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Спортски савез Краљева доделио признања науспешнијима у 2019. години 
 
 Спортски савез Краљева, уз подршку града Краљева, доделио је признања 
и награде најуспешнијим спортистима, клубовима, тренерима и спортским 
радницима за 2019. годину. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић истакао је да извештај 
Спортског клуба Краљева показује да је заједничким снагама у претходној години 
постигнуто много и да су приметни одлични резултати.  

„Спортски савез је постао спона између града Краљева, клубова и сви 
спортиста у нашем граду. Иако је град Краљево имао значајне резултате у 
великом броју спортова, годинама нисмо додељивали ову престижну награду, а 
сада, већ другу годину заредом, проглашавамо најбоље међу најбољима. Млади 
људи који су дошли на чело Спортског савеза Краљева показали су да рад, знање 
и свакодневни труд могу да покажу значај спортског савеза, да увећају број 
клубова који улазе у чланство и да остваре одличну сарадњу са Градом“, изјавио 
је Терзић, па пожелео да наредне године раде још боље, да постигну још боље 
резултате, а Град ће се трудити да, из године у годину, увећава износ средстава 
за спорт. 

Градоначелник је нагласио да је Краљево град спорта и треба да остане 
град спорта, а представници Града ће се трудити да, из године у годину, увећавају 
помоћ спортским клубовима, како оним који се аматерски баве спортом, тако и 
оним професионалним.  

Терзић је подсетио да су наш град прославили многи спортисти, почевши од 
кошаркаша Дуција Симоновића, Дивца, Милоша Бабића, Ненада Крстића, бројних 
фудбалера. Више од десет Краљевчана играло је за „Црвену звезду“, браћа 
Дудић, Луковић, Анђелковић, Ковачевић, Богдановић, Лекић, Рачић, а сада 
Гобељић. Неколико Краљевчана играло је и за „Партизан“, најпознатији од њих је 
Аца Трифуновић, до читавог низа одбојкаша, браће Петковића, од којих је Вељко 
донео у Краљево и златну олимпијску медаљу, браће Ковачевић, Срећка 
Лисинца...  

Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић, поздравио је 
присутне, па захвалио градоначелнику града Краљева др Предрагу Терзићу, па 
истакао да је за 2019. годину Град издвојио рекордан буџет у износу од 56.000.000 
динара, за спорт. Он је изразио задовољство што је град Краљево препознао 
колико је спорт значајан и за град и за младе. 

 „Спортски савез Краљева, који тренутно у сазиву има 53 активна члана 
клуба, радио је пуном паром у 2019. години. Организоване су манифестације као 
што су Сеоске спортске игре, Мали сајам спорта у Краљеву и учешће на Сајму 
спорта у Београду. Од јула месеца почела је са радом и Канцеларија Спортског 
савеза Краљева, а доста смо обилазили клубове и чланове Спортског савеза, 
школе, месне заједнице. Покушавали смо да промовишемо спорт и афирмишемо 
младе да се баве спортом и да сјај спорта вратимо граду Краљеву. Ове године 
било је три пута теже да изаберемо најбољег спортисту, зато што су се спортски 
клубови, тренери и спортисти потрудили да нам отежају тај посао“, истакао је 
Симовић.  



Према речима председника Спортског савеза и бившег шампиона у 
атлетици,  бављење спортом није ни мало лако, изискује свакодневне напоре и 
тренинге, ти људи током целе године подносе одређене жртве и зато је јако битно 
да им на крају године кажемо једно велико хвала што својим успесима презентују 
наш град. 

Најуспешнији сениор у 2019. години, Немања Миленковић, првак државе у 
кик боксу у сениоркској конкуренцији, истакао је да ово признање представља 
подстрех за даљи труд и рад.  

Најуспешнија сениорка у 2019. години, Јелена Ерић, која је ове године 
победила етапу на трци око Белгије, друго место на трци око Бургоса у Шпанији и 
постала национални првак, нагласила је да јој много значи  признање из родног 
града у ком је одрасла и почела да се бави бициклизмом. Она је истакла да је 
велико задовољство што је у могућности да награду, коју добија већ другу годину 
заредом, прими лично. 
          Спортски савез града Краљева доделио је, за 2019. годину, награду за: 

 најуспешнијег пионира Вуку Базићу (Кајак клуб „Ибар“),  

 најуспешнију пионирку Жељани Чингелић (Кајак клуб „Ибар“),  

 најуспешнијег кадета Николи Богдановићу (Бициклистички клуб „Металац“), 
најуспешнију кадеткињу Стефани Савић (Џудо клуб „Партизан“),  

 најуспешнијег јуниора Александру Бошковићу (Кајак клуб „Ибар“),  

 најуспешнију јуниорку Јовани Миладиновић (Атлетски клуб „Краљево“),  

 најуспешнијег сениора Немањи Миленковићу (Бокс и кик бокс клуб 
„Краљево“),  

 најуспешнију сениорку Јелени Ерић (Бициклистички клуб „Металац“),  

 најуспешнију екипу Женском кошаркашком клубу „Краљево“,  

 најуспешнијег тренера Радиши Чубрићу (Бициклистички Клуб „Металац),  
најуспешнијег спортског радника Александру Мацану (Пливачки ватерполо 
клуб „Краљево“). 
Посебно признање за изузетан допринос и афирмацију краљевачког спорта 

Спортски савез града Краљева доделио је и Драгану Савићу, Драгану Николићу и 
Љубинку Ковачевићу, као и посебно признање за донаторске активности у 
подржавању краљевачког спорта Милу Томићу. 

Уједно, председник Спортског савеза града Краљева уручио је захвалнице 
за свесрдну помоћу у раду: директорки Основне школе „Димитрије Туцовић“ 
Драгани Ђуровић, директорки Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ 
Габријели Чмерић, директору Дечјег одмаралишту Гоч Ивану Милићу, Драгану 
Арсенијевићу, Борку Нерићу, начелници Школске управе Бојани Маринковић,  
директорки РФ ПИО – филијала Краљево Биљани Барловац, директору Спортског 
центра Ибар Зорану Кнежевићу и Ненаду Јеротијевићу „Фото осмех“ . 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


