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Градоначелник угостио кошаркашице Краљева 
 

Поводом освојеног Купа „Милан Цига Васојевић“, градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић примио је кошаркашице, као и тренере, руководство 
и спонзоре Женског кошаркашког тима Краљево.  

Терзић је нагласио да је ово највећи успех колективног спорта у Краљеву од 
1979. године, када је Одбојкашки клуб „Рибница“ освојио Куп Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије.  

„Ове девојке, Краљевчанке, али и оне које су дошле у Краљево како би 
играле кошарку, су од првог дана у нашој лиги, у женској Јадранској лиги и у Купу 
Србије, ређале победу за победом. Оне су показале како се бори за свој клуб и 
град, иако су у нашој лиги, у тренутку прекида, имале 17 победа и само један 
пораз, и то после продужетка, после „Црвене звезде“ у Београду, доводи се у 
питање титула шампиона“, изјавио је Терзић, па додао да Краљевчани знају да су 
кошаркашице ЖКК Краљево освојиле Куп, али и да су на терену освојиле 
Првенство Србије.  

Према истицању градоначелника ово је за наш град дупла круна, без 
обзира какву одлуку донесе Кошаркашки савез Србије.  

„Ове девојке су својим радом, залагањем, напорним тренинзима и 
утакмицама, готово 50 утакмица одиграле за овај део сезоне и показале како се 
бори. И ако нам ове године отму титулу, ми ћемо наредне године да је освојимо на 
терену, како и доликује, јер ми то можемо. Заједничким снагама људи који воде 
овај клуб, који обезбеђују средства и града Краљева, који помаже значајним 
финансијским средствима, успели смо да стабилизујемо Женски кошаркашки клуб, 
који ће и у будућности освајати трофеје“, нагласио је градоначелник, уз обећање 
да ће град Краљево наставити да помаже ЖКК Краљево. 

Поставља се питање да ли би се овако завршило да је, у оваквој ситуацији 
„Црвена звезда“ или „Партизан“ имао лидерску позицију у лиги, или би после две 
трећине одиграних утакмица, „Звезда“ односно „Партизан“, били проглашени за 
шампиона. 

„Треба и клубови у унутрашњости да освајају и купове и титуле, на терену 
се то осваја и поштено се каже ко је био најбољи, ако се сезона прекине, сигуран 
сам, да је то била „Црвена звезда“ или „Партизан“, да би се тако првенство и 
завршило“, закључио је Терзић.  

Тренер ЖКК Краљево Дејан Ковачевић захвалио се градоначелнику на 
гостопримству, па се осврнуо на сезону која је иза њих. 

„Одиграти оволики број утакмица и ићи из утакмице у утакмицу, из победе у 
победу, и по неки пораз, ми смо заслужили, не само на нивоу Србије, него и у 
односу на остале клубове у Србији, а који су играли у региону, да будемо лидери 
овог спорта - женске кошарке, што и Краљево заслужује. Захвалио бих се 
првенствено играчима, који су изнели велики терет и притисак ове лиге, управи 
клуба која је била на нивоу резултата, и захвалио би се граду који је дао врхунску 
подршку. Знам ситуацију у осталим срединама и сматрам да нико овакву подршку 
није добио као што је Краљево, као град, дао Женском кошаркашком клубу“, 
истакао је Ковачевић.  



У име кошаркашица, на подршци коју град пружа ЖКК Краљево, захвалила 
се и Татјана Живановић. 

„Захвалила бих се прво граду Краљеву који нас ни у једном моменту није 
заборавио, хвала им што су нас угостили. Такође, захвалила бих се нашем 
спонзору, без којег овај наш успех не би био могућ. Што се тиче одлуке која је 
донешена, а ми се искрено надамо да ће се нешто променити, нама нико ништа 
није поклонио, све смо својим радом и трудом освојиле и урадиле, ако неком 
нешто није јасно семофор увек могу да погледају“, нагласила је кошаркашица. 

Поред градоначелника града Краљева др Предрага Терзића, пријему су 
присуствовали и помоћник градоначелника за омладину и спорт Никола Радевић, 
члан Градског већа за спорт Иван Бунарџић, као и председник Спортског савеза 
Краљева Милош Симовић. 

У име Спортског савеза града Краљева, плакету „Првима дамама Краљева, 
екипи ЖКК Краљево, за освојену дуплу круну у сезони 2019/20“, градоначелник 
Терзић уручио је капитену тима Тамари Бајић. 

Краљевачке „Малене“ исписале су историју освојивши Куп „Милан Цига 
Васојевић“. У узбудљивом финалу, победиле су београдску екипу „Радивој Кораћ“ 
резултатом 76:73.  

 


