, па је тим расформиран.
 Након три године (1981.) клуб је поново оформио женску селекцију, која 
се такмичила у Банатској зони. Међутим, због неколико неодлазака на гостовања, 
Савез је искључио Раднички из лиге.
 У сезони 1983/84. Раднички је на крају првенства освојио треће место. 
Стабилизација је, нажалост, била краткотрајна.
 Две године касније првенство у сезони 1985/86. црно-беле су првенство 
завршиле на последњем месту. За следеће се нису пријавиле. 
 Десет година касније Ковинске новине пишу да је клуб обновио рад и да 
наступа у Војвођанској лиги. Лист наводи поразе од Уздина и Ботоша у гостима, као 
и победу над Спартаком из Дебељаче коју је остварила екипа у саставу: Ива Којић, 
Сандра Перовић, Весна Радић и Ивана Благојевић. Тренер Душан Милојков.
 Ипак, већ следеће сезоне стонотенисери остају поново без "крова над 
главом" јер нису могли да користе Дом ЈНА па су обуставили активности.
 Ништа боље није прошао ни покуашј из 2000. године. Клуб чији је председник 
био Матија Арко, тренер Душан Милојков, а секретар Светислав Милошевић, 
после нешто више од годину дана битисања морао је да прекине рад јер му је 
локална фабрика шећера ускратила коришћење просторија (Шећерански клуб).
 Ковин ни данас нема стонотениску екипу.  
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 Мушки стонотениски клуб Раднички основан је 1968. године. Клуб је 
имао неколицину, неспорно, веома талентованих играча, али не 

и континуитет у раду, понајвише због недостатка просторија за тренирање и 
неиграње утакмица, тако да је неколико пута био принуђен на “хибернацију”, пре 
него што је угашен 2001. године.
 Највеће успехе Раднички је имао је средином 70-их година прошлог века, 
када се такмичио у Другој београдској лиги. Сезону 1975/1976. завршио је као 
трећи, иза београдских екипа - Електродистрибуције и Звездаре, а једно време 
била је актуелна и прича (до које, нажалост, није дошло) о реорганизацији лига, 
која би ковински састав "частила” и промоцијом у виши ранг.
 Клуб је утакмице играо у сали Дома ЈНА, али војска није увек могла да излази 
у сусрет црно-белим стонотенисерима.
 Прву екипу Радничког чинили су у то време: Станислав Ивковић, Момчило 
Петковић (кога штампа представљала као изузетног талента и великог техничара), 
Радован Вукосављевић, Мирко Станковић, Јожеф Мерт и Драган Живковић. 
Први тренер био је Милета Ковачевић (такође бивши стонотенисер), а помоћни 
Станислав Ивковић. "Костур" управе чинили су  председник Ива Марковић, 
секретар Воја Крстић и благајник  Ђорђе Живанов.
 Наредне сезоне 1976/77. Раднички је заузео пето место у Другој београдској 
лиги. Готово комплетна прва екипа била је на одслужењу војног рока, тако да су 
окосницу тима чинили Вукосављевић, Мерт и Павловић, пишу Ковинске новине. 
 Поменуто пето место није било довољо да Раднички остане у истој лиги и 
за наредну сезону. Узрок томе била је реорганизација лига, па су Ковинци старт 

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ РАДНИЧКИ (м)
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сезоне 1977/78. дочекали у  Другој војвођанској лиги.
 Децембра 1978. године клуб је добио нове просторије. Преко пута 
Поште, у дворишту магацина Слоге реновирана је једна просторија намењена 
стонотенисерима. На три стола од 9 до 20 сати чланови Радничког могли су 
свакодневно да тренирају. Ипак, испоставило се касније и ово је било само још 
једно у низу привремених решења.
 Следећа станица мајстора игре целулоидном лоптицом била је у згради 
Водопривреде.  Како је у плану било њено рушење, фебруара 1981. године 
стонотенисери остају још једном "без крова над главом". 
 Сезону 1978/79. Раднички је завршио у средини табеле, а у општинском 
дербију поражен је оба пута од Скореновачке Доже, најпре у гостима (5:4), а онда и 
у Ковину резултатом 5:0.
 Наредне сезоне Банатска лига играла се по турнирском систему, а Раднички 
је уз делиблатску Пешчару био најслабија екипа на табели, тако да су оба тима 
испала у најнижи ранг такмичења  -  Међуопштинску лигу.
 У "бетон" лиги Раднички  је провео три године и у њој је дочекао и петнаести 
рођендан 1983. године. На турниру поводом годишњице у мушкој екипној 
конкуренцији победио је Раднички, док је друго место припало Пешчари. Код жена 
је тријумфовала Дожа из Скореновца.
 Код мушкараца у појединачној конкуренцији победио је Душан Милојков, 
док је други био Јожеф Мерет из Доже. У конкуренцији дама прва је била Марија 
Нађ, а друга Јадранка Крстић.
 У сезони поменутог јубилеја 1983/84. Раднички је имао шампионске 
амбиције. Исте је успешно пренео и на терен, тако да је првенство завршио на 
лидерској позицији уз само један пораз у гостма од Рохама из Нове Црње.
 Савладани су: Пешчара (5:2), Рохам (5:1), Јединство у Качареву (5:1), Михајлово 
(5:1), Нови Козјак (5:1) код куће па потом и у гостима истим резултатом; затим пораз 
од тима из Нове Црње, па победа над Михајловом и, најзад, над Пешчаром за "оверу" 
пласмана у Банатску зону.
 Раднички је, потом, још три наредне сезоне провео у Банатској зони. 
Тренер и играч био је Ивковић, а Ковинске новине у саставу екипе помињу још и 
Момчила Петковића, Ваштага и Станојевића. Недостатак термина за тренинге 
у хали учинио је да клуб напусти неколицина играча, тако да је 1987. године морао 
у "хибернацију". 
 У другој половини деведестиих година прошлог века уследио је још  један 
покушај васкрса стоног тениса у Ковину, али ни овог пута клуб није успео да се 
одржи на спортској мапи града. Наиме, пред крај 1997. године Дом војске је ускратио 
коришћење својих просторија каратистима и стонотенисерима. Први су се некако 
снашли и тренирали напољу, док стонотенисери нису могли да применхе исти 
систем тренинга као каратисти, али ни да пронађу нове просторије, па је управа 
клуба била принуђена да донесе одлуку о привременом престанку свих активности 
у клубу и иступању из такмичења.  
 У Радничком су ово навели као логичан след ствари након вишемесечних 
проблема са којима се клуб борио: недостатак новца и просторија за тренинг, као и 
осипање играчког и стручног кадра… Четири године касније, тачније 2001. Душан 
Милојков је добио звање међународног стонотениског тренера (као и колегинице 
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из скореновачке Доже Марија Ковач и Елвира Ђуриш из Скореновца). Раднички 
је тако још једном ушао у причу о новом почетку, али ни овај пут то није потрајало.
 У време када овај материјал улази у штампу (септембар 2020. године) Ковин 
је и даље без стонотенсиског клуба. 
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Фудбалски клуб Борац

 Плочички Борац још један је од општинских клубова који је начео други 
век постојања. Плаво-бели су основани 1915. године, а прву лопту у 

село су донели трговци, бележи архива Ковинских новина. Прва два игралишта на 
којима се закотрљала бубамара била су код бикарнице и Брзака. 
 У "књигу рођених" клуб је најпре уписан као Плочица и чинили су га углавном 
ђаци. Пред почетак Другог светског рата је расформиран, да би по ослобођењу 
обновио рад и променио име у Борац. 
 Ковинске наводе да је клуб радио у изузетно тешким условима, а да се на 
гостовања ишло запрегама, тракторима, камионима...
 Презимена играча која су остала упамћена из тог периода су Вујичин, 
Ердељан, Ивков, Ђаков, Јованов, Петровић…
 Борац се 1976. године придружио плочичком Друштву за телесно васпитање 
Партизан, које су чинила још четири клуба: рукометни (мушки и женски), шаховски 
и стрељачки. 
 Сезону 1975/76. завршио је на четрнаестом месту у Међуопштинској лиги 
Јужног Баната. Oд 30 утакмица, тим тренера Бранислава Пурковића победио је у 
8, две је ремизирао и изгубио 20 пута, уз 63 дата и 107 примљених голова. 
 Пред почетак другог дела сезоне 1977/78. састав Партизана изгледао је 
овако: Јовановић, Вујичин, Станисављевић, Коларевић, Благојевић, Ђукић, 
Драган и Душко Крстић, Жђик, Ристић, Драгишић, Муратовић, Нађ, Лековић, 
Павлица, Миличев, Бугарски и Облаковић, који се из Вировитице доселио у 
Плочицу. Тренер Бранислав Пурковић.
 Сезону 1979/80. Плочичани су завршили као осми на табели, за позицију 
боље пласирани од дубовачког Јединства, односно за три од Будућности из Малог 
Баваништа.  

ФУДБАЛСКИ КЛУБ БОРАЦ
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 У сезони 1980/81. Плочичани су се борили за улазак у Б лигу Јужног Баната. 
На полусезони били су трећи, а тренер Муратовић најавио је јуриш на прво место. 
Екипи су се прикључили Коларевић и Ђукић и плаво-бели су у једном тренутку, 
после победе над Стрелом из Иванова (3:0), успели да се изједначе на табели по 
броју бодова са дотадашњим лидером Плавим Дунавом из Скореновца.
 Пораз у Сакулама у последњем колу оставио је без шанси Борац да остане 
на првом месту. Завршили су као трећи. 
 Плочичани су се у вишем рангу нашли у сезони 1982/83, током које су и 
променили име у Борац. 
 Премијера у друштву Б лигаша Јужног Баната није била успешна. Борац је 
освојио свега 13 бодова, али иако је заузео последње место на табели, није испао 
из лиге. Од резултата са екипама из општине, Ковинске новине бележе: пораз од 
БСК-а (4:0), пораз у Ковину од Колоније (6:0), реми са Партизаном из Гаја (1:1) и 
Плавим Дунавом истим резултатом. У другом делу поражени су поново од БСК-а 
(2:1) и Колоније (4:1), а поновили су и реми са Гајчанима (1:1).
 Наредне сезоне 1984/85. Плочичани су пружили боље партије. Ово су неки 
од резултата: пораз код куће од Колоније (1:0), победа над Југославијом (2:1), пораз 
од Унирее (11:0), победа над Гајчанима (2:0), победа у Опову над Омладинцем (5:2), 
пораз у Баваништу (4:0), пораз у Сефкерину (1:0), пораз од Долова (3:2), пораз у 
Идвору (3:0), победа против Младости (3:1), победа над Железничарем  из Панчева 
(3:2), реми у Дубовцу (1:1), победа у Гају (3:1) реми са Омладинцем (2:2),  реми са 
Плавим Дунавом (1:1), пораз од БСК-а код куће (12:0), пораз од Долова (4:2), победа 
над Сефкерином (1:0), пораз у Панчеву (5:0) од Железничара, победа над Јединством 
из Дубовца (1:0).
 Сезоне 1985/86. и 1986/87. Борац је завршавао на претпоследњем месту 
на табели Јужнобанатске Б лиге, али није испадао. Међутим, на крају првенства 
1988/89. плаво-бели су се вратили у најнижи ранг југословенског фудбала – 
Међуопштинску лигу. У њему се такмиче и данас, само што је пред сезону 2002/03. 
ова лига укинута и преименована у Другу јужнобанатску – група Запад.
 У сезони 1991/92. клуб из Плочице био је приморан да напусти такмичење 
јер му је опљачкан економат. Екипа је остала без комплетне гарнитуре дресова, 
копачки и лопти. Наредних година, у периоду санкција од стране Савета 
безбедности Уједињених нација нашој земљи, клуб је радио у екстремно тешким 
условима. Услед несташице горива није се ишло на гостовања, а пред сезону 
1995/96. одлучују да иступе из такмичења због превеликих трошкова. Како би 
колико-толико одржали клуб у животу, играли су само пријатељске утакмице, а 
након одустајања Будућности из Банатског Брестовца од такмичења у пролеће 
1996. године "спарингују" екипама из ковинске општине које су о овом рангу, а 
када су по распореду имале Брестовчане за противника.
 Укидањем Међуопштинске лиге Борац је прешао у Другу јужнобанатску и 
углавном је заузимао места у "доњем дому" табеле. Најбоље пласирани били су у 
сезони 2014/15. када је лига већ била подељена у две групе, а освојили су шесто 
место у конкуренцији 10 екипа.
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 Фудбалски "пелцер" примио се у Баваништу у другој деценији двадесетог 
века, као и у већини места наше општине. Прву фудбалску лопту у 

село донели су студенти из Будимпеште, а недуго након тога основан је и први 
фудбалски клуб, претеча данашњег БСК-а. 
 Било је то 1913. године. Баваништанска екипа најпре се звала ФК Баваниште, 
а током историје је вероватно највише пута мењала име у поређењу са свим 
клубовима општине до овог које носи данас. Архива Ковинских новина бележи да 
се тим звао још и ФК Хајдук, ФК Банат, ФК  Црвена звезда, ФК Жарко Зрењани и ФК 
Млади радник.
 Како по оснивању клуба још увек нису постојале лиге, играле су се само 
пријатељске утакмице и то најчешће преко лета, када су студенти и ученици били 
на школском распусту. 
 Непосредно пред почетак Другог светског  рата екипу су чинили углавном 
омладинци – скојевци.  Фудбалске утакмице користили су и за одржавање контакта 
са истомишљеницима из других места. Тако је било и током рата.
 Фудбалери који су играли за тим из Баваништа до 1940. године, а које у 
књизи  85  година фудбала у Баваништу  помиње аутор Василије Попов - Момак, 
били су: Милан Недељков - економ, Божа Недељков, Роберт Динус (апотекар), 
Коста Јованов (трговац), Станимир Урошев, Стеван Стојановић, Станиша 
Јованов, Васа Траилов - Пида, Александар Ђуровић, Влајко Живанов, Станиша 
Димић (попин син), Лазар Радованчев - Чап, Станко Радованчев - Чапа, Петар 
Максимовић - Месец, Васа Табак, Глигорије Стојков - Поп Гига, Ива Богданов, 
Илија Панић - Нуна, Ђура Жоња, Сава Рајчић - Голман, М.Ђириковачки, 
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Станиша Попов - Какавела, Никица Лазаров, Попче, Боривој Брдарски 
(кажу у то време најбоље крило Јужног Баната), Која Влаисављев - Рупа, Мита 
Секулић, Стеван Радић, Бора Максимовић, Стојан Алексић - Берберин, Душа 
Стојадинов - Шућа, Драга Стојадинов, Милан Илић, Кендал Лудвиг, Франц 
Малул, Рајко Павловић, Сава Грујић, Петар Царић, Јова Ишвањев, Светозар 
Ерски - Лубеница, Бацко Стремчев. 
 Василије Попов наводи и имена четири мајстора послератног фудбала у 
Баваништу, по њему то су били Васа Вранић - Прасац ("играо на свим местима 
од голмана до левог крила, а тешко је рећи где је био најбољи".), Славомир  
Михајловћ - Гусак (изразити голгетер који је већ са 16 година играо за први тим 
Динама из Панчева, а у својим редовима га је желео и БСК из Београда), Иван Станков 
- Спријан  ("олраунд играч", дугогодишњи капитен, дебитовао за Баваниште са 15 
година и одиграо преко 400 утакмица за клуб) и Иван Богосављев - Цивра један 
од најбољих центарфора - голгетера.
 (Крајем) Године 1952. екипа је расформирана након прекида утакмице на 
гостовању  домаћој Младости у Војловици. Баваништански састав је тада наступао 
под именом Млади Радник.  
  Наредне године, тачније 27. јула, Лазар Кошарић и Васа Попов обновили 
рад клуба уз ново име БСК, које и данас носи. Кошарић је изабран за првог 
председника БСК-а.
 Прву утакмицу као БСК тим из Баваништа је одиграо у Долову (путовали 
запрежним колима) против Будућности и победио 6:2. Михајловић је постигао 3 
гола, а Поповић, Николић и Станков по 1. Састав екипе изгледао је овако: Лазар 
Ђурђев, Сава Савин, Бранко Михајлов, Иван Станков, Аца Станимиров, Васа 
Калишки, Васа Попов, Тодор Николић, Славомир Михајловић, Бранислав 
Никашиновић и Васа Јанков.
 Прву интернационалну утакмицу БСК је одиграо против Сетона из 

Ђириковачки, Сава Грујић, Гига Стојков - Попа, Никица Лазаров, Милан Банов, Сава 
Рајчић, Лудвиг Кендл, Франц Малул, Илија Панић - Нуна, Коста Ивков, Пера Царић, Рајко 

Павловић, Милутин Секулић, Бацко Стрменчев, Станко Радованчев - Чапа (година 1939.)
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Француске 1974. године на домаћем терену и изгубио 4:3 Све голове за БСК постигао 
је Станиша Богосављев, а у извештају се наводи и одлична партија голмана Лоле 
Петковића. 
 Иначе, од 1946. до 1957. године клуб се такмичио у првом разреду групе 
Дунав – Панчевачке лиге. Потом прелази у виши ранг Панчевачку подсавезну 
лигу, а 1962. године БСК је изборио пласман у највиши ранг војвођанског фудбала 
– Јужнобанатску зону у којој се сусретао са Динамом из Панчева, Вршцем, БАК-
ом (Бела Црква), ПСК-ом (Панчево)... Пет година касније испао је из овог ранга, 
а у време када је изашао први број Ковинских новина остало је забележено да 
се у сезони 1975/76. БСК такмичио у Међуопштинској лиги Јужног Баната, дакле 
најнижем рангу југословенског фудбала. 
 Тако је било и у три наредне сезоне, а у последњој, која је завршена 1979. 
године, освојио је прво место и пласирао се у виши ранг. У првих 10 кола, пишу 
Ковинске новине, БСК је био једина непоражена екипа лиге (8 победа и 2 ремија), а 
исти извор у некомплетним резултатима издваја победе над мањим Баваништем 
(5:3 и 6:1) и истиче као веома важну ону над Радничким из Баранде која је Баваништу 
отворила врата ка вишем рангу. 
 Сезону у Другој јужнобанатској лиги обележио је слаб старт и одличан 
финиш. Освојено је треће место, а у клупске витрине стигао је и Општински куп. 
Гол одлуке у финалу против ковинског Радничког постигао је Ткалец.
 У непотпуним резултатима сезоне, Ковинске бележе пораз од општинског 
ривала у Делиблату (2:0) и реми са скореновачким Плавим Дунавом (2:2) пред 
домаћом публиком. 
 У сезони 1980/81. у истом рангу БСК је завршио у врху табеле, овога пута 
слабије пласиран за место, односно – четврти.  У овој сезони БСК је у склопу 
Октобарских празника савладао у пријатељској утакмици, београдског друголигаша 
Рад са 3:2. 

Екипа Фудбалског клуба БСК из Баваништа из средине 80-их година ХХ века
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 У првенству започетом 1981. године БСК је био најближи пласману у виши 
ранг од како се такмичи у Другој јужнобанатској лиги. Први део првенства завршио 
је као водећи на табели, а из игре за промоцију испао је на два кола пре краја 
поразом у Старчеву од домаћег Борца (2:1).
 Од резултата пронађених у архиви Ковинских бележимо победе над: 
Југославијом из Јабуке (3:2), Плавим Дунавом из Скореновца (3:2), Борцем из  Старчевa 
(5:0), Славиом  из Ковачице (2:0), Омладинацем из  Опова (4:0), Слогом из Банатског 
Новог Села (2:1), Железничарем из Панчевa (6:2), све у првом делу првенства. 
 У току сезоне постигнута је и једна од најубедљивијих победа у историји 
клуба, против ковинске Колоније 10:0.
 Након три сезоне у врху популарне јужнобанатске Сегунде, БСК у сезони 
1982/83. не конкурише за највиши пласман и првенство завршава као девети на 
табели. Од општинских ривала такмиче се још и Партизан из Гаја и Плави Дунав 
из Скореновца. Оба ривала БСК је победио на домаћем терену: Партизан  са 1:0, а 
Плави Дунав са 3:1. У гостима у Скореновцу је ремизирао, док је у Гају поражен са 
3:1. 
 Ново првенство није донело битнији помак у односу на претходно када је 
у питању пласман БСК-а, али јесте када је у питању популација клубова ковинског 
атара у истој, чак пет. Два Партизана, из Плочице из Гаја, затим Колонија, Плави 
Дунав и главни јунак ове приче  БСК, тако да је постојала, готово лига у малом – 
ковинске општине.
 БСК је победио два пута Партизан из Плочице (4:0 и 2:1), док је са оним 
из Гаја имао половичан учинак (пораз од 2:1 код куће и победа у гостима истим 
резултатом), Скореновчани су били успешнији на свом терену (3:1), док је у 
Баваништу било нерешено (2:2). Колонија је победила у Ковину (3:2), а у Баваништу 
није било победника (3:3).
 У сезони 1985/86. БСК је поновио успех од пре пет година из првог дела 
првенства, када је завршио као први.  
 Иначе, БСК је током сезоне први пут поражен тек у 11. колу од Југославије 
у Јабуци (4:1). Од резултата из првенства издвајамо две убедљиве победе. Над 
Доловом (7:0) и Јединством из Дубовца (11:1).  
 БСК је сезону завршио на трећем месту, а састав екипе изгледао је овако: 
тренер Марјан Стојковић, помоћник Зоран Шушић. Играчки кадар: Рајковић, 
Јовановић, Лазаров,  браћа Живанов, Пучијашевић, Славковић, Смиљкић, 
Младеновић, Петровић, Шушњић, који је у БСК дошао из панчевачког Динама, 
Антић, Митрашиновић и Гуцуљ који је пристигао из Црепаје.
 Резултати у сезони били су следећи: Младост из Војловице - победа  (4:1), 
реми са Плавим Дунавом код  куће (1:1), победа у Сефкерину над Младим задругаром 
(2:0), победа у Идвору над Полетом (2:0), победа над Доловом (7:0), победа над 
Партизаном из Плочице (4:0) код куће, реми са Жељом у Панчеву (2:2), победа 
над  Јединством из  Дубовца  (11:1), реми са Колонијом у Ковину (3:3), победа над  
Униреом код куће (2:1), пораз у Јабуци 4:1, победа над Омладинцем из Опова (2:0), 
победа у Војловици, пораз у Скореновцу (1:0), реми са Младим задругаром, победа 
над Полетом (3:0), победа у Плочици (2:0), реми са Омладинцем из Опова и победа 
над Партизаном из Гаја (3:1).
 У следећем првенству БСК није успео да одржи континуитет игара из 
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прошлог, па се пласирао у средину табеле, на осмо место. Од општинских ривала, 
још једном је убедљиво савладана Колонија (8:0), а два више гола постигнута су 
против Партизана из Плочице (10:0). Против свих општинских ривала БСК је губио 
на страни, а најубедљивије је поражен у Скореновцу 6:1.
 Сезона 1986/87. била је најслабија од како је БСК ушао у Другу јужнобанатску 
лигу. Освојено је свега 18 бодова. 
 "Доњи дом" био је домет на табели и у наредном првенству, да би се 1988/89. 
БСК са подмлађеним саставом под вођством тренера Марјана Стојковића, који је 
13 година носио дрес екипе из Баваништа, пласирао на четврто место.
 Састав који је наступао током сезоне био је следећи: Горан Ђорђевић, Бобан 
Петковић, Ђура Смиљкић, Драган Петровић, Јовица Ђорђевић, Јован Јанков, 
Срђан Тодоров, Ђурица Антић, Фадил Синанчевић, Зоран Пучијашевић, 
Јован Гуцуљ, Драгиша Обрадовић, Лазар Живановић и Горан Антић.
 Резултати: победа над Гајчанимма (1:0), пораз у Плочици (3:1), победа у 
Дубовцу (5:2), победа на пенале у Уздину против Унирее, тријумф над екипом из 
Баранде (2:0), пораз у Ковачици од Славие (2:1), па од Плавог Дунава службеним 
резултатом, победа над Братством из Глогоња (4:1), победа над Колонијом (1:0), 
победа над Полетом из Идвора (2:1), пораз у Сакулама од Борца (5:2), пораз у 
Гају од Партизана (1:0), тријумф над Јединством из Дубовца (8:0), победа у Опову 
службеним резултатом, пораз од Омладинца у Делиблату (2:1), победа над Униреом 
(3:1), пораз у Баранди (2:0), пораз у Глогоњу (3:1), победа над Славиом,  пораз од 
Скореновчана (4:1), пораз у Идвору (2:1), победа над Борцем из Сакула (2:1).
 Сезона 1989/90. била је најбоља када је у питању пласман БСК-а на табели 
у Другој јужнобанатској лиги. Освојено је друго место уз  један несвакидашњи 
податак. Наиме, тим из ранга до најнижег имао је могућност да оде на припреме. 
Баваништани су то учинили током паузе пред други део шампионата, а дестинација 
им је била хрватско приморје, острво Хвар. 
 У првом делу првенства резултати тима из највећег села у општини били су 
овакви: победа над Жељом из Панчева (3:1), победа над Полетом из Идвора (3:0), 
пораз у Глогоњу (2:1), победа над Јединством из Дубовца (3:2), пораз од Омладинца 
из Делиблата (5:0), пенал-бод против Партизана из Гаја, пораз у Баранди (4:2), 
победа над Оповом (1:0), пораз од Колоније (6:3), победа над Борцем из Сакула (5:1) 
и Стрелом из Иванова (2:1).
 За други део сезона тренери Шевић и Шајковић имали су следеће играче: 
Марјановић, Митрашиновић, Тодоров, Смиљанић, Пејковић, Антић, Јовић, 
Милановић, Вукајловић, Петровић, Шилер, Јованов, Петковић, Богићев, 
Станојевић и Урошев. 
 Резултати из другог дела првенства: победа у Панчеву над Жељом (2:1), 
победа над Глогоњем (2:0), па у Идвору (3:0), затим у Дубовцу над Јединством (3:1), 
пораз у Гају од Партизана (2:0), победа над Барандом (2:1), победа служебеним 
резултатом над Оповом, победа над Колонијом (1:0), пораз у Сакулама од Борца 
(2:1), победа над Плавим Дунавом из Скореновца (4:2), пораз у Иванову (4:2).
 На крају сезоне боље пласиран од БСК-а био је само Омладинац из Делиблата, 
који је супериорно освојио првенство са 11 бодова предности.
 Од наредног првенства резултати БСК-а кренули су силазном линијом. Тако 
је било све до тренутка када је Петар Урошев у сезони 1992/93. преузео први тим. 
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Иако су били међу најмлађима у лиги фудбалери БСК-а заузели су четврто место. 
 Урошев се у клубу задржао свега сезону, а већ у првенству 1993/94. БСК је 
освојио свега пет бодова. Испадања у "бетон" лигу спасила га је реорганизација 
такмичења. 
 Екипа се стабилизовала под тренерском командом Ђорђа Митрашиновића 
и заузела осмо место на табели након последњег кола. 
 У сезони 1996/97. БСК је поновио најбољи резултат од како је 1979. године 
ушао у лигу  и освојио друго место. Још једном боље пласирани тим од њега 
био је Омладинац, овога пута из Опова. У једном тренутку постојала је шанса да 
и Баваништани као вицешампиони наредно првенство дочекају у вишем рангу 
– у Првој лиги Јужног Баната. Услов за то, писле су Ковинске, био је да екипа из 
Влајковца иступи из лиге. Међутим, то се није догодило.
 Куриозитет првенства који је надмашио и бројке на прволигашком нивоу 
имао је потпис БСК-ове "јединице" Милорада Ђоковића Мека, који је "спустио 
ролетну на свом голу" и чак 845 минута у низу остао несавладан, што је за шест 
минута било боље од рекорда који је поставио голман београдског Партизана 
Ивица Краљ.
 Пропуштено из претходног првенства надокнађено је у сезони 1997/98. 
Иако су после првог дела били четврти, изабраници тренера Шајковића успели су 
да се пласирају у Прву јужнобанатску лигу. Председник клуба, како наводе Ковинске,  
био је Саша Симичић-Ценцила.
 Следеће првенство прекинуто је због НАТО бомбардовања. Табела у 
тренутку прекида рачунала се као коначна, а БСК је заузео четврто место.
 У наредну сезону клуб из Баваништа ушао је с једном једином амбицијом – 
виши ранг. Директор клуба Борисав Петковић Лола за тренера је довео Родољуба 
Остојића, док је помоћник био Ђорђе Митрашиновић.

Део шампионске екипе БСК-а из сезоне 1997/98: Милорад Ђоковић - Мек, Предраг 
Вукајловић, Саша Станојковић, Горан Станковић, Владимир Радић (капитен) и 

Брана Кебић (горњи ред), Ђура Панић, Слободан Урошев, Слађан Ивановић, Драгослав 
Бубоња и Ненад Димитријевић (чуче).
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 Уз одличан играчки кадар БСК је био "казнена експедиција" за остатак 
лиге. Прво место освојено је изузетно убедљиво, уз готово 20 бодова више од 
панчевачког ПСК-а.
 Састав који је изборио пласман у највиши ранг у клупској историји 
чинили су: Павковић, Лазаров, Синиша и Дејан Васиљевић, Милан и Срђан 
Тодоровић, Вукајловић, Лукић, Станковић, Хоџић, Бубања, Вулин, Кадар, 
Панин, Ранђеловић, Селуљ, Томић, Глишић, Мркела, Станојевић, Цаптанић, 
Атанцковић, Николић, Радић и Јерковић.
 Без милости БСК је био и у традиционалној утакмици Шампион против 
Репрезентације лиге, коју је решио у своју корист резултатом 10:0.
 Сезона 2000/2001. у Војвођанској лиги–Исток имала је увертиру у изузетно 
фреквентном прелазном року, какви су били готово сви, за мандата Борисава 
Петковића Лоле. Из клуба су отишли Синиша Васиљевић, Николић и Милан 
Тодоровић у Динамо из Панчева, док је Владимир Радић појачао ковинску 
Колонију. Нови чланови БСК-а постали су: Маџевски  из Глогоња, Милош и Миле 
Златановић, Медар, Форгић и Николић из панчевачког Динама, Цапентић из 
ПСК-а и Ивановић из Скореновца.
 Због реновирања клупских просторија БСК је као домаћин играо у Панчеву 
и Ковину.
 До прве победе у сезони, против Задругара, Баваништани су дошли након 
три стартна пораза – у Сечњу (3:2), затим у Алибунару (1:0) и Меленцима (1:0). 
 Незадовољна резултатима тренера Остојића, управа му је уручила отказ, а 
за новог шефа струке именовала Милована Крунића из Панчева. Играчки списак 
продужен је за још два презимена - Чалић и Урошев.
 Ковинске новине бележе следеће резултате током првог дела првенства: 
победа над Црвеном звездом из Војвода Степе (3:1), реми са Радничким из Зрењанина 
(1:1), пораз (4:1) од Радничког из Ковина, пораз у Уљми (2:1), пораз од лидера 
Јединства из Новог Бечеја (6:1), пораз у Глогоњу (3:1), реми са Старим Тамишем 
(1:1), победа над Слободом из Нових Козараца (2:1), пораз у Елемиру (1:0) и од БАК-а 
(3:0) у Белој Цркви.
 Радови на стадиону завршени су током паузе између два дела првенства, 
па је Баваниште од 2001. године могло да игра на свом терену уз пуну подршку 
својих навијача.
 И ову паузу у првенству управа клуба је искористила да добрано промеша 
карте у играчком "ростеру" па је чак 12 нових играча задужило дрес плаво-белих: 
Исламовић, Ђукић, Митровић и Васиљевић (Динамо Панчево), Стојановић 
(Плави Дунав Скореновац), Перун и Арсић (Јединство Качарево), Јожић (Стари 
Тамиш), Димитријевић, Радић и Ћурчић (из ковинске Колоније) и коначно - 
Дехељан (Младост Омољица).
 Ипак, шок-терапија честим променама, како на клупи, тако и у играчком 
саставу, није донела жељене резултате на терену. Баваниште је као претпоследње 
на табели, уз скор од 9 победа, 4 ремија и 17 пораза, испало из лиге.
 Резултати у другом делу: пораз у Баваништу од Билећанина (1:0), пораз од 
Русанде из Меленаца, такође код куће (6:1), пораз у Лазаревцу (4:2), пораз од Црвене 
звезде (2:0), победа над Будућношћу из Алибунара код куће (1:0), реми у Зрењанину 
(3:3), победа над Уљмом (4:1), пораз у Новом Бечеју од Јединства (7:1), победа над 
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Глогоњем (1:0) и победа у Банатском Карловцу против Пролетера (4:0).
 Наредне сезоне БСК је експресно изборио повратак у Војвођанску лигу, 
а још једном је доста играча пристигло у највеће опшптинско село међу плаво-
беле: Цаптенић, Тодоровић и Ратковић (из ПСК-а), Дехељан (Могрен из Будве), 
Лаковић и Ђоковић (Колонија) и Васиљевић (из панчевачког Динама). Тренер 
екипе постао је Јован Миса Лаковић.
 Сезона је отворена победом (2:0) над Полетом у Избишту головима 
Ранисављевића и Милошевића, а један од састава с почетка сезоне, наводе 
Ковинске новине, изгледао је овако: Ђоковић, Шоти, Васиљевић, Вукајловић, 
Цапентић, Милошевић, Ранисављевић, Арсић, Ратковић, Радић и Ђокић.
 Неки од резултата: пораз у Уљми (2:1), реми у Крајишнику са Крајином (0:0), 
пораз код куће од Будућности из Алибунара (2:0), пораз у Елемиру (4:1), побед 
над Слогом из Банатског Новог Села (4:1), победа над Задругаром (3:2), пораз од 
БАК-а у Баваништу (2:0), па од Јединства из Новог Бечеја (3:2), затим у гостима од 
Пролетера из Банатског Карловца (1:0) и Сечњу од Билећанина (2:1).
 БСК је на крају сезоне успео да избори опстанак. Убедљиви порази у 
последњим колима у Банатском Новом Селу и Меленцима од по 7:0 као да су били 
предсказање тешких дана који су долазили у сусрет клубу из Баваништа.
 Првенство започето 2003. године БСК није завршио. Клуб није имао новца 
да путује на гостовања, па је иступио из лиге. Назнака оваквог исхода били су 
најпре откази свим играчима „са стране“,  а потом и повлачење и управе на челу 
са Борисавом Петковићем Лолом. 
 Због иступања из лиге, БСК је кажњен селидбом у најнижи ранг такмичења 
– Другу јужнобанатску лигу. Клуб је преузело колективно руководство, а план је 
био да се екипа ослони на сопствену школу фудбала, која би "била финасирана 
покретањем производно услужних програма", наведено је у саопштењу нове 
управе.
 Од 2004. године БСК игра у најнижем рангу такмичења. У протеклих 14 
година најбољи пласман био му је четврто место у два наврата: 2014. и 2016. 
године.
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Фудбалски клуб Будућност

 Будућност из Малог Баваништа најмлађи је фудбалски клуб основан у 
једном од насељених места ковинске општине. Нажалост, именица по 

којој је понео име није била светла. Клуб је угашен прве деценије XXI века, убрзо 
након највећег успеха – пласмана у Прву јужнобанатску лигу. 
 Ентузијазам групе заљубљеника у фудбал, пре свих, центархалфа Душана 
Ивановића и голмана, иначе учитеља у школи у селу Луцијана Шогора, учинили 
су да Мало Баваниште (и његових око 600 становника) 1969. године добије први и 
једини спортски клуб.
 Од самог почетка клуб је радио у изузетно тешким условима, који су га 
пратили готово током читавог периода битисања на спортској мапи општине, 
а разлог је био понајвише "танак" буџет. На утакмице се неретко одлазило 
трактором, а све док није асфалтиран пут као домаћини су играли у Гају, јер није 
било могућности да аутобус са гостујућим играчима стигне до села.
 Иначе, прва гарнитура купљених дресова била је бордо боје, какву су 
некада, у старој (СФР) Југославији, носили фудбалери Сарајева.
 „Волели смо фудбал и ништа није могло да нас поколеба. Ишли смо у 
почетку трактором на утакмице и играли у Гају. После асфалтирања пута то је 
мало побољшало ситуацију, а касније смо се организовали и аутомобилима 
ишли на госотовања, јер нисмо никада имали довољно новца за клупско 
возило“, причају поводом једне од годишњица фудбалери прве генерације клуба 
за Ковинске новине.
 Будућност је у  своју биографију уписала три ранга такмичења: 
Међуопштинску, Другу и Прву јужнобанатску лигу.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ БУДУЋНОСТ
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 У првој забележеној сезони у Ковинским новинама 1975/76. заузели су 
последње, шеснаесто место у Међуопштинској лиги Јужног Баната. У тридесет 
утакмица победили су свега два пута, у три наврата су ремизирали, а двадесет и 
седам пута  изгубили, уз гол разлику 27 датих и 135 примљениих голова. 
 Места око зачеља Међуопштинске лиге углавном су била домет Будућности, 
а у сезони 1981/82, да их Савез не би искључио из лиге и забранио учешће до 
даљњег, због недостатка свлачионица, купили су расходовани аутобус и исти 
претворили у захтеване  "просторије за пресвлачење" .
 У сезони 1987/88. Будућност према извештајима Ковинских новина 
првенство завршава у средини табеле, лиге која је бројала свега пет клубова 
уз учинак од 3 победе, 2 ремија и 3 пораза. Резултати су били овакви: Иваново 
(2:2), победа над Војловицом (2:0), пораз од првопласираног Борца из Сакула (4:2), 
победа на домаћем терену против Иванова (2:1), реми у Војловици (3:3) и победа 
над Самошем (2:1). Такође је остало убележено да је капитен екипе био Ђура 
Секељ, а тренер Шандор Миладиновић.
 Хватање корака са водећим тимовима лиге  поклопило се са доласком 
Албу Пумпилија на председничко место у клубу у сезони 1991/92. Ковинске новине 
бележе победе над Црепајом (3:1), Доловом (6:0), те Јединством из Дубовца (3:2) у 
општинском дербију головима Новаковића, Димитријевића и Суљуревића, док 
је оба гола за госте постигао Ранисављев.
 Састав Будућности у овом сусрету био је овакав: Грујић, Динић, Живанов, 
Миливојевић, Стефановић, Симоновић, Драгомировић, Симеоновић, 
Суруљевић, Димитријевић и Новаковић. 
 Пред наредну сезону 1992/93. у клуб су дошли Маријоковић, Бељан, Динић 
и Ридек, а пораз у Плочици учинио је да клуб остане без најбољег пласмана после 
првог дела такмичења, односно "јесење титуле". 
 Пропуштено у претходном наплаћено је с каматом у наредном шампионату 
1993/94. када је тим први пут у својој историји изборио пласман у виши ранг. Тада 
су међуопштинску лигу чинила шест клубова: Будућност, и екипе из Плочице, 
Самоша, Дубовца, Баранде и Сакула.
 Овај пласман на терену је изборио састав: Вељић, Вујасиновић, Дардић, 
Ридек, Живанов, Димитријевић, Баковић, Радовић, Ђукић, Динић, Чолока, 
Зеленика, Миладиновић, Маријоковић, Рађеновић, затим тренерски тандем 
Драган Праштало и Шандор Миладиновић, те управа превођена председником 
Албу Пумпилијем, директором клуба Мирославом Ћиром Суруљевићем и 
спонзорским пулом који су чиниле фирме Ател и Тетел.
 Дебитантску сезону 1994/95. у вишем рангу завршили су као осми са 27 
бодова. Током исте по први пут су победили и веће Баваниште  резултатом 2:0 
на стадиону у Ковину, где су играли као домаћини због реновирања сопственог 
терена и клупских просторија.  
 И следеће првенство 1995/96. завршили су у средини табеле, а још једном 
су били у хендикепу јер су као домаћини играли на терну Колоније и Партизана 
из Гаја. На крају првенства поновили су пласман из претходног, овога пута уз бод 
више на конту.
 После две сезоне у средини табеле, Будућност је оформила састав за сами 
врх, а  чинили су га: Стојшић, Крецуљ, Живанов, Ридек, Маријоковић, Чолока, 
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Димитријевић, Бакош, Ђокић, Вујасиновић, Попадић, Милановић, Лукић, 
Љубојевић, Петрић, Вељић, Рађеновић, Кошут, Паскар, Стефановић, Бабић.
 После 1994. године тим је поново играо на домаћем терену јер су радови 
били готови, а првенство је завршио као трећи иза општинског ривала БСК-а и 
Омладинца из Опова који је убедљиво освојио првенство.
 За још једно лигашко место у хијерархији југословенског фудбала 
Будућност је узнапредовала у ратној години (сезона 1998/99), када првенство због 
НАТО бомбардовања није завршено. Прекинуто је у марту, а тренутна тадашња 
табела призната је и као коначна. Будућност је била лидер шампионата, што јој је 
омогућило и пласман у Прву лигу Јужног Баната.
 Циљ у вишем рангу био је опстанак, што је екипа и изборила прве године 
1999/2000, али се већ наредне нашла у великим проблемима, па је нови председник 
Петар Рајковић одлучио да екипа иступи из лиге.
 Недуго затим клуб је расформиран. Рад није обновио ни готово две деценије 
касније када је материјал за ову књигу био у припреми.
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 Трагање за подацима најмање је уродило плодом када је реч о овом 
фудбалском клубу из наше општине. Судећи према броју који се налази 

у грбу, клуб је основан 1933. године, а прво име које је понео било је Обилић. 
Расформиран је почетком Другог светског рата, а по завршетку истог обновио је 
рад под именом које и данас носи – Јединство.
 Током свих година битисања на "клацкалици" је између Међуопштинске 
лиге и Друге јужнобанатске. Уз Борац из Плочице једнини је општински клуб који у 
биографији није убележио нити сезону ван ова два ранга такмичења.
 Средином седамдесетих година клуб је играо у Међуопштинској лиги. 
Сезону је завршио на дванаестом месту уз седам победа, седам нерешених и 
шеснаест пораза. Постигли су 70 голова, а примили 91. 
 У сезони 1978/79. борили су се за улазак у виши ранг, али су завршили 
првенство као други, иза БСК-а из Баваништа.
 Две године касније били су шести са 24 бода. Пронађени резултати у 
архиви су овакви: пораз у Долову (6:2), победа над Плавим Дунавом (4:2), пораз 
од Плочичана код куће (5:4), пораз од Плавог Дунава (3:0), победа над Доловом 
(1:0), победа над Будућношћу из Малог Баваништа (3:2), победа над Братством из 
Глогоња (5:0).
 У сезони 1982/83, према писању Ковинских новина Јединство је од Колоније 
изгубило чак са 14:1. Наводно, фудбалери Јединства су престали да играју на 
3:1 јер су сматрали да за Колонију игра један играч ковинског Радничког. Остали 
резултати: победа над екипом истог имена из Самоша (2:1), победа над Стрелом 
из Иванова (6:1), победа над Барандом (4:2), пораз у Идвору (2:4), победа против 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЈЕДИНСТВО
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(3:2), победа над Барандом (6:4), победа над екипом из Самоша (3:2) за прво место 
на полусезони са 8 бодова. У наставку првенства Јединство је победило Борац из 
Сакула (8:0), затим Будућност из Малог Баваништа (2:0), ремизирало са Радничким 
из Баранде (1:1), а у утакмици која је решавала питање шампиона првенства било 
је боље од Стреле из Иванова (2:1). У последњем колу на терену у Дубовцу није се 
појавила Победа из Самоша.
 Иначе, по први пут у Дубовцу, основан је и један женски фудбалски 
клуб. Било је то 1983. године. Такође је понео име Јединство. У првој утакмици 
Дубовчанке су савладала колегинице по лопти из Гаја са "баскеташких" 21:0 уз чак 
13 голова Надице Мерче. Ћилибрија је постигла 5, а Стојановић 3.
 Јединство је "ватрено крштење" у вишем рангу имало у Панчеву против 
Железничара који их је убедљиво савладао (7:1). И остатак сезоне није био ништа 
бољи по Дубовчане. Од општинских ривала два пута су убедљиво поражени од 
Колоније (4:2 и 8:2), затим једном од Партизана из Гаја (3:1), као и од Плочичана 
(1:0). Ретки сусрети  у којима су бележене победе били су они против Југославије 
(4:1) и Полета из Идвора (2:1)... 
 Као последњи тим лиге, после само сезоне одсуства, поново су играли 
фудбал у најнижем рангу.  
 Четири победе у прва четири кола у сезони 1985/86. најавиле су 
кандидатуру Дубовчана за највиши пласман и експресни повратак у друшто Б 
лигаша јужнобанатског фудбала. Савладани су Борац из Сакула (6:1), Младост из 
Војловице (1:0), Победа из Самоша (3:1), док се Будућност из Малог Баваништа није 
појавила у Дубовцу у термину заказаном за почетак сусрета. Први пораз доживели 
су од Стреле из Иванова (5:2). Победе у Војловици, Малом Баваништу, над Победом 
и Стрелом (последње две екипе нису допутовале у Дубовац) биле су довољне за 
промоцију.
 У првој утакмици пред домаћом публиком наредне сезоне у Другој 
јужнобанатској лиги капитену Сави Рајковићу уручен је пехар (кристална вазна) 
за титулу освојену минуле сезоне. Тренер Драгољуб Стојановић добио је награду 
Заслужни фудбалски радник.
 Јединство је у другом мандату у претпоследњем фудбалском рангу било 
успешније од претходног. Дубовчани су без прекида били чланови ове лиге све до 
краја сезоне 1989/90. 

Младости из Војловице (3:2), 
реми са Плочицом (2:2), победа 
у гостима над Барандом (1:0), 
победа над Борцем из Сакула 
(3:0) код куће, победа над 
Партизаном из Плочице (2:1), 
победа над Полетом из Идвора 
(5:1), пораз у Војловици (1:0).
 Наредне сезоне Једи-
нство је изборило пласман у 
виши ранг. Резултати клуба 
из Дубовца били су следећи: 
победа над Борцем у Сакулама 

Екипа Јединства из сезоне 1986/87.
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   Ковинске у сезони 1991/92. бележе да је је у општинском дербију Јединство 
ремизирало против Будућности из Малог Баваништа (2:2) да су Секулић и Мунћан 
дали голове, а да је екипа наступила у саставу: Стојанов, Илић, Мунћан, Ђорђевић, 
Милутинов, Миленковић, Секулић, Трбанос, Аксић, Јованов, Ранисављев и 
Влајић.
 Јединство је од сезоне 1992/93. имало у плану да организује традиционални 
Меморијални турнир Драгољуб Стојановић, у помен на прерано преминулог 
играча, тренера, а потом и председника клуба. На првом турниру учествовали 
су, уз домаћина, Колонија, Партизан Гај и Будућност Мало Баваниште. Победио је 
Партизан из Гаја, који је (1:0) савладао Колонију у финалу, док је Јединство победило 
Будућност (2:0) у борби за треће место.
 Године санкција учиниле су да егзистенција екипе буде неизвесна, 
таворила је на дну табеле, а лоша финансијска ситуација и недостатак горива 
додатно су отежавали рад клуба. Јединство се у неколико наврата прикључивало 
и Општинској лиги Беле Цркве, као на пример у сезони 1995/96. не би ли смањило 
трошкове.
 Укидањем Међуопштинске лиге пред сезону 2000/01. Јединство је поново 
постало члан Друге Јужнобанатске лиге која је деградирана, с обзиром да је постала 
најнижи ранг такмичења, популарни "бетон". 
  Јединство није имало запажену улогу у Б лиги. Тако је, на пример, сезону 
2008/09. завршило са свега шест бодова из 32 утакмице, а у четири наврата губили 
су двоцифреним резултатом. Два пута од шампиона Славие из Ковачице са по 12:0. 
Нареднсе сезоне поново су били последњи, а онда су иступили из лиге.
 Клуб је рад обновио у сезони 2016/17. и заузео шесто место на табели, док 
је наредне био пласиран за једну позицију боље. У првопоменутој сезони лига је 
бројала девет клубова, а наредне десет. 
 У сезони 2018/19. на несрећан начин остали су без четврте позиције и плеј-
офа за Примеру. Три бода им је одузео Савез као казну, јер нису имали тренера у 
две утакмице, док су у пролећном делу изгубили су од Борца из Плочице којем је то 
била једина победа у првенству. Ових шест изгубљених бодова гурнуло их је испод 
црте која води у доигравање.



201

Фудбалски клуб Омладинац

 Фудбалски клуб у Делиблату основан је 19. августа 1919. године. Крштен  
је као Делиблатска ђачка омладина, а у "транзиту“ ка имену које и данас 

носи – Омладинац, звао се још и Сеоска омладина. Делиблатски клуб основан је исте 
године када и (у Загребу) Ногометни савез тадашње државе – Краљесвство Срба, 
Хрвата и Словенаца. Савез је бројао 116 чланица, а на листи клубова нашло се и 
име клуба из Делиблата.
 Сама фудбалска игра у овом месту наше општине имала је увертиру седам 
година раније када је прву фудбалску лопту у село донео Делиблаћанин Богдан 
Стефановић, чија је породица некада била власник сеоског милна.
 "Бубамара“ се најпре закотрљала на пољани у насељу Шицарница на излазу 
из села, према Чардаку. Нова игра привукла је велики број младих. Убрзо су игране 
утакмице између улица, а потом и засеока и околних села.
 Након оснивање Фудбалског (ногометног) савеза, почео је и организован 
рад по клубовима. Архива Ковинских новина као први фудбалски терен помиње онај 
на Вашаришту, а такође наводи да се уз тренинге играју и пријатељске утакмице са 
клубовима из Ковина, Баваништа и Мраморка за пехар ФК Омладинца.
 ФК Омладинац је у условима дубоке илегалности Комунистичке партије 
Југославије (КПЈ) био и место отпора, борбе, васпитања, окупљања и мобилисања 
ђачке и радничке омладине око КПЈ и Савезa комунистичке омладине Југославије 
(СКОЈ-а). Делиблато је, да подсетимо, родно место једног од седам секретара СКОЈ-а 
Паје Маргановића.
 Од 1935. године као и за време Народно ослободичачког рата (НОР-а ) клуб 
је представљао значајну спортску и политичку снагу у месту, пишу Ковинске новине. 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ОМЛАДИНАЦ
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Једна од првих послератних генерација Омладинца из архиве Николе Драгоја 
(трећи с лева у горњем реду)



203

Фудбалски клуб Омладинац

Сви чланови клуба 1938. године дали су свој писмени пристанак на заједнички 
одлазак у Чехословачку и одбрану ове земље од најезде немачког фашизма.
 За ФК Омладинац за време НОР-а играли су познати револуционари: Тоша 
Јовановић, Момчило и Страхиња Стевановић, Александар Васић – Чапајев, 
Јован Ковач, Симеон Королан, Трандафил Журжован, Радош Станојевић,  а 
манифестацијама клуба присуствовали су често и Жарко Зрењанин и Павле Пап 
– Шиља (народни херој рођен у Перлезу, који је заједно са Зрењанином радио на 
јачању партијских организација у Бачкој и Банату).
 Године 1942. ухапшено је и одведено у логор у Бечкереку (садашњи 
Зрењанин) више од половине фудбалера Омладинца: Живојин Јовановић, 
Каменко Бељин, Александар Лупшић, Коста Шљивовачки, Божа Петровић...
 Чак и под таквим условима клуб успева да се одржи и преживи рат.
 Једно време за Делиблато је играо и чувени Благоје Моша Марјановић, 
освајач бронзане медаље на Светском првенству у Уругвају 1930. године. 
Марјановић је за државни тим одиграо 57 утакмица и постигао 36 голова. Према 
причи из неколико извора, Марјановића је међу плаво-беле довео Делиблаћанин 
Никола Драгој. Драгој је у Београду играо  за ФК Фигаро, којем су могли да 
приступе само бербери, а у државној престоници Делиблаћанин се упознао са 
прослављеним фудбалером и на његов наговор дошао у Омладинац. Наступ 
Марјановића у "плаво-белом" дресу Омладинца помиње и Богдан Бранковић у 
фељтону Ковинских новина поводом 80 година Радничког.
 Занимљив податак из исте архиве односи се на Милана Челебића, као 
јединог фудбалера Омладинца који је постао професионални фудбалер до тренутка 
када је текст из архиве објављен – 1979. године. Играо је за Париз.

 Године 1953. Омладинац се прикључује Фудбалском савезу Панчево и осваја 
пехаре на турнирима у Долову и Делиблату. 
 Десет година касније, као један од запаженијих резултата је пораз  у финалу 
Купа на подручју Јужног Баната од Динама из Панчева 3:2.

 Милан Челебић, рођен је у Делиблату 9. децембра 1912,  а умро у 
Панчеву 23. јулa 1982. године. Био је учесник Шпанског грађанског рата и 
Народноослободилачке борбе у Војводини.
 Гимназију је завршио у Петровграду, а право студирао у Београду, где се 
укључује у рад Савеза комунистичке омладине Југославије. У Шпанију одлази 
20. марта 1938. и ступа у редове батаљона Ђаковић. У септембру исте године 
евакуисан је у Француску са рањеним и болесним борцима. Године 1939. из 
логора Сан Сиприен пребацује се у Југославију и долази у Панчево, где ступа у 
контакт са Жарком Зрењанином.
 Током рата бавио се илегалном активношћу, при чему је више пута 
хапшен. Током 1944. године прикључује се партизанским одредима у околини 
Врњачке Бање, а са Другом пролетерском дивизијом учествује у ослобођењу 
Краљева.
 После рата радио као секретар Спортског центра за Јужни Банат у Панчеву, 
а потом и у Фудбалском савезу Југославије

извор Википедиа
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 Сезону 1975/76. Омладинац је завршио као осми у Међуопштинској лиги 
Јужног Баната са 12 победа,  5 ремија  и 13 пораза, уз гол-разлику 73:82.
 Годину дана касније, победом над АТП-ом у Панчеву (5:2; головима Јанкића 
2, Сармеша, Резача и Кузманова), Делиблаћани су обезбедили плсаман у виши 
ранг – Јужнобанатску Б лигу – 14 победа, 2 ремија и 4 пораза, уз 67 датих и 26 
примљених голова.
 Председник клуба био је Илија Јанча, тренер Живота Божанић, а састав 
који је предводио први стрелац Мита Сармеш (26 голова) чинили су још и: Кожић, 
Марић, Ивков, Гуцу, Пушкаш, Брадањи, С. Р. К. Потић, Јанковић, С. Резач, И. 
Резач, Сармеш, Милосављевић, Јанча, Делиблаћанин, Јанковић, Јан и Гогош.
 Већ прве сезоне у вишем рангу Омладинац је показао да има квалитет да 
парира свим екипама у Б дивизији. До самог финиша првенства Делиблаћани су 
водили велику борбу са Борцем из Сакула и скореновачким Плавим Дунавом за прво 
место, али су поразом у Уздину (3:1) од Унирее изгубили шансу за другу узастопну 
промоцију.
 И наредне сезоне (1978/79) Омладинац је пружио добре игре, па је првенство 
завршио на трећем месту, а тако је било и у сезони јублеја (60 година од оснивања), 
када је био четврти. 
 У рођенданској сезони, у склопу прославе, одржан је и турнир на којем су 
сва четири тима учесника била истог имена – Омладинац. Домаћем, делиблатском, 
славље су увеличали пријатељи из Опова, Загајице и Ботоша. Турнир је припао 
слављенику, који је у финалу савладао Опово (4:2), док је пласман у исто изборио 
тријумфом над тимом из Ботоша (5:1).
 Екипу је те сезоне тренирао Драган Јереминов, који је небројено пута седео 
и на клупи ковинског Радничког, а јесењи део обележиле су партије Александра 
Гласновића, који је на 13 утакмица постигао 15 голова. Играо је десно крило, 
уз брзину и дриблинг красила га је префињена техника и многи су га сматрали 
најбољим играчем лиге.
 Пред почетак првенства 1980/81. делиблатски састав сврстан је у ужи круг 
фаворита. Предност у односу на остале “на папиру” имао је Млади задругар из 
Сефкерина.
 Делиблато је полусезону завршило као пето уз један "нефудбалски" резултат 
- победу над Борцем из Старчева 10:2. У утакмицама против општинских ривала 
помиње се реми са БСК-ом у Баваништу и пораз од Гајчана, такође у гостима. 
Вредна победа уписана је против "папирнатог" фаворита с почетка првенства – 
Младог задругара (2:0).
 Други део сезоне Омладинац је одиграо без пораза (15 утакмица). У оба 
општинска дербија, у којима су сада били домаћини, победили су најпре - БСК (2:0), 
а потом и Гај (2:1).  А нису пропустили прилику ни да "преслишају"  Млади задругар, 
овога пута у Сефкерину (3:2).
 Реми у Опову и победа над  Долином из Падине од 4:1  учинили су да тим 
Драгана Јереминова освоји прво место и оствари највећи успех у историји клуба.
 У дебитантској сезони 1981/82.  у највишем рангу у клупској историји 
делиблатски састав се сусрео са још две екипе из општине – Пролетером из 
Мраморка и ковинским Радничким.
 Прву победу после три пораза Омладинац је забележио на домаћем терену 
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против Радничког из Вршца 4:3. Оба општинска дербија је изгубио. Од Ковинаца 
2:1 од Мраморчана 3:2, оба пута у гостима. 
 Убедљиви порази уписани су од Утве у Панчеву (5:0) и Јединства у Качареву 
(6:1).
 У финишу првог дела Омладинац успева да повеже редове и одлепи се од 
дна табеле. Победа над Јасеновом (Караш) у гостима (2:1) покренула је екипу, а 
важни бодови у другом делу освојени су против ПСК-а (победа 3:0) и Пролетера из 
Мраморка (3:2). Од ковинског састава изгубили су и у другом делу (3:0).
 Наредне сезоне у лиги су остале две екипе из општине, јер се Раднички 
пласирао у Војвођанску. Као и претходне сезоне, Омладинац се борио и изборио за 
опстанак.
 И трећу сезону за редом Омладинац се борио за опстанак. Сам почетак 
првенства наговештавао је другачији расплет, јер су се плаво-бели на полусезони 
нашли уз раме водећим тимовима, били су четврти са 16 бодова. Међутим, у 
наставку је почело да "пуца по шавовима". Серија пораза, од тога два "осмицом" 
уз по један дат гол у Дебељачи и Алибунару. Ипак, делиблатски састав је још 
једном био миљеник Талије и испадања се спасао уз помоћ ковинског Радничког 
који је сачувао опстанак у вишем рангу и тако смањио број екипа које испадају из 
јужнобанатске А лиге. 
 Следећа сезона као и претходне у овом рангу, имала је исти циљ – опстанак. 
Отежавајућа околност у причи био је касни почетак припрема јер је исто тако касно 
ангажован нови шеф струке Драган Праштало, а уз то Жутић, Младеновић и 
Царан прешли су у Колонију, Тајдић је био суспендован полусезону, а Ивковић и 
Сармеш су се "пензионисали".
 Мисија опстанак комплетирана је у самом финишу првенства победом над 
Глогоњем на домаћем терену (6:3), а потврђена у последњем колу, такође пред 
својим навијачима после тријумфа над Спартаком из Дебељаче (2:1).
 И када се чинило да ће делиблатски састав најзад једно првенство завршити 
ван опасне зоне, уследлило је испадање из лиге. Наиме на полусезони лиге која 
је почела 1985. године Омладинац се нашао у врху табеле. Био је четврти са 18 
бодова. Међутим, на несрећу свих симпатизера плаво-белих, у наставку је серијом 
пораза почео да клизи ка дну табеле и нижем рангу.
 Последња нада Омладинца била је администрација и жалба за пораз у 
Црепаји, где је један од играча домаћих, како пишу Ковинске новине, наступао а да 
није имао права. Међутим, допис Делиблаћана  је одбијен. 
 Првенство 1986/87. у нижем рангу Омладинац је дочекао, према процени 
Ковинских, у слабијем саставу него претходне сезоне и са новим именом у рубрици 
"шеф струке" – Илија Брадањи јер је Праштало преузео омладински погон 
ковинског Радничког. Јединство Дубовац, Борац из Плочице, Колонија и БСК били су 
још тимови из наше општине у овом рангу у сезони. Партије делиблатског састава 
биле су углавном око просека за средину табеле, све до сезоне 1989/90, када је клуб 
изборио (поново) пласман у Прву јужнобанатску лигу.
 Омладинац је освојио 44 бода, чак 11 више од другопласираног БСК-а. 
Победа је тада вредела још увек два бода, а састав тренера Илије Брадањија 
изгледао је овако:  Ђ. Лазаревић и Глигоријевић голмани. П. Лазаревић, С. 
Ћирић, Николић, Ј. Ћирић, Бубања, Стаменовић, Радуловић, Љубеновић, 
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Комароми, Помар, Мојсиловић, Потић, Колиџић, Барбузан, Милошевић.
 Резултати из сезоне: Иваново победа код куће (6:0), Жеља у Панчеву 
победа (3:1), победа над БСК-ом (5:0), победа у Идвору (2:1), затим над дубовачким 
Јединством (4:0), па службеним резултатом после прекида у Глогоњу, победа у 
Уздину (4:1), победа над Гајем (1:0), реми са Барандом у гостима, али без пенал-бода 
по завршетку 90. минута, пенал-бод против Опова, службеним резултатом победа 
у Сакулама (3:0), пенал-бод против Скореновца, Стрела у Иванову побеђена (3:2), 
победа над Жељом из Панчева (3:1), победа над БСК-ом у гостима (1:0), прекид у 
Дубовцу (водили 2:1), победа над Идвором (6:0), победа над Уздином (10:2),  у Гају  
победа (2:0), победа у Опову (6:3), затим над Колонијим (5:0) и над Сакулама (4:1).
 Иако су били новијалије у лиги 1990/91, Делиблаћанима то није била 
и отежавајућа околност,  па су на паузу између два дела првенства отишли као 
првопласирана екипа. Резултати који су их довели до титуле јесењег шампиона 
изгледали су овако: победа над Звездом из Павлиша (3:0), пенал-бод из Качарева, 
победа над општинским ривалом Пролетером (3:2), победа над Алибунаром (5:1), 
па у Великој Греди (4:1), пораз од Утве у Панчеву (3:1), победа над Јабуком (1:0), 
победа над ПСК-ом (4:1) у Панчеву, Будућност Банатски Брестовац савладана је 
(2:0), поразу Падини (5:0), победа над Доловом (4:0), па Сефкерином (2:0), пораз у 
Ковачици (2:1) и тријумф над Влајковцем (4:2).
 Између полусезона екипа одлази на припреме у Чехословачку - Спортски 
центар Стража под планином Кроноше, 135 км од Прага. Састав: Ђорђе и Петар 
Лазаревић, Петар и Синиша Потић, Николић, Барбузан, Бубања, Стаменовић, 
Радуловић, Љубеновић, Јанковић, Комароми, Панкалујић, Зарија и Брадањи. 
Сава и Јовица Ћирић, Помар и Глигоријевић, нису путовали због обавеза на 
послу.
 Наставак првенства није био једнако успешан као и почетак, па је Омладинац 
склизнуо са лидерске позиције, а серија пораза уследила је након чудесног ремија 
са ПСК-ом у Делиблату. Наиме, утакмица је завршена резултатом 5:5, играло се чак 
15 минута у судијској надокнади, током које су Делиблаћани примили два гола, па 
су због тога одбили да шутирају пенале, након истека 90. минута (у неколико сезона 
Фудбалски Савез Југославије имао је правило да се уколико се утакмица заврши 
нерешеним резултатом шутирају пенали, после којих би бољем извођачу од два 
тима, припао бод док би лошији прошао исто као и да је изгубио у 90 минута).
 Због одбијања извођења пенала у мечу против  ПСК-а, Омладинац је кажњен 
са чак пет утакмица забране играња на свом стадиону, а до краја су изгубили од 
Уљме (1:0),  Падине (3:1), Брестовца (5:3), Старог Тамиша (7:4) и Сефкерина (3:1).
 Шампионат 1991/92. остао је упамћен по освојеном Општинском купу, с 
обзиром да су у првенству Делиблаћани пружили слабе партије и као трећи (али са 
стартним бројањем од дна ка врху табеле) завршили исто. Омладинац је био боље 
пласиран само од Велике Греде и Сефкерина. 
 Општински куп освојен је победом над Партизаном из Гаја после бољег 
извођења пенала (1:1 било у регуларном току –  стрелци су били: Ференчек за 
Делиблато и Шуријанац за Гај). Са пенала прецизни су били: Савић, Љубеновић, 
Ференчек и Помар, Горан Јовановић шутирао је преко гола, а Динићу је пенал 
одбранио голман Лазаревић.
 У Купу на нивоу Јужног Баната Омладинац је поражен са 2:1 од Радничког из 
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Ковина. Гол за Делиблаћане постигао је Љубеновић, док су за Раднички стрелци 
били Радуловић и Дарко Ковачевић.
 Слабији пласман него претходне сезоне учинио је да се Делиблаћани још 
једном преселе у нижи ранг. За разлику од прошлог пута, на повратак у А лигу 
чекало се нешто више од две деценије.
 На крају сезоне 1994/95. били су четврти, наредне (1995/96) за место 
слабије пласирани, али бољи од свих општинских клубова у лиги, испред Колоније, 
Будућности и БСК-а.
 Након тога Омладинац је углавном заузимао места у средини табеле.
 Сезону 2008/09. делиблатски састав је завршио на 12. месту, а чак седам 
екипа из општине нашло се у овој лиги (Колонија, Плави Дунав, БСК Баваниште, 
Пролетер Мраморак, Борац Плочица и Јединство из Дубовца). Наредно првенство 
плаво-бели завршавају као једанаести тим лиге и уз рекордни тријумф у сезони од 
9:1 над екипом која у овом сусрету није оправдала и своје име Победом из Самоша.
 У првенству 2010/11. настављен је тренд "раста" у пласману на табели за 
по један "степеник". Омладинац је лигу завршио као десети, а могао је и боље, с 
обзиром да у послењих шест кола није победио ниједном, а пре ове негативне 
серије држао је седму позицију.
 После дуже времена Делиблаћани су се у врху табеле нашли у сезони 
2011/12, коју су завршили као други. У четрнаест утакмица на домаћем терену 
изгубили су само два пута. Бодове из Делиблата однели су Жеља из Панчева (2:1) 
и општински ривал Плави Дунав (1:0), који је славио и у реваншу у Скореновцу. За 
разлику од Скореновчана, поразе у дуелима са Омладинцем уписали су оба пута 
Борац из Плочице и БСК из Баваништа, али је ипак најгоре прошао мраморачки 
Пролетер који је поражен са 7:1.
 Следеће сезоне Омладинац није био ни близу играма из претходне. 
Забележио је мање победа током читавог првенства него што их је у претходном 
имао само рачунајући утакмице  на свом терену. Свега 28 бодова било је довољно 
за пласман бољи само од три тима – Пролетера, Плавог Дунава и Стреле из Иванова.
 Година 2013/14. донела је толико чекано прво место и повратак међу 
најбоље тимове Јужног Баната. У 16 утакмица, а лига је бројала 9 клубова, после 
реорганизације, Омладинац је уписао 14 победа и 2 ремија уз гол разлику 62:15.
 Резултати из сезоне: Будућност (ББ) - Омладинац (Д) 3:4, Омладинац (Д) 
- Долово 6:0, Стари Тамиш - Омладинац (Д) 1:2, Омладинац (Д) - Плави Дунав 1932 
3:1, Пролетер - Омладинац (Д) 2:5, Омладинац (Д) - БСК Баваниште 2:1, Борац (П) - 
Омладинац (Д) 0:9, Омладинац (Д) - Стрела 6:1, Омладинац (Д) - Будућност (ББ) 3:1, 
Долово - Омладинац (Д) 3:3, Омладинац (Д) - Стари Тамиш 4:0, Плави Дунав 1932 - 
Омладинац (Д) 0:1, Омладинац (Д) - Пролетер 7:1, БСК Баваниште - Омладинац (Д) 1:3, 
Омладинац (Д) - Борац (П) 4:0, Стрела - Омладинац (Д) 0:0.
 Боравак у Јужнобанатској Примери трајало је "само једно лето". Омладинац 
се читаво првенство борио за опстанак, а у одлучујућем мечу у последњем колу 
поражен је од директног конкурента у борби за останак у лиги – Вултурула из 
Гребенца (1:0). Гости су, иначе, коло пред гостовање у Делиблату, на свом терену 
успели да победе другопласирани Полет из Избишта (2:0) и тако се изједначе са 
екипом из наше општине по броју бодова (33), те остану конкурентни за очување 
статуса А лигаша.
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 Наредне сезоне 2015/16. Омладинац је у нижем рангу завршио као 
претпоследњи са само једном победом у 14 утакммица, а два наредна првенства 
финиширао је као седми од девет екипа.
 Средином августа 2019. ушао је у друштво стогодишњака међу фудбалским 
клубовима.
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 Фудбалски клуб Партизан (током историје носио и име Црвена звезда), 
основан је 1932. године. Прву фудбалску лопту у село донели су 

омладинци који су се школовали ван Гаја. Били су то, како наводе Ковинске новине, 
углавном Скојевци које је предводио Богдан Дренча. 
 У сезони 1975/76. Партизан је наступао у Међуопштинској лиги последљем 
рангу југословенског фудбала, а првенство је завршио као десета екипа на табели. 
Забележио је седам победа, једанаест ремија и дванаест пораза уз гол разлику 
67:65.
 Годину касније црно-бели су изборили пласман у виши ранг - Другу 
јужнобанатску лигу. Остало је записано да је Партизан на полусезони имао 8 
победа из девет утакмица уз реми са Железничарем из Панчева, као и састав тима 
који је изборио шампионску титулу:  Јанков, Милутиновић, Б. и С Дренча, Н. 
и С. Крстић, Хмелриш, Радивојев, Постоловић, Вукајловић (капитен), Лазић, 
Машек, Ђорђевић, Стојковић, Гвозденовић, Смиљкић и Алавања. Тренер: 
Милан Косовац. Ковинске новине наводе и да је капитен Вукајловић прави 
пример спортисте на терену, а  да су највећа опасност по противничке голмане 
били голгетери С. Дренча и Гвозденовић.
 Председник клуба у шампионској сезони био је Хмелриш, а управу су 
чинили: Стојановић, Пандуровић, Чоче, Луца и Крецуљ.
 Сезона у вишем рангу спашена је у последљем колу победом у Панчеву 
над лидером Утвом резултатом 4:2, а велики удео у опстанку Гајчана у лиги имао 
је и нови тренер Гојко Кривошић који је, како пишу Ковинске "завео ред и 
дисциплину".

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПАРТИЗАН
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Живанко Момиров - Караш, Никола Гвозденов - Гена, Ђура Стан - Келча, Јован Мику   
Шимпоњ, Велимир Шефер,  Драгомир Илић - Тамбурски, Стеван Радивојев - Чендеш, 
Никола Максимовић - Ваљушак, Богдан Милутиновић - Микли, Стојковић (екипа која 

је наступала почетком педесетих година прошлог века)
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 И наредне сезоне (1979/80.) фудбалери Партизана борили су се за останак 
у лиги. Исти је обезбеђен захваљујући пласману Радничког из Ковина у Војвођанску 
лигу, тако да из Б лиге јужнобанатског фудбала није испадала ниједна екипа из 
наше општине. 
 Од резултата у некомплетној архиви Ковинских новина пронађени су: 
победа над Омладинцем из Делиблата резултатом 1:0, пораз од Плавог Дунава 
из Скореновца (2:0; оба гола постигао је Ђура Драгић), победе над Славиом из 
Ковачице (3:0) и Младошћу из Омољице (4:2), те убедљив пораз у Идвору од Полета 
(9:0).
 Првенство отпочето 1980. године донело је, за разлику од два претходна, 
у Другој јужнобанатској лиги, много мање стреса Партизану. Веома добре игре у 
првом делу поготово на домаћем терену ушушкале су црно-бели тим у горњи део 
табеле (шесто место). Савладани су (сви код куће): Полет из Идвора (резултатом 
3:0), Омладинац из Опова (1:0), Славиа из Ковачице (4:0), Омладинац из Делиблата 
(3:2; гол Гвозденова за победу). Од општинских ривала Партизан је играо још 
против БСК-а из Баваништа. У првом делу првенства на гостовању било је 1:1, док 
је у реваншу Партизан пред својом публиком славио победу резултатом 3:0.
 У овом рангу Партизан је остао све до краја сезоне 1985/86. Пласман клуба 
из Гаја углавном је био између средине и доњег дома табеле. У архиви Ковинских 
новина остало је записано да је у сезони 1983/84. председник клуба постао бивши 
фудбалер Коста Јованов, као и да је Партизан у финишу првог дела првенства 
био трећи на табели (у општинским дербијима побеђен је БСК 2:1, док су ремији 
остварени у дуелима са Плавим Дунавом 0:0 и Плочичанима 1:1). У наставку 
првенства (на пролеће) црно-бели су се опустили уљуљкани добрим резултатима, 
тако да су сезону завршили као десети (пораз у Скореновцу 3:2, на домаћем терену 
од Баваништа 2:1 и још један реми са тимом из Плочице резултатом 1:1).  
 Наредну сезону (1984/85.) Партизан је завршио као једанаести тим на 
табели (21 бод) Друге јужнобанатске лиге, предвођен тренерским тандемом 
Косовац - Јованов, а у  тим се, наводи локални општински лист вратио Спасић, 
док се поново активирао Гвозденов.
 После осам сезона у низу у Б дивизији јужнобанатског лоптања Партизан 
се вратио у "бетон" лигу. За разлику од сезоне 1979/80. када је "географски кључ" 
сачувао у лиги црно-беле, овога пута је погурао Гајчане у нижи ранг. Наиме, 
испадање Омладинца из Делиблата из А лиге учинио је да и из Б мора да испадне 
још један тим, а то је био управо Партизан. 
 Повратак у Другу јужнобанатску лигу био је експресан. Партизан је као први 
завршио сезону у Међуопштинској лиги. Неки од резултата у некомплетној архиви 
били су следећи: Борац Сакуле побеђен је резултатом (5:1), победа у Панчеву над 
Војловицом (3:1), победа над Победом Самош (5:0), Будућношћу из Малог Баваништа 
савладана је (5:0), пораз у Сакулама, победа над Ивановом за "зеленим столом" 3:0, 
победа над Војловицом (5:0), Самошем (1:0), реми са Ивановом (1:1) и победа у 
Малом Баваништу (5:1)...
 У новом старту у Другој лиги Јужног Баната (сезона 1987/88.), забележени 
су следећи (некомплетни) резултати:  у Уздину пораз резултаом 3:2, у Идвору 
(4:1), пораз од Славие (3:0), пораз од Глогоња (1:0), реми у Плочици (2:2), реми са 
Дубовцем (0:0), пораз од БСК-а код куће (3:1), победа над Барандом (1:0), пораз од 
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Колоније (2:1), пораз у Опову, реми са Дубовцем (1:1), пораз од Полета Идвор (1:0), 
победа у Скореновцу (2:1), пораз од Уздина (2:1),победа над Доловом (3:1), пораз 
у Ковачици (6:0), пораз у Баваништу (4:1), победа над Плочичанима (3:0), пораз у 
Глогоњу (3:2), победа над Јединством из Дубовца (3:0), реми код куће са Колонијом 
(0:0), пораз у Баранди (3:2).
 Наредне сезоне (1988/89.) Партизан је остварио до тада најбољи резултат 
у популарној Сегунди - треће место. Четири кола пре краја заостајао је три бода 
за (у том тренутку) лидером на табели Плавим Дунавом. Партизан је био трећи, 
односно место испод црте која значи пласман у виши ранг. У поменута четири кола 
Партизан је савладао Раднички из Баранде 3:1 и Глогоњ (службеним резултатом), 
док је после ремија у Скореновцу после бољег извођења пенала освојио бод 
по истеку 90 минута. Утакмица која је одлучила судбину Гајчана у лиги била је, 
испоставило се, у Ковачици против Славие коју је домаћин добио 2:1. 
 Првенство (1989/90.) Партизан је завршио као пети са 27 бодова. Ковинске 
новине бележе састав са једне од утакмица првенства који је изгледао овако:  
Буфан, браћа Шурјанац, Стајковић, Игњатовић, Чолока, Филиповић, Динић, 
Гвозденовић, Маријоковић, Кожокар и Ридек.
 Пропуштено из претходне надокнађено је у сезони 1990/91. Перфектан 
старт и седам победа у првих седам кола зацементирали су црно-беле на пол 
позицију Б лигашког каравана, а титулу су потврдили на домаћем терену у дуелу 
против БСК-а из Баваништа (победом од 3:0) три кола пре краја првенства.
 Резултати: победа у Кусићу (3:1), победа над  Добрицом (2:1), победа у 
Војловици (1:0), победа над Ивановом (3:0), победа у Избишту (3:2), победа у Старом 
Тамишу (1:0), Врачев Гају (3:0), пораз у Белој Цркви од Радничког (2:0), победа над 
БСК-ом (2:0), бодови против Барице, победа над Гребенцем (3:0), реми у Ковину 
против Колоније (изгубљен пенал бод), победа над Јаношиком (4:2). Гајчани су били 
јесењи прваци са 23 бода, друго место заузео је Кусић са 20, а трећа Колинија имала 
је 19.   
 Победа над Кусићем (5:0) у Гају, пораз у Баранди након пенала, победа код 
куће над Плавим Дунавом (3:0), и у Добрици (3:1), пораз од Војловице после пенала 
код куће, и у Иванову (3:1), победа над Избиштем (1:0) и победа над Радником из 
Старог Тамиша (2:1), победа у Врачев Гају (2:1), победа над Радничким из Беле 
Цркве код куће (3:1).  После ове утакмице имали су 37 бодова, девет више од првог 
пратиоца Скореновца. Пораз у Барицама (2:1), победа над Баваништем (3:0) у Гају, 
победа над Колонијом (3:1) и пораз у Гребенцу (6:2).
 Убедљив пораз у дебију у популарној Примери од Југославије од 7:1 није 
утицао на самопоуздање фудбалера Партизана који су након тога нанизали три 
победе (Будућност Банатски Брестовац 2:1, Пролетер Мраморак 6:4 и Велика 
Греда 5:1, уз хет-трик Стефановића и по гол Бакоша и Динића) и (д)показали да 
је утакмица у Јабуци била само лош дан.
 Ковинске новине бележе да је Партизан на полусезони био седми на табели 
са 18 бодова, а да је састав за наставак првенства изгледао овако: Петковић, 
Милутиновић, Чолока, Дејан Стојковић, Горан и Влајко Јовановић, Милетић, 
Зарић, Крецуљ, Кожокар, Ридек, Несторов, Динић, Ђорђевић, Слободан и 
Славиша Шурјанац, Стефановић, Бакош, Потић, Барбу и Бељан.
 У другом делу црно-бели су заиграли још боље и сезону завршили као 



213

Фудбалски клуб Партизан

четврти са 36 бодова уз убедљив тријумф од 11:1 над Великом Гредом.
 Деведесете године прошлог века и период ратова и санкција учиниле су да 
и Ковнске новине нередовно излазе тако да су подаци из овог времена "танки". Оно 
што је пронађено у архиви поменутог листа јесте да су се: Бошковић, Коларски, 
Ђорђевић и Гвозденов вратили из ковинског Радничког, да је у општинском 
дербију на домаћем терену забележен реми са Пролетером из Мраморка, као и да 
је тренера Праштала заменио Славомир Дренча.
 Сезона 1993/94. донела је велике финансијске проблеме, а рад клуба 
како пишу Ковинске новине, помажу 7. јул и пицерија Петар Пан. Екипу је једно 
време водио тренерски тандем Крстић - Кожокар, да би у другом делу сезоне 
"клупу преузео" Светозар Ракић, тренер првог разреда, који је водио тузланску 
и ужичку Слободу, Влазними из Ђаковице, Полимље, Златар из Нове Вароши, Гошу 
из Смедеревске Паланке и Раднички из Ковина. За клуб су потписали: Ранковић, 
Марашевић и Милановић из Радничког, Барбузан и Љубеновић из Делиблата, 
затим Петковић (Дубовац), Стојшић (панчевачки Динама), Чолока (из Малог 
Баваништа) и Машек који се вратио из војске. Председник клуба био је Ранко 
Коначаревић, а секретар Ђура Жаре Крстић.
 Ракићева богата тренерска биографија није пуно помогла Партизану. У 
четири кола црно-бели су уписали четири пораза, после којих су и председник и 
тренер отишли из клуба. 
 За шефа струке поново је постављен Праштало, а чини се да су два момента 
одредила судбину Гајчана до краја сезоне.  Један је понављање утакмице против 
лидера из Вршца (Радничког), након што га је Партизан савладао 2:0. Разлог – јер су 
судије оштетиле тим из наше општине (притом треба имати у виду да Партизан није 
уложио жалбу). У поновљеном сусрету резултат је био 1:1, а овим бодом Раднички 
је осигурао титулу првака.  Други је био сусрет последњег кола против директног 
конкурента у борби за опстанак Славие из Ковачице завршен је нерешено 3:3, што 
није било довољно за опстанак Партизану (док је госте "радио" бод).
 Пред сезону 1994/95. у Другој јужнобанатској лиги председник клуба је 
Милан Косовац бележи локални лист, тренер Славомир Дренча, пионирску 
школу води Кожокар, а сви играчи који нису из Гаја напустили су екипу.
 Партизан је одлично отворио други део и у десет кола остварио девет 
победа и реми што га је довело до другог места на табели. Лидер Стари Тамиш 
на крају првенства имао је само два бода више, а након одлуке Савеза да изврши 
реорганизацију лига црно-бели су се вратили у Примеру.
 Сезону 1995/96. завршили су као пети, а једно време били су и други иза 
неприкосновеног лидера Црепаје (која је у том тренутку имала 15 бодова више од 
Партизана).
 Сезону након бомбардовања (1999/2000.) завршили су као други на табели 
иза шампиона БСК-а из Баваништа.
 У следећем првенству Партизан је остварио највећи успех у својој историји 
и пласирао се у Војвођанску лигу - Исток. Гајчани су до "визе" за четврти ранг 
државног фудбала стигли преко баража и двомеча са Банатом из Зрењанина. На 
домаћем терену Партизан је славио победу резултатом 4:0 головима Милетића, 
Николића, Каначког и Грујића, док је у реваншу било 5:1 за домаћина. Гол 
вредан баража у Зрењанину постигао је Стефановић у утакмици у којој је судијска 
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надокнада трајала чак 10 минута.
 Састав који је изборио историјски успех према извештају Ковинских новина 
изгледао је овако: Буфан, Милетић, Бањаји, Јовановић, Каначки, Петрић, 
Ивковић, Николић, Стефановић, Стојшић, Грујић. Резерве: Савић, Гвозденов, 
Ћирић и Миленковић, Несторов, Момиров, Бакош и Крецуљ. Тренер Драган 
Кожокар.  Председник: Милан Косовац - Пура и Сава Крстић директор.
 Сезону у Војвођанској лиги тим тренера Драгана Стефановића (који је био 

Жељко Николић - Госа, Небојша Буфан, Драган Несторов, Жељко Гвозденов, Никола 
Грујић, Бобан Петрић, Југослав Ивковић, Бранко Супица, Оливер Миленковић, Игор 
Момиров (стоје), Ивица Милетић, Золтан Бањаји, Дејан Крецуљ, Миломир Савић, 

Горан Јовановић, Јани Бакош, Ђурица Стојшић, Милан Постоловић и Борко Каначки

и играч по потреби) отворио је поразом у Сечњу од домаћег Билећанина резултатом 
3:0. Прву победу истим резултатом головима Стефановића (2) и Азуца Партизан 
је остварио над ПСК-ом из Панчева у трећем колу. 
 Партизан је до самог финиша Првенства имао резултате који су га држали 
изнад зоне испадања, а онда је уследила серија пораза и једна административна 
грешка која га је на крају коштало останка у лиги. Наиме, Партизан је у последњих 
седам кола претпео шест пораза уз једну победу - над лидером из Глогоња. Касније 
је утврђено да је на тој утакмици у постави био и играч са два жута картона (који 
због тога није имао право наступа), те су црно-белима одузети бодови због чега су 
на табели склизнули испод црте која гарантује опстанак у овом рангу.
 Резултати: реми са Звездом из Војвода Степе (1:1), победа над Пском (3:0; 
Стефановић 2 гола и Азуц), реми са Уљмом (2:2) и против Русанде у Меленцима 
(0:0), победа у Елемиру (3:2; Стефановић, Стојковић и Миленковић), пораз у 
Банатском Карловцу од домаћег Пролетера (1:0), пораз од Јединства (Нови Бечеј) 
резултатом 3:1 у Гају (стрелац за домаће Ивковић), пораз у Глогоњу (3:0), пораз 
у Новим Козарцима од Слободе (3:0), победа над   Јединством из Вршца (4:2; 
Стефановић 2, Ивковић и Стојшић по гол), победа над Козаром из Банатског 
Великог Села (1:0), пораз у Белој Цркви (4:0), затим од Старог Тамиша (6:0), реми 
са Алибунаром (1:1; гол за Партизан постигао је Ивковић с пенала), пораз од 
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Билећанина (1:0) на домаћем терену, пораз од Црвене звезде (Војвода Степа) од 
3:0, реми са Уљмом (0:0), победа над Нафтагасом из Елемира (3:2 код куће, Азуц, 
Каначки и Ивковић стрелци), победа над Пролетером (2:0; Бањаи и Стојшић), 
пораз у Меленцима (5:1), победа над лидером из Глогоња (3:2), па пораз у Вршцу 
(9:1; почасни гол постигао голман Буфан са пенала) пораз од БАК-а код куће (2:1), 
затим од Старог Тамиша (7:1), и у Алибунару (8:2).  Нису отпутовали на мегдан 
Козари у Банатско Велико Село.
 Следеће сезоне и поред преполовљеног играчког кадра ("већина играча 
отишла у Раднички", пишу Ковинске новине) Партизан је успео да опстане у А 
лиги јужнобанатског фудбала. 
 Не и две. 
 Лош старт првенства 2003/04. током којег је уписано пет пораза у низу (у 
Јасенову резултатом 8:2, на домаћем терену од Алибунара 3:0, затим неодлазак у 
Ковачицу, па код куће најпре од Младости из Војловице од 4:0, а онда и Борца из 
Старчева 4:1), наговештавали су да ће црно-бели у три године склизнути за два 
ранга државног фудбала. На полусезони Партизан је имао свега један освојен бод, 
па је сезону 2004/2005. дочекао у најнижем рангу - Другој лиги Јужног Баната.
 Поменуте сезоне Партизан је водио велику борбу са Доловом за повратак у 
Примеру. Пред утакмице последњег кола ривали су ушли са једнаким бројем бодова 
на табели (по 72) с тим што је предност при рангирању имао Партизан услед бољег 
скора у међусобним сусретима. Развој догађаја на терену током утакмица два тима 
учинио је да црно-беле до шампионског прстена Сегунде води само победа у Јабуци 
над Југославијом. А до ње су дошли головима Милана Тодоровића из слободног 
ударца и Стојшића. 
 Ковинске наводе и састав црно-белих у Јабуци: Буфан, Милетић, Крецуљ, 
Јовановић, Каначки, Петрић, Тодоровић, Азуц, Лаковић, Стојшић, Ковачевић 
и Ђорђевић.
 Након ове сезоне Партизан је у Примери јужнобанатског лоптања провео 

Екипа Партизана из Гаја која је освојила титулу шампиона у Другој јужнобанатској 
лиги у сезони 2004/05.
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12 сезона у низу, пре него се још једном преселио у Сегунду. Било је то по истеку 
првенства 2016/17.
 Најближи понављању највећег успеха у историји клуба и још једном пласману 
у Војвођанску лигу Гајчани су, у поменутом периоду, били у првенству одиграном 
2008. и 2009. године. Лидерску позицију на табели преузели су 23. новембра 2008. 
победом над Доловом од 4:1 у 15. колу и на истој се задржали пола године када су 
поразом од, испоставило се, будућег шампиона Борца у Старчеву резултатом 3:1 
на четири кола пре краја склизнули на позицију два. Пораз у Гребенцу од домаћег 
Вуртурула резултатом 3:0, оставио је Гајчане у минусу од четири бода (на два кола 
пре краја) у односу на лидера из Старчева.   
 Сви резултати из ове сезоне: Црвена звезда - Партизан 1:2, Партизан - 
Пролетер 8:1, Будућност - Партизан 1:3, Партизан - Темпо 5:1,Раднички(Б)- Партизан 
3:2, Југославија - Партизан 0:5, Партизан - Борац (ВС) 3:1, Слога - Партизан 4:3, 
Партизан - Полет 4:1, Младост - Партизан 2:0, Партизан - Борац (С) 0:1, Јединство 
- Партизан 2:3, Партизан - Вултурул 3:1, Раднички (К) - Партизан 0:3, Партизан 
- Долово 4:1, Партизан - Црвена звезда 2:1, Пролетер - Партизан 1:2, Партизан 
- Будућност 3:2, Темпо - Партизан 0:0, Партизан - Раднички (Б) 4:1,Партизан - 
Југославија 4:1, Борац (ВС) - Партизан 0:0, Партизан - Слога 3:0, Полет - Партизан 
2:0, Партизан - Младост 1:1, Борац (С) - Партизан 3:1, Партизан - Јединство 3:0, 
Вултурул - Партизан 3:0, Партизан - Раднички (К) 1:1, Долово - Партизан 2:4.
 Сезону 2009/10. Партизан је завршио као девети на табели, док је у 
наредном заузео дванаесто место.
 За место слабије, али безбедан (12 бодова више) од два тима у зони 
испадаља црно-бели састав био је пласиран на крају сезоне 2011/12. 
 После две сезоне у којима је био паркиран у средини табеле (оба пута 
девети), Партизан је два пута за редом заузимао тринаесто место.
 У сезони 2015/16. Партизан је на полусезони био полследњи са свега 
четири бода. Срећна околност да ни два, за по место боље пласирана ривала, нису 
сакупила много више бодова - Југославија из Јабуке 6, односно Владимировац 7. 
Четири победе (од укупно седам за цело првенство) Гајчани су нанизали у самом 
финишу сезоне када су добили код куће Владимировац резултатом 6:0 и Црвену 
звезду из Павлиша (3:2), те на страни Вултурул (2:1) и Слогу из Банатског Новог Села 
(2:1) уз реми ротив Младости из Војловице и тако се на завршној табели нашли 
место изнад црте која раздваја тимове који испадају и остају у лиги.
 Ипак, наредне сезоне још један сјајан финиш (и шест победа у последњих 
седам кола) овога пута није био довољан да Партизан остане у лиги. Тај један 
поменути пораз у Селеушу од Војводине резултатом 5:4 оставио је "кратким" за три 
бода црно-беле, колико их је делило од зоне останка у лиги.
 У најнижем рангу тим из Гаја провео је само сезону. Првенство је завршио са 
седам бодова више од првог пратиоца Старог Тамиша (46:39), а на домаћем терену 
у девет сусрета уписао је исто толико победа уз гол разлику 39:2. Две најубедљивије 
биле су против општинских ривала Борца и Јединства који су савладани са по 9:0.
 Резултати: Јединство - Партизан (Г) 3:3, Партизан (Г) - Омладинац (Д) 
4:0, Колонија - Партизан (Г) 0:2, Партизан (Г) - Пролетер 1:0, БСК Баваниште - 
Партизан (Г) 1:4,  Борац (П) - Партизан (Г) 0:2, Партизан (Г) - Будућност (ББ) 4:0, Стари 
Тамиш - Партизан (Г) 2:1, Партизан (Г) - Долово 1:0, Партизан (Г) - Јединство 9:0, 
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Омладинац (Д) - Партизан (Г) 0:4, Партизан (Г) - Колонија 2:1, Пролетер - Партизан 
(Г) 0:5, Партизан (Г) - БСК Баваниште 5:1, Партизан (Г) - Борац (П) 9:0, Будућност (ББ) 
- Партизан (Г) 0:5, Партизан (Г) - Стари Тамиш 4:0, Долово - Партизан (Г) 3:1.
 Састав: Сочанац, Јоновић, Петрић, Тајдић, Андрејић, Ардељан,Чолак, 
Јевтић, Грујић, Симуљ, Јовановић, Златковић, Луца, Филиповић, Стојковић, 
Стојановић, Шуша. Тренер Ненек, председник Буфан, директор Крстић и 
секретар Пејчић.
 У повратничкој сезони у А лиги Партизан је заузео четврто место. На 
полусезони је био лидер првенства, а последљи пут на челној позицији био је пред 
29. коло (од укупно 34) када је изгубио у Банатској Паланци од Дунава.
 Током три последње сезоне тим из улице Николе Ратков 56 нанизао је чак 
25 победа за редом у периоду од 7. маја 2017. године (Јединство Влајковац 2:0), пре 
него је изгубио од Потпорња (2:0), 14. априла 2019. године.
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 Плави Дунав је основан 14. јуна 1932. године. Прво име клуба било је 
Спортски клуб Скореновац (СКС). Основали су га тадашњи скореновачки 

гимназијалци, а Википедија наводи следећа имена: Тамаш и Јожеф Јунг, Јанош 
Хуберт и Јожеф Борш. 
 Поменути гимназијалци су преко сеоског судије адвоката  Јаноша Селића, 
успели да обезбеде земљиште за фудбалски терен. Добили су општинску парцелу 
која је остала од школског имања. Убрзо након тога одигране су и прве пријатељске 
утакмице против тимова из Иванова, Плочице, Мраморка и Банатског Брестовца.
 Председник фудбалског клуба био је Миливој Ђуркин, потпредседник 
др Имре Ласло (Dr. László Imre), секретар Рудолф Герхард (Rudolf Gerhardt), 
благајник Ференц Кути (Kúti Ferenc) и надзорни орган Антал Винтергерст 
(Wintergerst Antal).
 Скореновчани се могу похвалити и да су били први општински тим који је 
имао уз себе организовану групу навијача, заправо навијачица. 
 "Одмах је основана група навијачица за подршку чирилидерке, чији 
руководећи састав су чинили Каталин Герхард (Gerhardt Katalin), Каталин 
Јунг (Jung Katalin), Магдолна Хигел (Hügel Magdolna), Маришка Хигел (Hügel 
Mariska) и Марија Голоб (Golob Mária)" , цитат је из Википедије.
 Фудбалски тим већ је био формиран 1930. године, две пре него је клуб и 
званично регистрован, а састав током прве деценије постојања био је овкав: 
Антал Фазекаш (Fazekas Antal), Јанош Сирак (Szirák János), Станко Ердељан, 
Јожеф Боршош (Borsós József), Јанош Брашњо (Brasnyó János), Јожеф Босилков 
(Boszilkov József), Пуби Хуберт (Hubert Pubi), Иштван Киш (Kiss István), Имре 

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПЛАВИ ДУНАВ
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Галац (Galac Imre), Тамаш Јунг (Jung Tamás), Деже Ковачевић, Иштван Урбан 
(Urbán István), Имре Комароми (Komáromi Imre), Јанош Миглеци (Migléci 
János), Миле Перић, Ђуро Станисављевић и Славко Ивков.

Екипа Плавог Дунава из 1932. године

 Прва гарнитура дресова, штуцни и чарапа била је  зелена. Дрес је имао белу 
крагну, док су шорцеви били комплетно у овој боји. Копачке су за играче правили 
сеоски обућари.  
 Првој гарнитури дресова изгубио се сваки траг 1946. године, некон што је 
позајмњена ковинском фудбалском клубу, наводи се у тексту на Википедији. Како су 
остали без дресова, Скореновчани те године нису могли да играју ни у првенству, 
нити званичне утакмице. 
 Током 30-их година прошлог века клуб се финансирао од добровољних 
прилога, позоришних представа, које су одржавале навијачице за подршку, и 
игранки које су организоване у сали ресторана Винтергерст роже.
 После Другог светског рата клуб је до новца долазио кроз прилоге и 
чланарине. Током 1946. клуб је добио на зајам 3 ланца земље, а приход са истих 
ишао је у клупску касу. Википедија наводи да је један од највећих успеха клуба у 
непосредном послератном периоду био пласман у Јужнобанатску лигу 1947. 
године. 
 Готово три деценије касније, Kék Duna LE (на мађарском Плави Дунав, иначе 
званично име клуба од 1949.), поново је заиграо у Јужнобанатској лиги. 
 Ковинске новине наводе да је на крају сезоне 1975/76. Плави Дунав из 
Међуопштинске аванзовао у Јужнобанатску  Б лигу. На полусезони је био шести, 
а до финиша првентва успео је да се пласира међу три најбоља тима и обезбеди 
промоцију.
 Јожеф Шанта, тадашњи председник клуба, у изјави за Ковинске новине,  
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рекао је да Плави Дунав има веома добру сарадњу са ковинским Радничким и да 
на позајмицу доводи младе и неафирмисане играче.  Са друге стране, пут Ковина 
одлазе играчи који можда могу да се опробају и у вишем рангу, па су у поменутој 
сезони чланови Радничког  постали – Шебешћен, Шанта, Кужнер и Благојевић.
 Први тим имао је 18 регистрованих играча, а приоритет је било ангажовање 
професионалног тренера "који би побољшао дисциплину међу играчима", 
забележено је Шантино објашњење. Плави Дунав је при Основној школи Жарко 
Зрењанин имао пионирску селекцију, коју је водио Тамаш Софран и то је била база 
за подмладак и касније први тим.
 Први човек скореновачког клуба поменуо је и добру сарадњу са локалном 
СОФК-ом и ПК Годомином.

 Другог октобра 1976. године на Дан ослобођења села отворен је нови 
стадион.
 „Оригинално фудбалско игралиште, које је било у функцији од 1932, током 
седамдесетих више није испуњавало услове које је фудбалски савез захтевао. Стари 
терен је продат и купљен нови, недалеко од оригиналног места. Финансирање је 
ишло преко клуба и месне заједнице. Продата је шума испод села, прикупљани 
су разни прилози, трава са пашњака, такође испод села, продата је Београду и 
Сплиту. У то време Скореновчани су са поносом говорили како прволигаши играју 
на скореновачкој трави. Наиме, потрављавањем фудбалских терена се у то време 
бавио, бивши, али и даље чувени, голман репрезентације Југославије и Црвене 
звезде Срђан Мркушић. У замену за траву коју је поставио на Звездин стадион 
Маракану и касније на стадион сплитског Хајдука Пољуд, Плави Дунав је добио 
доста финансијских олакшица за изградњу терена, а Мркушић своје услуге није 
наплатио, већ је са својим тимом бесплатно пројектовао игралиште.
 Изградња терена је трајала две године. Започета је 1974, а завршена и 
званично отворена 2. октобра 1976. године. Оваквим радом и трудом Плави Дунав 
је добио један од најбољих терена у Војводини, са дренажом, травом, системом 
заливања, затим клупске просторије са свлачионицама, купатилима и клупским 

Екипа Плавог Дунава из 70-их година прошлог века
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рестораном. Квалитет самог терена је био такав да су му и многи прволигаши 
могли позавидети".
 Када је стадион отворен, најављено је да би у скоријој будућности требало 
да добије и атлетску стазу, а у плану је било и формирање Спортског друштва 
Плави Дунав, које би требало да има, уз фудбалску, још четири секције: рукометну, 
кошаркашку, стонотениску и шаховску.
 Већ у дебитантској сезони Плави Дунав је изборио пласман у А лигу и тако 
у две године "прескочио" два ранга југословенског фудбала. Скореновчани су 
кључне победе за вишу лигу остварили против Младости у Сефкерину (2:0) и над 
Спартаком у Дебељачи (2:1), тако да сусрет последњег кола против Омладинца из 
Делиблата није имао утицај на пласман. Завршен је резултатом 2:2.
 У А лиги тим из Скореновца задржао се свега годину, а наредна сезона у 
Другој јужнобанатској лиги завршена је као и претходна, испадањем. 
 Отпочела је поразима у Дебељачи (3:0) и на домаћем терену од Младости 
из Омољице (2:1), па је тренер Ференц Виг поднео је оставку. Клуб је након тога 
ангажовао за новог шефа струке Гојка Кривошића, а промене су претрпеле и 
управне структуре клуба, јер је нови председник постао Тури Лајош.
 Битку за опстанак Скореновчани су водили до краја сезоне, али их је реми 
у Банатском Новом Селу (4:4) коштао останка у лиги. Од резултата пронађених 
у архиви Ковинских убележен је и онај против општинског ривала Партизана. 
Победили су их 2:0, а оба гола постигао је Ђура Драгић.
 У најнижем рангу такмичења, популарном "бетону", у сезони 1980/81. 
Плави Дунав су дочекали староседеоци: Борац из Плочице, дубовачко Јединство, 
Будућност из Малог Баваништа и те године основана ОФК Колонија из Ковина.
 До прве победе Плави Дунав је дошао у трећем колу, када је савладао 
Раднички из Баранде, а дуели са општинским ривалима, изузев оног са Колонијом 
који није убележен у архиви локалног листа, завршени су овако: пораз од  Јединства 
у Дубовцу (4:2) и победе над Борцем из Плочице (4:1), односно Малим Баваништем 
(7:2).  
 На полусезони врх табеле изгледао је овако: Долово 24, Борац Плочица, 
Плави Дунав 23, ОФК Колонија 22...
 У паузи између два дела првенства Скореновчани су били гости Фудбалског 
клуба Крагуљ из Крагујевца, са којим су постали братски клуб.
 Пролећни део првенства отпочео је победама.  Над Победом (5:0), Радничким 
из Баранде (2:0), Јединством из Дубовца (3:0) и у великом дербију у Плочици (3:0).  
 Убедљив тријумф против Будућности из Сефкерина (7:0) и две победе 
"минималцем" по 1:0  над Стрелом у Иванову и Колонијом, одшкринуле су врата 
вишег ранга Скореновчанима, да би их широм отворили после тријумфа над 
Доловом (2:1) и Борцем из Сакула (12:1), када је и теоретски титула обезбеђена.
 После низа сезона у којима  Плави Дунав није успео да "споји" два првенства 
у истом рангу, било да је испадао у нижу или улазио у вишу лигу, уследио је период 
затишја и готово цела деценија у Б лиги јужнобанатског лоптања.
 Плави Дунав био је пласиран у средини табеле у сезони 1981/82, а резултати 
са ривалима из општине били су следећи: реми са Колонијом (1:1), пораз од БСК-а 
(3:2), a потом и од Партизана из Гаја (2:0). 
 У другом делу сезоне Скореновчани су убедљиво савладали Колонију у 
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Ковину (4:0), "осветили" су се и Гајчанима победом (1:0), док су са Баваништем 
ремизирали (1:1).
 У наредном првенству Плави Дунав се пласирао на дванаесто место, а 
у сезони 1983/84. екипа коју је водио тренер Милош Јанковић завршила је као 
пета. Следеће сезоне екипу је преузео Ференц Пача, а пласман је за нијансу био 
слабији него код колеге Јанковића – шесто место.
 У сезони 1985/86. Плави Дунав је имао најбоље издање од како је у овом 
мандату ушао у Другу јужнобанатску лигу. Такође је био убедљив и у дуелима 
против општинских ривала. Једино је Колонија успела да одоли оба пута и извуче 
два ремија. Плочичани су савладани (5:0 и 3:1), Баваништани (3:0 и 6:1), Гајчани 
(7:0) уз реми у Гају (2:2).
 Првенство 1986/87. остало је упамћено по освајању Купа општине и по 
најбољем пласману од свих клубова у лиги из ковинског атара. 
 У финалу купа Плави Дунав је био бољи од Гарнизона (3:2),  а наступао је 
у следећем саставу: Шанта, Балаш, Шаму, Нађ, Шебешћен, Ђорђевић, Јакаб, 
Шибер, Коцић, Домокош, Костић (Максем).
 Два пораза на старту првенства 1988/89. – код куће од Плочичана (2:1) и у 
гостима  од Омладинца из Опова истим резултатом, учинили су да спортска јавност 
не уброји чету из Скореновца у круг фаворита за највиши пласман. Међутим, серија 
добрих резултата врло брзо учинила је да се промени "плоча" када је реч о Плавом 
Дунаву и шансама за промоцију.
 Победа над Јединством из Дубовца  (6:1), победа над Униреом (3:1), пораз 
у Баранди, победа над Славиом из Ковачице (4:1), па Брастством  у Глогоњу (1:0), 
Колонијом (3:1), затим службеним резултатом против БСК-а, победа у Идвору (2:1) и  
над Борцем из Сакула (5:1). Низ је прекинут у Гају поразом (2:1), да би одмах потом 
започело "плетење" новог. Победа у Плочици (8:0), службених 3:0 над Оповом, 
победа над Омладинцем (2:1), пораз у Ковачици (3:2), победа у Баранди (3:2), у 
Уздину (3:1), па над Братством (7:2), Колонијом у Ковину (3:1), Полетом из Идвора 
(2:0) и у Баваништу 4:1. Порази у Сакулама и Гају на пенале,  након ремија после 
90 минута нису утицали на пласман Скореновчана, који су као други изборили 
пласман у популарну Примеру.
  И овај улазак у највиши ранг Јужнобанатског фудбала (сезона 1989/90.) 
трајао је као и претходни - годину. Овај пут за то је крива реорганизација лига, 
која је сасекла Плави Дунав и преселила га у нижи ранг иако је као трећи, завршио 
првенство. 
 Ипак, за разлику од прошлог пута повратак је био инстант. Сезону 1990/91. 
Скореновчани су завршили као други, што им је омогућило да се врате у А лигу 
Јужног Баната. Наступали су, како пишу Ковинске новине, углавном у саставу: 
Абрахам, Јакаб, Шаму, Нађ, Кочић, Магда, Памел, Борош, Черник, Пантић, Јо, 
Кајин, Костић.
 Резултати из ове сезоне: Иваново, победа (1:0), пораз у Избишту (3:1), 
победа над Гајчанима (1:0), победа у Врчев Гају (4:1), победа над Радничким из Беле 
Цркве (2:0), пораз у Барицама (1:0), победа у Баваништу (2:1), пораз код куће од 
Колоније (2:1), победа у Јаношику на пенале, победа над Шевцем из Кусића (3:1), 
пенал бод у Баранди,  победа над Старим Тамишем (1:0), победа над Добрицом 
(5:0), победа у Војловици (3:1), победа над Полетом из Избишта код куће (3:1), 
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пораз у Гају (3:0), победа у Врачев Гају (6:0), пораз у Белој Цркви (1:0), победа над 
Барицама (4:0), пенал бод у Баваништу, пенал бод против Гребенца код куће, пораз 
у Ковину oд Kолоније (3:1), победа над Јаношиком (2:1), пенал бод у Кусићу, победа 
над Радничким из Баранде (6:0), пораз у Добрици (2:1)...
 Трећи улазак у А лигу 1991/92. био је и најдужи период играња Плавог Дунава 
у овом рангу у континуитету. Трајао је до сезоне која се поклопила са календарским 
прелазом између два миленијума – 2000/01. 
 Трећа премијера завршена је пласманом на четврто место, док је у сезони 
1992/93. тим завршио у средини табеле.
 Пред сезону 1993/94. амбиција клуба била је врх табеле.  Јак састав, по 
процени локалног листа, појачали су Голубовић и Костић из Колоније. Финансијска 
ситуација била је солидна због бројних приватних спонзора из села.
 На полусезони Скореновац је имао новог тренера Ференца Вига. Не 
наводи се разлог одласка Саулића, а екипа је освојила Општински куп победом на 
БСК-ом (1:0).
 Састав који је освојио пехар голом Еренеа Пиркова, изгледао је овако: 
Недељков, Лукић, Киш, Голубовић, Комароми, Магда, Коцић, Коларски, 
Пирков, Виг, Бошош. 
 Нова сезона 1994/95. у  Првој јужнобанатсој лиги почела је још једном 
тренерском сменом. Вига је на клупи наследио Маринковић, који је дошао из 
Иванова, а играчки кадар ојачан је Павићем и Кијаном. Ковинске ову двојицу 
играча наводе као појачања уз епитет "велика", а екипу сврставају у ред фаворита 
за највиши пласман.
 У првом првенству у којем је победа вреднована са три бода, изузев у 
савезним ранговима, скореновачки састав је играо потпуно супротно од прогноза. 
Спасили су се испадања у самом финишу победом над Југославијом из Јабуке (6:2).
 Борба за опстанак била је заједничка нит наредних пет сезона, док се клуб 
и коначно после сезоне 1999/2000. није преселио у нижи ранг. У сезони 1996/97. 
Скореновчани су још једном водили грчевиту борбу за останак у А дивизији до 
самог финиша првенства. Отежавајућа околност била је што се није знало колико 
тимова испада, али су се на крају као шеснаести спасили селидбе у нижи ранг.
 У првенству 1997/98. екипу је водио тренер Ференц Максем, а  играчки 
кадар чинили су: Ђукић, Марковић, Јовановић, Грубетић, Ђорђевић, Тасић, 
Млеков, Пирков, Роберт и Тибор Киш, Золтан и Тибор Домокош, Нађ, Катана, 
Бошош, Сламинха, Шибер, Ђерђ, Биро, Ереш.
 У седам кола уписане су само две победе, Максема је на клупи заменио 
Душан Дошен, али је и он на полусезони "подигао сидро" из Скореновца. Опстанак 
је обезбеђен победом над Мраморком.  
 У ратној сезони 1998/99. тренер, а уједно и играч, био је Комароми, а Плави 
Дунав је још једном завршио првенство при дну, да би наредне године испао и 
сезону 2000/01. дочекао у Другој јужнобанатској лиги.
 Скореновачки тим је још једном успео експресно да се врати у А лигу, у истој 
је одиграо две сезоне, а потом је постао стандардан у најнижем рангу државног 
фудбала, док се није "угасио" пред сезону 2015/16.
 Судећи према  доступним материјалима, Плави Дунав је најамбициозније 
ушао у првенство у сезони 2011/12, када је доведено доста играча са стране, свега 
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су два Скореновчана била у тиму, али су резултати у најмању руку били просечни.
 Плави Дунав је желео једно од прва два места која воде директно у виши 
ранг, односно бараж.  Међутим, након доброг старта, уследио је пад на табели до 
седмог места, а заостатак  на полусезони за лидером из Банатског Брестовца био је 
14 бодова, а девет од другопласиране Војводине из Црепаје. 
 Пласман скореновачког тима није се променио ни на крају сезоне. Остали 
су седми, а заостатак за две првопласиране екипе повећан је на 19, односно 22 
бода.
 Након што је Западна јужнобанатска лига подељена на две групе, Плави 
Дунав је једном заузео девето место у конкуренцији исто толико тимова, док је у 
послдњој сезони пре него што је клуб расформиран био осми међу десет екипа.
 У време када се књига нашла у штампи Скореновац је и даље без фудбалског 
клуба. 
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 Фудбалски клуб Пролетер из Мраморка основан је 1913. године. То 
потврђује и број утиснут у грбу клуба. У "књигу рођених" заведен је 

најпре као Јединство.
 Оно што аутор књиге није упсео да расплете током прикупљања материјала 
за књигу, укључујући и разговоре са неколицином саговорника, и што је остало 
нејасно јесте судбина и улога у сеоском лоптању Мраморачког омладинског клуба (у 
оригиналу Homoski ifijusagi Club, скраћено ХИЦ), који је основан 1912. године током 
летњег распуста. Да ли је ХИЦ постојао паралелно када и Јединство или је, можда, 
он претеча Пролетера, не зна се.
 Зна се да је прву фудбалску утакмицу у Мраморку 28. јула 1912. године 
одиграо управо Мраморачки омладински клуб. Његов противник том приликом био 
је Ковински омладински аматерски клуб (КИАЦ) четрнаест дана након првог сусрета 
ова два ривала одиграног у Ковину.
 О томе је писала Кевевара, локални лист на мађарском језику, који је 
излазио током друге деценије прошлог века. Извештај са утакмице, у преводу 
дипломираног историчара Тибора Галамбоша објавиле су и Ковинске новине у 
једном од фељтона:
 "Реванш меч између ова два клуба одигран је 28. јула у Мраморку. Ковинци 
су на ову утакмицу кренули возом, Мраморчани их дочекали на железничкој 
станици и запрежним колима пребацили до Хубертове гостионице.
 Утакмица је одихрана на ХИЦ-овом стадиону на Баваништанском путу. 
Извештај са утакмице за Кевевару писао је фудбалер ковинског клуба Карољ 
Кевевари.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ПРОЛЕТЕР
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 ‘Игра је жестоко започела. Ковинци, ненавикнути на терен, несигурно су 
почели, али су се касније привикли и почели да играју своју игру. Прву шансу за 
Ковинце имао је Будимлић, а после Хофман и Савковић. ХИЦ је у једном опасном 
налету Бранковића и Вебера изнудио само корнер.
 У 19. минуту "хенд" (рука - прим. аут) у шеснаестерцу Мраморчана. Пенал за 
зелено-беле и Савковић постиже гол. На полувреме се отишло резултатом 1:0 за 
Ковинце. Друго полувреме започело је у знаку зелено-белих. Напад за нападом и 
коначно Будимлић са око осам метара на додавање Савковића постиже и други 
гол.
 У 60. минуту судија досуђује једанаестерац и за ХИЦ, али Шпар шутира изнад 
гола. У последњих 15 минута Мраморчани грчевито нападају, али захваљујући 
изванредним одбранам голмана Оршоа резултат се не мења. Коначан резултат 
2:0 за зелено беле. Судија Хуберт веома добро је водио овај сусрет’.
 Претходно поменут први сусрет ова два тима у Ковину завршен је победом 
домаћих резултатом 4:2. Кевевара бележи и саставе са те утакмице:
 КИАЦ: Оршо, Бела, Бургхардт, Кевевари, Димитријевић, Пинтер, 
Будимлић, Мајн, Хофман, Саковић, Анђелков.
 ХИЦ:Гербанов, Вебер, Фислер, Бранковић, Мергал, М.Њамцул, 
Мерлегер, Ј.Кечкемети, Бокшан, Боланд и Шпар.
 Према доступним подацима овде се завршава прича о Мраморачком 
омладинском клубу. 
 Даљи редови овог поглавља посвећени су наставку приче о Пролетеру из 
Мраморка, а односе се на Јединство. Током Другог светског рата клуб је распарчан 
на три екипе: Хајдук који је био српски клуб, Спарту, немачки, и Викторију, румунски 
клуб.
 Године 1945. три клуба су се ујединила у један који је назван Пролетер и 
то име носи и данас. О утакмицама Пролетера нема података или нисмо успели 
до њих да дођемо, све до средине седамдесетих година прошлог века и изласка 
првог броја Ковинских новина. У њима се у текстовима посвећеним рођенданским 
јубилејима Пролетера помињу имена игрча по којима се памте генерације које су 
предводили, а то су: Тоза Црепајац и Раде Стојадинов, затим Алекса Влаовић, 
Војислав Јелић и Милош Урошевић, те Ђорђе Белуца, Нусрет Веснић и Станоје 
Ратковић...
 У првенству које је започело 1975. године Пролетер се такмичио у 
Јужнобанатској лиги. Остало је забележено да је сезону завршио на шестом месту 
уз учинак од 10 победа, 10 пораза и 8 ремија и гол-разлику 60:56.
 Предсеник  клуба био је Љуба Јереминов,  а тренери током првенства били 
су (најпре) Ранко Радојковић (а потом) и Миливоје Шарац.
 Састав Мраморчана чинили су: Арсенов, Лазовић, В. и С. Рвовић, 
Мартиновић, Наранџић, Рашић, Ратковић, Стошић, М. и П. Влаовић, 
Младеновски, Коларик, Тахировић, Мајдак, Доловачки, Вучић, Грујић и 
Белуца.
 Наредна сезона имала је два велика момента за мраморачки састав. 
Гостовање вишеструког шампиона Југославије београдске Црвене звезде и мини-
турнеју по Аустрији. Само да подсетимо лига у којој је тада играо Пролетер била је 
ранг до најнижег.  
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 Београдски црвено-бели у Мраморак су стигли у склопу прославе Тридесет 
година колонизације у Мраморку. Комбиновани саставу тима из престонице 
савладао је  домаћина резултатом 9:1. Пролетер је одличан отпор пружио током 
првих 45 минута, после којих је вођство госта било минимално 2:1. Иначе, на крају 
сезоне 1976/77. Црвена звезда је постала првак државе.
 Састави два тима на овој утакмици били су:
 ПРОЛЕТЕР: Лазовић, Рвовић, Мартиновић, Младеновски, Рашић, 
Синанчевић, Вучић, Веснић, Коларик, Тахировић, Стошић.
 Ц. ЗВЕЗДА: Атанацковић, Д. Цветковић, Бабић, Бингулац, Ђорђевић, 
Никитовић,  Ратковић, Љ. Цветковић, Панајотовић, Орсаг, Михајловић 
(популарни Трифке).
 Једини гол за Пролетер постигао је Вучић, док су Михајловић (3 гола), 
Панајотовић (2), Ратковић (2), Никитовић и Ђорђевић били стрелци за Звезду.
 Мини турнеја по Аустрији уприличена је поводом Дана републике. 
Пролетер је пут Беча кренуо на позив Фудбалског клуба Хајдук Вељко из аустријске 
престонице, који је тренирао Милан Белуца, некадашњи фудбалер клуба из 
Мраморка. 
 Хајдук Вељко се иначе такмичио у Југословенској А лиги у Аустрији и заузимао 
је треће место на табели. Турнир поводом југословенског Дана републике био је 
традиционалан у Аустрији и организовали су га наши радници на привременом 
раду у овој земљи.
 Све трошкове гостовања, пишу Ковинске, сносио је организатор,  изузев 
превоза. У два дана Пролетер је одиграо две утакмице са тимовима састављеним 
од  наших радника на привременом раду у Аустрији. У првом мечу  поражен је 
од Београда (1:0), док је у другом забележена убедљива победа над  Партизаном, 
головима Тахировића (3), Синанчевића и Поповића.
 Што се тиче домаћег првенства, Пролетер је на полусезони Јужнобанатске 
лиге заузео шесто место. Управа клуба за новог тренера поставила је Милоша 
Јанковића, некадашњег  тренера Слоге из Пландишта, који се, наводе Ковинске, 
"запослио у скупштини општине као правник".
 Управа клуба је од Јанковића, који је тренирао екипу четири пута недељно, 
тражила да сачува позицију број шест са полусезоне, а план за наредну био је напад 
на прво место "ако се поклопе се коцкице". 
 Тренер Јанковић за други део првенства имао је на располагању следећи 
састав: Лазовић, П. и М.  Влаовић, Луковић, Т. и П. Поповић, Микша, Рашић, 
Наранџић, С. и Р. Рвовић, Синанчевић, Тахировић, Грујић, Мартиновић, 
Ратковић, Новковић, Ђурић, Албу, Бучић, Стошић, Стојковић, Вуловић и 
Нистор.
 Пролетер је успео да освоји Општински куп победом над БСК-ом из 
Баваништа 3:2 головима Синанчевића, Стошића и Грујића, али не и да сачува 
зацртану позицију број шест на табели.  Мраморачани су на крају били седми, а 
Јанковић је коначан пласман на крају првенства објаснио овако: "Имам доста 
проблема са дисциплином играча - имају квалитет за виши ранг, али желе 
да играју  утакмице без да тренирају". 
 Припреме за ново првенство које је почело 1977. године, Пролетер је имао 
на језеру Заова, петнаестак километара од Пожаревца. 
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 Састав екипе готово да је био непромењен у односу на претходу сезону, а 
Пролетер је на премијери поражен са 3:2 од Радничког из Беле Цркве. Тим тренера 
Јанковића пружао је променљиве партије током сезоне, коју је завршио као десети 
на табели.
 Од резултата у архиви Ковинских остали су уписани: пораз од Војводине 
из Црепаје (3:0), победа над Трговачким из Панчева (4:0), победа над  Слогом из  
Банатског Новог Села у Мраморку (3:1; головима Стошића 2 и Поповића), реми 
са Падином код куће (0:0), убедљив пораз у Белој Цркви од БАК-а (6:0), победа над 
Омладинцем из Опова код куће и у Банатском Брестовцу против Будућности (по 
1:0), реми са Трговачким у Панчеву, победа над Војводином из Црепаје (3:1), реми са 
"фењерашем“ Црвеном звездом из Павлиша (2:2), пораз у Банатском Новом Селу од 
Слоге (3:2), победа над Јединством из Качарева (3:1; Миленковић, Грујић, Стошић 
стрелци), победа у Падини над Долином (2:1; головима Мартиновића), победа над 
БАК-ом из Беле Цркве (2:0; Ратковић и Поповић), пораз у Опову од Омладинца  
(2:1),  пораз од Пролетера у Банатском Карловцу, победа над Славиом из Ковачице 
(6:3; головима Мијалковског и Бређана по 2, Миленковића и Новаковића).
 Пролетер је током сезоне узвратио домаћинство Хајдук Вељку из Беча, али 
није био гостопримљив и на терену, с обзиром да је победио са 6:0. 
 За разлику од првог тима, много боље партије пружао је подмладак под 
тренерском палицом првотимца Стошића. У једном тренутку били су и други на 
табели, а сезону су завршили као пети. Остала је убележена победа над Оповом 
(12:0), а половину голова постигао је Рвовић. 
 Председник клуба Виктор Барбу у изјави за Ковинске новине, рекао је  да 
се играчки кадар пред нову сезону није променио, као и да је лига много јача него 
лане. У главне фаворите за виши ранг сврстао је БАК и Раднички (Вршац), док је 
свом тиму предвидео борбу за опстанак.
 Испоставило се да су у Пролетеру лоши прогнозери.
 У првих седам кола Мраморчани су освојили 11 од максималних 14 бодова, 
што их је позиционирало на место број два на табели, уз победе над тимовима које 
је председник Барбу видео као главне фаворите за виши ранг. Раднички из Вршца 
савладан је са 2:0, док је БАК из Беле Цркве пао после великог преокрета. Пролетер је 
на полувремену губио 2:0, а у наставку је головима Поповића, Радосава Стошића 
и Мартиновића дошао до тријумфа од 3:2. 
 Два бода уписана су и против Војводине из Црепаје захвањујући головима 
Поповића и Мартиновића.
 Први пораз у сезони Пролетер је претрпео у Мраморку пред хиљаду 
гледалаца од имењака из Банатског Карловца. Резултат је био минималан за госте 
(1:0), а Ковинске пишу да је Пролетер, домаћи, погодио три пута пречку и промашио 
пенал (Стошић). 
 На полусезони Пролетер је заузео четврто место, а добре игре препоручиле 
су Поповића Шумадији из Аранђеловца, док је Мартиновић отишао у АТП Панчево.
Њихово одсуство требало је да надокнаде Тахировић и Младеновић, који су се 
вратили са одслужења војног рока, док је Ђурић  пристигао из ОФК Панчева.
 У прва три кола наставка Пролетер је савладао Радник у Панчеву (2:1), 
Будућност из Банатског Брестовца (2:1) и у општинском дербију Плави Дунав (3:1; 
головима Мијалкова, Рвовића и Новковића), па је са  нових шест бодова тим 
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тренера Јанковића стигао до трећег места, на којем је био и након последњег 
одиграног кола у сезони.
 Пролетер је тако био боље пласиран и од БАК-а и Радничког из Вршца, 
"папирнатих" фаворита с почетка сезоне. У 30 утакмица клуб са седиштем у 
Златарској улици бб забележио је 13 победа, 9 ремија и 8 пораза, уз гол разлику 
41:31.
 После полусезоне у Шумадији, у клуб се вратио  Поповић, као и Мартиновић 
из АТП-а. Састав тима чинили су углавном играчи који су играли и претходних 
сезона  за Пролетер, а међу лигаше Јужног Баната "склизнуо" је ковински Раднички 
из Војвођанске лиге.  
 Пролетер није поновио игре из претходног првенства. Завршио је на 
седмом месту. Поражен је оба пута од Радничког из Ковина. У извештају Ковинских 
наводи се да је одличну партију пружио голман Радничког Марјан Рнић у утакмици 
одиграној у Мраморку.
 Пролетер је још једном био "пеницилин" за екипе из Беле Цркве и није 
пропустио да их савлада ни ове сезоне у Мраморку: најпре Раднички (5:0, головима 
Бређана 2, Новковића, Мијалкова и Младеновског), а потом и познатији БАК.
  Пролетер је победио и екипу истог имена из Банатског Карловца (3:1) на 
свом терену и тако помогао ковинском Радничком да избије на лидерско место на 
табели, а исти исход по Ковинце имао је и реми Пролетера са Слогом из Пландишта 
у послдњем колу првог дела. Раднички је постао јесењи првак, касније се и вратио у 
виши ранг, а главни конкурент до краја сезоне била му је управо Слога.
 У паузи између два првенства, а пред сезону 1980/81,  екипу Пролетерa 
преузео је Миливоје Шарац, којем то није било први пут да је постао шеф струке 
екипе из Мраморка.
 Иако се Пролетер није борио за једно од места при врху је табеле, утицао је 
директно на пласман фаворита за виши ранг. Против Слоге је одиграо нерешено 
(0:0) на отварању сезоне у Пландишту, а победио ју је на домаћем терену (2:1) у 
другом делу, као и екипу БАК-а из Беле Цркве (1:0). Белоцрквани су после овог 
пораза изгубили сваку шансу да се пласирају у Војвођанску лигу. 
 Најубедљивију победу у сезони Пролетер je оствариo против Јединства из  
Влајковца на домаћем терну  у Мраморку (5:0).
 Првенство су завршили на осмом месту. Победили су у  11 утакмица, 5 су 
ремизирали и изгубили 14 пута.
 Једна занимљивост из ове сезоне јесте да је Бора Мартиновић из 
Мраморка био делегат  33. финала Фудбалског купа Југославије за Пехар маршала 
Тита.  На стадиону Црвене звезде одиграна је утакмица  између Вележа из Мостара 
и Жељезничара из Сарајева, а завршена је резултатом 3:2.
 Пролетеру је у сезони 1981/82. у Првој лиги Јужног Баната "друштво" уз 
ковински Раднички, који је испао из вишег ранга, правио и Омладинац из Делиблата, 
који је пристигао из Б дивизије јужнобанатског лоптања.
 У два општинска дербија у првом делу сезоне Пролетер је освојио три бода. 
Ремизирао је пред око пет стотина гледалаца на свом терену против Радничког, 
док је победио Омладинац 3:2 уз два гола са пенала. 
 У наставку првенства против истих ривала изгубио је и у Ковину и у 
Делиблату. Вредну победу остварио је у гостима против вршачког Радничког (2:1).
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 На крају сезоне у којој је Пролетер био још једном пласиран у средини 
табеле, талентовани Веснић прешао је у редове новосадске Војводине.
 Сезона 1982/83. била је увод у еру најбољег фудбала у историји Пролетера из 
Мраморка, ако је једино мерило ранг такмичења у којем је играо тим из Златарске 
улице. По завршетку првенства клуб је изборио пласман у Банатску зону, што је и 
највиши ранг у којем је икада играо. 
 У првих седам кола Пролетер је победио чак пет пута. Савладани су Слога из 
Пландишта (3:1), Јединство из Качарева (2:0), Војводина из Црепаје (2:0), Будућност 
из Банатског Брестовца (службеним резулатом 3:0 јер су гости изазвали прекид) и 
ПСК из Панчева, уз два пораза у Милетићеву и Омољици. 
 До полусезоне Пролетер је  ремизирао са БАК-ом из Беле Цркве, Омладинцем 
из Делиблата и Партизаном из Уљме, а победио Утву и Спартак из Дебељаче, што 
је било довољно за друго место након јесењег дела првенства.
 У другом делу Мраморачани нису играли као на почетку првенства.  Ипак, 
нису блистали ни остали ривали, па је три кола пре краја Пролетер и даље био 
у игри за виши ранг. Како бележе Ковинске, пресудна победа била је она над 
Спартаком из Дебељаче.
 Првенство у вишем рангу 1983/84. Пролетер је отоврио са три везана 
ремија. Против две Младости (из Банатског Деспотовца и Лукићева), те имењака 
из Банатског Карловца. Прва победа уписана је на гостовању Утви у Панчеву, 
службеним резултатом 3:0, због напада домаћих на судију. Првенац на терену 
после одиграних свих 90 минута забележен је против Јединства из Качарева (2:1), 
у дану када је Пролетер славио 70. рођендан.  
 Зоран Поповић донео је победу голом на утакмици са Клеком, па је 
Пролетер са нова два бода стигао до пете позиције на табели.
 До полусезоне поражени су од Козаре и Црвене звезде из Руског Села,  
ремизирали са ПСК-ом (3:3), а победили Омладинац из Равног Тополовца (2:1) и 
Потисје из Книћанина (головима Сарића и Наранџића).
 Први део првенства завршили су на шестом месту са 16 освојених бодова.
 Након две победе на старту пролећног дела првенства - Младости  из 
Банатског Деспотовца  (2:1) и Младости из Лукићева (1:0), тим тренера Шарца 
се, чини се, опустио, па је у наредних пет кола освојио само бод. Серију пораза 
прекинули су добром партијом, могло би се рећи и традиционално, против БАК-а 
и то у Белој Цркви, где су победили са 1:0. Пролетер је одлично одиграо, узео 
бод, и против Козаре из Банатског Новог Села, која се на крају сезоне пласирала 
у виши ранг. Победа над Црвеном звездом била је опроштај од домаће публике у 
дебитантској сезони у Банатској лиги, док је пораз у Равном Тополовцу "спустио 
завесу" на првенство.
 У паузи између две сезоне екипу је преузео тренер Гомилин. Марков и 
Јаковљевић променили су средину тако да је играчки кадар пред првенство 
1984/85. изгледао овако: Влаховић, Кулина, Јовановић, Веснић, Бучић, 
Синанчевић, Бузејка, браћа Поповић, Стошић, Микша, Сарић, Тахировић, 
Савић, Наранџић, Петров, Ђурђевић, Рокса, Пејовић и Николајев.
 Након стартног пораза од тима из Банатског Карловца (3:0), Пролетер 
је започео серију од осам утакмица у којој није изгубио. Међу екипама које су 
савладали био је и Бегеј из Житишта, који је испао из Војвођанске лиге и желео 
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је експресни повратак. Стрелци за Пролетер на овом сусрету били су: Сарић и 
Стошић.  
 Пораз од Баната у Зрењанину, па победа над Црвеном звездом из Руског 
Села (головима Тахировића и Савића) "избацили" су Пролетер на позицију број 
два на табели. До полусезоне Пролетер је ремизирао у Равном Тополовцу (2:2) 
и код куће са лидером Уљмом (Стошић и Микша стрелци), а још једном, као и 
претходних сезона, није пропустио прилику да порази БАК из Беле Цркве (2:1, 
головима Шарића и Тахировића).
 Пролетер је на полусезони имао свега бод мање од водећег двојца који је 
долазио из Уљме, односно Житишта.
 За други део сезоне Мраморчани су се припремали на јадранском приморју.
 У првој утакмици наставка првенства дочекан је Банатски Карловац. Домаћи 
су водили са 2:0, али је  утакмица ипак завршена поделом бодова (2:2). После 
победе над Клеком (2:1), уследила је серија пораза у Житишту (1:0), од Будућности 
у Мраморку (2:1) и Накову (5:1). До победе црно-бели су чекали све до дуела са 
Утвом коју су савладали са 5:0, а све голове постигао је Микша. 
 Пролетер је сезону завршио као четврти са 31 бодом, што је најбољи 
резултат у клупској историји.  
 Треће првенство 1985/86 у Банатској зони није било по оној народној да 
број с почетка реченице доноси обавезно и срећу.
 За разлику од два претходна првенства Пролетер је стартовао веома лоше. 
У првих пет кола освојио је само бод, што је био најслабији учинак од свих тимова 
у лиги.
 Ништа битније када је у питању пласман није се променило ни до краја 
јесени. Пролетер је остао последњи, а једна од ретких традиција коју је успео да 
одржи била је добар резултат против БАК-а. Овога пута нису победили, освојили су 
бод, иако су, како пишу Ковинске новине од 36. минута остали са 8 играча у пољу, 
јер је главни судија искључио Савића, Цветковића и Петровића. Утакмица је 
завршена резултатом 0:0.
 Две победе на старту другог дела "подгрејале" су наде Мраморчана око 
останка у лиги.  Савладани су Јединство у Качареву (2:1) и Младост из Лукићева у 
Мраморку (1:0), a тим се померио са дна табеле.
 Потом је уследила још једна серија лоших резултата  да би победе над 
Будућношћу из Српске Црње (3:1) и Партизаном из Уљме (2:0) Мраморчанима 
оставилe шансу за опстанак у лиги, уз услов да у два последња кола освоје 
максимална четири бода.
 Пролетер је  савладао Црвену звезду у Меленцима (1:0) и БАК из Беле Цркве 
(3:1), дошао до четири бода, али ипак није опстао у лиги. Мраморчане је у нижи 
ранг "гурнуо" Раднички из Ковина – и то због географије. Наиме, због "правила 
географске припадности" из лиге морао да испадне и Пролетер из Мраморка јер је 
испадање Радничког у Банатску зону, повлачило у нижи ранг најслабије пласирану 
екипу из Јужног Баната, а то је био Пролетер.
 Намера управе Пролетера била је да се клуб одмах врати у Банатску зону. 
За новог тренера именован је Миловоје Шарац, а играчки кадар су појачали 
Пештерац (Динамо Панчево), Стошић (Долово) и Савановић  (Стрела Иваново).
 Да су жеље и реалност у раскораку видело се већ после првих пет кола. Три 
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ремија (Младост Омољица, Југославије Јабука и ПСК) и два пораза од Железничара 
Панчево (3:2) и Полета Избиште (5:2) од старта су оставили Пролетер у тешко 
достижном заостатку.
 Мраморчани су полусезону завршили на седмом месту, а до краја првенства 
су успели да поправе пласман за још два места, што је било недовољно за испуњење 
циља с почетка сезоне.
 У сезони 1987/88. Пролетер и ковински Раднички још једном су се нашли 
у истом рангу. Жреб је хтео да већ у првом колу у Мраморкру гостује најастарији 
општински тим. Голом Чолака Пролетер је победио резултатом 1:0.
 На отварању другог дела сезоне Раднички се реванширао истом мером – 
победом од 1:0.
 Пролетер је на крају сезоне заузео место у средини табеле. У наредном 
првенству 1988/89. екипу је поново са клупе предводио тренер Гомилин. Две 
победе на старту сезоне над  Доловом (7:1) и панчевачком Утвом (3:0) нису 
оправдалe причу у којој се дан по јутру познаје. Мраморчани су се до краја 
шампионата борили за опстанак, а сачували су га победом над Слогом из Банатског 
Новог Села (3:1). 
 Борбе за опстанак није било у сезони 1989/90, али су изостале и партије за 
пласман бољи од средине табеле. 
 Реорганизација такмичења пред сезону 1991/92. у Јужнобанатску А лигу 
погурала је још неке тимове из наше општине, тако да су се ту нашли и Плави 
Дунав из Скореновца и Партизан из Гаја, уз староседеоце Пролетер и Омладинац из 
Делиблата.
 Мраморчани су у општинским дербијима постигли следеће резултате: 
савладали су Плави Дунав у Скореновцу (2:1), у голеади изгубили од Партизана из 
Гаја (6:4), док су у Делиблату били бољи од Омладинца (2:1).
 У другом делу против истих ривала победили су само Скореновчане (5:2), а 
изгубили од Партизана (3:1) и Делиблата (4:2).

Екипа Пролетера из Мраморка која је освојила 
Општински куп 1998. године
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 Сезону су завршили на четвртом месту изнад дна табеле, а боље пласирани 
били су једино од Делиблаћана када су у питању клубови наше општине.
 Сезона 1992/93. после дуже времена била је једна од оних када је Пролетер 
био у врху табеле. Тим тренера Микше на полусезони је заузео треће место са 
19 бодова, четири мање од лидера ПСК-а. Управо против овог ривала у наставку 
сезоне Пролетер је ремизирао на домаћем терену и тако испао из трке за виши 
ранг. 
 Пред нову сезону Пролетер је према писању Ковинских важио за главног 
кандидата када је у питању пласман у виши ранг. Међутим, два пораза: у Брестовцу 
(4:2) и Падини (2:1) веома рано су избацили Пролетер из круга фаворита, а стање се 
није поправило ни након доласка нових играча у тим Бубање (Долово), Гласновића 
(Омладинац Делиблато) и Новковића (Динамо Панчево).
 Ова сезона имала је и две председничке промене најпре изабран Алекса 
Обрадовић, а потом Предраг Пејовић.   
 Након овог првенства Пролетер је углавном био позициониран при дну 
табле. У неколико наврата успео је да избегне испадање, али не и на крају сезоне, 
завршене 2000. године. 
 Од тада Пролетер се такмичи у најнижем рангу државног фудбала, а тако је 
и у време када овај материјал улази у штампу.
 Једну од бољих сезона Мраморчани су имали у првенству 2008/09, када је 
западна група Јужнобанатске лиге била јединствена. Заузели су шесто место, а од 
клубова наше општине били су боље пласирани само Плави Дунав на четвртом 
и Колонија на другом месту. Вреди поменути и резултат последњег кола овог 
првенства у којем су Мраморчани савладали Јединство Стевић из Качарева 8:6.
 Следеће првенство Пролетер је завршио као дванаести на табели, а сезону 
2010/11. на претпоследњем, петнаестом месту, са свега 5 бодова из 30 утакмица. 
Имали би десет више, али им их је одузимао Савез због казни. И у овом првенству 
било је резултата несвакидашњих за фудбал. Пролетер је губио од Унирее (10:0), 
Омладинца из Опова (15:0) и Јединства Стевић (16:1).
 При дну табеле Пролетер је био и када је западни део Јужнобанатске лиге 
подељен на две групе до сезоне 2016/17.
 Поменута сезона била је најбоља за тим из Златарске бб. Првенство су 
завршили као први са 15 победа у 16 утакмица, али кроз бараж нису успели да се 
домогну вишег ранга.
 Резултати из лигашког дела били су овакви: Пролетер - БСК Баваниште 
6:0, Будућност (ББ) - Пролетер 1:4, Пролетер - Колонија 4:0, Долово - Пролетер 0:2, 
Пролетер – Јединство 8:1, Борац – Пролетер 0:3, Пролетер - Омладинац (Д) 3:0, Стари 
Тамиш – Пролетер 4:2, БСК Баваниште – Пролетер 1:4, Пролетер - Будућност (ББ) 6:2, 
Колонија – Пролетер 0:7, Пролетер – Долово 2:0, Јединство – Пролетер 0:3, Пролетер 
– Борац 5:0, Омладинац (Д) – Пролетер 0:3, Пролетер - Стари Тамиш 2:1. 
 У сезони 2017/18. Пролетер је био девети од десет екипа, док је 2018/19. као 
четврти изборио место у плеј-офу, али је у првој рунди испао од Полета из Идвора 
у двомечу. У Мраморку је било 1:1, а у родном месту српског научника Михајла 
Пупина 5:0 за домаћи састав. Полет је потом у двомечу био бољи и од ковинске 
Колоније и пласирао се у виши ранг - Прву лигу Јужног Баната.
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 Готово без сачуваних докумената и без живих савременика тешко је са 
сигурношћу утврдити тачан датум оснивања (као и осниваче) првог 

фудбалског клуба у Ковину. 
 Професор Богдан Бранковић у фељтону кoји су објавиле Ковинске новине 
пише да је то било 1904. године коју Раднички и данас слави као свој рођендан, а 
управо водећи се овим датумом, а поводом осам деценија постојања црно-белих.
 Бранковић наводи да је 21. маја 1904. године, када је основана Међународна 
федерација фудбалских асоцијација (ФИФА) у Паризу, "на периферији 
аустроугарске царевине у малом среском месту Ковин основано спортско 
друштво СПОРТТЕГУЛЕТ које је имало и фудбалску секцију".
 Дипломирани историчар Тибор Галамбош, пак, тврди (на основу података 
из локалног листа Кевевара, који је излазио почетком друге деценији прошлог 
века) да је Аматерско спортско друштво, које је основано 1904. године, бројало три 
секције, али да међу њима није било и фудбалске, већ само атлетска, мачевалачка 
и тениска.
 Први фудбалски клуб према писању Кевеваре основан је званично 1912. 
године (не зна се тачно да ли 4. или 6. јула) у гостионици, где је некада био хотел 
Војводина. 
 Оснивачи клуба били су ученици-омладинци који су се налазили на 
школовању ван места “у циљу интензивнијег развоја спорта, а у смислу 
развијања другарства и заједништва омладине”. Због материјалних разлога, 
како пише Кевевара, клуб није могао самостално да опстане, па је прикључен као 
секција Аматерском (спортском) друштву. Клуб се звао КИАЦ (Ковински омладински 
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аматерски клуб). Клупске боје биле су зелено-беле. 
 Прву утакмицу клуб је одиграо 14. јула 1912. године против Фудбалског 
клуба из Мраморка. Лист Кевевара је о овом догађају писао у два броја – 14. и 21. 
јула поменуте године.
 “Врућ дан ће данас бити Ковинцима. Данас ће бити премијера фудбалске 
игре, која је на пуно места већ прихваћена и стекла велики број поклоника. 
Вероватно ће и ова прва фудбаска утакмица у Ковину освојити велики део публике. 
Са своје стране и омладинци ће учинити све да добро играју јер знају да ће од ове 
утакмице зависити хоће ли имати подршку публике. Играчи данима тренирају и 
налазе се у веома доброј форми. Међутим, и омладинци из Мраморка интензивно 
тренирају и надају се најбољем. У сваком случају публика ће присуствовати веома 
занимљивој и неизвесној утакмици. Утакмица се игра на простору (терену) иза 
шумице – Рашће (код данашње Шећеране, прим-аут.). Организатор се побринуо за 
удобна и сеновита места за седење као и за послуживање. Утакмица почиње у 17 
сати, траје 90 минута, а судиће је капетан Розентал.
 После утакмице у 21 сат у гостионици Сунце код Јанића биће биоскопска 
представа са 2 драме и три комедије. На крају ће бити приказана комедија Опора 
љубав  у извођењу уметника Веселог позоришта из Будимпеште. После филма 
следи игранка. Улазнице за утакмицу коштају 50 филера (за ученике и војнике 20), 
а за биоскоп и игранку само 60 филера.
 Фудбалски клуб из Мраморка ХИЦ (Homoski ifijusagi Club – Мраморачки 
омладински клуб) вероватно је оносван у исто време као и клуб у Ковину, значи 
у време распуста када су ученици-омладинци код куће. Боја дресова клуба из 
Мраморка била је црвено-бела.
 Састави два тима прве фудбалске утакмице у нашем граду:
 КИАЦ: Оршо, Бела, Бургхардт, Кевевари, Димитријевић, Пинтер, 
Будимлић, Мајн, Хофман, Савковић, Анђелков.
 ХИЦ:Гербанов, Вебер, Фислер, Бранковић, Мергал, М. Њамцул, 
Мерлегер, Ј. Кечкемети, Бокшан, Боланд и Шпар.
 У недељу 14. јула одиграна је прва фудбалска утакмица у Ковину. Већ око 
16 сати публика је у великим групама стизала на место одигравања утакмице. 
Утакмица је почела пред око 300 гледалаца. У првом минуту на додавање 
Савковића, Анђелков постиже гол. После тога води се равноправна игра уз малу 
надмоћност домаћина. У 22. минуту Савковић постиже још један гол за зелено-
беле. Мраморчани од тада чешће нападају, али осим неколико шутева, не постижу 
гол. При крају полувремена на Хофманово додавање Савковић постиже и трећи 
гол за КИАЦ. На полувремену извршена је промена страна.
 У 55. минуту на избацивање лопте Оршоа, Будимлић је додаје Бургхардту 
који је постигао четврти гол за Ковинце. У 65. минуту на додавање Будимлића 
Бургардт постиже и пети гол, али га судија не признаје. Од тада је форма КИАЦ 
потпуно пала. Игру у потпуности преузимају играчи из Мраморка. После два 
корнера у 70-ој минути Бранковић постиже – уз буран аплауз публике – први гол 
за ХИЦ. Гол Ковинаца био је под сталном опсадом али је голман Оршо одбpанио 
три сигурна гола. У 80-ој минути Бошкан смањује на 4:2. Тим резултатом је и ова 
прва фудбалска утакмица у Ковину завршена. Публика је била веома задовољна 
приказаном игром.
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 У организацији Аматерског друштва увече је настављено славље у Јанићевој 
гостионици уз биоскопску представу и игранку која је трајала до јутра."
 Реванш меч између ова два клуба одигран је 28. јула у Мраморку. Ковинци 
су на ово утакмицу кренули возом, Мраморчани их дочекали на железничкој 
станици и запрежним колима пребацили до Хубертове гостионице.
 Утакмица је одихрана на ХИЦ-овом стадиону на Баваништанском путу. 
Извештај са утакмице налази се у поглављу књиге о Пролетеру из Мраморка.
 Према подацима Кевеваре први клуб у Ковину као самосталан формиран је 
1914. године и такође су га основали ученици-омладинци. Звао се КАЦ (Kevevarai 
Amator Club – Ковински омладински клуб). Прву утакмицу одиграли су са екипом 
ДФЦ (Dolovai football Club – Доловачки фудбалски клуб) у новооснованој подручној 
лиги. Интересантно је да Доловци 1929. годину наводе као почетну годину 
организованог фудбала у свом месту, наводи у преводу Галамбош.
 Први светски рат допринео је да доста писаних трагова пионирских корака 
спорта у Ковину нестане, а међу њима и фудбалски. Тако је остала и енигма шта 
се десило са ковинским клубовима КИАЦ и КАЦ. Кевевара је излазила до 1914. 
године, а први клуб који Бранковић помиње у свом фељтону је Ковински спортски 
клуб (КСК) и наводи његов састав из 1921. године преписан са једне фотографије. 
Фудбалери су усликани на свом игралишту, истом оном где је играо и КИАЦ, на 
Рашћу. 
 Једанаесторка је изгледала овако: Тони Хорнунг, Душан Живановић, 
Јожи Блених, Ђока Јовановић, Имре Полицер, Вукашин Влајковић, Миши 
Флајшекер, Арва Коста, Артур Паул, Бата Михајловић и Славко Бранковић.
 Занимљиво је да су се први оквири голова са овог стадиона увек вадили 
по завршетку утакмице и односили у кафану под Градом (и данас је ту кафана), а 
пред сваку утакмицу поново су доношени и постављани. Како пише Бранковић, 
тај посао је обављао извесни Вида. 
 Како је терен Рашће био на земљишту које је често било под водом – што 
због поплава, што због подземних вода, управа КСК-а тражила је простор за ново 
игралиште. У договору са општинским функционерима 1929/30. године добијена 
је парцела, некадашње Вашариште, на коришћење наредних 99 година. Простор 
од канала код пумпе, па све до железничке станице покривала је тада природна 
ледина са одличном травом.
 Ново игралиште је одмах обележено, постављени су голови, а највећи 
проблем био је како га оградити. Био је то подухват за који је требало доста новца. 
Група ковинских трговаца (Васа Мохора, Милош Јокић, Лаза Лунгу, извесни 
Корењи...) и симпатизера КСК-а потписали су меницу, а власник дрваре Периш 
испоручио је грађу, па је терен добио ограду. Међутим, када је дошло време да 
се меница наплати, то није успело из прве, па је Периш џентлменски спустио 
првобитну цену за 25%, тако да је тек после "коректуре"меница покривена.
 Са колико љубави и ентузијазма се гледало на фудбал можда најбоље говори 
прича Милоша Јовановића. Рођен је 1905. године, кажу да се бавио гимнастиком 
и да је успешнији био у овом спорту од "пикања бубамаре". Играо је за КСК као и 
његова два брата Ђока и Никица.
 Одлазак до Смедерева на утакмцу, према његовој причи, изгледао је овако: 
пешице до Ибрифора, трајектом преко Дунава, а затим још једна тура пешачења до 
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Карађорђевог брда, где је некада било фудбалско игралиште. И све то још једном 
уз обрнут редослед при повратку у Ковин - након одиграних 90 минута фудбала.
 Године 1923. одиграно је прво првенство у Краљевини Југославији, док се 
у мањим срединама фудбал одржавао играњем пријатељских утакмица. Поново 
из преписа са фотографије сачуван је од заборава и састав КСК-а из 1923. године: 
Жика Ђорђевић, Миши Флајшекер, "Шећерко" Стојановић, Драги Патић, 
Тони Хорнунг, Бранко Радосављевић (Бећар Бранко), Коста Арва, Здравко 
Мишић, Веселин Радосављевић, Воја Ђорђевић и Драги Буташ. 
 Оснивање Психијатријске болнице у Ковину 1924. године, испоставило се, 
донело је "бенефите" и фудбалу. За то су најзаслужнија, како тврди Бранковић, 
два човека - управник Марко Радман и економ Божидар Север. Захваљујући 
њима, ковински фудбал је узнапредовао и организационо и материјално. Марко 
Радман је постао председник фудбалског клуба и на тој функцији остао је до 1933. 
године, када се преселио у Загреб. Радман је обезбедио болнички аутобус којим је 
екипа путовала на гостовања, а у болници су били запослени и фудбалери – Пера 
Маглишић, Пинча Живановић...
 Север је у Ковин стигао из Словеније и за кратко време остао је упамћен 
као велики фудбалски занесењак и добротвор. Многи га сматрају једним од 
најагилнијих фудбалских радника у Ковину између два рата.
 Тачна година када је почело такмичење и у нижим лигама није позната. 
Оно што се зна јесте да је КСК припао зони Петровград, некада Велики Бечкерек, 
данас Зрењанин, који је имао више група (подсавеза): Петровград, Бечеј, Вршац, 
Јаша Томић и Панчево, да би му се касније прикључили и Дебељача и Качарево. 
Ковин је, наравно, припао групи Панчево, која је имала пет клубова – Банат, ПСК, 
Јединство, Јадран и КСК. Играло се по двокружном лига-систему, а борбу за прво 
место КСК је водио углавном са панчевачким клубовима - Банатом и ПСК-ом.
 КСК је имао веома добру сарадњу са ПСК-ом, па је из овог клуба у Ковин 
стигао и први фудбалски тренер икада. Реч је о извесном Сабоу, који је некада 
играо за будимпештански Ференцварош, а у Ковин је долазио једном недељно и 
вежбао наше фудбалере.
 Један од првих играча из Ковина који је скренуо пажњу на себе био је 
Петар Качавенда (1917-1984). После једне утакмице у Панчеву на којој је постигао 
неколико голова, постао је интересантан познатим клубовима. Определио се за 
Обилић из Петровграда. Потом прелази у Банатски Карловац, па у Пожаревац, 
затим у Смедерево, да би се после рата  вратио у Ковин и до краја каријере (1954.) 
играо за Раднички. 
 Недостатак новца учинио је да Раднички промени такмичарску зону, па је 
Петровград заменио Смедеревом, а понекад је играо и у пожаревачком округу. 
Смедеревска зона бројала је шест клубова: Сартид, Ђурађ, ЖАК, Трговачки сви из 
Смедерева, Дунавац Гроцка и КСК. 
 Гостовања КСК-а који је пружао одличне игре у Смедереву увек су била 
праћена добром посетом публике. Захваљујући доктору Лудвигу Енглеру, 
власнику ковинске лађице, фудбалери су до Смедерева путовали много удобније и 
бесплатно.
 КСК је имао и подмладак, али екипа није имала ни тренера нити званично 
такмичење, већ је играла пријатељске утакмице са суседним селима. Играчи су 
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селектовани за подмладак КСК-а кроз утакмице на пољанама и улицама у Ковину. 
Постојало је неколико екипа (реч је о периоду између 1934. и 1936. године), 
а најпознатије међу њима биле су "плац" (плато код Бунде пекара, где је данас 
ватрогасни дом), затим "гробље" и "доњи шор" (Вука Караџића - Српска улица). 
Утакмицама поменутих екипа присуствовао је Владислав Балог (претеча 
данашњих скаута), играч и функционер КСК-а и талентоване дечаке одводио у 
подмладак. 
 Један од момака 
које је Балог довео у КСК 
био је Корнел Багера, који 
ће после прве утакмице за 
омладинце бити преко-
мандован у први тим и ту 
остати до краја каријере. 
Багера је у КСК-у провео 
чак 26 година – од 1928. до 
1954. године.
 Сава Јереминов-
Тота један је од најта-
лентованијих предратних 
фудбалера који је због 
школовања веома брзо 
отишао из Ковина у 
Ваљево. Играо је на 
"двојну" регистрован за 
оба клуба – за ковински, 
наравно, када су то могућности дозвољавале, али је пуну афирмацију стекао 
у Стражилову из Сремских Карловаца. Ратне године провео је у немачком 
заробљеништву. У јесен 1945. године вратио се у Ковин и наредних 10 година 
играо је за Раднички. Од активног играња опростио се против Полета из Избишта. 
 Још једно име које је обележило ковински предратни фудбал је – Драгослав 
Драги Буташ. Био је фудбалер београдске Југославије, у то време једног од најбољих 
клубова у држави, а када му је отац добио посао у Ковину (учитељ), породица се 
преселила у Ковин, а Драги постао фудбалер КСК-а. Уз њега за КСК су играли још и 
његова два брата Ненад и Боца.
 Делиблаћанин Тихомир Ивачковић играо је кратко за КСК. О његовом 
таленту најбоље говори податак да су се, након што је отишао у Београд на студије, 
за њега интересовали БСК и Југославија, водећи београдски клубови, али су њега 
више интересовале студије него фудбал, тако да се одлучио за нижеразредни 
Обилић. Играо је на месту центарфора и кажу да је одушевљавао публику у Београду.
 Још два фудбалера из овог времена предност су дала школи у односу на 
"бубамару". Један је Славко Јереминов, полутка и центарфор, а други Бранко 
Јовановић, који је играо десно крило.
 Један од најбољих централних бекова које је Ковин имао је Коста Јенота. 
Играо и за румунску Рипензију. Наследио је на халфу такође одличног Божу Дадића. 
Јенота је био ненадмашан у игри главом, а како кажу, одликовала га је и фудбалска 
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интелигенција.
 На месту бека у предратном периоду као један од најбољих помиње се Гута 
Трајан, који је имао веома снажан и прецизан ударац. Незалечен од тада опаке 
болести туберкулозе, желео је да игра на утакмици у Дебељачи. Хладно и ветровито 
време учинило је да се болест погорша, а три недеље након утакмице Трајан је 
преминуо. Затим још један Делиблаћанин – Петар Магличић - Пера Жажа играо 
је левог бека од 1936 до 1941. године.
 Још двојицу фудбалера из предратног периода, професор Бранковић, 
помиње у фељтону. Реч је о браћи Стефановић – Страхињи и Момчилу. Играли 
су за КСК, а до ковинског клуба су стигли преко родбине из Делиблата. Обојица су 
погинула током Другог светског рата. Страхиња Стефановић је погинуо заједно 
са Жарком Зрењанином 1942. године у Павлишу. Момчило је изгубио живот у 
борби са немачком полицијом, када су животе изгубили и њихови родитељи.
 Уз Панчво, Смедерево и Пожаревац, регионе у којима су Ковинци играли 
првенствене утакмице, везе су одржаване и са другим фудбалским местима: Бела 
Црква, Вршац, Обреновац, Ваљево....
 Против Ваљеваца КСК је играо и у финалу купа чије се тачно име не зна, али 
је КСК био бољи у укупном билансу и освојио га. КСК је играо и са најбољим клубом 
из Вршца пре рата – Душан Силни, али резултата са тих утакмица, нажалост, нема. 
 Поводом десетогодишњег јубилеја Психијатријске болнице 1934. године у 
Ковину је гостовао престонички БСК, а утакмица је завршена нерешеним резултатом 
(3:3). Истина, БСК је наступао без главних перјаница – Моше Марјановића, 
Арсенијевића, Стевовића, Вујадиновића, али је и са таквим комбинованим 
тимом нижеразредне београдске клубове побеђивао двоцифреном разликом.
 Утакмица је одиграна на игралишту у кругу болнице, а Београђани 
су изјавили да им нигде није приређено такво гостопримство као у Ковину. 
Организацију утакмице на себе узела је Психијатријска болница, односно већ 
помињани др Марко Радман и Божидар Север. 
 Треба напоменути и да у оно време (између два светска рата) није постојао 
Спортски савез (нити каква његова претеча), па су клубови у потпуности били 
препуштени себи и својој сналажљивости да обезбеде егзистенцију, а углавном су 
преживљавали уз помоћ ентузијаста и добротвора-спонзора.
 Поред добробвољних прилога који су се сваке године прикупљали по 
неколико пута, такозвани "помажући чланови“ плаћали су годишњу чланарину. 
Бранковић наводи следећа имена: др Марко Радман, Дезидер Кардош, Вили 
Химелсбах, Славко Јереминов,  Јоца Кнежевић, Фрања Вирц, др Урош Пауљев, 
Жика Живковић, Драги Теодоровић, Антон Рајх, Милош Јокић, Едуард Рус, 
др Божа Петровић, Јосиф Блених, Херман Гец, Химелсбах Франц, Волф 
Аугуст, Рудолф Бер, Лазар Лунгу, др Геза Левин, Петар Мартиновић, Матеја 
Коперњи, Петар Мартиновић, Васа Мохора, Франц Кун, Славко Богојев, 
Теобалд Оберлајтер, Божидар Савић, Јосип Кеп, Јован Кашпарек, др Лудвиг 
Енглер, Владислав Балог, Милорад Стојковић, Коста Јентоа, Пера Лазаревић, 
Ф. Хајлекер, Владимир Теодоровић, Божидар Север, Дезидер Јулијус, др 
Милер...
 Традиционални зимски маскенбал одржавао се сваке године у зимској 
сали хотела Империјал (некадашња Војводина), чији је организатор био Ковински 
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спортски клуб. Приход од маскенбала одлазио је у клупску касу. Бележимо приходе 
из сачуване књиге благајне појединих маскенбала: 5.750.00 динара (1925. године), 
7.150.00 динара (1926), 7.570.00 (1927), 5.071.00 (1928). 4.270.00 (1929)...
 Када су власници хотела постали Антон Рајх и Милош Јокић, иначе велики 
љубитељи фудбала, зимска сала је клубу уступана бесплатно, чиме су знатно 
смањени режијски трошкови маскембала.
 Уз маскембал, који је одржаван сваког фебруара, организоване су и разне 
забаве са богатим програмом и томболом, што је такође био један од извора 
финансирања клуба. Забава под називом Берба грожђа, где се служило слатко 
вино, такође је била један од начина финансирања фудбалског клуба. Остали 
извори прихода били су тениско игралиште (коришћење терена, чланарина коју 
је плаћала тадашња друштвена елита – спорт аристократије), пливачке утакмице, 
једна бициклистичка трка, продавање покошене траве са фудбалског стадиона, 
једно време чланарина играча, продаја улазница...
 Уз приходе, наравно, клуб је имао и расходе. Реквизити (лопте, копачке, 
дресови), кошење траве, креч, мреже, полицијска такса, судијска такса, 
канцеларијски прибор, музика за забаве, награде на забавама (у оквиру томболе), 
путни тршкови гостујућим екипама (пријатељске утакмице), плакате, освежења 
за играче (лимунада, пиво), одржавање тениског игралишта, лоптице за тенис... 
Одлазак на гостовања за време првенства није био сталан трошак јер је често 
коришћен болнички аутобус, као и лађица др Лудвига Енглера када се играло 
преко Дунава.
 Књига благајне уредно је вођена од 1925. до 1939. године, како наводи 
Бранковић, али последње поменуте године није била ажурна и педантна као 
раније "јер се у то време над Европом наднела авет фашизма која је запретила 

Илија (?), Север Бунда, Пинча Живановић, Светозар Ивановић, Никола Петров, Пера 
Качавенда и Ферко Хибш (горњи ред), Корнел Багера, Вали Гец, Боривој Николић 

и Стефан Шензингер (КСК, август 1940. године)
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целокупном мирољубивом човечанству".
 Први званични благајник КСК-а био је Здравко Мишић, активни фудбалер 
у првим послератним годинама. Књига благајне уведена је 1925. године и вођена 
је до 1939. године. Мишића је наследио Кашпарек 1928. године. Теобалд 
Оберлајтер, власник ковинске штампарије и књижаре, водио је благајну 1933. и 
1934, да би до 1937. књигу преузео познати ковински трговац Драги Теодоровић.
 Председници КСК-а пре рата били су: Др Марко Радман, Јован Кашпарек, 
Фрања Вирц, др Лудвиг Енглер, Петар Лазаревић, Драги Теодоровић, Душко 
Јовановић. Секретари: Славко Бранковић, Божидар Север, Славко Јереминов, 
Петар Мартиновић и Славко Купусаревић.
 Надзорни одбор (углавном најугледнији и највиђенији људи предратног 
Ковина, тврди Бранковић) чинили су: др Геза Левин, Миша Флајшекер, Оскар 
Корочај, Иван Голубичић, Јован Кашпарек, Јован Крстанић, Матеја Корењи, 
Антон Рајк... 
 Судијски пар који је судио све пријатељске утакмице у Ковину био је Славко 
Богојев – Јован Кашпарек. Богојев је био лево крило КСК-а све док није положио 
за судију, а онда је престао да се бави активно фудбалом. Кашпарек је био велики 
спортски радник и једно време председник клуба.
 Фудбалери који су играли за КСК, које Богдановић наводи у фељтону, 
у предратним годинама између осталих били су и: Јован Јоца Савковић, Јожи 
Плених, Славко Бранковић, Вукашин Влајковић, Душан Живановић, Душан 
Лола Авра, Артур Паул, Имре Полицер, Бата Михајловић, Жика Ђорђевић, 
Тони Хорнунг, Шећерко Стојановић, Здравко Мишић, Драги Пантић, Бранко 
Радосављевић, Веселин Радосављевић, Воја Ђорђевић, Драги Буташ, Ненад 
Буташ, Боца Будаш, Славко Јереминов, Божа Дадић, Гуга Трајан, Вали Гец, 

Лудвиг Енглер, М.Јокић, К. Јанушков, Матиас Корењи, Стефан Шензингер, (Пеман) 
Богдан Кухар, Урош Паулев (горњи ред), Јован Кнежевић, Н.Богојев, Вили Бурбах, 

Н.Мартиновић, Славко Јереминов, Божа Дадић, Дезидер Кардош, 
Јосеф Филка и Јоза Гадиш (Ковински спортски клуб - КСК)
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Славко Дечермић, Коста Јенота, Бранко Јовановић, Никола Петров, Шорши 
Енглер, Владислав Балог, Страхиња Стефановић, Момчило Стефановић, Вили 
Бурбах, П. Бурбах, Цига Стојановић, Кориолан Лупшић, Петар Маглишић, 
Коста Јаношков, Север Бунда, Радица Михајловић, Силвијус Николајевић, 
Андра Миладиновић, Стева Миладиновић, Рада Терзић, Сава Ранков, Јожи 
Пеман, Аца Белогрлић, Слободан Радман, Јован Каначки, Коста Барбузан, 
Фрич Дајч, Јосип Гунци, Бога Јереминов, Светислав Живановић-Пинча, 
Слободан Исаковић, Ђура Анђелков-Цукер, Јене Паул, Васа Стојановић-
Кандић, Коста Јовановић, Никола Јовановић-Пиксла, Бела Паул, Тихомир 
Ивачковић, Влајко Берић, Сава Јереминов, Велизар Јоновић, Моргенштајн, 
Шенцингер, Малер, Јосиф Сабо, Фрања Бернауер, Миши Флајшекер, Славко 
Богојев...
 Фудбалери који су играли и пре и после рата: Славко Купусаревић, Сава 
Јереминов Тота, Корнел Багера, Боривоје Николић, Пера Качавенда, Рада 
Панин, Милан Недељков, Веца Петровић, Јован Ранков...
 Априла 1941, када је Други светски рат захватио и Југославију, прекинуте 
су све спортске активности, а бројније од фудбала у Ковину у то време било је 
гиманстичарско друштво Соко. Фудбал је оживео 1943. године, када су немачке 
окупационе власти дозволиле одигравање пријатељских утакмица са клубовима 
из околине (Јужни Банат).
 По ослобођењу, тачније 1945/46,  противници  КСК-а били су најчешће 
војници ваздухопловци и “КНОЈ-ци” скраћено од Корпус народне одбране 
Југославије, који су били смештени у Ковину. Играли су како против првог, тако и 
против другог тима. Подмладак тада није постојао.
 Организована првенствена такмичења почињу 1946. године. Прво репу-
бличка, која су дала клубове за Савезну лигу. У сезони 1946/47. забележена је победа 
КСК-а над Војводином из Вршца од 11:0, а чак десет голова дао је Ђурка Пап (десна 
полутка) из Скореновца. Учинак Папа поновио је Ђура Петрић (центарфор), који је 
постигао овај број голова на утакмици против екипе из Павлиша која је завршена 
резултатом 14:2. У време Петрићеве "банке" ковински тим је већ променио име у 
Раднички.
 Важан датум је 19. август 1946. године, када су ковински фудбалери гостовали 
у Делиблату који је  био појачан највећом легендом предратног југословенског 
фудбала Мошом Марјановићем. Делиблаћани су победили са 1:0.  
 Марјановић је после играо активно и за панчевачки Динамо, а  ковинска 
публика имала је прилике да га види и на игралишту Радничког, такође на једној 
пријатељској утакмици.  Панчевци су је убедљиво добили, а принудно на тој 
утакмици међу стативама се нашао Стеван Панић-Трша.
 Први послератни сусрет ковински фудбалери одиграли су у Дебељачи и 
изгубили са 2:0. Други тим је победио 4:1. Пре подне, пре утакмица, одигран је 
шах меч, који су Ковинци добили резултатом 11:5. Иначе, до Дебељаче се путовало 
камионом, и то по путу преко Панчева, који још увек није био саниран од ратних 
дејстава.
 Као и пре рата, седиште Зоне у којој се такмичио ковински фудбалски 
клуб био је Петровград (Зрењанин). Клуб је углавном, пише Бранковић, играо у 
Банатској лиги, а понекад је испадао и у нижи ранг - Јужнобанатску лигу. У сезони 



243

Фудбалски клуб Раднички

1954/55. клуб је испао из Зоне, а у Ковину је одиграо нерешено са Пролетером 
(1:1). Битан податак је да су  за Зрењанинце на овој утакмици играла два будућа 
репрезентативца Југославије - Попов и Милан Галић. Раднички је блистао у 
пролећном делу првенства и освојио чак 20 бодова, али је због очајног учинка у 
јесењем делу испао из лиге.
 Битан историјски податак у вези је са 1955. годином, када је у Ковину 
одиграна прва међународна фудбалска утакмица. Немачки друголигаш Вајден 
савладао је Раднички 1:0, како бележи Бранковић, понајвише захваљујући 
одличним интервенцијама гостујућег голмана. 
 Августа исте године у Ковину је гостовала је и Црвена звезда која је наступила 
у најјачем саставу: Кривокућа, Станковић (заменио га Нешовић), Зековић, 
Митић, Спајић, Тасић (Миљанић), Рудински (Шекуларац), Поповић, Топлак, 
Цокић и Бора Костић.
 У другом полувремену у игру је ушао млади Шекуларац који је одиграо 
одлично и практично од те утакмице постао незамењив у тиму Црвене звезде.
 Раднички је изгубио резултатом 10:0, а капитен нашег тима био је Иван 
Анђелков – Беара. 
 Други вечити београдски ривал у Ковину је први пут гостовао, две године 
раније1953. и победио са 6:1. Тада је Стјепан "Штеф" Бобек, једно од најчувенијих 
имена Партизана свих времена, одиграо прву утакмицу после прележаног пегавог 
тифуса.
 Године 1968. Ковин је имао чак четири клуба: Раднички, Напредак, Фортуну 
и Пролетер и сви су играли своје утакмице на данашњем стадиону Радничког, уз 
два подмладка – Раднички и Пролетер.
 О квалитету терена у Ковину можда најбоље говори прича по којој је 
савезни селектор Александар Тирнанић одушевљен "травнатим тепихом" желео 
да репрезентативна селекција у Ковину има базу, у којој би се припремала за 
утакмице. У прилог овоме ишла је и идеална удаљенсот, по селекторовим речима, 
Ковина од Београда. Међутим, прича није реализована јер није било адекватног 
смештаја. Хотел Војводина није задовољавао услове репрезентације. 
 У послератном периоду било је и неколико тренера који су дошли у Ковин 
и остали да живе у нашем граду: Дрљача, Пејић, Купусаревић, Бошко Петрић, 
Воја Стаменковић, Јова Каначки, Младен Лекић...
 Пејић и Бошко Петрић обављали су своје дужности полупрофесионално. 
Бошко Петрић је пре рата у два наврата бранио за омладинску репрезентацију 
Југославије. Наступио је у Београду 23. марта 1941. године у предигри А-тимова 
коју су наши добили са 3:1. У тиму са Петрићем били су Рајко Митић и Златко 
Чајковски, који ће постати будуће легенде југословенског фудбала. То су биле и 
последње две утакмице нашег тима пред почетак Другог светског рата.
 Повратком у Ковин Јове Каначког, некадашњег фудбалера КСК-а почиње 
и озбиљнији рад са фудбалерима. Каначки је, како пише Бранковић, био веома 
добар стручњак, али је био превише благ и мекан према играчима, па су ови то  
подоста користили.
 Тренера Каначког наследио је бивши играч и тренер Младен Лекић. 
Професор физичког и бивши играч иначе заљубљеник у кошарку и рукомет добио 
је директиву од партије да преузме фудбалски састав и у петогодишњем плану 
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Први састав ФК Фортуне (који је окупио Бошко Јанчић), преписан са полеђине 
фотографије: Рато Комарица, Чедо Осечина, Драган Попадић, Раденкко Шалипур - 
Фара, Ђура Радић, Гавра Марковић (горњи ред), Вулићевић, Веља Рађеновић, Башић, 

Крле и Илић

Капитен и "технико" Попадић, Вујаклија (гост), Шалипуровић, Башић, Грбовић, 
Обућина и Радић (стоје) секретар Јанчић, Шљиво (гост), Поповић, Тодоров, Панин, 

Безаревић (чуче) - ФК Фортуна Ковин
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га уведе у Војвођанску лигу. Лекић је, наводи Бранковић, био присталица старе 
бечке школе фудбала.
 У фељтону Бранковић не наводи када је КСК променио име у Раднички, али 
се претпоставља да је то било 1969. или 1970. године.
 У сезоне 1970/71. Раднички је фуриозно старовао у Банатској зони победом 
од 5:0 над омољичком  Младошћу. Ђура Хатала је постигао 3 гола и тада се мислило 
да је после доста времена клуб добио центарфора наследника Ђуре Петрића, али 
наредни сусрети су показали да  то ипак није било тако.
 Раднички је сезону завршио на осмом месту са 32 освојена бода и гол-
разликом 51:53.
 Наредне сезоне Раднички је за два места био слабије пласиран. Шампион 
лиге била је Козара из Банатског Великог Села, која је у Ковину победила Раднички 
3:2, иако је наш тим на полувремену водио 2:1. 
 У првенству које је почело 1972. године у Војвођанску лигу ушао је 
Вршац. Ковински састав је у овом шампионату одиграо чак осам утакмица у Купу 
Југославије, а из даљег такмичења избацио га је кулски Хајдук, тада друголигаш, 
победом у Ковину од 3:1.
 У сезони 1973/74. Раднички је успео да освоји прво место у Јужнобанатској 
А лиги. Тим тренера Младена Лекића освојио је  49 бодова уз гол разлику 97:34. 
За пролаз у виши ранг Раднички је морао да игра квалификације. Противник црно-
белог тима била је Крајина из Крајишника, у првом мечу у Ковину било је 2:1 за 
домаће, док је у реваншу Раднички изгубио 3:0, што је у укупном резултату био 
пораз од 4:2. 
 Нова шанса није испуштена у следећем првенству. Младен Лекић је 
остварио циљ због којег је доведен на клупу најстаријег општинског тима - пласман 

Екипа Радничког предвођена тренером Младеном Лекићем (стоји крајње десно) 
која је изборила пласман у Војвођанску лигу у сезони 1974/75.  
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у Војвођанску лигу. Након великог успеха Лекић се повукао, а тренер првог тима 
постао је Љубиша Арсеновић, професионални тренер из Земуна и некадашњи 
играч београдског Партизана.
 Арсеновић је форсирао формацију 4-4-2 "што од играча тражи 
максимално залагање и трчање свих 90 минута, а главни циљ је надиграти 
противника на средини терена, па је играчима требало доста времена да се 
навикну на нов систем, а уз то је било и доста повреда", пишу Ковинске новине.
 Како је Раднички пласман у лигу изборио након квалификација и тако 
продужио сезону, то је довело до померања устаљеног распореда у календару када 
је реч о почетку припрема. Почеле су касније, а Раднички је на истеку полусезоне 
сакупио 16 бодова.
 Статистика Ковинских новина каже да су дрес црно-белих током првог дела 
првенства облачила двадесет и два  играча, а свих 17 мечева одиграли су: Ровчанин 
и Фићи. Малешић, Иван Лаковић (капитен), Бређан, Јереминов и Благојевић 
наступили су у 16. Јован Лаковић у 14, по тринаест излазака на терен имали су 
Лазаревић и Голубовић, два мање наступа забележили су Хаблик и Анђелић, 
Шалипуровић је имао 10, Сармеш 9, Лацмановић 4, Резач и Милошевић по 3, 
Веснић, Дошен и Гвозденов по 2, а један наступ имали су дебитанти из подмладка 
Николић и Табашевић.
 Први стрелац клуба био је Хакија Ровчанин, уједно и водеђи стрелац 
лиге на полусезони са  постигнутих 12 голова. Три је постигао Благојевић, два 
Анђелић, по један Ј. Лаковић, Фићи, Јереминов, Сармеш и Голубовић.
 У извештају Ковинских на полусезони, наводи се да Раднички жели бољи 
пласман и да је због тога планирано да део припрема буде одрађен на мору. 
  "У плану је и јачање играчког кадра, пре свега на месту голмана и још 
једног шпиц играча уз Ровчанина", пишу Ковинске новине.

 На крају првенства Раднички је био 
једанаести. Екипа је победила на 10 
утакмица, 11 пута је  ремизирала и 13 пута 
изгубила. Постигли су 37, а примили 46 
голова. 
 Хакија Ровчанин (на слици) је са 19  
постигнутих голова био други стрелац 
лиге, иза Бобића из Кикинде. По завршетку 
сезоне наставио је каријеру у екипи Бора.
 За сезону 1976/77. Раднички се 
припремао на Грзи, у околини Параћина, 
а на самом почетку тренера Арсеновића, 
који је преузео Шумадију из Аранђеловца, 
заменио је Младен Сарић бивши играч 
београдске Славије. Тренерским послом, 
пре него је дошао у Раднички, бавио 
се 15 година. Тренирао је Напредак из 
Крушевца, Раднички из Пирота, као и 
земунско Је-динство (касније Галеника), у 
којем је провео 5 година. Ван граница СФРЈ 
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 Првенство је отворено са два убедљива пораза - од имењака из Бајмока 
у Ковину (6:3) и Срема (3:0) у гостима, па је Сарић смењен, а на клупу се вратио 
Арсеновић. Головима Лаковића и  Благојевића Раднички је остварио први 
тријумф у сезони, савладана је Агроунија из Инђије (2:1).
 Ипак, ни Арсеновић није успео да се до краја сезоне одржи на клупи 
Радничког. После четири пораза у низу: Врбас, Раднички Вршац, Текстилац и 
Раднички Зрењанин, сустигла га је судбина Сарића. 
 Трећи тренер Радничког у сезони постао је Драган Јереминов.
 У претпоследњем колу Раднички је головима Ћурчића, Благојевића и 
Игњатовића, савладао имењака из Вршца 3:1, па му је у последњем колу требао 
бод против Текстилца у Оџацима за опстанак у лиги. Утакмица је завршена 
нерешениом резултатом, баш онако како је одговарало ковинском саставу, а једини 
гол постигао је капитен Лазаревић прецизним ударцем са преко 30 метара.
 Иван Благојевић био је први стрелац екипе са 14 голова, а шести у 
првенству. Из лиге су испали БАК из Беле Цркве, Словен из Руме и новосадски Кабел, 
док се у Другу лигу пласирао Врбас, а из ње је испао суботички Спартак.
 Одличну сезону имао је подмладак Радничког са тренером Деспинићем. 
"Јуноше" су биле "хит пролећа", односно другог дела сезоне. Игњатовић, Мијић 
и Милош нашли су се на списку Омладинске репрезентације Војводине. Прва 
двојица поменутих наступала су на Партизанској олимпијади у Фочи, док је Милош 
био у старијој омладинској репрезентацији и забележио је наступ против вршњака 
из Србије.
 Такође, поводом Титових јубилеја 1977. године, одржан је пионирски турнир 
у Ковину, који је пратио Гојко Жеђина, селектор ове селекције на нивоу Србије. Он 
је након победа Радничког над Вршцем (6:0), Зрењанином (3:1) и ремијем са БАК-
ом из Беле Цркве на репрезентативни списак уврстио и Анђелкова, Комаромија, 
Милановића и Фићија.
 Сезона 1977/78. била је, испоставило се, најбоља у досадашњој историји 
Радничког. Црно-бели тим освојио пето место у трећем државном рангу - 
Војвођанској лиги.

радио је у Кувајту и 
Канади. 
 Међу црно-
беле су, бележи 
локални лист, сти-
гли: Трајковић 
из Сурчина, Пло-
чичанин, иначе, Ке-
цман из Галенике, 
Ивачковић и Јо-
вановић из Ду-
бовца, Мамула из 
панчевачког Дина-
ма и Јуришић из 
Телеоптика.

Јован Миса Лаковић, Бређан, Хаблик, Малешић, Лазаревић, 
Шалипуровић (стоје), Благојевић, Кецман, Голубовић, Трајковић 

и Иван Лаковић, састав Радничког из 1976. године
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 Циљ с почетка сезоне био је десето место, како би се избегло испадање 
услед одлуке Фудбалског савеза да изврши реорганизацију лига. 
 Раднички је имао фреквентан прелазни рок у оба смера. Дошли су: 
Пауновић (Раднички Пирот), Ђурђевић (Смедерево), Кнежевић (Металац Сисак), 
Микша (Пролетер Мраморак), Купусаревић (Будућност Банатски Брестовац) и 
Бужиган (Борац Враново), док су екипу напустили Кецман (Беч), Мамула (престао 
са активним играњем, посветио се тренерском послу), Јоксимовић, Кнежевић и 
Врањеш, (вратлили се у Земун), М. Благојевић, Кужнер и Љиљанић (Плави Дунав 
Скореновац) и Анђелић (Пролетер из Мраморака).
 Као и у претходној сезони први тренер екипе био је Јереминов, његов 
помоћник Лозић из Смедерева, подмладка Деспинић, а пионира Саулић.
 Црно-бели састав је презимио у средини табеле са 17 бодова.  
 Селимир Ранковић због обавеза на радном месту поднео је оставку на 
председничку функцију, а из истог разлога то чини и тренер сениора Јереминов. 
Нов шеф струке постао је Антон Чикић, који је тренерски занат "пекао" водећи 
клубове у Војводини, Србији и Грчкој.
 У другом делу сезоне у Ковину на премијери је савладан Хајдук из Куле (2:0  
головима Мујића и Благојевића), а пробој у врх табеле уследио је након победа 
над Бачком из Бачке Паланке (1:0 голом Пауновића) и Агроунијом из Инђије (3:2; 
двоструки стрелац био је  Иван Благојевић). Црно-бели су дошли до позиције 
број четири на табели. Пораз од шампиона суботичког Спартака (3:0), који је са 
два бода освојена против Радничког потврдио повратак у Другу лигу, спустио је 
ковински тим за једно место на табели у коначном пласману на крају сезоне.
 Неки од резултата из сезоне: победе над имењаком из Бајмока и Текстилцем 
из Оџака, нерешени исходи у дуелима са тимом из Вршца и Козаром, порази од 
Хајдука у Бешкој (7:3) и од АИК-а на домаћем терену. Затим победе над Агроунијом 
(2:1), Сремом (1:0) и вечитим ривалом Динамом из Панчева, пораз од Јединства 
у Старој Пазови, реми са Радничким из Зрењанина (0:0), победа над екипом из 
Сомбора (гол за коначних 2:1 дао је Голубовић), пораз од Текстилца (4:0), реми 
у Ковину са Бачком из Суботице, најстаријим клубом у Војводини који је основан 
1901. године, пораз у Суботици од Палића (2:0), реми у Сомбору против Радничког 
(2:2)...
 Уз одличан пласман на табели Раднички је освојио и Општински куп после 
бољег извођења пенала у дуелу против Пролетера из Мраморка (7:6). Пехар у 
клупске витрине донели су и омладинци, који су у финалу истог такмичења, али у 
својој категорији савладали делиблатски састав (5:1).
 Сезону 1977/78. Јован Лаковић је, по оценама извештача новосадског 
Дневника, завршио као други играч лиге, иза Ђиласа из панчевачког Динама, док 
је  Купусаревић по истом мерилу био најбољи голман лиге.
 Лаковић и Купусаревић су уз Фићија и Лазаревића нашли и место у 
идеалном тиму лиге, који је играо и традиционалну утакмицу против шампиона 
лиге те године - Спартака из Суботице.
 Први стрелац Радничког у сезони био је Благојевић са 16 постигнутих 
голова. Пауновић је био стрелац у  9 наврата, Микша и Голубовић су по 5 пута 
тресли противничке мреже, Ћурчић 3, Ј. Лаковић 2, И. Лаковић, Мијић и Грујић 
по 1.
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 Раднички је у првенство 1978/79. ушао у готово непромењеном саставу у 
односу на претходно. После сезоне у којој је остварио велики успех, још једном је 
приредио велико изненађење својим навијачима, али овога пута непријатно, и 
испао у нижи ранг такмичења.
 Порази у Суботици од Палића (2:0), у Ковину од АИК-а из Бачке Тополе 
(4:2) и Накову били су кап која је прелила чашу за тренера Чикића који је поднео 
оставку.  
 Од Чикића посао преузима поново Јереминов. Екипа у прва два сусрета са 
новим стратегом побеђује најпре великог фаворита за виши ранг Врбас, а потом и 
Срем.
 На полусезони Раднички одлази на припреме у Медулин (Истра, Хрватска) 
без чак седам битних фудбалера: Микша, Ђурђевић, Ћурчић, Ђорђевић и 
Недовић су добили исписнице, док се Купусаревић и Пауновић не појављују на 
тренинзима, пишу Ковинске.
 Због танког играчког кадра клуб је приморан да врати Крушковића, 
Љиљанића, Годеча и Марка Благојевића, као и омладинског репрезентативца 
Војводине  Јакаба из Скореновца, а сениорском саставу прикључени су и 
омладинци из властитог погона: Мијић, Марјан Рнић, данас председник компаније 
АД Подунавље и  први човек ОФК Бачке из Бачке Паланке, Милош и Комароми.
 У овој сезони Радничком у прилог није ишла ни нова одлука Савеза да још 
једном "скрати" лигу, односно повећа број екипа које из ње испадају. 
 Испоставило се да је кључан сусрет по судбину ковинског тима у трећем 
државном рангу био дуел против директног конкурента у борби за опстанак 
Козаром из Банатског Великог Села. Радничком је требала победа, али је утакмица 
завршена резултатом 1:1. Зоран Николић имао је велику прилику да постигне гол 
за Раднички, али је погодио пречку из пенала.
 Раднички је желео експресан повратак у Војвођанску лигу, а уз ковински 
тим, као главни кандидат за прво место помињао се и Пролетер из Банатског 
Карловца. 
 Готово вечити спасилац црно-белих, а по резултатима које је оствариовао, 
чини се неоправдано запостављан као "прелазно решење" још једном је био 
Драган Јереминов. И овај пут Ковинске пишу да би требало да води клуб, док се не 
пронађе тренер професионалац.
 Раднички је силовито отворио сезону, мрежа БАК-а из Беле Цркве напуњена 
је до врха (5:1; Благојевић и Лаковић по 2 гола, а Љиљанић 1), а још горе је прошла 
Црепаја у чијој се "приколици" нашло девет лопти (9:0; Вишеслав Игњатовић је 
био најефикаснији на овом сусрету постигао је 4 гола, док се Благојевић уписао 
два пута у стрелце). Раднички је потом минималцем савладао општинског ривала 
Пролетер (1:0), али је од оног из Банатског Карловца изгубио (2:1).
 Раднички је полусезону завршио на деоби првог места са Слогом из 
Пландишта, а Иван Благојевић је био први стрелац лиге са чак 16 голова "иако 
ветеран најбржи је играч лиге, ниског је раста, али често постиже голове 
главом“, пишу Ковинске новине.
 На припреме за пролећни део првенства црно-бели одлазе на Дивчибаре. 
Састав је био овакав: Рнић, Ковачевић, Фићи, Милосављевић, Голубовић, 
Јован и Иван Лаковић, Николић, Јереминов, Ћурчић, Благојевић, Љиљанић, 
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Игњатовић, Илић, Петрић, Коларски, Ђорђевић, Ивковић, Стојановић и 
Коцић, који је дошао из Смедерева.
 Други део првенства отворен је серијом од пет победа. Савладани су БАК у 
гостима, Црепаја, ПСК и оба Пролетера (Мраморак и Банатски Карловац).
 У великом дербију против Слоге из Пландишта у Ковину Радничком је једина 
опција била победа, јер су гости уз два бода предности имали и утакмицу мање. На  
полувремену семафор је бележио гол више на страни Слоге (2:1), али су у наставку 
Пландиштани  "упали" у "машину за млевење меса". Раднички је на истеку 90. 
минута имао вођство од 7:2, а стрелци за наш зтим били су Благојевић и Ћурчић 
по 3 и Јован Миса Лаковић.
 Два бода која је за "зеленим столом" добио од Савеза пошто је сусрет са 
Јединством из Качарева регистрован 3:0 у корист Радничког (јер је један играч 
противничког тима играо иако није имао прва), изједначили су наш тим и Слогу 
на табели по броју бодова. Раднички је био у бољем положају због већег плуса у 
гол-диференцији, па је пред последње коло црно-белима требала победа за прво 
место које би га одвело у бараж за виши ранг.
 Раднички је савладао екипу из Вршца (6:1; уз три гола Петковића), а како 
је Слога ремизирала  у Банатском Карловцу постало је јасно да је шампион тим из 
Ковина.
 Уследио је бараж за Војвођанску лигу. У невероватном амбијанту Раднички 
је дочекао ЛСК из Лаћарка пред чак три хиљаде навијача на стадиону у Ковину. Од 
тога је око хиљаду дошло из овог села из општине Сремска Митровица.
 Два гола Ћурчића и један Јереминова донела су Радничком победу од 3:1 и 
лепу предност пред реванш у Лаћарку. У узвратном сусрету пред још већим бројем 
гледалаца (пет хиљада, од тога око 500 Ковинаца), Раднички је изгубио 1:0, али је 
ипак обезбедио повратак у виши ранг због укупне победе у овом двомечу од 3:2. 
 Велики број навијача и пријатеља клуба сачекао је играче у Ковину и 
славље је трајало до јутарњих сати.
 “Имали смо предност и томе смо подредили игру. Циљ нам је био 
да добијемо битку на средини терена и не дозволимо им да се размахну”, 
изјавио је после утакмице тренер Радничког Дедић. 
 Ковинске не помињу тренутак када је Дедић на клупи заменио Јереминова.
 "Мере стабилизације у држави", како наводи локални лист, биле су 
разлог да се црно-бели састав за сезону 1980/81. припрема у Ковину. 
 Иначе, како би допунио клупску касу, клуб је свакога дана од 16 до 21 сат 
организовао томболу у клупском ресторану Стадион.
 У Раднички су стигли Малешић из Пролетера и Гласновић из делиблатског 
Омладинца, а помињала се могућност да би у саставу могао да се нађе још једном 
и Милован Ђукић. Реч је о робусном центархалфу који је у сезони 1974/75. играо 
за Раднички, а затим прешао у Јединство из Сурчина. Тамо су га приметили људи 
из Партизана, па је убрзо одиграо и пробну утакмицу за београдски састав, чију су 
генерацију у том тренутку на терену предводили Ненад Стојковић и Момчило 
Вукотић.
 Пред почетак прве-нства Јован Лаковић одлази у Омладинац из Делиблата, 
у којем је остао до пролећног дела, а онда се вратио у Раднички.
 У част ослобођења Ковина Радничком је гостовао ОФК Београд. Црно-бели 
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тим је изгубио од популарних 
"романтичара" са Карабурме  
са 4:1. Голове за ОФК постигли 
су Зеленовић 2, Уковски и 
Марић, а на овој утакмци од 
активног играња опростили 
су се Лацмановић, Шалипур, 
Анђелић и Драгић.
 Уз један од најслабих 
бодовних учинака у историји 
клуба за полусезону – свега 
шест и без победе на до-
маћем терену првенство је 
остало упамћено и по по-
жару у којем су изгореле 
клупска зграда и ресторан 
Стадион, услед кратког споја 
на инсталацијама, писале су 
Ковинске. 
 Како је клуб остао 
без просторија, привремено 
решење била је селидба у 
стару зграду Водопривреде, а 
део грађевинског материјала 
са исте локације понуђен је 
Радничком за градњу нових 
просторија. Дневни лист 
Спорт такође је понудио 
помоћ. Намера је била да 
организује долазак Звезде 
и Партизана у Ковин, који 
би одиграли неколико 
пријатељских утакмица, а комплетна зарада била би намењена изградњи нових 
просторија.
 Панчевачки Динамо уплатио је на рачун Радничког 10.000 тадашњих динара.
 У три кола наставка првенства Раднички је победио Младост из Апатина 
голом Комаромија, затим ремизирао са Хајдуком из Куле и изгубио од Црвенке. 
После овог пораза смењен је тренер Дедић, а Стручни савет који су чинили 
председник Буфан, Анђелков, Чичић, Михајлов, Деспинић и Ђукић преузео је 
вођење првог тима.  
 Тренерска смена ипак није донела жељени резултат па је Раднички као 
претпоследљи тим првенства, за још "један степеник" деградирао свој положај у  
југословенском фудбалу.
 Црно-бели су почетак сезоне 1981/82. дочекали у Јужнобанатској А лиги у 
друштву староседелаца и општинских ривала Пролетера и Омладинца.  
 Раднички је на премијери првенства савладао БАК (3:0; стрелци су били 
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Голубовић 2 и Љиљанић), а победио је и  у Делиблату (2:1). После ремија у Панчеву 
против Радника (3:3), црно-бели тим је нанизао чак седам победа. Савладани су: 
Спартак у Дебељачи (2:1), затим Караш из Јасенова (6:1), имењак из Вршца (4:1), 
Граничар из Милетићева (5:2), Слога у Пландишту (3:2), ПСК Панчево (3:0) и Утва 
такође из Панчева (3:1). Серију победа прекинуо је Пролетер у Мраморку пред око 
пет стотина гледалаца, општински дерби завршен је резултатом 0:0.
 У то време током паузе између два дела првентва играна је традиционална 
утакмица између репрезентација општина Панчево и Ковин. За нашу су те године 
наступали: Лековић, Фићи, Јован и Иван Лаковић, Благојевић, Јеремиов и 
Мијић  (Раднички), Лазовић, Малешић, Поповић и Стошић (Пролетер), као и 
Давид и Дошен из (Плавог Дунава). Утакмица је одиграна у Страчеву.
 Током зимске паузе тим је још једном преузео Драган Јереминов. 
 Раднички је други део првенства одиграо без пораза, а титулу је "оверио" у 
Банатском Карловцу против Пролетера победом од 2:1. 
 Пут до Војвођанске лиге био је поплочан још једном неизбежним баражом. 
Противник Радничког била је екипа АФК-а из Аде. Тим из севернобанатског округа 
победио је на домаћем терену (1:0), док је у Ковину Раднички постигао гол више 
за укупан тријумф у двомечу (2:1). Пред око хиљаду гледалаца Раднички је голом 
Благојевића повео, да би Коларски прецизним ударцем из слободног ударца у 
81. минуту са 25 метара "одвео" тим тренера Јереминова у виши ранг.
 Сезона 1981/82. остала је упамћена и по рекордној победи у дотадашњој 
историји клуба. Са 15:1 савладан је Плави Дунав у Купу, што је уједно био и нови 
рекорд такмичења. Претходни је држала ковинска Фортуна која је 1972. савладала 
Будућност из Малог Баваништа (14:1).
 У следећем мандату у Војвођанској лиги Раднички је у континуитету наступао 
до јуна 1987. године.
 Раднички је у ново првенство ушао са истим тимом, јачи за Ћурчића којем 
је истекла суспензија. Старт ковинског састава био је испод очекивања. На прву 
победу чекало се чак 11 кола, а до тада су освојена свега три бода.
 Првенац је уписан против Јединства из Новог Бечеја головима Ћурчића 
и Петковића за коначних 2:0, али то није било довољно да Јереминов избегне 
отказ. Шеф струке постаје још једном Арсеновић, са којим на тренинге Радничког 
редовно долазио и легендарни фудбалер београдског Партизана Стјепан "Штеф" 
Бобек, који је на 468 утакмица за Партизан постигао 403 гола. За Београђане 
је играо од 1945. до 1959. године, а дрес са државним грбом носио је 63 пута и 
постигао 38 голова.
 Бобек је у једној изјави за Ковинске новине рекао "да га чуди лош пласман 
Радничког с обзиром да има јако добре фудбалере".
 Сарадња на релацији Раднички – Арсеновић није трајала дуго. После свега 
три утакмице Арсеновић је смењен.
 Трећи тренер у сезони тако је постао Тодор Олушки из Новог Сада, 
некадашњи савезни судија. Олушки је дебитовао поразом у Меленцима на старту 
другог дела, док је први тријумф уписао против Младости из Бачког Јарка (2:0).
 Серија од четири победе током које су побеђени имењаци из Сомбора (4:0), 
Бајмока (2:0) и Вршца (2:1), те Црвенка (3:0; Петковић, Благојевић и Коларски 
стрелци), усидрила је Раднички у мирну луку и обезбедила му опстанак.



253

Фудбалски клуб Раднички

 Два играча Радничког (Ћурчић и Бошковић) наступила су за репрезентацију 
лиге у традиционалном сусрету  против шампиона првенства, те године - Врбаса.
 Нова сезона отворена је још једном тренерском сменом у Радничком. Уместо 
Олушког шеф струке постао је Ђорђе Качунковић, Панчевац који је претходну 
сезону тренирао Јединство из Брчког.
 Екипа је остала без талентованог Бошковића, који је отишао у Пролетер, 
а потом изградио завидну интернационалну каријеру играјући за француски 
Валенсијен, кипарски Аполон... Пут Зрењанина отишао је и Ћурчић, Самарџић се 
вратио у Нови Сад, а Љиљанић у Плави Дунав.
 Раднички није блистао ове сезоне, опстанак је обезбедио победом у 
последњем колу против Агроуније у Инђији (2:1) головима Остојића и Петковића.
 Током сезоне ковински састав се уселио у нове клупске просторије изграђене 
након пожара, а недуго затим Млада репрезентација Југославије гостовала је у 
Ковину и одмерила снаге против Репрезентације општине. Очекивано "плави 
клинци" славили су убедљиву победу резултатом 15:0. Наступили су у следећем 
саставу: Пудар (Гавриловић), Б.Ђуровски, Дробњак (Брновић), Катанец, 
Елзнер, Димитријевић, Кајтаз, Смајић (Ђуровић), Стојковић (Панчев), 
Грачан, Чапљић (Туце). Чак 8 голова постигао је Дарко Панчев, Кајтаз (4), Бошко 
Ђуровски 2 и Туце 1. Тренер репрезентације био је Иван Топлак.
 У паузи између две полусезоне Јован Миса Лаковић, један од најбољих 
централних бекова у историји клуба, одлучио је да заврши каријеру. Јован Лаковић 
- Миса изабран је за спортисту године 1978, а у кратком образложењу, између 
осталог пише и да је "један од најбољих центархалфова лиге, ненадмашан 
у игри главом, један од најбоље оцењених играча трећег ранга такмичења 
(група Војводина) по новосадском Дневнику". Пехар СИЗ-а за физичку културу 

Драган Јереминов (тренер), Драгослав Хаблик, Драган Љиљанић, ?,  Јован Миса Лаковић, 
Драган Илић и Вишеслав Игњатовић (стоје), Иван Благојевић, Мирољуб Остојић, 

Живорад Јереминов, Иван Лаковић, ?, Ференц Фићи (чуче)
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општине Ковин Јовану Лаковићу предао је специјални гост, репрезентативац 
Југославије и фудбалер Црвене звезде Драгослав Шекуларац.
 Поводом Дана младости у Ковину је гостовао Партизан. Београдски тим 
дошао је у готово најјачем саставу  - од првотимаца изостали су само Момчило 
Моца Вукотић и голман Ранко Стојић. Раднички је имао комбинован састав, 
појачан играчима из гарнизона, а међу њима био је и  Звонко Живковић, управо, 
играч Партизана на одслужењу војног рока у нашем граду. Звонко Варга, такође 
војник и фудбалер поменутог  клуба из Београда није играо због повреде. Утакмица 
је завршена победом Београђана 8:4, а три гола за Раднички дао је Живковић, док 
је једном мрежу ривала погодио Коларски.
 Стрелци за Партизан били су: Смајић и Јешић по 2, Поповић, Манце, 
Милутиновић и Радуловић.
 И у сезони 1984/85. Раднички је био у групи тимова који су се борили за 
опстанак. На полусезони ковински састав је био претпоследњи.
 У паузи између јесењег и пролећног дела добио је непланирано појачање 
у Ћурчићу, који је дебитовао против тима из Бачког Јарка у победи нашег тима од 
4:0. Мирослав Ћурчић је постигао гол  и убележио три асистенције Чањију, који 
је тако дошао до хет-трика.
 Две победе које су обезбедиле опстанак Радничком биле су против Бачке 
у Ковину (3:1) и над Јединством из Новог Бечеја, која је Ковинцима припала за 
"зеленим столом" након жалбе.
 Уз изборен опстанак сезону су улепшала и два појединачна признања. 
Голман Горан Вујовић је уз просечну оцену 7,21 био други најбоље рангирани 
голман лиге, док је Ласло Чањи са 15 голова  био трећи на листи стрелаца.
 У новом првенству 1985/86. у Војвођанској лиги Раднички је био слабији за 
Ћурчића, који се вратио у Пролетер, и Благојевића и Остојића који су престали 
са активним играњем.
 Састав Радничког изгледао је овако: Вујовић, Лазаревић (голмани), 
Петрић, Илић, Пантић, Кожокар, Суботин, Гласновић, Јаћимовски, Дилпарић, 
Петковић, Чањи,  Тасић, Радуловић и Потић. 
 Неколико припремних утакмица пред почетак сезоне Раднички је одиграо 
против Ирцебе Будуа, алжирског трећелигаша, који је тренирао некадашњи играч 
ковинске Фортуне - Душан Дошен. 
 Раднички је головима Чањија савладао Хајдук у Кули (2:1) у првој утакмици 
новог првенства. А добре игре током јесени резултовале су да Ковинци сезону 
заврше као шести на табели. 
 Раднички је до полусезоне савладао још и Славију (2:0), Раднички из Вршца 
(2:1, головима Чањија и Петковића), затим Агроунију (2:0; Чањи и Гласновић), 
Срем (2:1), Бачку (2:1, оба гола постигао Јаћимовски) и Индекс (2:0). У Панчеву је 
пред четири хиљаде гледалаца поражен од Динама (4:0).
 Први део сезоне обележила је и тешка повреда (лом вилице) голмана 
Вујовића у Бачкој Паланци након неопрезног старта једног од играча домаће 
екипе. После повреде Вујовића међу стативе је стао млади Лазаревић. 
 Добре партије Радничког у првом делу првенства препоручиле су тренера 
Качунковића имењаку из  Вршца, док је у Ковин дошао као нови шеф струке 
Небојша Вучковић, бивши тренер Бачке из Бачке Паланке. Из истог клуба 
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пристигао је и  Жељко Цмиљановић, а  из Слоге (Банатско Ново Село) - Доријел 
Беко.  
 Припреме за наставак сезоне Раднички је на позив Полоније одрадио у 
Пољској, заједно са колегама из кошаркашке секције Спортског друштва, а тренер 
Вучковић био је изузетно задовољан условима за тренинг у Пољској. На 6 утакмица 
наш тим је уписао 2 победе и  4 пораза.
 Серија пораза у Пољској у пријатељским сусретима, настављена је и у 
првенству у борби за бодове.  У девет кола наставка Раднички је освојио свега два 
бода. Серија очајних резултата прекинута је победом над Апатином (1:0), али се 
свела на причу о кокошки и зрну, с обзиром да су уследила још три неуспеха у низу 
у  Вршцу (1:2), Инђији (0:3) и од Динама из Панчева у Ковину (0:2), па је после једног 
од најбољих пласмана током првог дела, лигаш из нашег града морао да упали 
"црвени аларм".  
 Клуб је још једном контактирао Арсеновића као помоћ Вучковићу, 
како би успео да избегне испадање из лиге. Међутим, након победе над Сремом 
(Гласновић и Чањи стрелци), Раднички је изгубио од Бачке и Индекса и коло пре 
краја остао и без теоретских шанси за опстанак, тако да је било јасно да ће наредне 
сезоне играти у Банатској лиги. 
 На "спуштању завесе" у сезони Раднички је поражен резултатом 10:3 од 
Црвенке што је један од најубедљивијих пораза црно-белих у Ковину од како се 
лопта закотрљала на терену у нашем граду.
 Реорганизацијом лига 1984. године између Војвођанске и Јужнобанатске 
"ушњирана" је још једна - Банатска.
 Радничком је у сезони 1986/87. амбиција била инстант повратак у виши 
ранг, а колико је зацртани циљ био нереалан показао је крај првенства, када се 
ковински састав нашао међу тимовима који су испали из лиге. Тако је у само две 
сезоне ковински лигаш из трећег стигао у пети ранг југословенског фудбала.
 Пре него што је почело првенство у Банатској зони, тренер Вучковић је 
решио да поново буде играч, па је напустио Ковин и прешао у Чукарички, тако да је 
Арсеновић још једном постао шеф струке.
 Радничком се пред сезону у Јужнобанатској лиги стањио играчки кадар. 
Вујовић је прешао у Динамо из Панчева, Рнић у Бачку, Соколовић се вратио у 
Брестовац, Цмиљановић је каријеру наставио у Обилићу, Потић у Делиблату, а 
исписнице су узели и Јаћимовски, Суботин и Пантић. 
 Раднички је сезону отворио победом у Брестовцу (3:2), а потом изгубио у 
Меленцима  (5:1) и  од БАК-а  пред домаћом публиком (3:0). Серија пораза у гостима: 
у Уљми (3:2), Црепаји (2:1), Равном Тополовцу (2:1), Крајишнику (3:0) и у Лукићеву 
од Младости (4:0), оставила је Раднички без шанси да се пласира у виши ранг, а 
тренера Арсеновића без ангажмана.
 Екипу је преузео још једном Јереминов, али није успео да је спаси испадања.
 Сезона 1987/88. у Јужнобанатској лиги отворена је поразом у Мраморку. 
Једни гол довољан за победу домаћег Пролетера постигао је Чолак.
 Раднички је тражио форму до сусрета са лидером из Банатског Брестовца, 
којег је савладао 3:1, головима Попадића (2) и Игњатовића, после којег је нанизао 
још шест победа за друго место на полусезони.
 Припрема за наставак обављене су на Чардаку, а састав ковинског тима 
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био је следећи: Крушковић, Јовановић, Миловац, Ранковић, Фићи, Шебешћен, 
Рађеновић, Петрић, Илић, Александар Рнић, Мирко Рнић, Ђорђевић, 
Бошковић, Митковић, Шибер, Петковић, Дилпарић, Радуловић, Игњатовић, 
Попадић, Кожокар, Бакош, Стаменковић и Љубенковић.
 Раднички се у првом колу наставка реванширао Мраморчанима за пораз 
из првог дела головима Игњатовића и Радуловића. До краја првенства водио је 
борбу за прво место са панчевачком Утвом, коју је победио (3:0) у Ковину, головима 
Дилпарића 2 и Милошевића. Вредна помена је и рекордна победа против Слоге 
из Пландишта од 14:1.
 Ковински састав је сезону завршио са 22 победе, 4 пораза и 4 ремија уз гол 
разлику 90:17.
 Остао је уписан и број наступа: Дилпарић, Шибер, Петрић, A.Рнић по 28, 
Фићи 27, Ранковић и Ђорђевић по 25, Радуловић и Бошковић по 24, Игњатовић  
и Петковић по 21, Крушковић 17, Миловац 13...
 Уз прво место у лиги, Раднички је освојио и општински куп. У финалу је 
савладан Гарнизон са 5:4 на пенале. Голмана Фахрудина Омеровића (који је тада 
био члан Партизана из Београда, а на одслужењу војног рока у Ковину) савладали 
су: Петрић, Ђорђевић, Ранковић, Бошковић и Фићи. За чету ЈНА играо и Бошко 
Ђуровски из Црвене звезде.
 Пред ново првенство које је почело 1988. године Раднички се вратио 
у Банатску зону, која је након још једне реорганизације постала пети степен 
такмичења у  југословенском фудбалу, оно што је претходно била Јужнобанатска 
лига.
 У овој сезони уведено је ново правило (које је важило две године), а по 
којем су се по истеку 90 минута, у случају нерешеног резултата, изводили пенали. 
Бољи извођач освајао је бод, поражени после пенала имао је исту судбину као и 
екипа којој се то догодило у регуларном току утакмице.
 Раднички је већ у првом колу могао да испроба ново правило пенал-бода. 
Освојио га је у Српској Црњи после ремија  након 90 минута (1:1) Ковинци су 
прецизнији били са "беле тачке" – 7:6.
 У овој сезони Раднички је угостио београдску Црвену звезду и изгубио 7:0, а 
две пријатељске утакмице одиграо је у Мађарској, против Чонграда трећелигаша  
1:1 и  Сегедуша из четврте лиге којег је победио резултатом 4:1.
 Пред нову сезону 1989/90. у клуб се вратило неколико искусних играча: 
Гласновић, Чањи,(голман) Вујовић, затим из Колоније Вељић и Драган Мило-
шевић, а  првом тиму су прикључени и омладинци: Дарко Ковачевић, Драган 
Ђукић, Дарко Кошут, Златко Радић и Слободан Радојевић. 
 Радничком је доста дуго требало да ухватио победнички ритам. Екипу је 
"пробудио" голман Миловац одличном партијом у победи над Пролетером (4:0), 
а још боље игре тим је пружио у другом делу сезоне, када се пробио до четвртог 
места.
 Исти пласман Раднички је имао и наредне сезоне 1990/91. Ковинске бележе 
да је екипа освојила 27 бодова, а да је тренер Праштало имао следећи састав 
на располагању: Ранковић, Радић, Илић, Петрић, Тасић, Бошковић, Шибер, 
Ђорђевић, Вујасиновић, Петковић, Кошут, Лукић, Рађеновић, Миловац, 
Фићи, Домокош, Зоран Кривошић, Јожеф Комароми, Оливер Ференчек, Петар 
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Јевтић и Стеван Мојсиловић. Мојсиловић је по окончању играчке каријере 
изградио веома успешну тренерску. Био је помоћник у Обилићу и Црвеној звезди, 
а као шеф струке водио је између осталих следеће клубове: Могрен, Домжале, Рад, 
Малаван (Иран), Спартак, Јагодину и Нови Пазар.
 Драган Милошевић и Петар Стаменовић пред првенство су отишли су 
Омладинац из Делиблата, а  Звонко Попадић  у Динамо из Панчева.
 У сезони 1991/92. Раднички је имао новог тренера - Мирољуба Остојића.
Састав је био готово непромењен: Мирко и Александар Рнић, Ђоковић, 
Ранковић, Петрић, Домокош, Милошевић, Коларски, Михајлов, Тодоровић, 
Ђорђевић, Вујасиновић, Радуловић, Ковачевић, Попадић, Бошковић.
 После два изгубљена сурета у три стартна кола, остатак сезоне Раднички је 
завршио без пораза. Добре игре најавио је Александар Рнић голом за бод у Белој 
Цркви у утакмици против БАК-а (завршена 1:1), да би у следећем колу у Ковину 
Будућност из Српске Црње претрпела убедљив пораз (5:2). Троструки стрелац био је  
Радуловић,  док су по гол постигли Владислав Ранковић и седамнаестогодишњи 
Милан Тодоровић, коме је ово био првенац за сениоре у црно-белом дресу.
 У овој сезони фудбалска 
јавност је почела да упознаје и 
Дарка Ковачевића, најуспешнијег 
фудбалера којег је наш град дао. 
Први гол који архива Ковинских 
новина бележи био је на утакмици 
против Слоге у Банатском Новом 
Селу, која је завршена нерешено 
(2:2).
 Ковачевић је 1992. прешао 
у Пролетер из Зрењанина, а током 
каријере играо је још и за следеће 
клубове: Црвену звезду, Шефилд 
венсдеј, Реал Сосиједад, Јувентус, 
Лацио и Олимпијакос. Са Црвеном 
звездом има две титуле и један 
Куп Југославије, са Олимпијакосом 
две титуле шампиона и два Купа 
Грчке, док је са Јувентусом освојио 
Интертото куп. Био је први стрелац 
Купа УЕФА у сезони 1999/2000. 
(постигао је 10 голова), а једном 
је био најбољи страни фудбалер 
грчке лиге. За државну репрезентацију одиграо је 59 утакмица и дао 10 голова. 
 Говор бројки Ковачевићеве каријере је овакав: у Пролетеру из Зрењанина 
на 63 утакмице у првенству постигао 25 голова. У Црвеној звезди за коју је играо од 
1994. до 1996. године на 47 утакмица дао је 37 голова, док је у енглеском Шефилду 
био четири пута стрелац на 16 првенствених утакмица. За Сосиједад је у два 
мандата (од 1996. до 1999. и од 2001. до 2007. године) на 261. утакмици Примере 
дао 92 гола. У Јувентусу је играо од 1999. до 2001. година и на 63 утакмице постигао 
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21 гол. Потом се кратко задржао у Лацију (у седам мечева није се уписао у стрелце) 
да би затим уследио повратак у Сосиједад. Дарко Ковачевић (на слици) каријеру 
је завршио у Олимпијакосу где је на 60 утакмица дао 31 гол.
 Раднички је у овој сезони освојио и Куп Јужног Баната, а прилику да се 
нађе међу 32 најбоља тима у овом такмичењу на нивоу државе, када се укључују 
и тимови из Прве лиге, ускратио му је Динамо из Панчева. Панчевци су победили 
наш тим 1:0 голом у финишу сусрета. 
 Сезону у Банатској лиги Раднички је завршио као други са 43 бода, осам 
мање од лидера Јединства из Новог Бечеја, али је реорганизација лига погурала и 
ковински састав у виши ранг. 
 После шест година Раднички се тако поново нашао у Војвођанској лиги. 
Тренер Остојић преузео је Хајдук са Лиона, а на клупу ковинског тима сео је 
Светозар Ракић, некадашњи играч Слободе из Тузле и 1991. године тренер 
Златара из Нове Вароши.
 Амбиција Радничког у сезони 1992/1993. била је средина табеле, а клуб је на 
полусезони  као седмопласирани био у домену зацртаног са свега три бода мање од 
Пролетера из Б. Карловца на трећем месту. Први стрелац екипе био је Радуловић 
са 11 голова, а постава која је играла на највише утакмица изгледала је овако: 
Дардић, Петрић, Николић, Радић, Рнић, Шибер, Малешић, Вујасиновић, 
Радуловић и Павловић.
 Пред старт другог дела првенства тренера Ракића заменио је Качунковић, 
који је заједно са Благојевићем (до тада помоћни тренер Ракићу) и Павлом 
Анђелићем, шефом стручне комисије, водио утакмице.
 Сезона 1993/94. почела је још једним играчким егзодусом. Из Радничког 
одлазе Станишић, Вујасиновић, Николић, Дардић, Павловић, Шибер и 
Владимир Арсенов, а уз тражио се и тренер јер се Качунковић пензионисао.
 У првом делу сезоне, током које је тим, како наводе Ковинске, као прелазно 
решење водио  Иван Благојевић Раднички је освојио свега два бода (а због 
казне Савеза чак четири утакмице црно-бели нису могли да играју у Ковину као 
домаћини). Тада се већ назирало да Раднички крај првенства неће дочекати у истом 
рангу. 
 Ни у сезони 1994/95, у нижем рангу, ковински тим није блистао и био је 
пласиран у доњем делу табеле. Ипак, Радничком је још једна реорганизације лига 
донела неочекивану промоцију, односно пласман у Војвођанску лигу - Исток, која 
је постала четврти степен такмичења, јер је Фудбалски савез укинуо Трећу лигу.
 Сезону 1995/96. фудбалери Радничког завршили су као осми. Први стрелац 
тима био је Драган Милошевић са 22 гола, а један мање постигао је Предраг 
Малешић, а Павле Благојевић је потписао уговор са Земуном.
 Пред сезону 1996/97. једини локални лист у то време бележи да је Раднички 
наступао у следећем саставу: Мирко и Александар Рнић, Ђоковић Дардић, 
Михајлов, Радић, Николић, Арсенов, Азуц, Станковић, Тодоровић, Драган 
Милошевић, Ивица Милошевић, Илић (дошао из Младог радника), Остојић 
(Сартид 1913), Дејан Остојић и Александар Здравковић (Селевац), Звонко 
Пантовић и Ђорђе Малетић (Враново).
 Издања црно-белог тима била су просечна, као и плсаман на табели - 10. 
место.
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 Пред првенство које је стартовало 1997. године Раднички је ангажовао 
тренера Душана Дошена, а први пут после дуже времена амбиција је била напад 
на виши ранг. Раднички је на полусезони био други, али до краја првенства није 
упсео да испуни жељени циљ. 
 И у наредном првенству Раднички је имао исту амбицију - пласман у Трећу 
лигу. Дошена је на клупи заменио Мића Ћурчић, чији је помоћник био Јован 
Лаковић. 
 Раднички је полусезону завршио као трећи на табели, а два конкурента 
за пласман у виши ранг били су му Будућност из Банатског Двора и Лазарево. 
Првопоменути тим је у Ковину поражен резултатом 4:0, головима Динића 2, 
Драгана Милошевића и Живановића, пред око 1.500 гледалаца. 
 Овом победом Раднички је обишао на табели Дворане, а евентуални 
тријумф над Лазаревом, које је такође требало да гостује у Ковину, лансирало би 
црно-беле на прво место. Међутим, утакмица није одиграна због НАТО агресије 
на СР Југославију. Првенство је прекинуто, а табела у тренутку прекида на којој је 
Раднички био други, проглашена је и коначном.  
 И наредне сезоне Раднички је желео у виши ранг. Ковински  састав бележио 
је углавном победе, неке и веома убедљиве. Архива локалног листа наводи следеће 
резултате: Раднички Зрењанин (4:3), Падина (9:1), Омладинац Опово (8:1), Раднички 
Сутјеска (2:1), Пролетер Б. Карловац (4:1), Нафтагас Елемир (3:1) и Црвена звезда 
Војвода Степа (3:0)...
 Тим тренера Ћурчића дуго је држао лидерску позицију, да би овај после 
пораза од Билећанина у Сечњу од 2:1, поднео оставку.
 Након изненадне оставке стратега црно-белих Раднички је морао да нађе 
новог тренера. Избор је још једном пао на Бранка Дедића.
 Порази од имењака из Зрењанина, Падине која је већ исапла из лиге и 
лидера из Сутјеске (5:2), избацили су Раднички из трке за титулу, а Дедићу је уручен 
отказ. Јован Миса Лаковић и Иван Благојевић преузели су екипу уз "техника" 
Павла Анђелића.
 Поменути трио до краја сезоне изгубио је само меч у Белој Цркви од БАК-а, 
када је искључен играч Радничког и будући први стрелац лигe  Динић крај чијег је 
имена у рубрици голови стојао број – 34.
 Низ без пораза црно-белог тима био је овакав: Русанда у Ковину (6:0) Црвена 
звезда Војвода Степа у гостима (1:0), реми у Елемиру (1:1),  Спартак Дебељача (3:0), 
Партизан из Уљме (5:1) и Билећанин Сечањ (3:1).
 На крају првенства Раднички је имао 74 бода, три мање од шампиона из 
Сутјеске.
 И у сезони 2000/01, амбиција црно-белих била је виши ранг. Тренерски 
тандем остао је непромењен, али се у играчком поприлично "тумбало". Из Ковина 
су отишли: Динић у Динамо из Панчева, Ивица Милошевић у Ремонт из Чачка, а 
средину су променили и браћа Живковић,  Текијашки, Егић и голман Аврамовић. 
 Нови играчи Радничког постали су Драган Милошевић (Србобран), 
Ерене Пирков  (некадашњи играч Плавог Дунава из Скореновца, пристигао из 
Телеоптика), Александар Пејичић (Колонија), Марковски (Рудар Костолац), 
Николовски (Стари Тамиш), Бојан Ракоњац (Железничар Панчево), Маравић 
(Динамо Панчево), Грујић, Марковић и Станојевић (Сартид).
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 Два пораза Радничког на гостовањима у прва два кола у Елемиру (5:1) и 
Белој Цркви (2:1) били су, испоставило се, и једини током јесењег дела (на терену). 
Након тога Раднички је имао следеће резултате: победе над Старим Тамишем (5:0), 
Слободом из Нових Козараца (1:0), Лазаревом (2:1), Будућношћу из Алибунара (4:0), у 
Меленцима (1:0), БСК-ом (4:1), екипом из Уљме (2:1; када се међу црно-беле вратио 
Милан Тодоровић после епизоде у Панчеву, а млади голман Илија Марковић 
потписао за београдски Партизан), Глогоњем (2:0) и Пролетером из Банатског 
Карловца у Ковину (4:1). 
 Раднички због квара на аутобусу није отпутовао у Сечањ па је ову утакмицу 
изгубио 3:0 службеним резултатом, док је први део првенства завршен ремијем 
против лидера Јединства из Новог Бечеја резултатом 3:3. Раднички је губио 2:0, па 
је головима Текијашког и Николовског преокренуо на 3:2, да би гости голом у 70. 
минуту дошли до бода.
 На полусезони Раднички се одлучио за промену међу струком па је 
ангажовао Зорана Маџевског за новог тренера. Бивши голман Радничког 
Зоран Вујовић именован је за помоћног.  У екипу су се вратили Жељко  
Ђукић  (из  ЈНА)  и Ивица Милошевић (Ремонт), а велико појачање Раднички је 
добио у офанзивном везисти Срђану Брајовићу из Банатског Брестовца. 
 Други део сезоне отворен је "осветом" Елемиру за пораз на премијери 
првенства . Раднички је победио 5:0, головима Малешића 2, Рнића, Милошевића 
и Тодоровића. Потом су савладани Стари Тамиш (1:0; Малешић) и БАК (6:0; 
Текијашки 2, Драган Милошевић 2, Малешић и Тодоровић).
 Пораз у Новим Козарцима оставио је Раднички у заостатку два бода за 
лидером Јединством.  Ипак, седам победа у низу тима тренера Маџевског учиниле 
су да се саставу из Ковина не понови једна од претходних сезона. Црно-бели су 
преузели прво место на табели и нашли се пред вратима трећег ранга државног 
фудбала уз конце судбине у својим рукама.
 Победничка серија Радничког изгледала је овако: Билећанин Сечањ 
(2:1; Малешић и Ракоњац),  БСК Баваниште (4:1), Задругар  (4:1; Перошевић, 
Текијашки, Малешић и Тодоровић), Раднички у Зрењанину (7:0; Николовски 4 
гола, Малешић, Д. Милошевић и Текијашки), Будућност Алибунар (2:1), Црвена 
звезда (7:0; Николовски, Ракоњац по 2, Малешић и И. Милошевић) и Русанда 
Меленци у Ковину (4:0; Тодоровић 2, Николовски и Малешић).
 Након ове серије Раднички је имао четири бода више од Јединства (61:57), 
а после ремија у Новом Бечеју (0:0) постало је јасно да ће ковински састав у виши 
ранг. 
 Раднички је до краја првенства савладао екипе из Уљме (6:0), Глогоња (6:0) 
и Банатског Карловца (6:2).
 После 30 одиграних кола, завршни биланс Радничког био је овакав: 23 
победе, 2 ремија и 5 пораза, гол-разлика 93:27. Црно-бели тим имао је осам бодова 
више од првог пратиоца на табели – Јединства.
 У ревијалном сусрету Раднички је савладао репрезентацију Лиге 3:2.
 Састав који је изборио пласман у Српску лигу – група Војводина: Александар 
Рнић капитен, Давор Маџевски, Мирко Рнић, Малешић, Бранислав Ћосић, 
Ракоњац, Перошевић, Тодоровић, Крстин, Михајлов, Петковић, Брајовић, 
Текијашки, Драган Милошевић, Николовски, Бранислав Станковић, Ђукић, 
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Шампионски састав на крају сезоне 2000/2001. Стручни штаб и играчи с лева 
на десно: Зоран Вујовић (помоћни тренер), Александар Рнић, Давор Маџевски, 
Мирко Рнић, Предраг Малешић, Бранислав Ћосић, Бојан Ракоњац, Владимир 

Перошевић, Милан Тодоровић, Владимир Крстин, Жељко Михајлов, Зоран Маџевски 
(тренер), Петковић (стоје), Срђан Брајовић, Срђан Текијашки, Драган Милошевић, 

Николовски, Бранислав Станковић, Жељко Ђукић, Ивица Милошевић и Јозеф Езе 
(чуче)
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Ивица Милошевић, Азуц, браћа Пирков и Џозеф Езе. Езе је Нигеријац, а  у Ковин 
је стигао из Железника и вероватно је први интернационални играч у ковинском 
спорту. Иако је мало играо био је љубимац навијача и током сваке утакмице, било 
да је на клупи или терену, барем једном је поздрављан скандирањем: "Летс го, 
Џозеф!".  
 Толико очекивана сезона (2001/02)  у трећем рангу почела је одласцима. 
Драган Милошевић је прешао у Србобран, Текијашки у ПСК, Шкорић у Сремску 
Митровицу, Азуц у Партизан из Гаја, а нове клубове пронашли су и Предраг 
Малешић, Ивица Милошевић и Бранислав Станковић.
 У клуб су стигли само млади голман Имре Молнар из Плавог Дунава и Игор 
Ђорђевић из Вранова.
 Раднички је стартовао поразима у Шиду (4:1) и од имењака из Бајмока 
пред домаћом публиком, а онда је успео да повеже редове. Савладао је Бачку 
(3:2; Тодоровић, Николовски и Ракоњац), затим екипу из Сутјеске (2:1; Ђукић и 
Перошевић), АИК (2:1; Перошевић и Брајовић), ремизирао са Јединством Стевић 
(2:2; Николовски, Тодоровић) и победио Бачку из Бачке Паланке (2:0; Брајовић и 
Тодоровић).
 Победа над Црвенком (2:0; Тодоровић и Николвски) међу присталицама 
црно-белог тима улила је наду да би Раднички мога да опстане у лиги и заузме 
једно од места у средини табеле. Наде је подгрејавала и табела, Раднички је у том 
тренутку био једанаести са 16 бодова.
 Ипак, испоставило се да је поменути период био и најбољи део сезоне 
Ковинаца. До полусезоне освојен је само један бод (реми са Цементом у Ковину), 
па је Раднички склизнуо ка дну табеле.
 На полусезони у Ковин се вратио Малешић, док је Тодоровић отишао у 
Смедеревску Паланку, а Михајлов у Колонију.
 Раднички је у другом делу стартовао победама против Шида (2:1; уз 
мајсторство Срђана Брајевића и гол из корнера) и Бачке (4:0; повратник 
Благојевић Павле 2, Брајовић и Николовски), а од тог тренутка кола црно-белог 
тима кренула су низбрдо. У седам мечева Раднички је поражен чак пет пута, од 
тога у два наврата и катастрофално – од Текстилца у Ковину (6:0) и у Качареву од 
Јединства (7:0).
 На гостовању у Србобрану Елану није се појавио тренер Маџевски, у 
Беочину цела екипа, а у Бачкој Паланци, услед недовољног броја фудбалера, 
Раднички је одлучио да "шверцује" једног играча. То је откривено, а уз појединачне 
казне Фудбалски савез је одлучио да тим из нашег града стартује са девет бодова 
минуса у наредној сезони.
 И поред неславне епизоде, Раднички је због реорганизације система 
такмичења и наредне сезоне остао у истом рангу, који је прекрштен у Прву 
војвођанску лигу. У међувремену је и Савез смањио казну за четири бода.
 Из клуба је отишао тренер Маџевски, кога је наследио Дошен, а поред 
новог тренера пристигло је још и дванаест играча: Буфан, Стојшић, Бањаи, 
Јовановић и Каначки (Партизан из Гаја), Урошев и Ранчић (БСК Баваниште), 
Коловић и Мусуровић (Омладинац Делиблато), Пејичић  (Колонија), Марковић 
(Партизана Београд) и Киш (из Сартида).
 Раднички је у првих пет кола освојио само бод, па је Дошена заменио 
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Драган Симовић из Смедерева, али је црно-бели тим и даље пружао лоше партије, 
толико да није успео да се "одмрзне" и бар нулира казну Савеза из прошле сезоне.  
 Симоновић је до полусезоне забележио све поразе, тако да је смењен, а 
на клупи га је заменио Мирољуб Саулић. На скупштини клуба професор Богдан 
Бранковић изабран за доживотног почасног председника Радничког.
 У другом делу сезоне Раднички је наступао у следећем саставу:  Дејан Азуц, 
Жељко Ђукић, Борко Каначки, Мирослав Рајић, Данијел Думитру, Горан 
Јовановић, Давор Шајић, Никола Добрић, Имре Молнар, Душан и Дарко 
Лаковић, Саша Потић, Дејан Јереминов, Марко Рајковић, Матија Мусуровић, 
Ненад Ковачевић, Милош, Ненад и Данијел Ђорђевић, Марко и Иван Грбовић, 
Илија Марковић, Петар Ђуричковић и Југослав Ивковић.
 Порази су били саставни део и пролећног дела првенства, од тога неки 
вероватно и најтежи у историји клуба: од Полета у Растини (10:0), од Југовића (6:1), 
у Новој Пазови (9:1).
 После две сезоне у трећем рангу Раднички је испао у Војвођанску лигу - 
Исток. Још једном нова сезона, значила је и долазак новог тренера. Саулића је 
заменио имењак Милић.
 После само две победе у првих 10 кола над Бегејем (2:1; Ненад Ковачевић 
и Николић) и Јединством из Новог Бечеја (3:2, Милошевић, Ковачевић и Ненад 
Ђорђевић), управа је сменила Милића. Клупа је "припала" Слободану Ћурчићу 
који је за Раднички играо од 1977. до 1979. године.  
 Раднички је на полусезони решио да ојача играчки кадар па су доведени: 
Предраг Малешић (из Петровца), Срђан Стефановић  (Колонија), Владимир 
Крстин (Будућност Мало Баваниште), Мирослав Рајић (Голобок), Александар 
Рнић (Плави Дунав), Никола Младеновић и Марко Јовановић (Сартид). Из клуба 
су у суботички Спартак отишли Давор Видосављевић, Ненад Ковачевић и Еди 
Киш.
 Раднички је у прва четири кола наставка победио Раднички (Зрењанин) 
и Пролетер (Банатски Карловац), а изгубио од Старог Тамиша и Слободе (Нови 
Козарци) и као дванаести на табели био далеко од петог места које је значило и 
останак у лиги, пошто је најављена још једна реорганизација.
 Ипак,  испоставило се да је победа над  БАК-ом из Беле Цркве (2:0; 
Младеновић и Пушица) била прекретница у сезони. Раднички је до краја првенства 
савладао све противнике и изборио останак у лиги. Дакле, побеђени су Сечањ (1:0; 
Ивица Милошевић), Крајина (3:1; два гола Малешића) лидер првенства Спартак 
из Дебељаче (3:0; Рнић, Рајић и Ђорђевић), Полет Избиште (3:0; Рајић, Малешић 
и Ђукић), ПСК (1:0; Ненад Ђорђевић) и коначно у одлучујућем сусрету Русанда у 
Меленцима (2:0; Милошевић и Грбовић).
 Испоставило се да сезона у години великог јубилеја није била за понос.
 У првих пет кола освојен је само бод - реми са Српском Црњом.
 Убрзо након тога тренер Ћурчић је добио отказ, а шеф струке постао је 
Срђан Текијашки.
 Како је првенство одмицало, Раднички је "хватао конце" и прикључак са 
екипама ван зоне опстанка, али је због грешке администрације на крају сезоне 
ипак испао из лиге. Наиме, Радничком  је победио у Новом Милошеву 1:0 (ефектним 
лоб ударцем Бобана Велчановића) али је на овој утакмици играо Ђурђевић, који 
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 У Сезони 2004/05. Раднички је прославио век постојања. Гост на прослави 
био је београдски Партизан, који је победио домаћи састав резултатом 5:1.
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није имао право наступа због "парних" картона. Савез је регистровао утакмицу у 
корист домаћег тима резултатом 3:0, а нашем тиму су одузета четири бода која су 
утицала да се Раднички пресели у нижи ранг.
 Након селидбе у нижи ранг Раднички је  остао готово без комплетне стартне 
поставе. Клуб су наспустили: Константиновић и Велчановић (Инон), Малешић (?),  
Динић (Мраморак), Ђурђевић, Видосављевић и Ковачевић (Динамо Панчево), 
Младеновић (Смедерево) и Ђукић (Партизан Гај).
 Раднички је у Јужнобанатској лиги у сезони 2005/06. био конкурентан за 
пласман у виши ранг све до прва два кола наставка, када је у Ковину изгубио од 
Падине (5:1) и у Панчеву од Динама (4:2).
 Раднички је и у првом делу првенства у Ковину изгубио од Динама (6:0), а 
Ковинске новине бележе да је чак седам бивших играча Радничког, из претходних 
неколико сезона, било у саставу Панчеваца, које су са клупе предводили Маџевски 
и Текијашки, који су такође, радили у клубу из нашег града.
 Сезону 2008/09. Раднички је завршио као четврти. Црно-бели су на крају 
првенства заостали 21 бод за шампионом Борцем из Старчева, али им за утеху 
остаје да су га у Ковину савладали са убедљивих 5:0. У лиги се такмичио још један 
тим из наше општине - Партизан из Гаја, који је заузео треће место. Сусрет у којем 
је Раднички био домаћин припао је Партизану 3:0, док је у реваншу било 1:1. 
 Наредне године кроз лигу је протутњао Пролетер из Банатског Карловца. 
Раднички је био други, али је заостајао за лидером чак 16 бодова. Оба пута Пролетер 
је поразио Ковинце (2:1 и 5:4). Оба општинска дербија против Гајчана припала су 
Радничком (3:1 и 5:0).
 И следеће године Раднички је завршио као други. Овога пута иза градског 
ривала Колоније  која је сакупила седам бодова више од Радничког (60:53). У првом 
првенственом градском дербију у историји Колонија је победила (4:0), док јој се 
Раднички реванширао истом мером у другом делу првенства.

Шарановић, Савић, Јекић, Петрић, Брајевић, Новаковић, Николић, Ђорђевић, 
Јелисављевић, доктор Вулићевић, Младеновић, Рајић, Тодоровић (тренер), 
Раденковић, Потић, Боснић, Бошковић, Пушица, Васиљевић, Миладиновић, 

Бинђа и Голубовић (чуче) - шампионска екипа, сезона 2011/12
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 Против Гајчана Раднички је одиграо 3:3 и победио 2:1.
 После две сезоне које је завршавао као други, Раднички се у сезони 2011/12. 
најзад дочепао трона и промоције у виши ранг. Тим тренера Тодоровића преузео 
је лидерску позицију од Борца из Сакула након победе над Вршац јунајтедом (3:1) 
у 11. колу и није је испуштао до краја првенства. У преосталих 19 кола поражен је 
само једном у Гају од Партизана, а првенство је завршио са 17 бодова предности у 
односу на Борац из Сакула.
 РЕЗУЛТАТИ: Раднички (К) – Младост 5:2, Полет - Раднички (К) 0:4, Раднички (К) 
- Југославија 6:2, Борац (С) - Раднички (К)  0:0, Раднички (К) - Раднички (Б) 1:2, Вултурул 
- Раднички (К)0:0, Раднички (К) - Партизан (Г) 1:0, Слога (П) - Раднички (К)  1:2, Раднички 
(К) – БАК 2:2, Слога (БНС) - Раднички (К) 0:2, Раднички (К) - Вршац унитед 3:1, Раднички 
(К) - Партизан (У) 1:0, Спартак - Раднички (К) 1:7, Раднички (К) – Темпо 3:0, Славија 
- Раднички (К) 3:3, Младост - Раднички (К) 0:6, Раднички (К) – Полет 5:0, Југославија - 
Раднички (К) 1:2, Раднички (К) - Борац (С) 2:2, Раднички (Б) - Раднички (К) 1:1, Раднички 
(К) - Вултурул 2:1, Партизан (Г) - Раднички (К) 2:0, Раднички (К) - Слога (П) 6:0, БАК 
- Раднички (К) 1:3, Раднички (К) - Слога (БНС) 4:0, Вршац унитед - Раднички (К) 1:3, 
Партизан (У) - Раднички (К) 3:5, Раднички (К) – Спартак 3:0, Темпо - Раднички (К) 1:2 и 
Раднички (К) – Славија 7:1.
 У сезони 2012/13. у вишем рангу Раднички је до седмог кола чекао на прву 
победу, када је савладао Козару (1:0). Брига око опстанка није било јер су две далеко 
најслабије екипе лиге Задругар из Лазарева и АФК Ада бодовно "дебело" заостајале 
за остатком лиге.
 И у овој сезони Раднички и Колонија били су у истом рангу, а оба пута победу 
је славио млађи градски клуб (1:0 и 2:1).
 Раднички је сезону завршио на 11. месту.
 Резултаи у сезони били су следећи: Раднички (К) - Јединство (НБ) 2:3, 
Јединство (БК) - Раднички (К) 1:1, Раднички (К) - Бачка 1901 1:3, Колонија - Раднички 
(К) 1:0, Раднички (К) – Борац 1:1, Вршац - Раднички (К) 2:0, Раднички (К) – Козара 1:0, 
АФК - Раднички (К) 2:1, Раднички (К) - Будућност 2:1, ОФК Кикинда - Раднички (К) 2:2, 
Раднички (К) - Раднички (Б) 4:0, Раднички (К) - Билећанин 2:0, Задругар - Раднички (К) 
0:3, Раднички (К) – Пролетер 1:0, Слобода - Раднички (К) 1:0, Јединство (НБ) - Раднички 
(К) 3:0, Раднички (К) - Јединство (БК) 4:1, Бачка 1901 - Раднички (К) 2:0, Раднички (К) - 
Колонија 1:2, Борац - Раднички (К) 1:0, Раднички (К) - Вршац 0:3, Козара - Раднички (К) 
4:3, Раднички (К) -АФК6:0, Будућност - Раднички (К) 3:1, Раднички (К) - ОФК Кикинда 1:2, 
Раднички (Б) - Раднички (К) 3:2, Билећанин - Раднички (К) 0:1, Раднички (К) – Задругар 
2:0, Пролетер - Раднички (К) 1:1, Раднички (К) – Слобода  2:0.
 Нова сезона 2013/14. донела је нешто бољи пласман од претходне. Раднички 
је завршио првенство као седми, а чак 35 од укупно 39 бодова освојио је на домаћем 
терену. У овој сезони капитенску траку понео је Небојша Бицко Бицуљевић и 
тако постао један од најмлађих (ако не и најмлађи) капитен у историји црно-белог 
тима. Тада је имао непуне 22 године.
 У првенству 2014/15. Раднички је освојио четврто место што му је био 
најбољи пласман од како је ушао у лигу из Прве јужнобанатске. Раднички је још 
једном гро бодова освојио на домаћем терену, а једини тим који га је победио у 
Ковину била је ОФК Кикинда (2:1).
 Првенство 2015/16. у којем је лига на катко променила име у Банатска било 
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је једно од најнеизвеснијих у новијој историји клуба. Раднички није блистао током 
првог дела првенства и освојио је свега 15 бодова, што је било боље тек од једне, 
од укупно, шеснаест екипа лиге.  
 У паузи између две полусезоне управа је споразумно договорила прекид 
сарадње са Бојаном Серафиновићем, а прву екипу преузео је Милан Тодоровић.
 Раднички је бодове у наставку сезоне претежно, као и претходних сезона, 
освајао на домаћем терену и после 19. кола пробио се до 11. позиције на табели, 
али је то било далеко од мирне луке. Наиме, због невероватног сплета околности у 
вишем рангу, сви клубови који су испадали из Српске лиге географски су припадали 
Банату, тако да је у лиги у којој је играо Раднички, уместо (и готово стандардно) два 
тима, у Подручну лигу Панчева испадало чак пет.
 Раднички је због тога морао да остане на позицији једанаест. И поред 
два изузетно битна тријумфа на страни - над Црвеном зведом у Руском Селу (6:2) 
и Будућности у Српској Црњи (2:1), ковински састав завршио је првенство као 
дванаести, односно место испод црте опстанка.
 Кулоарске приче о могућим фузијама клубова из виших рангова била 
су једина шанса Радничког да остане у лиги. На неколико најављиваних чекало 
се скоро до почетка новог првенства, а онда је ниоткуда од даљег такмичења у 
вишем рангу одустала Сента и тако направила место за Раднички које му гарантује 
останак у лиги.
 Наредне године Раднички је завршио као четврти у лиги као један од три 
тима који је победио неприкосновеног шампиона Динамо из Панчева. У утакмици у 
Ковину, иако је Динамо био апсолутни фаворит и на полувремену имао вођство од 
1:0, у наставку је головима Стефана Игњатовића и Ивана Ђурђевића Раднички 
дошао до 2:1 и три бода.
 Од те сезоне издања Радничког кренула су силазном линијом. Опстанак 
је успешно изборен у сезони 2017/18, али не и 2018/19, тако да се најстарији 
општински клуб, после осам година, вратио у Подручну лигу Панчева, популарну 
"Примеру". 
 У нижем рангу ковински фудбалери провели су само сезону, а првенство 
(2019/20) је прекинуто након два кола пролећног дела због пандемије вируса 
ковид-19. У тренутку прекида тим тренера Марка Шарановића се налазио на 
другом месту иза Јединства из Влајковца. Фудбалски савез је стање на табели у 
тренутку прекида прогласио и коначним, а након вишемесечног ишчекивања 
решено је да и другопласирани тим иде у виши ранг.
 На скупштини клуба одржаној првог дана јула 2020. године Ђорђе Анђелков 
је изабран за председника.
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 Најмлађи мушки фудбалски клуб у Ковину основан је 1980. године. "На 
иницијативу групе спортских радника МК Савеза социјалистичке 

омладине Друге месне заједнице" (цитат је из Ковинских новина) "рођен" је 
Омладински фудбалски клуб Колонија.
 "Кум“ је био Стеван Панић Трша, потпредседник клуба, који је предложио 
да екипа понесе име по делу града у којем је основана и где јој се налазе просторије 
и стадион. Такође је одлучено да клупске боје буду палво-беле, а за председника је 
изабран Светислав Љубисављевић.
 Први секретар клуба био је Богдан Жутић, а благајник Стеван Биро.
 Мало је познато да је званично име стадиона 25. мај. Она која се више користе 
су Три рупе и Црепара, а од краја деведесетих година прошлог века одомаћио се и El-
land roud (по терену енглеског Фудбалског клуба Лидс), након што је потписник ове 
књиге у једном новинском изввештају на суфлирање колеге "провукао" - "Добро 
дошли на Еланд роуд дом фудбалера Колоније", парафразирајући једног 
спортског коментатора.  Стадион је специфичан јер је смештен у рупи и ограђен 
жицом, иза које се "паркира" публика. 
 Клуб је био пријављен за такмичење у Међуопштинској лиги 1980. године. 
Колонија је имала договор са Радничким да прве утакмице игра на његовом терену 
док се не заврше радови на стадиону 25. мај.
 Први тренер првог тима био је Гојко Кривошић, који је на располагању 
имао двадесетак играча.  
 Први меч Колонија је одиграла на турниру у Делиблату. Победила је 
Раднички 2 на пенале након што је после 90 минута утакмица завршена резултатом 
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3:3. У финалу је изгубила од домаћина Омладинца (6:3). За најбоље играче турнира 
проглашени су Царан из Омладинца и Ласло Чањи из Колоније.
 У првој првенственој утакмици Колонија је у Ковину савладала Јединство из 
Дубовца (5:2), затим је изгубила од Долова (2:1) и ремизирала са екипом из Сакула 
(4:4). Победила ју је Победа из Самоша (3:1), да би у последњем колу првог дела 
савладала Будућност из Малог Баваништа (5:0).
 После ремија у Долову убедљиво су савладани још Јединство из Дубовца 
(7:3), Борац из Сакула (12:0; Палко постигао 6 голова), Будућност (5:2, Палко 3 гола), 
и Победа Самош (7:2). Братство у Глогоњу  побеђено је резултатом 1:0  у утакмици 
у којој домаћин није искористио два пенала. 
 Победа над екипом из Плочице од 2:1 укључила је Колонију озбиљно у трку 
за виши ранг на коло пре краја првенства, а након кикса Плочичана у последњем 
викенду и победе Колоније над Стрелом из Иванова (службених 3:0 јер гости нису 
допутовали), ковински плаво-бели су изборили промоцију. 
 Деби у вишем рангу неславно је завршен. Колонија је испала из лиге, па је
ново првенство (1982/83) отворила у "бетону" југословенског лоптања. 
 Тим тренера Стевана Панића победио је са 6:1 Будућност из Малог 
Баваништа у првој утакмици коју је Колонија одиграла на свом стадиону, а свих 6 
голова постигао је Буха.
 Колонија је наставила у победничком ритму и у наредним утакмицама 
против: екипе из Сакула (5:0), Стреле у Иванову (3:2), Полета из Идвора у Ковину 
(4:3). Низ је на тренутак прекинуо Раднички из Баранде (пораз 4:1), да би се наставио 
против Плочице (4:3), Будућности (7:0), Победе (6:1), Борца из Сакула (3:2) Стреле 
(8:3) и Партизана (6:0).
 Колонија је потом изгубила 3:2 у Плочици и победила Младост из 
Војловиице.
 Да би се пласирала у виши ранг, било је потребно да победи још Једиство 
из Дубовца. Наиме, ова утакмица је првобитно регистрована резултатом 3:0 за 
Колонију, али је након жалбе Дубовчана Савез одлучио да се игра нова. Дубовчани 
су били незадовољни што се на тој утакмици појавио само један судија уместо 
уобичајене тројке, и у таквим условима нису желели да играју. На нову утакмицу су 
пристали, али су после 3:1 за Колонију у раној фази сусрета, тражили поново прекид. 
Наиме, "открили" су да за Колонију игра фудбалер који је регистрован за Раднички 
из Ковина и нису желели да играју, него су углавном шетали по терену. Утакмица 
је завршена резултатом 14:1 за Колонију, а нова жалба Дубовчана је одбијена.
 Колонија се тако и четврту годину за редом у новој сезони нашла у рангу 
различитом од оног у којем је почела претходну сезону,  а тим тренера Јована 
Ђукића као шести завршио је првенство у популарној Сегунди.
 Пред сезону 1984/85. у Колонију су пристигли Голубовић из Скореновца, 
затим Царан, Младеновић и Жутић из делиблатског Омладинца, Барбу и 
Комарица из ЈНА, док је нешто касније приступио и Вишеслав Игњатовић, 
највеће појачање у сезони.
 Тим тренера Јована Ђукића играо је одлично током целе сезоне. Савладао 
је у три наврата изузетно убедљиво ривале: Јединство из Дубовца (8:2), Полет из 
Идвора (9:1) и Младост из Војловице (12:0).
 Ипак, Полет је до краја првенства успео да се "освети" Колонији за убедљив 
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пораз. У Идвору је овај меч завршен резултатом 1:1, а само освојен бод коштао 
је Колонију пласмана у виши ранг. Југославија из Јабуке изједначила се на табели 
са плаво-белима по броју бодова, а захваљујући бољој гол-разлици дошла је до 
предности у рангирању на табели.
 Сезона 1985/86. завршена је још једним пласманом у врху табеле, треће 
место. Наредна је била нешто слабија, па је Колонија "спустила сидро" међу 
тимовима у средини на крају шампионата.
 Пред сезону 1987/88. у клуб су стигли следећи играчи: Чањи, Вујасиновић, 
Тасић, Радивој, Кривошић и Петровић. Колонија је одлично стартовала и у првих 
пет кола од могућих 10 освојила 9 бодова. Победе над Братством (4:2), Омладинцем 
(3:1), Плочичанима (3:0) и Полетом из Идвора (3:1), уз реми у Опову, избацили су 
плаво-беле на лидерску позицију Друге јужнобанатске лиге. 
 Колонија је дуго држала прво место, али су је пораз у Долову и нерешени 
резултати против Плочичана, БСК-а из Баваништа и Партизана из Гаја удаљили од  
челне позиције. Без шанси за виши ранг дефинитивно су остали након пораза од 
Унирее у Уздину (5:2), па су још једном завршили као трећи.
 У наредне три сезоне Колонија је два пута завршавала као шеста. Ковинске 
новине бележе следећи састав у сезони 1990/91: Бељан, Петрoвић, Чокан, Орош, 
Јањушевић, Митковић, Голубовић, Зеленика, Вељић, Пушица, Милановић, 
Радовић и Ференчек.
 Следећа два првенства састав екипе из Друге месне заједнице нашег града, 
изугледао је овако: Крговић, Кокан, Орош, Радовић, Лукић, Пајчин, Срђан 
Китић, Ференчек, Костић, Милановић, Грубетић, Слађан Китић, Петровић, 
Ђокић и Јањушевић; уз пласман у горњем делу табеле. 
 Пред сезону 1992/93. Ковинске новине бележе да је одржана ванредна 
скупштина клуба и да је Богосав Николић постао нови председник, Томислав 
Перовић потпредседник, а Јован Ђукић тренер. Од нових играча дошли су: 
Стојменовић, Чичић, Стојшић, Китић, Шогор, Лацмановић и Савић из 
ковинског Радничког, а Илић и Бошковић из Партизана Гај.
 Године санкција нису поштеделе ни тим из Ковина. Недостатак новца и 
горива били су проблеми и плаво-белих, што је утицало и на осипање играчког 
кадра, одлазак тренера Ђукиђа, а потом и испадање из лиге.
 Ковинске наводе некомплетан састав, свега неколицину играча који су тада 
играли: Голубовић, Костић, Савић, Виг, Баковић, Радовић, Зеленика...
 Колонија је само сезону провела у Међуопштинском рангу, јер се због 
реорганизације система такмичења вратила у Б лигу.
 У сезони 1999/2000. чета са Еланда је први пут освојила Општински куп. 
Победила је Омладинац из Делиблата 5:0 головима Китића (2), Софронијевића, 
Чањија и Пејчића. 
 Наредне сезоне клуб је остварио историјски успех и пласирао се у Прву 
јужнобанатску лигу. То је изборио следећи састав: Кривошић, Стојшић, Петковић, 
Лацмановић, Перуничић, Удовичић, Петровић, Марковић, Кошарић, 
Димитријевић, Помар, Софронијевић, Арсенов, Живков, Стефанивић, 
Митковић, Пејчић, Ковачевић, Китић, Кривошић, Грујић, Ристановић, 
Сучић, Балан, Томић и Ђокић. Тренер екипе био је Јован Ђукић,  председник 
клуба Хранислав Поповић, потпредседник Мића Петровић, а секретар Синиша 
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Думитру.
 Пред првенство 2000/2001. у клуб су дошли Љубиша и Влада Малешић, 
Петковић, Стефановић, Адамовић и Крничан из ковинског Радничког, Кошут и 
Петрић из Будућности (Мало Баваниште), Пејчиновић из Делиблата, а Владимир 
Радић из БСК-а (Баваниште).
 После два пораза, од ПСК-а (3:0) и Борца из Старчева, у Ковину у утакмици 
у којој је Колонија водила са 3:1па изгубила 4:3 тренер Ђукић је поднео оставку. 
Наследио га је Јован Петрић, а екипа је до краја првенства освојила 40 бодова и 
заузела 11. место на табели.
 Председник Друге месне заједнице Виорел Албу пред сезону 2001/02. 
сазвао је ванредну скупштину клуба како би се изабрало ново руководство. Милан 
Ђуричковић је именован за председника, Живота Божанић за секретара, а шеф 
струке постао је Јован Миса Лаковић. 
 Колонија је све време била при врху, а након победе над БСК-ом 4:1 (Николић 
с пенала и три гола Китића), плаво-бели су се докопали другог места на табели. 
 У финишу првенства тренер Миса Лаковић напустио је екипу, а Ковинске 
пишу да екипа није отпутовала у Пландиште на утакмицу последњег кола. 
Првобитно се причало да би победа на овом гостовању донела бараж, међутим, 
касније се испоставило да доигравања за виши ранг није ни било и да би Колонија 
победом изборила пласман у Војвођанску лигу, чиме би постигла највећи успех у 
дотадашњој историји клуба.
 Након овога, између два првенства Колонија је остала скоро без комплетне 
прве поставе. Китић, Лацамановић и Живков отишли су у Скореновац, Ђоковић, 
Марковић и Лаковић у Баваниште, а Пејичић у Раднички.
 Екипа је имала свега два бода у 14 кола, а играла је са јуниорима, тако да је 
очекивано на крају сезоне испла у нижи ранг.
 Успон тима са Еланда почиње средином прве деценије овог века, када 
га преузима Жељко Николић. У сезони 2006/07. Колонија заузима треће место. 
Испред Колоније на завршној табели били су Железничар из Панчева и шампион 
Раднички из Баранде. На истом месту плаво-бели били су и након последњег кола 
у сезони 2007/08.
 У наредном првенству Колонија је освојила чак 79 бодова. На терену у 
Ковину од могућих 48 укњижила је 45. У шеснаест утакмица победила је петнаест 
пута. Дала је 72 гола пред домаћим навијачима, а примила свега девет. Ипак, и то 
је било недовољно за виши ранг.
 Једини тим бољи од екипе из нашег града била је Славиа из Ковачице, која је 
на импресиван начин протутњала кроз лигу. У 32 утакмице победила је чак 30 пута 
и ремизирала у два наврата. Славиа је била и једни тим који је победио Колонију у 
Ковину (2:1).
 Наредна сезона, после деценије чекања, донела је Колонији толико жељену 
промоцију у популарну Примеру (жаргонски прозвану по најјачој лиги шпанског 
фудбала, иначе званично - Прву јужнобанатску лигу). 
 Колонија је убедљиво стартовала са две победе на домаћем терну, против: 
Јединства Стевић (8:1), док су две лопте мање завршиле у мрежи дубовачког 
Јединства. После овог меча Колонија је у три следећа, све против општинских 
ривала, освојила два бода. Изгубила је од Омладинца, а ремизирала са Пролетером 
и БСК-ом.
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 Након што се неколико екипа смењивало на врху табеле, Колонија 
је постала лидер у 19. викенду и на челу остала до последљег, 30. кола. Плаво-
бели су математички обезбедили титулу победом пред домаћом публиком над 
другопласираним Борцем из Сакула (4:2), од којег су се одлепили на недостижних 
седам бодова два кола пре краја.
 Три гола за Колонију у овој утакмици постигао је Небојша Златковић (за 
2:0 и 4:2), а један Ненад Лаковић Сколс (за 3:2).
 Колонија је постигла чак 111 голова у првенству, а занимљиво је да је други 
део сезоне  одиграла без правог (класичног) шпица.

Едвард Киш, Радомир Милић, Жељко Николић, Марко Грбовић, Дарко Лаковић, Ђорђе 
Божин, Петар Шалипур, Живан Филипов, Небојша Златковић, Милорад Ђоковић, 

Никола Јефтовић, Иван Благојевић, Маријан Ћирић, Денис Јарић, Петар Петровић, 
Александар Кривошић (горњи ред), Ненад Лаковић, Бранислав Максимовић, Рајко 

Пушица, Зоран Лацмановић, Душан Роки Делиблаћанин, Душан Лаковић, Иван 
Благојевић и Ненад Ђорђевић (физиотерапеут)

 Резултати: Колонија - Јединство Стевић 8:1, Колонија – Јединство 6:1, 
Омладинац (Д) – Колонија 2:0, Колонија - БСК Баваниште 1:1, Пролетер - Колонија 
0:0, Колонија – Младост 8:1,  Борац (П) – Колонија 3:6, Колонија – Глогоњ 4:0, Униреа 
– Колонија 2:6, Колонија - Плави Дунав 4:2, Железничар – Колонија 0:0, Колонија – 
Војводина 9:0, Борац (С) - Колонија 2:2, Колонија – Победа 6:1, Омладинац (О) - Колонија 
2:1, Јединство Стевић - Колонија 3:3, Јединство - Колонија 0:3, Колонија - Омладинац 
(Д)  2:0, БСК Баваниште – Колонија 3:4, Колонија - Пролетер 3:0, Младост – Колонија 
1:1, Колонија - Борац (П) 7:0, Глогоњ - Колонија 0:3, Колонија – Униреа 9:2, Плави Дунав 
– Колонија 1:3, Колонија – Железничар 5:4, Војводина - Колонија 1:1, Колонија - Борац 
(С) 4:2, Победа – Колонија 4:1 и Колонија - Омладинац (О) 1:2.
 Шампионски састав био је следећи: Драган  Вујасиновић,  Миодраг  
Паунов,  Дарко  Лаковић,  Данијел  Стопа,  Петар  Шалипур,  Киш  Едвард,  
Жељко  Николић,  Рајко Пушица,  Душан  Лаковић,  Марјан  Ђирић, Небојша  
Бређан,  Дарко  Пајчин,  Небојша Златковић,  Бане  Максимовић,  Ненад 
Лаковић,  Ђорђе  Божин,  Зоран  Лацмановић,  Дејан  Бређан  и  Душан  



Фудбалски клуб Колонија

Делиблаћанин. Тренер Жељко Николић.
 У вишем рангу Колонија се придружила староседеоцима, градском ривалу 
Радничком и Партизану из Гаја. Сезона 2010/11. била је прва икада у којој су се у 
истом рангу нашла ова два ковинска клуба.
 Први првенствени градски дерби одигран је 10. октобра 2010. године,  а 
Колонија је славила са убедљивих 4:0. Седмог дана маја наредне године Раднички 
се реванширао истом мером.
 Ипак, на крају сезоне више разлога за радост имала је Колонија, која 
је постала шампион још једном и изборила пласман у виши ранг, овога пута 
Војвођанску лигу, четврти државни ранг. Плаво-бели су поново математички 
затворили првенство на два кола пре краја победом над Темпом из Сефкерина (3:0), 
што им је донело "плус осам" у односу на првог пратиоца Раднички из Ковина.
 Титула је прославњена уз симпатичну поруку ривалима у слогану исписаном 
на мајицама: "Свако лето нова лига, наша снага ваша брига".
 Еланд је још једном био неосвојив за све ривале, а Колонија је у 15 утакмица 
само једном ремизирала. У преосталим је победила.
 Комплетни резултати: Колонија - Вршац Унитед 3:0, Полет - Колонија 3:2, 
Колонија - Раднички (Б) 3:1, Будућност - Колонија 2:2, Колонија - Слога 3:1, Партизан 
(У) - Колонија 1:2, Колонија - Партизан (Г)  2:2, Колонија - Раднички (К)  4:0, Младост 
– Колонија 2:1, Колонија - БАК 2:1, Југославија - Колонија 0:3, Колонија – Славија 5:2, 
Темпо – Колонија 1:0, Колонија - Вултурул 3:2, Будућност (А) – Колонија 3:3, Вршац 
Унитед – Колонија 1:1, Колонија – Полет 4:3, Раднички (Б) – Колонија 1:4, Колонија 
- Будућност 2:0, Слога – Колонија 3:3, Колонија - Партизан (У)  3:1, Партизан (Г) – 
Колонија 2:3, Раднички (К) – Колонија 4:0, Колонија - Младост 5:2, БАК - Колонија 1:0, 
Колонија – Југославија 5:0, Славија – Колонија 2:2, Колонија – Темпо 3:0, Вултурул – 
Колонија 1:0 и Колонија - Будућност (А) 8:2.
 Премијера у Војвођанској лиги у првенству 2011/12. била је више него 

Петар Петровић, Ненад Ђорђевић, Александар Кривошић (помоћни), Бобан Велчановић, 
Љубомир Благојевић, Драган Вујасиновић, Данијел Стропа, Иван Благојевић, Владимир 

Гвозденовић, Маријан Ћирић, Небојша Златковић, Ђорђе Божин, Зоран Лацмановић, Живан 
Филипов и Милорад Ђоковић (стоје), Едвард Киш, Марјан Живков (кондициони тренер), Дарко 
Лаковић, Ненад Лаковић, Душан Роки Делиблаћанин, Бранислав Максимовић, Марко Грбовић, 

Душан Лаковић и Жељко Николић (тренер)
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добра. Колонија је поражена тек после седам кола, а плаво-бели су на отварању 
сезоне ремизирали у Панчеву против будућег шампиона Динама (1:1).
 Од 16 екипа из лиге је испадало чак четири, али Колонија ни једног тренутка 
није била у опасној зони. Првенство је завршила као десета. 
 Иначе, ово је била једина сезона када је Колонија била у вишем рангу 
него Раднички. Резултати: Динамо – Колонија 1:1, Колонија - Козара 1:0,  Обилић – 
Колонија 0:5, Колонија - АФК Ада 3:2, Бачка (П) – Колонија 0:1, Колонија - Раднички (З)  
1:1, Будућност – Колонија 2:1, Колонија - Раднички (Б) 1:2, Пролетер - Колонија 2:1, 
Колонија - Јединство (НБ) 2:2, Слобода – Колонија 2:1, Јединство (БК) – Колонија 0:3, 
Колонија - Војводина 2:1, Бачка 1901 – Колонија 2:2, Колонија – Борац 5:1, Колонија 
– Динамо 0:2, Козара – Колонија 2:0, Колонија – Обилић 4:1, АФК Ада – Колонија 3:0, 
Колонија - Бачка (П) 1:1, Раднички (З) – Колонија 1:5, Колонија - Будућност 2:2, Раднички 
(Б) - Колонија 2:1, Колонија - Пролетер 3:4, Јединство (НБ) – Колонија 5:1, Колонија - 
Слобода 2:0, Колонија - Јединство (БК) 2:0, Колонија - Бачка 1901 1:2, Борац – Колонија 
3:1.
 На полусезони поменутог првенства, тачније крајем фебруара, Срђан 
Костадиновић поднео је оставку на место председника, а поред њега је, како 
налаже статут клуба, оставку поднело и комплетно руководство. За новог 
председника изабрана је Ивана Милић, у то време покрајиниска посланица.
 Након тога је почела да се помиње прича о уједињењу два ковинска клуба 
– Колоније и Радничког. Како је постало јасно да ће од сезоне 2012/13. Раднички 
постати такође члан четвртог ранга такмичења, још јасније је било да град не 
може да финансира два клуба у четвртом степену такмичења, с обзиром да се 
трошковник мери милионима динара. План је био да се оформи један клуб који би 
могао да конкурише и за пласман у Трећу лигу српског фудбала, међутим, до тога 
није дошло.  
 Дакле, како је и најављивано у сезони 2012/13, град је добио два лигаша на 
војвођанском истоку. Колонија је оба пута победила Раднички (1:0) и (2:1), завршила 
као пета сезону, а онда је због недостатка новца пред старт сезоне 2013/14. иступила 
у нижи ранг, а исто учинила и на истеку те сезоне.
 Резултати у најбољој сезони  у историји клуба били су овакви: АФК - Колонија 
0:3, Колонија - Будућност 2:0, ОФК Кикинда - Колонија 0:0, Колонија - Раднички (К) 1:0, 
Билећанин – Колонија 1:0, Колонија – Задругар 3:1, Пролетер – Колонија 0:3, Колонија 
– Слобода 5:1, Јединство (НБ) – Колонија 1:0, Колонија - Јединство (БК) 5:2, Бачка 1901 
– Колонија 5:3, Раднички (Б) – Колонија 3:4, Колонија - Борац0:2, Вршац – Колонија 1:0, 
Колонија - Козара 1:0, Колонија - АФК 2:1, Будућност – Колонија 5:1, Колонија - ОФК 
Кикинда  2:0, Раднички (К) – Колонија 1:2, Колонија – Билећанин 5:2, Задругар – Колонија 
1:0, Колонија – Пролетер 4:0, Слобода – Колонија 4:3, Колонија - Јединство (НБ)  1:2, 
Јединство (БК) – Колонија 5:3, Колонија - Бачка 1901 1:4, Колонија - Раднички (Б) 8:0, 
Борац – Колонија 1:0, Колонија – Вршац 2:2, Козара – Колонија 3:2.
 Сезону 2014/15. дочекала је у најижем рангу у којем се такмичи и данас. У сезони 
2018/19. плаво-бели су имали шасну да се после шест година нађу у лиги изнад бетона, 
али су у два наврата прокоцкали шансу. Најпре су у финалу плеј-офа западне групе 
Друге јужнобанатске лиге поражени у двомечу од Полета из Идвора са 4:2 (2:2 у Ковину 
и 2:0 у Идвору), а онда су шансу испустили и у додатном баражу против Хајдучице. 
Изгубили су  са 2:0 у гостима, а на домаћем терену победили са недовољних 3:2.
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 Први писани траг у локалној штампи о шах клубовима из наше општине 
највероватније је забележен 1976. године у првом броју Ковинских 

новина. У тексту под насловом Где се ко такмичи лист наводи да су ковински 
Раднички и Пролетер из Мраморка чланови Друге војвођанске лиге (група Банат), а 
ковински Напредак и Омладинац из Делиблата у Јужнобанатској.
 Лист наводи да Раднички нема своје просторије и да првенствене утакмице 
игра у сали хотела Војводина. Председник клуба је Веља Рађеновић, секретар 
Тома Ђуричић, благајник Добривој Савић, а капитен екипе Васа Малајмаре.

 Година 1976.
 Пионирке Основне школе Петар Кожић из Дубовца (на слици горе десно на 
страни 277): Љиљана Милутинов, Виолета Стефановић, Радованка Станојев, 
Божица Станојевић и Јелена Секулић освојиле су друго место на Првенству 
Војводине које је одржано у Беочину. Једини пораз Дубовчанке, које је предводио 
тренер и велики ентузијаста Видоје Лалић, претрпеле су од шампиона из Павлиша. 
"Успех талентованих Дубовчанки је свакако већи када се зна да у Дубовцу 
не постоји шах клуб", пишу Ковинске новине.
 Исте године у Мраморку је поводом обележавања 30 година од досељења 
колониста одржано и неколико изузетно занимљивих спортских догађаја. 
Гостовали су, фудбалери Црвене звезде, кошаркаши Партизана, а и за љубитеље 
шаха приређена је права посластица. Наиме, гостовао је двоструки шампион (1965. 
и 1967. године) СФР Југославије Милан Матуловић, члан београдског Партизана, 
репрезентативац и један од водећих државних велемајстора између 1960. и 1970. 

ШАХ
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године. У симултанкама на 22 
табле забележио је 20 победа, 
док су ремије успели да "извуку" 
Ловић, Средојевић, Поповић и 
Рајачићева. 
 Ковинске новине 1976. 
године пишу и одличним 
резултатима младе шахиосткиње 
из Дубовца Љиљане Милутинов. 
На Првенству Војводине за 
омладинке у Бајмоку заузела 
је 12. место, док је у својој узрастној категорији (пионирској) била пета, на 
такмичењу одржаном у Уљми, што јој је омогућило да се нађе међу најбољим у 
држави. Домаћин овог такмичења био је Вршац, а Милутиов је поделила пласман 
од седмог до деветог места, уз победу над шампионком Војводине у ове две 
категорије - Зорицом Николин из Уљме. Милутинов, повремено наступа и за 
мушку омладинску екипу Пролетера.
 У последњем колу Друге војвођанске лиге Раднички је ремизирао са 
Русандом из Меленаца 4:4, за укупно 39 бодова. Тим из Ковина наступио је у саставу: 
Рађеновић, Тодоровић, Перковићева, Букач, Ђуричић, Јоцић, Живковић и 
Малајмаре. Пролетер из Мраморка, други представник наше општине у овом 
рангу, поражен је од екипе из Банатског Новог Села резултатом 4.5:3.5, тако да 
је сезону завршио са 38.5 поена. Састав Пролетера на овом мечу изгледао је 
овако: Бундра, Рајчић, Н.Марковић, Киковић, Лилић, Милутинов, Вуковић, 
Стефановић, Марков и Поповић.

 Година 1977.
 На редовној годишњој конференцији Радничког председник клуба постао 
је Павле Франета, док је Славко Богојев изабран за доживотног почасног 
председника. У извештају Ковинске наводе да клуб има и даље проблема да пронађе 
адекватне просторије које би одговарале броју чланова.
 Виолета Стефановић из Дубовца у конкуренцији пионирки на Првенству 
Југославије у Врњачкој Бањи поделила пласман од трећег до седмог места. Велибор 
Попов из Дубовца у категорији дечака поделио пласман од 21. до 29. места.

сестре Марков

 У  конкуренцији 39 пионирки на Прве-
нству Војводине Љиљана Милутинов из 
Дубовца освојила је друго место са свега пола 
поена мање од шампионке Весне Вејић из 
Уљме. Милутинов је овим пласманом стекла 
право наступа на првенству државе. Виолета 
Стефановић заузела је осмо место, Божица 
Станојевић тринаесто,  Јелена Секулић 
петнаесто, Јелица Милутинов, Миладинка 
Станојевић и Борка Секулић поделиле су 
пласман од 23. до 31. места.
 Весна Марков из Мраморка поделила је 
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пласман од 4. до 7. места, док је њена сестра Славица била међу такмичаркама од 
13. до 17, а Оливера Каличанин од 18. до 22.
 Горан Тодоровић из ковинског Радничког, такође на пионирском првенству, 
које је одржано у Гложану (општина Бачко Градиште) поделио је пласман од другог 
до седмог места.
 На државном првенству у Врхники (Словенија) од 17. до 28. јула чланица 
дубовачког Јединства Љиљана Милутинов освојила је пето место (могла је и међу 
три да није направила превиде у неким партијама, пишу Ковинске), док је Весна 
Марков била десета.
 Лигашки део првенства, као најбоља екипа од свих шах клубова у општини, 
Раднички је завршио као шести у Другој лиги Војводине. Састав ковинског клуба 
углавном је изгледао овако: Рађеновић, Ђуришић, Јоцић, Живковић, Ролић, 
Тодоровић, Вишњевац, Милекић и Мара Мосуровић. 
 На жалост други представник наше општине у овом рангу Пролетер из 
Мраморка није успео да сачува статус војвођанског лигаша. Испао је из лиге. У 
последњем колу убедљиво (7:1) је поражен од Радничког из Зрењанина. Главни 
разлог био је одлазак кључних играча из претходне сезоне. Вуковић је прешао у 
Уљму, а Марков и Бундра су престали да играју.
 Ковинске новине наводе да је у овој години основан Шах клуб Јединство из 
Дубовца и да је у првој сезони у Јужнобанатској лиги заузео друго место. Састав 
Јединства, које у сениорској конкуренцији углавном представљају пионири, 
изгледао је овако: Видоје Лалић, Љуба Грбић, Јован Секулић, Жика Јовановић, 
Велибор Попов, Влада Микић, Виолета Стефановић, Љиља Милутинов, 
Божица, Божа Станојевић, Живанко Станојев. У пионирској конкуренцији били 
су седми у Југославији (1976. године). Уз Дубовчане у овом рангу наступају још и 
Напредак из Ковина, Партизан из Гаја и Омладинац из Делиблата. 
 
 Година 1978.
 Председник Радничког постао је Васа Малајмаре. Клуб и даље, пишу 
Ковинске, има проблема да пронађе адекватне просторије,  јер оне у Радничком 
дому нису довољно велике да би клуб могао да прими све заинтересоване за 
тренирање. 
 Јован Секулић поново је изабран за председника Шах клуба Јединство из 
Дубовца.
 Славољуб Јоцић и Зоран Јоковић постали су мајсторски кандидати 
освајањем прва два места на турниру Шах клуба Раднички.
 На Првенству Војводине за пионире Горан Тодоровић заузео је друго 
место у мушкој конкуренцији, док је Весна Марков била трећа у женској. Обоје 
стекли право учешћа на државном. Славица Марков завршила је као осма.
 Виолета Стефановић освојила је седмо место на Првенству Војводине за 
омладинке које је одржано у Гложњу и пласирала се на државно. Као осма и као 
прва замена на државно путује и Љиљана Милутинов. 
 Код омладинаца који су се такмичили у Инђији најбољи из наше општине 
био је Јовић - осми. Занимљиво да је Ролић из Ковина после осам кола био водећи, 
али је три последља кола одиграо лошије, па је склизнуо на табели.
 Весна Марков освојила је прво место на првом Меморијалном турниру 
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Бошко Буха у Вировитици, који је, практично незванично пионирско првенство 
Југославије јер окупља најбоље играчице у држави. У конкуренцији 18 такмичарки 
у 9 мечева имала је 7 победа, реми и пораз. Иначе, комплетан турнир Марков је 
одиграла под великим боловима (повреда ноге, која је била у гипсу).
 Првенство у Другој војвођанској лиги (група Банат) Раднички је завршио као 
пети. Неки од резултата: победе над имењаком из Зрењанина (5:3), Граничарем 
(4.5:3.5), Новим Бечејем (4.5:3.5), Будућношћу из Банатског Брестовца (6:2), Доловом 
(5:3) и Павлишем (5:3), порази од Билећанина (5:3), Радничкг из Зрењанина (4.5:3.5), 
Русанде (6.5:1.5)... Састав ковинског тима: Рађеновић, Тодоровић, Мосуровићева, 
Малајмаре, Милекић, Грубић, Орош, Јоцић, Јоковић, Никола Марков.
 
 Година 1979.
 Најмлађи женски мајсторски кандидат у Југославији Весна Марков освојила 
је прво место на Првенству Војводине за пионирке, које је одржано у Темерину (са 
7.5 поена).
 У старијој узрастној категорији међу омладинкама Марков је, такође на 
Првенству Војводине (у Кикинди), освојила треће место и изборила још један 
пласман на државно првенство. Виолета Стефановић и Божица Стефановић 
из Дубовца поделиле су десето место, Славица Марков била је тринаеста, Мира 
Мосуровић из Ковина 20, а Миладинка Стојановић из Дубовца 22.
 На Првенству Југославије за пионирке у Оташеву Весна Марков је освојила 
седмо место. У 14 мечева, победила је 6, а по 4 ремизирала и изгубила.
 На омладинском Првененству Војводине у Кикинди Горан Тодоровић био 
је 12, а Гојко Ролић при дну табеле.
 На другом Меморијалном турниру Бошко Буха у Вировитици Весна Марков 
заузела je девето место (није одбранила титулу освојену прошле године).
 На сениорском првенству Србије Љиљана Милутинов поделила је пласман 
од трећег до седмог места. Због слабијег "Бухолаца" на Првенству Југославије може 
се наћи као прва замена, а реми са Прокоповићевом у последњем колу донео јој 
је звање мајсторског кандидата.
 
 Година 1980.
 На финалном турниру Купа маршала Тита на нивоу Војводине шахисткиње 
Радничког (чији састав су чиниле сестре Марков), освојиле су треће место. Раднички 
је победио Слован из Руме и Пион из Новог Бечеја (оба сусрета са по 2:0), ремизирао 
са Сомбором, а изгубио од Ватрогасца из Кикинде и Уљме (за коју су наступале 
Дубовчанке Милутнов и Стефанов).  
 Весна Марков се у Врднику на Фрушкој гори окитила титулом омладинске 
шампионке Војводине. Млада Мраморчанка, пионирка по узрасту, доминирала је у 
старијој категорији и у девет мечева уписала осам победа уз реми. Овим тријумфом 
стекла је право учешћа на државном такмичењу, али због поклапања распореда 
са пионирским првенством, предност је дала, како је рекла, конкуренцији којој по 
узрасту припада.
 На старту сениорског првенства покрајине Марков је савладала 
велемајстора и једну од најбољих шахисткиња СФРЈ Терезу Штадлер. Ковинске 
новине пишу да је Марков имала велику шансу да постане шампионка Војводине, 
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али да ју је превид у мечу против Едите Кесги (мајсторског кандидата) коштао 
победе, тако да је на крају завршила као трећа. Као "бронзана" стекла је право да 
учествује на турниру мајсторских кандидата у Власотинцу.
 У првенству Друге војвођанске лиге Банат Раднички се до последњег кола 
борио против Беле Цркве за титулу. Пред одлучујући меч у гостима управо против 
поменутог ривала ковинским шахистима била је потребна победа од (минимум) 
6:2. Меч је нажалост по наш састав завршен резултатом 4:4. Победе су остварили 
Рађеновић, Тодоровић и Весна Марков, ремизирали Милекић и Рајчић, а 
изгубили Јоковић, Пејовић и Букач.
 Неки од резултата: победе над Доловом (6:2), АТП-ом (5:3), Српском Црњом 
(5:3), Партизаном из Јабуке (5.5:2.5), Великим Ливадама 8:0, Русандом Меленци 
(5.5:2.5), реми са Павлишем, Билећанином и Белом Црковм, пораз од Боре Ивков 
(5:3).
 Састав: Рађеновић, Милекић, Рајчић, Весна Марков, Тодоровић, 
Никоила Марков, Пејовић, Зоран Јоковић, Бајчета, Букач, Олгица Шећеров...
 У првенству Међуопштинске лиге Ковин-Бела Црква, шампионском титулом 
окитила се екипа Кусића. Од екипа из наше општине најбоље је било плаирано 
Делиблато – четврто место. Баваниште је било пето, Дубовац осми, а Скореновац 
девети од 11 екипа.
 
 Година 1981.
 Победник седмог циклуса, у конкуренцији пионирки, Шах у школе који 
организује лист Политика била је Весна Марков. На турниру је учествовало 
укупно 120 хиљада ђака из 980 школа.
 Коста Орлов шаховски мајстор из Панчева био је поменуте године тренер 
пионирске и омладинске екипе. Велемајстор београдског Партизана Светозар 
Глигорић и Милунка Лазаревић припремали су посебан програм рада за Весну 
Марков, пишу Ковинске новине и наводе да ће је повремено тренирати шахисти 
овог клуба Пауновић и Раичевић.
 Букач, Малајмаре, Грубић, Савић, Ђутић, Станић и Милан Јоковић 
прешли су из Радничког да играју за шах клуб Неуропсихијатријске болнице у 
Ковину - Медицинар.
 "GENS UNA SUMUS" - Један смо род, био је слоган петог јуниорског Првенства 
Европе у Шаху које је одржано у Бачкој Паланци и на којем је учествовала Весна 
Марков, као једна од три репрезентативке Југославије. Од 15 такмичарки из девет 
земаља од Марков (која је тада имала 13 година) млађа је само Жужа Полгар 
(светска  сениорска шампионка - 1996. године).
 У првом колу поражена је од  Еступине из (СССР-а), затим је ремизирала 
са омладинском шампионком Југославије Бра-нком Вујић, као и у трећем 
са Банковом, да би потом савладала Биркерстрандову. До краја првенства 
савладала је још Брадићијеву, а на коначној табели била је дванаеста. 
 На пионирском Првенству Војводине у Сенти Славица Марков освојила  je 
убедљиво прво место и тако кренула стопама старије сестре Весне. 
 Весна Марков, по годинама пионирка, поделила je прво место на 
сениорском Првенству Војводине у Сенти са интернационалним мајстором 
Душицом Чејић из Новог Сада. На туирниру je учествовала и Славица Марков 
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која је заузела 20. место.
 Весна Марков je на вечној 
ранг-листи шахисткиња Југославије 
66. са 1.860 поена (најмлађа је на 
листи).
 На омладинском Светском 
првенству у Лондону за играчице 
до 16 година Весна Марков заузела 
je шесто место у конкуренцији 
32 такмичарке. Једини пораз 
доживела је од шампионке Полгар. 
Полгарова јој је нудила реми у 
једном тренутку и да је прихватила 
Марков би се окитила бронзом.
 У Ковину је гостовао 
Даниел Хуго Кампора (долазак 
организовао Општински шаховски 
савез) који је играо симултанке 
против радника локалних фирми 
Козара и Звезда. Кампора је два 
пута био првак Аргентине у шаху - 
1986. и 1989. године. 
 На крају првенства Друге 
војвођанске лиге Раднички заузео 
четврто место, што локални лист 
оцењује као неуспех с обзиром да 
је клуб био појачан Војиновићем и 
Марјановим.
 Шахисти ковинсог Меди-
цинара пропустили су прилику да у одлучујућем мечу  савладају Избиште на 
домаћем терену и изборе место у квалификацијама за Другу војвођанску лигу. 
Поражени су резултатом 5:3 и зузели су друго место. Трећи је био Пролетер из 
Мраморка.
 Од екипа из наше општине у лиги су наступали још и: Омладинац, Партизан, 
БСК, Јединство и Плави Дунав.
 
 Година 1982.
 На сениорском шампионату Југославије у Босанкој Крупи Весна Марков je 
стекла звање мајсторског кандидата. 
 На Светском купу за омладинке у Сенти у конкуренцији двадесетак 
такмичарки Весна Марков као најмлађа освојила шесто место.
 Славица Марков и Чедомир Мићић из Радничког постали су  пионирски 
прваци Војводине. На Првенству Југославије у Пули  С.Марков заузела је треће 
место, иза шампионке Алисе Марић, док је Мићић био шести код дечака.
 Весна Марков је међу омладинкама била седма.
 Још једно првенство у Другој војвођанској лиги шахисти Радничког завршили 
су као други (54 бода). Овога пута испред екипе из нашег града нашао се имењак из 
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Кикинде.
 Прилику да се нађе у квалификацијама за виши ранг као и претходне 
године пропустио је ковински Медицинар. Још једном је завршио као други и овога 
пута иза Избишта. Од осталих екипа наше општине најбоље су били пласирани 
Пролетер (шести) и Омладинац (осми).
 
 Година 1983.
 Борислава Секулић из дубовачког Јединства послтала је шампионка 
Војводине у шаху за пионирке на такмичењу у Србобрану. Чедомири Мићић из 
Радничког заузео је друго место, иако је имао исти број бодова као првак (слабији 
по "Бухолцу").
 ФИДЕ мајстор из Панчева Петар Мејић постао је тренер Радничког, а по 
потреби ће и играти.
 Весна Марков  је у Србобрану освојила друго место на омладинском 
првенству државе тако да неће наступати на омладинском европском и светском 
првенству.
 На традиционалном Меморијалном турниру Бошко Буха у Вировитици 
Чедомир Мићић заузео је друго место код дечака, а Борислава Секулић пета 
код девојчица. Обоје као чланови ковинског Радничког.
 Раднички је на крају сезоне у 1983. години још једном завршио као други 
на табели Друге војвођанске лиге - група Банат. У последњем колу претекла га је 
екипа Павлиша. 
 Крај године обележен је великим успехом Весне Марков која је супериорно 
освојила сениорско Првенство Војводине које је одржано у србобранском хотелу 
Елан. У 11 мечева забележила је седам победа и четири ремија. Славица Марков 
поделила је друго и треће место. 
 У конкуренцији сениора Горан Тодоровић био је једанаести.

 Година 1984.
 Симичић и Станојевић из баваништанског БСК-а учествовали су на 
Првенству Војводине.
 Весна и Славица Марков одлучиле су да каријеру наставе у Новосадском 
шах клубу како би могле још више да напредују (код тренера Бјелајца).
 На општинском првентву у шаху победио је БСК из Баваништа испред 
Медицинара из Ковина и пласирао се у Међуопштинску лигу. За екипу Баваништа 
наступали су: Загајчан, Станков, Стојковић, Ђорђевић, Грујић, Спасић, Панић, 
Петров, Бражер и Радић.
 Раднички је још једно првенство, готово традииционално, завршио као 
дргуги на табели. Лидерску позицију у последњем колу препустио је поново 
имењаку, овога пута  из Зрењанина од којејг је изгубио на гостовању 6:2. За 
Раднички су наступали: Тодоровић, Марковић, Пејовић, Милојковић, Милекић, 
Рајчић, Мицић, Арамбашић и П.Рађеновић. 
 Екипа је била слабија у односу на прошлу сезону за Мејића и сестре 
Марков.
 
 



Историја спорта општине Ковин (1904-2020)

282

 Година 1985.
 Борка Секулић, чланица Радничког, пласирала се у горњи део табеле на 
сениорском Превенству Војводине, наводе Ковинске новине. На омладинском 
првенству Југославије у Невесињу Секулићева је освојила девето место.
 Чедомир Мићић у категорији омладинаца, такође у Невесињу, био је 
трећи.
 На сениорском Првенству Војводине у Старој Пазови Горан Тодоровић 
био је седми.
 Раднички је такмичење у банатској групи Друге Војвођанске лиге завршио 
у средини табеле. Састав ковинског тима био је слабији него претходне године. 
Тодоровић и Мићић су приступили Курјачком из Панчева.
 
 Година 1986.
 После дуже времена Раднички сезону није завршио у горњем делу табеле. 
На крају првенства био је девети. 
 БСК из Баваништа је у нижем рангу (Јужнобанатска лига) завршио као шести 
од 11 екипа, а састав су чинили: Несторов, Стојаков, Ђорђевић, Грујић, Спасић, 
Синаначевић, Савићевић, Врњевић, Станков, Секулић и Брајнер.
 Пролетер из Мраморка иступио је из лиге, а Ковинске новине бележе да у 
општини постоје само два клуба БСК и Раднички.

 Година 1987.
 Ратковић из Мраморка победник је Отвореног првенства општине Ковин у 
шаху које је организовао Раднички из Ковина. Друго место припало је Марковићу 
из Панчева, док је трећи био Веља Рађеновић из Ковина. 
 Првенство Војвођанске лиге група Баната Раднички је завршио у средини 
табеле.
 
 Година 1988.
 Првак општине у шаху постао је Гојко Станковић из Плочице.
 БСК из Баваништа је као пети завршио првенство у Јужнобанатској лиги.

 Година 1989.
 Веља Рађеновић је нови шампион општине у шаху. Друго место припало 
је Зорану Јоковићу, док је трећи Јован Грубић.
 Раднички је првенство завршио као трећи. Састав су углавном чинили: 
Рађеновић, Милекић, Унуковић, Станојевић, Ратковић, Буквић, Борка 
Секулић, Грубић...
 Неки од резултата: Победа над Чоком резултатом 5.5:2.5, Старчевом 5:3, 
Банатским Новим Селом 4.5:3.5, Банатским Карловцем 6:2, Русандом 6:2, порази 
од Кумана 5:3, Радничког у Зрењанину 6.5:1.5, у Белој Цркви 5:3, реми са Новим 
Бечејем 4:4...
  
 Година 1990.
 Одржан Меморијални турни Велибор Милекић - Гале, на којем је победио 
Радован Говедарица интернационални мајстор из Раковице. На турниру је 
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учествовало и неколико бивших играча Радничког: интернационални мајстор 
Горан Тодоровић тада члан Радничког из Београда, ФИДЕ мајстор Чедомир 
Мићић, мајсторски кандидат Славољуб Јоцић обојица из београдског Вождовца и 
Миша Марковић који је прешао у Курјачки из Панчева.
 На Првенству Војводине Гојко Ролић стекао је звање мајсторског кандидата.
 Пролетер из Мраморка освојио чак 70 од могућих 96 поена у Јужнобанатској 
лиги и вратио се у Банатску зону (пошто је у две године напредовао два ранга). 
Састав који наводе Ковинске новине изгледао је овако: Вуковић, Бундра, браћа 
Јоковић Милан и Зоран, браћа Кермеци - Нандор и Арпа, Денеш, Рашић, 
Дучић, Томашевић, Бајчета, Дробњак.

 Година 1991.
 Горан Тодоровић постао је секундант Алисе Марић која је играла против 
Кинескиње Кси Јун меч за изазивача првакиње света (Маје Чибурданидзе). Меч 
је игран у Београду и Пекингу, а Кинескиња је победила са 4.5:2.5.
 Раднички, за који су наступали Гојко Ролић, Аурел Букач, Васа Малајмаре, 
Борис Лава Секулић, Веља, Петар и Игор Рађеновић и Драган Унуковић... 
сезону у Другој војвођанској лиги (илити Банатској зони) завршио је као шести.
 На жалост мраморачки Пролетер није успео да сачува статус банатског 
лигаша, као последљи на табели, испао је из лиге.

 Година 1992.
 Раднички је након претходне сезоне коју је завршио као шести пружио боље 
партије и претрпео свега два пораза од шампиона (Пролетера из Зрењанина) и 
другопласиране Кикинде. Ковинци су заузели треће место са 49.5 бодова.
 У степеник нижем рангу Јужнобанатској лиги Мраморак је био најбоље 
пласиран од екипа из општине - трећи. Баваништани су били пети, док је Плави 
Дунав заузео десето место.
 
 Година 1993.
 Време санкција одразило се на све сфере друштва. Ковинске новине нису 
излазиле редовно, а у последњем броју ове године само се наводи да у општини 
постоје четири шаховска клуба и да сви наступају у истим лигама као и претходне 
сезоне.
 
 Година 1994.
 Због тешке финансијске ситуације у скоро свим клубовима одлучено је да 
Нови Бечеј буде домаћин првог дела првенства Друге војвођанске лиге. Раднички 
је савладао Задругар (6:2) и Белу Цркву (5:3), а изгубио од домаћег Јединства (6:2) и 
имењака из Зрењанина (5.5:2.5). У извештају са првенства Ковинске новине наводе да 
су за Раднички највише поена освојили Борислава Секулић и Драган Унуковић.
 У другом делу првенства играло се турнирски. Домаћин последњег био 
је Нови Бечеј. Раднички је у три меча ремизирао три пута у дуелима са Куманом, 
Елемиром и Банатским Новим Селом и изборио опстанак.
 Шах клуб Партизан (Гај), пишу Ковинске, обновио је рад. Основан је 1964. 
године и постојао је до 1982. Лист још наводи да са омладинским саставом једном 
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Са лигашког  турнира у Новом Бечеју 1994. године

недељно радни интернационални мајстор Весна Марков.
 
 Година 1995.
 Још једном у финишу сезоне, са три ремија у низу, Раднички опстао у лиги и  
завршивши као седми првенство.

 Година 1996.
 У веома малом броју извештаја са шаховских мечева издвајамо пето место 
на крају сезоне у првенству и информацију да је Душан Милојевић са 7.5 

 Година 1997.
 Сезона која је остала упамћена по невероватном податку. Наиме, у девет 
мечева Раднички је савладао свих девет ривала, али се није пласирао у виши ранг 
јер је сакупио мање поена од шампиона Кикинде коју је победио у послдњем колу у 
гостима 4.5:3.5. Наиме, тада се на коначној табели гледао као примарни број поена 
које је екипа сакупила током првенства, а не победа које је остварила.
 Састав Радничког чинили су: два појачања у односу на претходну сезону, 
бивши играч Чедомир Мићић и Ритопечки из Делиблата, затим Рађеновић, 
Милојевић, Радевић, Унуковић, Андрејевић, Војновић, Милојковић, 
Безаревић и Максем.
 У нижем рангу Бела Црква је првенство завршила као шампион. Баваниште 
је било седмо, а Партизан из Гаја десети.
 
 Година 1998.
 БСК из Баваништа завршио је као седми првенство Јужнобанатске лиге, 
а Ковинске истичу добре партије Синанчевића и Станојевића. Екипа из Гаја 
завршила је првенство као девета.
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Шах клуб је основан 1905. године - плакета 
поводом 95 година постојања

 Година 1999.
 Година у којој је Раднички 
најзад успео да тријумфује у 
првенству. До шампионске титуле 
дошао је кроз плеј-оф, победом 
у полуфиналу над Нафтагасом у 
Елемиру резултатом 5:3, а потом у 
финалу над панчевачким ПАКШ-ом 
(5:3). Имена које  Ковинске наводе као 
састав клуба у шампионској години 
су: Костић, Рађеновић (капитен), 
Јоковић, Андрејевић, Ритопечки, 
Малајмаре, Милојевић и Максем. 
 
 Година 2001.
 После сезоне (2000) у Првој 
лиги Војводине, Раднички је имао две 
шансе да се кроз доигравање нађе још 
једном у вишем рангу - Другој лиги. 
Нажалост, пропустио је обе. Прву 
против суботичког Спартака, а другу 
након тријагонала на којем су још 
учествовали Југовић (Каћ) и Младост (Нова Пазова) коју је предводио велемајстор 
Бора Иваков. Раднички је савладао Југовић (4.5:3.5), али је истим резултатом 
изгубио од Младости. Тим из Каћа савладао је потом Младост (5.5:2.5) и са 9 поена 
као први изборио пласман у Другу лигу.
 Прилику да кроз бараж уђу у Војвођанску лигу имали су шахисти Мраморка. 
али су у финалу поражени од панчевачког ПАШК-а 5.5:2.5.
 
 Година 2003.
 Трагична вест о изненадној смрти Весне Марков затекла је све. Марков је 
преминула 4. фебруара у 37. години. 

 Година 2008.
 Након неколико година "празног хода" трагом вести о шаху у нашој општини 
једна пронађена је из 2008. године у којој пише да је Шах клуб Весна Марков из 
Мраморка заузео шесто место на табели Банатске зоне у конкуренцији 12 екипа, уз 
3 победе 5 ремија и 3 пораза.

 Година 2011.  
 Од ове године захваљујући архиви Шаховског савеза Војводине резултати  
и састави клубова са територије наше општине су потпнунији, али не и комплетни. 
Једини претставник наше општине у Банатској лиги 2011. године био је ковински 
Раднички који је на завршној табели заузео претпоследње место. Боље пласиран 
био је само од Унирее из Ритишева. Ковински шахисти остварили су три победе, 
два ремија и шест пораза у сезони што није било довољно за опстанак.
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 У за степен нижем рангу такмичења наступали су Гај (који је заузео девето 
место) и Баваниште које је било последње четрнаесто.
 
 Година 2012.
 Пред ову сезону Јужнобанатска лига је подељена у две групе - Панчево и 
Вршац. Сви клубови наше општине насупали су у зони Панчево, а најбољи пласман, 
међу седам екипа групе, имао је Раднички из Ковина који је завршио трећи. Гајчани 
су били пети, а Баваништани још једном последњи. Баваниште је поражено код 
куће од Гаја (5.5:2.5), док је Раднички у гостима савладао Гај (5:3) и Баваниште (7:1).

 Година 2013. 
 Пред ову сезону Јужнобанатска лига је подељена још једном у две групе, 
али не по "географском кључу", већ је реорганизопвана тако да се у А лиги нашао 
Раднички, а у Б (по "чину" слабијој) Воја Поштар из Гаја и Баваниште. 
 Раднички је још једном заузео пето место уз половичан учинак од четири 
победе и исто толико пораза.
 У Б групи Воја Поштар био је четврти, док су Баваништани били за место 
слабије пласирани.

 Година 2014.
 Нова сезона донела је још једно "тумбање" овога пута у вишем рангу Банатској 
лиги, која је проширена и подељена у две групе - Север и Југ. У другопоменутој 
нашли су се и ковински шахисти који су у конкуренцији десет клубова били седми 
у саставу: Велимир Рађеновић, Саша Војновић, Небојша Бекић, Миливоје 
Буквић, Јован Милојковић, Владимир Мијић, Бојана Дробњак, Душан Жепша, 
Васа Малајмаре, Драган Богдановић, Аурел Букач, Небојша Пекић, Борислава 
Секулић, Владимир Шапоња, Дејан Димић и  Урош Реџић.
 У нижем рангу Воја Поштар из Гаја заузео је седмо место, док се Баваниште 
нашло на последњем једанаестом.
 
 Година 2016.
 Раднички је првенство у Банатској лиги (група Југ) завршио на трећем месту 
са 14 бодова, шест мање од водеђег двојца - Бора Костић и Ковачица. Тим из Вршца 
окитио се шампионском титулом због већег броја поена у мечевима (34:32). 
 У Јужнобнатској лиги оба наша представника (Воја Поштар и Баваниште) 
заузели су места при дну табеле.
 
 Година 2017.
 У односу на претходно првенство ковински шахисти били су за место 
слабије пласирани -  четврти. 
 Испред њих су се нашли Ковачица, Бата Ћосић (Опово) и Бора Костић из 
Вршца.
 У конкуренцији 12 клубова Јужнобанатске лиге, Воја Поштар из Гаја био је 
десети, а Баваниште последње.
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 Година 2018.
 После две сезоне при врху Раднички је првенство завршио међу тимовима 
у средини табеле - шести. 
 Нешто бољи него претходних сезона били су Воја Поштар и Баваниште. 
Гајчани су у дванаест мечева забележили три победе и реми (десети), док су 
Баваништани уписали два тријумфа уз три ремија и као једанаести завршили 
првенство.

Испред Дома културе у Ковину шах на отвореном: Небојша Бекић, Велимир 
Рађеновић, Аурел Букач и Горан Тодоровић 
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УСР ДУНАВ
 Удружење спортских риболоваца Дунав из Ковина основано је 1949. 

године.
 До 2000. године углавном је учествовало на позивним пријатељским 
турнирима и куповима, а од поменуте године крећу и званична такмичења под 
ингeренцијом савеза.
 Међу  такмичарима који су оставили трага пре  званичних првенстава 
помињу се: Максем Ласло, (доајен ковинског спортског риболова), Тома 
Радосављевић, Срђан Ћириковачки, Срћан Рајковић... 
 Највећи такмичарски успех остварио је 2011. године Душан Богданов који 
је освојио бронзану медаљу на Светском првенству у Словенији у конкуренцији 
риболоваца до 15 година у дисциплини удицом на пловак (тренер Ивица Јовчић). 
Претходно се окитио златном медаљом у конкуренцији кадета када је постао 
шампион државе у Лазаревцу на језеру Марковац.
 Марија Лукић је најмлађи вицепрвак државе у спортском риболову за 
даме. Са свега 16 година  освојила је друго место, 2018. године, што јој је омогућило 
и учешће на Светском првенству у Вроцлаву (Пољска). Лукићевој је тренер такође 
био Ивица Јовчић. Иначе у женској конкуренцији у риболову, због мањег броја 
такмичара, из кадета се прелази одмах у сениорску категорију (нема млађих јуниора 
и јуниора као код мушкараца). Од младе плејаде такмичарки вредно помена је и 
име Андријане Божовић.
 Један од највећих успеха у екипном такмичењу било је треће место у Другој 
лиги Србије 2005. године у саставу: Ивица Јовчић, Иван Павлов, Иван Јухас, 
Милош Лалић и Немања Радивој. 
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УСР Дунав

 Годину дана касније Ивица Јовчић (члан УО Риболовачког савеза Србије и 
савезни тренер прве категорије) је освојио седмо место у појединачној конкуренцији 
у СР Југославији што му је донело пласман у Б репрезентацију и учешће на Европском 
првенству у Белгији, на које нажалост, није отишао због распада државне заједнице 
(првих шест такмичара иду на Светско као представници А репрезентације). 
 У сарадњи са Спортским савезом општине Ковин Удружење сваке године 
организуje школско такмичење, Удицом против дроге, а наш град је по броју 
учесника млађих од 15 година рекордер у Србији – 150. Иначе у школском спорту 
екипе школа Ђура Јакшић и Десанка Максимовић у последњих десет година имају 
исто толико титула на такмичењима Јужнобанатског округа. Ове (2020. године) 
није било такмичења због пандемије изазване вирусом корона - ковид-19.

Марија Лукић Душан Богданов

Са једног од школских такмичења Удицом против дроге
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Einge Mitglieder des Kubiner Tennis-Vereins. Erste Reihe von links: Frau Ivanka 
Petrović, Zagorka Mihailović, Erika Götz, Christine Schlarb, drei Unbekannte 
(könnten Gaste asu Ungarn sein). Zweite Reiche von links: Dr Bartulov, Pera 
Lazarević, Dr Petrović, Dr Ludwig Engler; Kubin 1926 (?); prepis u originalu 

potpisa za sliku 
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Друштво за телесно васпитање Партизан на Јужнобанатском слету 
1955. године у Панчеву
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Јавни час Друштва за телесно васпитање Партизан 1956. године на 
стадиону Фудбалског клуба Раднички. На вратилу Гојко Радосављевић

Јавни час Друштва за телесно васпитање Партизан 1956. године на 
стадиону Фудбалског клуба Раднички. На разбоју Гојко Радосављевић
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Све три фотографије из данашњег летњег дворишта 
Основне школе Јован Јовановић - Змај у Ковину
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Друга савезна лига СФР Југославије, детаљи са утакмице Радничког, 
седамдесетих година ХХ века, летње двориште Змајеве школе у Ковину

Друга савезна лига СФР Југославије, детаљи са утакмице Радничког, 
седамдесетих година ХХ века, летње двориште Змајеве школе у Ковину

Галерија/Исечци из штампе
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Друга савезна лига СФР Југославије, детаљи са утакмице Радничког, 
седамдесетих година ХХ века, летње двориште Змајеве школе у Ковину

Друга савезна лига СФР Југославије, детаљи са утакмице Радничког, 
седамдесетих година ХХ века, летње двориште Змајеве школе у Ковину
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Детаљ са утакмице Фудбалског клуба Раднички 

Детаљ са утакмице Фудбалског клуба Раднички 
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