
15.06.2020. 
Популарна „блатуша“ засијала правим сјајем: на Буњачком брду отворен Спортски 
центар „Предраг Матић Маре“ 
 

Новоизграђени спортски центар на Буњачком брду у Рибници, тик уз 
игралиште Фудбалског клуба „Карађорђе“, свечано су отворили градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић и начелник Рашког управног округа Небојша 
Симовић, у присуству кандидата за народног посланика у Народној скупштини 
Републике Србије Маје Мачужић Пузић и бројних гостију из света спорта из града 
Краљева и са републичког нивоа. Овај модеран спортски објекат, настао на 
утрини, има балон салу са вештачком травом, мини пич терен, терен за баскет 
„три на три“ по FIBA стандардима, терeн за коцкице „три на три“, терене за 
бадминтон и одбојку, дечје игралиште, кафић за освежење и одмарање... 

Бивши играч, а сада потпредседник ФК „Карађорђе“, Ненад Вујисић је, пре 
годину и по, након година проведених у иностранству, започео реализацију идеје 
на коју је дошао док је још био голман у „Карађорђу“. Захваљујући помоћи и 
разумевању руководства ФK „Kарађорђе“, али и града Kраљева, након великих 
улагања и рада, настао је савремен спортски центар.  

Председник ФК „Карађорђе“ Зоран Ракоњац истиче да је јако задовољан и 
потпуно испуњен оним што је урађено, будући да је, до пре неколико дана 
популарна „блатуша“ - засијала правим сјајем, и то захваљујући Јавном предузећу 
за уређивање грађевинског земљишта Краљево.  

„Центар ће бити доступан деци и свима који желе да се баве спортом. 
Предстоји нам и други део посла - сређивање главног терена. Расвету смо 
добили, прелепо изгледа, док средимо помоћне терене и остало, бићемо клуб у 
правом смислу. Неће дуго проћи, биће и то завршено“, поручио је Ракоњац, 
истичући да ће грађани моћи да користе терене од 7.00 часова до поноћи.  

„За ФК „Карађорђе“ ово значи много, стичу се услови и амбијент да клуб, 
надам се, у скорије време достигне врхунац - најмање Српска лига“, каже 
председник клуба искористивши прилику да захвали градоначелнику Терзићу и 
начелнику Симовићу на несебичној помоћи, гостима из ФК „Партизан“ из 
Београда, да поздрави капитена Црвене звезде Ненада Ковачевића Пиксија, 
представнике Фудбалског савеза града Краљева, Рашког округа и Западне Србије. 

Како је истакао председник Фудбалског савеза Рашког округа Слободан 
Ђерковић, ово је нешто највеће што се догодило у области фудбала у протеклих 
десет година на овом подручју - створени су сви услови за напредак - струка, 
донатори, пријатељи клуба.  

Начелник Рашког управног округа Небојша Симовић сматра да су за децу 
неопходни овакви спортски терени, затворени базени, спортске хале, стадион који 
ће бити изграђен... 

„Драго ми је да сам овде са људима који су уложили много средстава да би 
омогућили здрав живот нашој деци. Слично је и у Врњачкој Бањи, Рашки и Новом 
Пазару, где смо градили атлетске стадионе, затворене хале, скијашке центре, све 
оно што је потребно за здрав живот. Надам се да ће у перспективи бити много 
нових талената, много нових фудбалера и у мушком и у женском фудбалу. Желим 



им успех у нади да ћемо се и у наредним годинама бавити отварањем нових 
спортских објеката“, поручио је начелник Рашког округа. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић се осврнуо на историјат ФК 
„Карађорђе“, основан пре 94 године на Буњачком брду.  

„Ентузијасти, људи који воле фудбал, годинама су се на овом терену, 
популарној „блатуши“, састајали суботом и недељом. Један од тих људи - Предраг 
Матић Маре, по коме овај спортски центар данас носи назив, радио је много на 
развијању „Карађорђа“, а данас, уз помоћ председника клуба Зорана Ракоњца, 
потпредседника Ненадa Вујисића, присуствујемо отварању једног од најлепших 
спортских центара не само у Краљеву, већ и у овом делу Србије. Радостан сам 
што ће деца са Буњачког брда и деца из целе Рибнице овде моћи да уче прве 
фудбалске кораке уз помоћ Ненада Ковачевића, прослављеног фудбалера и 
капитена Црвене звезде, и што ће млади, бавећи се спортом, избегавати лоше 
навике. То је пут ка развоју, не само фудбала на територији града Краљева, већ ка 
развоју читавог друштва“, рекао је градоначелник истакавши да град улаже 
значајна финансијска средства у развој спорта и да већ две године улаже 
средства како би платио судије и делегате, сва службена лица на свим 
утакмицама које се одржавају на територији града Краљева. Он је изразио наду да 
ће град у наредним сезонама издвајати још више новца за развој фудбала и 
спорта уопште, а да ће наши фудбалери на терену показати да су то и заслужили.  

Градоначелник је подсетио на то шта је све у претходних неколико година 
урађено „с ове стране Ибра“ - од првог до, недавно отвореног, другог тржног 
центра, прелепог шеталишта, станова за снаге безбедности, амбуланте која ће 
већ сутра бити отворена, као и камена темељца за изградњу нове зграде ОШ 
„Свети Сава“ који ће сутра бити положен... 

„На крају дођемо до Буњачког брда, које је најлепши део Рибнице, одакле 
се види и Рибница и Краљево и Берановац, и где су неки вредни људи пре скоро 
сто година одлучили да оснују фудбалски клуб. Сигуран сам да ћемо за шест 
година, када будете обележавали сто година клуба, овде моћи да видимо један 
велелепни спортски центар, а да ће „Карађорђе“ играти у неком од виших рангова 
такмичења“, пожелео је домаћинима градоначелник Краљева др Предраг Терзић 
приликом отварања Спортског центра „Предраг Матић Маре“. 
 


