
Спортске игре Кладово 2022 
 

На XI радничким спортским играма, које су се ове године одржале у Кладову под 
покровитењством Синдиката образовања Србије, Машински факултет Универзитета у 
Београду имао је својих 15 представника, који су се такмичили у чак 9 дисциплина. На 
овогодишњем такмичењу је учествовала 41 екипа, што броји преко 520 учесника. Екипа са 
Машинског факултета је учествовала у 7 екипних спортова (фудбал, баскет, одбојка, шах, 
стони тенис, куглање, конопац) и 2 појединачне спортске  дисциплине (тенис, пливање).  

 
Слика 1. Део екипе Машинског факултета испред хотела Ђердап пред почетак такмичења. 

Запажени резултати су остварени у пoјединачним спортовима пливању и тенису. За екипу 
Машинског факултета на овогодишњим спортским играма пливао је Лазар Матијашевић, 
асистент на катедри за производно машинство и заузео је друго место, освојивши сребрну 
медаљу, препливавши четри дужине базена за 41секунду, што је за 6 секунди био слабији 
резултат од првопласираног. 

    
Слика 2. Лазар у базену на крају трке.  Слика 3. Проф. др Влада Гашић у току меча за 

друго место. 
 



Друга спортска дисциплина у којој је остварен запажен резултат је друго место у тенису и 
сребрна медаља коју је за екипу Машинског факултета освојио Проф. др Влада Гашић, 
ванредни професор на катедри за механизацију. 

Друго место у екипним спортовима забележили су наши шахисти. Екипу шахиста чинили 
су: Радован Бура, CNC оператер, Проф. др Предраг Елек редовни професор на катедри 
за  наоружање, Проф. др Александар Пејчев ванредни професор на катедри за 
математику и мр Саша Радуловић истраживач сарадник на катедри за шинска возила. 

Још један резултат који се бодује за укупни пласман је и четврто место у куглању за нашу 
екипу коју су чинили Саша Живановић и Бура Радован. 

  
Слика 4. Радован Бура и шаховска екипа су освојили друго место. 

 
 

  
Слика 5.Куглање. 

 
 

Слика 6. Вуча конопца. 
 

 

 

 



 
Слика 7. Фудбалери МФ.  

 

 
Слика 8. Кошаркашка екипа – 

баскет. 
 

  
Слика 9. Заједничка слика одбојкаша МФБ и Института за 

ратарство из Новог Сада 
Слика 10. Екипа за стони тенис. 

 
  

 



 
Слика 11. Екипа МФБ пре свечане вечере 

 
 

Екипа Машинског факултета је у генералном пласману заузела 9 место, од укупно 41 
екипе, са екипом од 15 учесника, који си достојно репрезентовали наш Факултет. Укупно 
је освојено 36 бодова (12-шах, 8-куглање, 8-пливање и 8-тенис). Свечану диплому у то 
име примио је вођа екипе Проф. др Саша Живановић редовни професор на катедри за 
производно машинство. 

 

 
Слика 12. Проф. др Саша Живановић приликом уручивања захвалнице за учешће на играма. 

 
 
 
 
 
 



 

   
 

Слика 13. Свечано уручење пехара и медаља за освојена друга места у дисциплинама шаџ, тенис и 
пливање. 

 
Радничке спортске игре су и ове године показале да су добра воља и сарадња кључ 
успеха, место где се људи међусобно друже и упознају, стичу нова познанства и 
остварују дуга пријатељства. 

 

 
Слика 14. Поздрав из Кладова. 

 


