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Краљевачки спортисти и градоначелник Краљева уз своје суграђане: Спортски 
савез у акцији добровољног давања крви  
 

Спортисти града Краљева, након акција пружања помоћи и подршке својим 
суграђанима током ванредног стања, настављају да, организовано, буду уз своје 
Краљевчане, као што и они њих бодре на теренима.  

На иницијативу члана Градског већа града Краљева Ивана Бунарџића, који 
је прошле среде дао крв у краљевачком Црвеном крсту, и захваљујући 
ангажовању Спортског савеза града Краљева, са председником Милошем 
Симовићем на челу, чланови Управног одбора Спортског савеза, садашњи и 
бивши спортисти нашег града, спортски радници, наставници, професори и 
запослени у школама, ове среде, у просторијама Црвеног крста Краљево, 
учествовали су у акцији добровољног давања крви.  

Акцију је подржао и градоначелник Краљева др Предраг Терзић дајући крв.     
 „И за време ванредног стања, Спортски савез Краљева, са градским 
већником задуженим за спорт Иваном Бунарџићем, имао је неколико веома 
значајних акција, које су на првом месту утицале на помоћ оним спортистима 
града Краљева који се данас не налазе у завидној социјалној ситуацији. Обишли 
су некадашње фудбалере, кошаркаше и друге спортисте који су славу града 
Краљева проносили широм бивше Југославије, поразговарали са њима и уручили 
им пакете помоћи. То је доказ да краљевачки Спортски савез, предвођен младим 
и амбициозним људима, уз значајну подршку града, ресорног градског већника, 
успева да спорт у граду Краљеву подигне на виши ниво“, рекао је градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић и искористио прилику да подсети на један догађај 
који је остао у сенци ситуације изазване појавом и ширењем вируса корона.   

„Ове године је у Краљево, после више од 40 година, стигла медаља у 
колективном спорту са лоптом. Ради се о освајачицама Купа - Женском 
кошаркашком клубу Kраљево, који је медаљу освојио 15 минута пре проглашења 
ванредног стања и управо због тога није било довољно прилике да о томе 
разговарамо и да честитамо овим девојкама. То је највећи успех краљевачког 
колективног спорта још од 1979. године, када је Одбојкашки клуб Рибница постао 
освајач Kупа некадашње Југославије“, подсетио је Терзић и додао:  

„Сигуран сам да ћемо већ наредне године издвојити много више средстава 
за спорт и да ћемо имати велики број краљевачких спортиста који ће се на 
такмичењима пети на највиша постоља. То је наш циљ - да се млади људи баве 
спортом, да здраво живе, али и да помажу другима, јер ово данас није само 
лекција из спортског понашања, ове је лекција из хуманости.“  
 Председник Спортског савеза Краљева је истакао да Савез, као кровна 
спортска организација у нашем граду, мора да да пример свима осталима - 
спортистима, грађанима.   

„Спортски савез Краљева, поред тога што промовише спорт, здрав живот и 
мотивисање деце да се баве спортом, треба да буде друштвено одговоран и да 
помогне и на други начин. Спортисти би требало да буду најздравији и најјачи 
људи и ето добре прилике да крв донирамо онима којима је најпотребнија“, 



истакао је Симовић уз напомену да ово јесте прва оваква акција откад је он на 
челу Спортског савеза, али сигурно не и једина.  

На почетку акције, која је у Црвеном крсту Краљево организована од 9.00 до 
14.00 часова, било је 13 спортиста и спортских радника, а планирано је да, у 
складу са својим обавезама, остали долазе у етапама.  

„Морам да похвалим и професоре, наставнике, људе који раде у школама, 
који су се одазвали и подржали нашу акцију и да захвалим и граду Kраљеву. 
Наставићемо да сарађујемо и организујемо и неке друге манифестације заједно“, 
поручио је председник Спортског савеза Краљева. 

Према речима стручног сарадника за здравствена питања Црвеног крста 
Краљево Снежане Апостоловић, од проглашења ванредног стања, ово је десета 
акција добровољног давања крви у нашем граду, која се, традиционално, 
организује средом. Како је истакла, у просеку је прикупљено по 30 јединица крви 
по акцији - 270 људи је дало крв.  

„Много је труда, енергије, напора било потребно да се ове акције реализују 
у ситуацији када смо имали апел свих да останемо код куће. Али живот не може 
да стане. Крв је неопходна свакодневно 365 дана у години, постоје пацијенти који 
не могу да се лече без крви. Велико хвала господину Бунарџићу, који је покренуо 
ову причу, хвала свим нашим волонтерима, сарадницима који су се радо 
одазивали акцијама давање крви. Ово је прилика да похвалимо и редовне 
добровољне даваоце крви, као што је господин Предраг Терзић, који је у нашем 
регистру од своје 18. године, а бити редован давалац крви подразумева да крв 
дате бар два пута годишње“, рекла је представница Црвеног крста Краљево 
апелујући на све који су здрави да „испруже руку и дају допринос“ и захваливши у 
име оних којима је крв била неопходна.  


