
18.06.2020. 
Спортски савез Србије донирао опрему младим краљевачким спортистима  

 
Спортско Краљево, поред бројних гостију из света спорта који су у 

последњих неколико дана посетили град, угостило је и генералног секретара 
Спортског савеза Србије Горана Маринковића. Он је, у Новој хали спортова у 
Рибници, у име Савеза, донирао спортску опрему младим одбојкашима, 
рукометашима, фудбалерима и кошаркашима - лопте и комплете дресова. 

Добродошлицу генералном секретару Спортског савеза Србије пожелео је 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић изразивши задовољство што у 
последње четири године град има добру сарадњу са Спортским савезом Србије, 
током којих је реализовано неколико веома значајних пројеката. Он је истакао и да 
Спортски савез Kраљева воде млади амбициозни људи који су остварили веома 
добру сарадњу са фудбалским, рукометним, одбојкашким, кошаркашким и другим 
клубовима на територији града Kраљева, као и са својом кровном организацијом.  

„Драго ми је што данашња помоћ иде у клубове и на градском и на сеоском 
подручју тако да ћемо, поред деце из центра града, обрадовати и децу у 
Kонареву, Ушћу, Врби, Грдици. Помоћ ће бити додељена не само мушким 
клубовима, већ и онима у којима наступају девојчице. Надам се да ћемо у 
будућности наставити да улажемо у развој спорта на територији града Kраљева, а 
да ћемо сви заједно улагати и у развој спортске инфраструктуре. Радови на 
атлетском стадиону у Kраљеву се приводе крају, а очекујем да ћемо убрзо 
започети и радове на изградњи потпуно новог фудбалског стадиона. Затворени 
базен се нашао у Програму „Србија 2025“, тако да ће и он бити изграђен, чиме 
ћемо практично имати комплетну инфраструктуру за бављење спортом у граду на 
Ибру“, изјавио је градоначелник Краљева. 
 И генерални секретар Маринковић је истакао добру сарадњу са Спортским 
савезом Краљева у последње две године, подсетивши на „Сеоске спортске игре“ 
одржане у Ратини, акцију „Жене у спорту“, едуковање стручњака за  фитнес... 

„И у наредном периоду радо ћемо сарађивати и правити заједничке и 
велике пројекте. Планирано је, у договору са Спортским савезом Краљева, да 
можда већ крајем августа Kраљево буде домаћин финала „Сеоских игара“, које ће 
окупити 15 општина и градова, и које ће сигурно сјајно организовати Спортски 
савез Краљева“, рекао је Маринковић поручивши да ће град Краљево са локалним 
Савезом у Спортском савезу Србије увек имати доброг сарадника и преневши 
поздраве председника Давора Штефанека. 
 На указаном поверењу и Спортском савезу Краљева и њему као 
председнику, госту је захвалио Милош Симовић. Он је истакао да су се у 
краљевачком Савезу трудили да указано поверење не прокоцкају и да расту из 
дана у дан, стварајући што боље односе и сарадњу, али да ће свакако настојати 
да их подигну на још виши степеник. Осврнувши се на „Сеоске спортске игре“, чију 
финалну серију треба да заједно организују у августу, Симовић сматра да то 
треба да буде круна досадашње сарадње. Он је захвалио на указаном поверењу и 
краљевачким клубовима и спортистима. 

„Све ово време желели смо да дамо на значају вама као спортистима, 
спортским радницима, спортским организацијама које функционишу и активности 



спроводе на територији нашег града. И људи у Спортском савезу и ја знамо 
колико је тешко данас радити у спорту и колико је тешко бити спортски радник, 
тренер, спортиста у данашње време. Зато желимо, као кровна спортска локална 
организација, да вам што више помогнемо, да заједно са вама, а видим да има 
много младих који се баве спортом, у будућности освајамо титуле за наш град 
Kраљево и да се за вас чује и ван граница наше земље Србије. Хвала пуно што 
сте дошли, хвала вам што бележите добре резултате“, обратио се девојчицама и 
дечацима краљевачких клубова председник Спортског савеза Краљева Милош 
Симовић.. 

Комплете дресова и лопте од Спортског савеза Србије добили су 
одбојкашки клубови „Економац“, „Ђура Јакшић“ Конарево и „Ушће“, Рукометни 
клуб „Слога“, Женски рукометни клуб „Металац“, Фудбалски клуб „Млади радник“ и 
Кошаркашки клуб „Play“. 


