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Најбољи спортисти 2018. 
 

Додела признања најуспешнијим спортистима, екипама, тренерима и 
спортским радницима града Краљева у 2018. години, у организацији Спортског 
савеза Краљева, приређена је у последњој седмици године на измаку.  

Додељено је 19 захвалница онима који су помогли организацију спорта, 12 
плакета за најуспешније спортисте у свим категоријама, спортске раднике, 
плакета за посебан допринос краљевачком спорту.  

Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, ново 
руководство Спортског савеза Краљева, са Милошем Симовићем на челу,  
успешно је организовало доделу признања најбољим спортистима града Краљева 
у различитим старосним конкуренцијама. Он се осврнуо на досадашње кораке у 
развоју спорта и спортске инфраструктуре у нашем граду и најавио да је град за 
наредну годину у буџету предвидео већа средства за спорт.  

„Ове године смо у Новој хали спортова организовали Лигу нација у одбојци 
у мушкој и женској конкуренцији и Дејвис куп меч са Индијом. Наредне године нас 
очекује Балкански шампионат у атлетици, који ће бити одржан на 
реконструисаном атлетском стадиону под обалом. Град Краљево већ неколико 
година улаже значајна материјална средства и у развој спорта и у развој спортске 
инфраструктуре. После Нове хале спортова, ове године ћемо коначно успети да 
реконструишемо и атлетски стадион, да га припремимо за Балкански шампионат. 
Завршили смо и пројекат за изградњу затвореног базена, а у плану је и изградња 
фудбалског стадиона захваљујући председнику Републике, који настоји да 
побољша инфраструктуру у погледу спортских стадиона на читавој територији 
Србије. Краљево је, наравно, увек на мапи спортских дешавања и очекујемо да ће 
у наредних неколико година имати још боље резултате и да ће све већи број 
Краљевчана долазити у свој град са медаљама које имају или златни или сребрни 
или бронзани сјај, а за нас, и за мене као градоначелника, то је велики успех“, 
поручио је Терзић. 

Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић је нагласио да је 
један од приоритета Савеза, откад је он на његовом челу, био и организација овог 
догађаја 

„Од маја је у Спортском савезу Краљева све ново, нови људи, млади и пуни 
енергије, пуни жара и жеље да се докажу у спорту. Ове године смо кренули јако 
амбициозно. На јако високом нивоу је била организација Малог сајма спорта града 
Краљева у оквиру обележавања Дана града Краљева, били смо учесници Сајма 
спорта у Београду и на крају године организујемо дуго очекивану доделу 
признања, која није организована од 31.03.2015. за 2014. годину“, нагласио је 
Симовић.  
 За свесрдну помоћ и сарадњу у реализацији активности током 2018. године, 
Спортски савез Краљева је захвалнице доделио градоначелнику града Краљева 
др Предрагу Терзићу, помоћнику градоначелника за омладину и спорт Николи 
Радевићу, члану Градског већа града Краљева задуженом за област спорта Ивану 
Бунарџићу.  



Захвалнице су добиле и краљевачке јавне установе Дечје одмаралиште 
„Гоч“ и Спортски центар „Ибар“, као руководилац Школске управе Краљево Бојана 
Маринковић и Савез за школски спорт, краљевачке основне школе, истакнути 
појединци, приватна предузећа.     
 Награде су уручене најбољим сениорима, пионирима, кадетима и 
јуниорима. Први пут признање је додељено особи са инвалидитетом која је 
постигла запажене резултате у спорту. Награђени су најбољи тренер, спортски 
радник, најуспешнији спортски колектив, а лакету за посебан допринос развоју и 
афирмацији краљевачког спорта добио је и спортски новинар Александар 
Даишевић. 
 
 
 


