
СРПСКИ ОЛИМПИЗАМ

1865. оснивају се прва спортска друштва, 1878.  ширење клубова

1906. Ваљево – Пешачте утакмице, 1908. Београд Ада – Српска 
олимпијада

“Српски олимпијски клуб” основан је у Београду 10. (23) 
фебруара 1910. године, у листу  ”Ново време” просторија 

хотела Москва

СОК се залагао за даљи развој спорта и ФВ, али и да се Србија 
прикључи МОП

СОК је имао управу од 6 чланова од тога 4 су били официри

(Светомир Ђукић, Драгослав Војиновић, Александар Боди и два 
благајника)

За директора клуба изабран је био капетан Светомир Ђукић (1882-
1960), председник Никодије Стевановић (1910-1918)

СОК је био задужен за оснивање “месних олимпијских клубова” по 
читавој Краљевини Србији



У Србији се олимпизам у 20. веку прихвата као 

покрет модерног спорта, а циљ је био одлазак на 

ОИ

У периоду 1910-1912. СОК је организовао велики 

број такмичења и основао велики број нових 

спортских клубова

СОК је организовао следећа такмичења 1910. год:

1. Велика пешачка утакмица, Обреновац-Кошутњак 

32 км

2. Коњичка такмичења у прескакању препона

3. Такмичења у пливању на Сави

4. Олимпијске игре

5. Мото трке, Ниш-Београд

6. Такмичења у клизању и

7. Такмичења у боксу и борењу



У току 1911. године СОК је организовао:

1. Велики коњички слет у Крагујевцу

2. Велики пешачки слет у Крушевцу

3. Прво летење авионом над Београдом

4. Коњичке трке 

5. Фудбалске утакмице

6. Такмичења у трчању

7. Такмичења у стрељаштву

8. Такмичења у пливању

Крајем 1910. године број управе је повећан са 

6 на 55 чланова од тога 22 официра

Крајем 1911. године СОК је променио име у 

“Централни олимпијски клуб”

И даље се радило на оснивању месних одбора



Активности ЦОК (СОК) у току 1912. године:

Организовање предтакмичења за одлазан на 5 ОИ 

Упућен је захтев МОК за учлањење Краљевине Србије

Изборна такмичења за одлазак на ОИ у трчању на 100 
метара (стаза Кошутњак, 20 маја 1912. 40 такмичара, 
победник Душан Милошевић са временом 12 сек.) и 
маратону (27 маја 1912. 40 такмичара, стаза од 
Обреновца до Београда, победник Драгутин 
Томашевић)

Овиме су се они званично квалификовали за 5 ОИ у 
Сткхолму

Екипу за Сткхолм сачињавали су: Светомир Ђукић, 
Драгутин Војиновић, Андра Јовић и такмичари 



Нашу делегацију у Стокхолму примио је лично краљ 

Густав, председник МОК Пјер де Кубертен и председник 

Шведског ОК

Душан Милошевић је у трци на 100 метара у 

предтакмичењу стигао  3, и није се пласирао за 

финалана такмичења (после трке се онесвстио јер је био 

отрован арсеном)

Драгутин Томашевић је у маратонској трци стигао од 62 

такмичара 37 (према изјави тренера Андре Јовића 36)

На седници МОК од 10.07.1912. године СОК је примљен 

за члана МОК, а капетан Светомир Ђукић је изабран за 

члана МОК

Након пријема Српски Олимпијски Клуб мења име у 

“Српски Олимпијски Комитет”



Реорганизација у СОК-у, сваки округ у Краљевини Србији 

имао је свог представника у Српском Олимпијском 

Комитету

Новоформирани Комитет је имао сада 17 чланова,

председник је био Никодије Стевановић, а капетан 

Светомир Ђукић је директор

У току 1914. године формирана је Управа СОК,

састављена од 11 чланова

Године 1913. било је застоја у раду због Балканских 

ратова и 1914. због Првог светског рата

14.12.1919. формиран је “Југословенски Олимпијски 

Одбор”, председник Фрањо Бучар, потпредседници 

Светомир Ђукић и Ћирил Жижек 


