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Београд, 20.04.2013. године  
 

О Београду  

Београд је главни и највећи град Србије. Један је од најстаријих градова у 

Европи. Прва насеља на територији Београда датирају из 

праисторијскеВинче, 4.800 година пре нове ере. Сам Београд су 

основали Келти у 3. веку пре н.е, пре него што је 

постао римско насеље Сингидунум. Словенско име „Белиград“ (слов. 

Бјелград) први пут је забележено 878. године, у чему је садржан утисак 

изгледа тадашње тврђаве. Београд је главни град Србије од 1405. године и 

био је престоница разнихјужнословенских држава од 1918. па до 2003, као 

и Србије и Црне Горе од2003. до 2006.
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Град лежи на ушћу Саве у Дунав у централном делу Србије, где 

сеПанонска низија спаја са Балканским полуострвом. Број становника у 

Београду према попису становништва из 2011. је износио 1.154.589 док је у 

широј околини живело 1.639.121 . Највећи је град на територији бивше 

Југославије и по броју становника четврти у југоисточној 

Европи послеИстанбула, Атине и Букурешта. 

Град Београд има статус посебне територијалне јединице у Србији са 

својом локалном самоуправом. Његова територија је подељена на 17 

градских општина, од којих свака има своје локалне органе власти.
.
 

Београд заузима преко 3,6% територије Републике Србије, а у њему живи 

21% укупног броја грађана дела Србије на коме је извршен попис 2002. 

године (без података за Косово и Метохију). Београд је такође економски 

центар Србије и средиште српске културе, образовања и науке. 

У строгом центру Београда, испод данашње палате Албанија, пронађени 
су, током њене градње, 1938. године скелети неандерталца који је погинуо 
у борби самамутом чији је скелет нађен у близини, што говори о 
насељености простора данашњег Београда још у праисторијско доба. 
Касније се на простору Балкана, пре око 7.000 година, развила Винчанска 
култура, па се њени остаци могу пронаћи и у околини Београда 
код истоименог насеља, по коме је цела култура добила име
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. Насељен 

у трећем веку п. н. е. од стране Келта, тај простор убрзо прелази у 
рукеРимљана и постаје насеобина Сингидунум. За владавине 
цара Диоклецијана, током прогона хришћана, у Сингидунуму се помињу 
први хришћански мученици. Једни од најстаријих по имену познатих 
хришћанских страдалника у овом граду су Ермил и Стратоник. Поделом 
римског царства остаје под контролом Византије. 
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ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ПО 
СПОРТСКИМ ДИСЦИПЛИНАМА 
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Атлетика 

Мушкарци 

1. Милан Богојевић – Шабац  

2. Миле Недић – Панчево  

3. Момир Милутиновић –Панчево  

Жене 

1. Маријана Драгићевић –Дирекција предузећа  

2. Снежана Пешић – Панчево 

3. Наташа Петровић – Дирекција предузећа 

 

Фудбал 

 Сениори 

Коначни пласман 

1. Дирекција предузећа 

2. Шабац 

3. Панчево 

4. ИЈ Београд 

 

 Ветерани 

Коначни пласман 

1. Шабац 

2. Дирекција предузећа 

3. ИЈ Београд 

4. Ваљево 
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ПИКАДО 

1. Оливера Живковић – Дирекција предузећа (55 бодова) 

2. Верица Добривојевић – Београд (52 бодова) 

3. Љиљана Гајин –Смедерево (45 бодова) 

 

 

ОДБОЈКА 

Коначни пласман 

1. Дирекција предузећа 

  (Дирекција предузећа : Ваљево  /  2:0) 

 

 

ШАХ 

Коначни пласман 

1. Влатко Савићевић 

2. Данило Рајковић 

3. Саша Матовић 

4. Коста Томић 
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БАСКЕТ 

 

 

 Баскет – жене (коначни пласман): 

1. ИЈ Београд 

2. Дирекција предузећа 

3. ИЈ Ваљево 

 

 Баскет – мушкарци (коначни пласман): 

1. Дирекција предузећа 

2. ИЈ Београд 

3. ИЈ Ваљево 

СТОНИ ТЕНИС 

 

 Стони тенис – жене (коначни пласман): 

1. Јасмина Милошевић – Београд 

2. Мира Стевановић – Дирекција предузећа 

3. Драгана Ђурић – Београд 

 

 

 Стони тенис – мушкарци (коначни пласман): 

1. Радмило Такач – Дирекција предузећа 

2. Бранислав Баштић – Београд 

3. Миле Гилић – Дирекција предузећа 
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ПЛИВАЊЕ 

 

 Пливање – жене (коначни пласман): 

1. Татјана Елчић – Београд 

2. Љубица Бачић – Београд 

3. Ана Пантелић – Дирекција предузећа 

 

 Пливање – мушкарци (коначни пласман): 

1. Милош Јевремовић – Дирекција предузећа 

2. Драгољуб Живић – Београд 

3. Ненад Голијанин – Дирекција предузећа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


