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Такмичење у баклавама, јединствено у нашој земљи, одржано је по први пут у ОШ 

,,22.октобар“ у Сурчину под називом ПРВА БАКЛАВИЈАДА-СУРЧИН 2014. 

 

Предлог наставника Жељена Шимшића, да се организује такмичење у баклавама, 

подржао је Актив ТИО и директор ОШ ,,22. октобар“ у Сурчину. Веома брзо је формиран  

Организациони одбор у саставу: 

Наставник Жељен Шимшић, Наставник Весна Шимшић и Наставник Абдурахман 

Мехмети. 

Право учешћа имали су сви ученици ОШ ,,22.октобар“ у Сурчину који на дан такмичења 

донесу минимум три баклаве.  

 

 

Ову манифестацију несебично су помогли: 
 

-  Јавно предузеће за културу и спорт ГО Сурчин који је 

подржао ову идеју, и по ко зна који пут, био спонзор и ове 

веома слатке и необичне манифестације. Захваљујемо се 

директору Драгану Ђорђевићу и његовом помоћнику 

Слободану Русимовићу. 

 -  ГО Сурчин, која је на свом сајту, истакла обавештење и 

промовисала ,,Прву Баклавијаду Сурчин-2014.“ 

-   Муслиманска заједница из Сурчина, која је обезбедила сокове за све госте и такмичаре. 

 

Директор школе је издала званично обавештење о такмичењу свим ученицима школе и 

непрекидно била у координацији са Организационим одбором, обезбедила дипломе, захвалнице 

и прибор за послужење.  

 

,,Прва Баклавијада Сурчин-2014.“ одржана је у недељу 05.октобра 2014. године.  Први 

такмичари са својим баклавама пристизали су веома рано. Сваки такмичар је евидентиран и 

добио је свој такмичарски број. У току мале приредбе жири је оцењивао баклаве по изгледу, 

укусу, врсти, саставу и филу.  

Сваки такмичар ,,Прве Баклавијаде“ добио је захвалницу за учешће, а сваки учесник 

приредбе добио је захвалницу за помоћ у организацији.  За освајаче прва три места обезбеђени 

су пехари.  

Веома је важно истаћи да се манифестација одржавала у периоду прославе 

најзначајнијег исламског празника Курбан-Бајрама. С обзиром да нашу Основну школу похађа 

један број ученика муслиманске вероисповести било нам је задовољство честитати им 

бајрамске радости. Циљ нам је био да негујемо све духовне вредности у нашој школи и да било 

које дете, било које вере, има осећај топлине и прихваћености средине.Дали смо путоказ свима 

како да се негује и поштује различитост вера ученика исте школе. Вероучитељ муслиманске 

вероисповести је јавно честитао празник и поздравио све присутне госте. 

На крају проглашења победника, сви гости и учесници манифестације позвани су да 

учествују у заједничној дегустацији донесених баклава. Док смо се сладили, покушали смо у 

разговору да одгонетнемо  питање: Зашто италијанска гастрономска енциклопедија као место 

настанка баклаве наводи-Србију? 

Искрено се надамо, да ће актив директора основних школа прихватити наш предлог, да 

на следећој баклавијади учествују све Основне школе са територије Општине Сурчин. 

Препоручујемо да се за наредно такмичење уведе додатна дисциплина: Најлепше 

сервиране баклаве. 

 

Извештај написали: 

                                                                            Професор ТО Весна Шимшић дипл.маш.инг 

                                                                                        Професор ТО Жељен Шимшић дипл.маш.инг 
 

 

У Сурчину, октобар 2014.године 

 



 
Директор ОШ,,22.октобар“  Сурчин            Вероучитељ Абдурахман Мехмети              Ученице Ана Павловић и  

Бранка  Селаковић је свечано отворила       је поздравио госте и водио програм             Марија Милићевић  су читале  

 манифестацију ,,Прва Баклавијада“                                                                                       историјат  настанка баклаве       

 Кратак програм ученика и наставника                                    Проглашење победника и додела диплома и захвалница                                                                                                                    

                                                                      Заједничка дегустација баклава                                                                                                              

             Прво место                                                       Друго место                                              Треће место           

Сестре Мевљуда и Елма Хасани                           Вера Давидовић                                           Бенита Емини 

 

 

 



Присутни гости:                                                                                                                                                       
Зоран Павловић, члана савета родитеља                                                               

Ненад Стоицовски,  члан већа ГО Сурчин       

Мирко Маљковић, члан школског одбора       

Сали Мемети, имам у Батајници       

Вели Бајрамовски, председник Меџлиса исламске заједнице у Сурчину          

Васвија Љатифовић, секретар Меџлиса исламске заједнице у Сурчину                                     

Синиша Барац, тренер карате клуба ,,Сурчин“                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

Присуствовали чланови колектива ОШ,,22.октобар“:                                       
1. Директор Бранка Селаковић, професор биологије                                                

2. Мирјана Јандрић, професор ликовне културе                                                    

3. Сања Колешан, професор разредне наставе                                                       

4. Драгана Павловић, професор разредне наставе                                                 

5. Татјана Чепурац, професор ТИО   (помоћ у фотографисању) 

 

Такмичари:    

1.  Анастасија Селаковић 

2.  Адем Бериша   

3.  Вели Бајрамовски 

4.  Вера Давидовић 

5.  Салихи Мубарак 

6.  Ванеса Амзај 

7.   Ваљон Амзај 

8.   Бенита Емини 

9.   Мануела Алиловић 

10. Ћама Диљај 

11. Шаћир Рахмани 

12. Петрит Макреши 

13. Елма и Мевљуда Хасани    

 

 Ученици који су помагали у организацији:    

 

1. Лука Марјановић 

2. Бранислав Јовановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
             Прво место                                                            Друго место                                              Треће место                         

Сестре Мевљуда и Елма Хасани                                   Вера Давидовић                                        Бенита Емини 

 

                                                                                                                                                 


