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Златни краљевачки одбојкаши на пријему код градоначелника Краљева 
 

Златне краљевачке одбојкаше, освајаче најсјајнијег одличја са 
репрезентацијом Србије на Европском првенству у одбојци – Уроша Ковачевића и 
Срећка Лисинца, по повратку у родни град, примио је градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић, са својим помоћником за омладину и спорт Николом 
Радевићем.    

„Ако је Србија најбоља у Европи, онда је Краљево засигурно дало највећи  
допринос освајању европског злата. Поред Уроша Ковачевића, који је најбољи 
играч управо завршеног Европског првенства, и Срећка Лисинца, у овом тиму је 
учествовао и Милан Симојловић Буцо, Краљевчанин који је годинама веома 
успешан тренер. Он је све време помагао селектору у припреми тактике за 
уитакмице Европског првенства. Ова три момка су још једном показала да 
краљевачки Одбојкашки клуб „Рибница“ и други одбојкашки клубови са територије 
Краљева успешно раде и да град Краљево доприноси развоју српске одбојке“, 
рекао је Терзић.  

Град је поносан на своје златне момке, који су узори младим генерацијама и 
који име свог града у којем су направили прве одбојкашке кораке надалеко 
промовишу на најлепши могући начин. 

„Апсолутно сам сигуран да ће овај успех мотивисати велики број деце, и 
дечака и двојчица, да почну да тренирају одбојку и да ће деца бити у халама, да 
ће се бавити спортом, да неће време проводити за рачунарима и играјући се 
мобилнимн телефонима“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић. 

Након успеха оствареног са репрезентацијом на Европском првенству 
играном у Словенији, Белгији, Холандији и Француској, где су низали само победе, 
треба мало времена да се утисци слегну и схвати величина постигнутог.     

„Утисци се још нису слегли. Треба да прође бар седам дана да схватимо 
колико смо радсости донели нашој држави, нашем спорту. Вратили смо статус 
српске одбојке опет на врх. Пресрећан сам, задовољан... Поносан на своју земљу, 
саиграче, све људе који су били део репрезентације“, каже најбољи играч 
првенства Урош Ковачевић, који се слаже са коментарима да репрезентација не 
може без Краљевчана.  

„Од легендарног Дејана Брђовића, преко мојих стричева, Бићанина, 
Петковића, мог брата, Лискета... има много људи који су били стуб репрезентације 
годинама“, подсећа Урош. 

Срећко Лисинац је захвалио градоначелнику на прелепом пријему.  
„Велика је ствар представљати своју земљу. Кроз своју земљу 

представљамо и свој град, клуб у којем смо поникли Одбојкашки клуб Рибница... 
Прелеп је осећај доћи у овај град и донети овако сјајно одличје“, каже Лисинац и 
додаје да је, будући да му је то био први пут, прелеп осећај изаћи на балкон 
Скупштине града Београда пред неколико хиљада грађана, мада не и лако од 
треме.  

Српске одбојкаше, прваке европског континента, у јануару наредне године 
очекује прилично тежак турнир и велики испит - осам репрезентација најбољих у 
Европи ће се борити за визу за Олимпијске игре.  


