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Отворен „Мали сајам спорта“ 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић свечано је отворио, други 
по реду, „Мали сајам спорта“, који уз подршку Града и Спортског савеза Србије, 
организује Спортски савез Краљева.  

Терзић је истакао да ће град Краљево наставити да улаже новац у спорт, 
појаснивши да последње четири године, сваке године, све више новца се улаже у 
спортске активности, па додао да ће и наредне године бити још више средстава за 
спорт. 

„Када погледате колико је деце данас дошло у нашу Нову халу спортова, 
када видите да представљамо кошарку, одбојку, рукомет, аутомобилски спорт, али 
и борилачке спортове: карате, бокс, кик-бокс, схватићете да смо успели да другу 
годину за редом организујемо јако добар Сајам спорта. Спортски савез Краљева 
већ две године за редом, са новим руководством, младим људима који су га 
преузели, показује завидне резултате. Ове године ћемо први пут, после неколико 
година, изабрати и најбоље спортисте града на Ибру“, изјавио је градоначелник.  

Након што је поздравио малишане и све љубитеље спорта, градоначелник 
је изразио велико задовољство што су међу присутнима и два златна момка нашег 
града Срећко Лисинац и Урош Ковачевић. 

„Данас главне звезде овде нису ни градоначелник, ни помоћници, главне 
звезде су наши трофејни спортисти Срећко Лисинац и Урош Ковачевић. Ови 
млади људи треба да буду идоли деци и надам се да ће великих број младих 
почети да се бави спортом, није битно да ли је то кошарка, одбојка, рукомет или 
неки четврти спорт, битно је да време не проводе за рачунаром. Деца треба да се 
баве спортом, здраво да живе и надам се да ћемо спортом успети да што већи 
број деце изведемо из куће“, нагласио је градоначелник. 
 Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић, бивши шампион у 
атлетици, истакао је да Спортски савез постоји због деце, наших уважених 
спортиста, шампиона и свих људи који се баве спортом. Он је изразио 
задовољство што, другу годину за редом, „Мали сајам спорта“ доживљава велики 
успех, па се захвалио граду Краљеву и Спортском савезу Србије на подршци. 
  Симовић је уручио плакете нашим одбојкашима Срећку Лисинцу и Урошу 
Ковачевићу,  члановима мушке сениорске одбојкашке репрезентације, који су на 
Европском првенству освојили златну медаљу. 
 Генерални секретар Спортског савеза Србије Горан Маринковић поздравио 
је пристуне и истакао да је јако битно да се деца баве спортом од малих ногу, као 
и да је Сајам спорта добар начин да деца увиде све предности бављења спортом. 
 
  


