
 

 

 

 

Глигорић се у родном Београду са 
шахом упознао релативно касно, у 13. 
години. Само две године касније, 1938., 
са само 15 година, победио је на 
такмичењу Београдског шаховског 
клуба. Непосредно пред рат изгубио је 

оба родитеља и остао сироче. Професор др Нико Миљанић, такође 
страствени шахиста, прихватио га је као сопственог сина. Уочи Другог 
светског рата млади мајстор се квалификовао на државно првенство, али је 
напад Немачке на Краљевину Југославију нагло прекинуо шаховску збиљу. 
Кад је избио рат, Глигорић је с Миљанићима пребегао у Црну Гору, у Бањане, 
а нешто касније је ступио у партизане. Тако је као партизански борац за све 
време рата био одвојен од шаха. После демобилизације посветио се 
оживљавању шаховске организације радећи као новинар и организатор 
шаховских такмичења. Највећи део своје каријере играо је у ШК Партизан, 
али је стицајем околности био један од оснивача Спортског друштва Црвена 
звезда. Учествовао је на све већем броју такмичења, веома брзо развијајући 
своје шаховске способности. Године 1947. освојио је прво место на 
првенству Југославије и победио на свом првом међународном турниру 
у Варшави. Био је испред Смислова и Болеслевског, чиме је означио пробој у 
светску елиту. Године 1958. у анкети дневног спортског листа Спорт 
проглашен је за најбољег спортисту Југославије. 

Глигорић је преминуо у Београду 14. августа 2012. у 90. години од 
последица можданог удара. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на 
београдском Новом гробљу. 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 2019 



  

28.фебруар  и  7.март 

Школско такмичење  

РЕЦИТАТОРА 

У библиотеци школе одржано је такмичење рецитатора  

од првог до осмог разреда 

 

28. фебруара тамичили су се старији ученици ,а победила је: 
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и она ће нас представити на општинском такмичењу 12.марта 2019. 

Ево како је то изгледало: 

 



Жири такмичења ужива... 

 

 

Друго место заузео је Урош Марковић 8/1, 

а треће место заузела је Ива Гошњак 5/1. 

Честитамо свим учеснисица, 

а Николини желимо пуно среће на наредном такмичењу! 


