
17.06.2020. 
Министар Удовичић обишао радове на изградњи спортских објеката у Краљеву и 
разговарао са младим краљевачким спортистима и ученицима 
  

Министар омладине и спорта Вања Удовичић посетио је град Краљево и 
обишао радове на изградњи атлетског стадиона и фискултурне сале у Основној 
школи „Живан Маричић“ у Жичи, разговарао са члановима јуниорске екипе 
Кошаркашког клуба „Слога“, који су тренирали на терену под обалом који носи име 
нашег прослављеног кошаркаша Ненада Крстића, као и са малишанима Атлетског 
клуба Краљево. Министар је, у пратњи градоначелника Краљева др Предрга 
Терзића и његових сарадника, разговарао и са члановима управе „Слоге“, бившим 
и садашњим тренерима и представницима Атлетског клуба и Спортског савеза 
Краљева. Поздравио је и нашег суграђанина Данила Јованова, честитајући му 
рођендан. 

Приликом посете министра Удовичића нашем граду, градоначелник 
Краљева се осврнуо на то да се из дана у дан oбилазе градилиштa на територији 
града, што је доказ одличне сарадње републичке власти, Владе Републике Србије 
и министарстава у Влади и града Краљева. Он је истакао да је град, са 
Министарством омладине и спорта, у претходне четири године реализовао три 
веома значајна пројекта: 

„Од изградње потрибинског простора у новој Хали спортова, где смо 
омогућили спортским клубовима да користе простор – ради се углавном о 
борилачким спортовима, преко изградње две теретане на отвореном са трим 
стазама, уз помоћ Министарства омладине и спорта изградили смо прелепу трим 
стазу и справе за вежбање у веома атрактивном простору за вежбање у 
„борићима“. Поред тога, код СОС Дечјег села на Берановцу, изградили смо још 
једну теретану на отвореном са трим стазом“, навео је Терзић.  

Према речима министра, кроз разговор са локалним спортским клубовима 
упознао се са каквим изазовима се данас суочавају како би видео како може да им 
помогне. Он је истакао задовољство и одушевљење полазника Атлетског клуба 
што ће, изградњом савременог атлетског стадиона, у свом граду имати најбоље 
могуће услове, што неће морати да путују у друге градове или да у шуми 
тренирају, већ ће имати исте услове као било који други спортисти било где у 
Европи, свету односно остатку Србије.  

„Пре само пет година једино је Сремска Митровица могла да буде домаћин 
националног првенства у атлетици, сада већ 10 градова има најмодерније 
стадионе за атлетику. На тај начин ширимо свест о базичном спорту, колико је 
важно да се бавимо спортом. Краљево ће моћи да уђе у круг градова који су 
омогућили да њихови спортисти имају најбоље могуће услове“, истакао је 
Удовичић уз напомену да ће, чим временске прилике дозволе да може да се 
излије тартан, то бити и учињено, будући да је неопходно да буде 10 дана у 
континуитету сунца због изливања тартана, како би могао да се прихвати. То би, 
како је нагласио министар, омогућило да стадион буде сертификован од страних 
међународних спортских федерација, што би омогућило да Краљево буде 
домаћин великих међународних такмичења попут Балканијаде. 



Министар је кошаркаше Слоге, која има изванредну традицију, обрадовао 
одређеном опремом и разговарао са њима како може да им помогне. 

„Мене радује да је градоначелник у последње четири године ставио у сам 
врх приоритета развој спорта и омладине будући да смо сарађивали и у 
омладинском сегменту јако добро. Када на шеталишту поред реке видите да су 
задовољни спортисти, да ће у наредних годину дана сви терени бити изливени 
тартани, добити нове спортске реквизите, нову опрему - на томе ћемо заједно 
радити, и да ће цео спортски рекреативни центар добити нови изглед са 
стадионом и омогућити да Краљево буде не само регионални, већ и српски центар 
спорта, где ћемо тражити и трудити се у наредном периоду да развијамо спортски 
туризам и тако помоћи привреди града Краљева... бићете поносни“, поручио је 
Вања Удовичић, захваливши градоначелнику што је у претходном периоду водио 
рачуна о свим спортистима, о свим спортовима, о младима. 

Приликом обиласка радова на изградњи фискултурне сале у Основној 
школи у Жичи, градоначелник је истакао помоћ Министарства омладине и спорта 
и значај који ће ова сала имати не само за ученике. 

„Ово насеље до сада није имало фискултурну салу, тако да ће сада сви 
ђаци Основне школе „Живан Маричић“, али и други грађани Жиче и околине, моћи 
да користе салу. Град Краљево је обезбедио средства за изградњу темеља ове 
спортске сале у износу од 3.600.000 динара, а Министарство омладине и спорта је 
обезбедило чак 45.000.000 динара. Министар је могао да се увери да у Краљеву 
не само да имамо велики број професионалних спортиста, већ да негујемо и 
подмладак. Надам се да ћемо у будућности имати још спортиста из града на Ибру 
који ће и у Србији, али и широм света, пронети славу нашег града“, изјавио је 
градоначелник Краљева.  

Удовичић је изразио задовољство виђеним у Жичи, где ће до краја године 
411 ученика који похађају школу у овом делу града имати најбоље могуће услове 
за одржавање часова физичког васпитања.  

„На тај начин подстичемо свест код ученика, наставника, али и код ширег 
грађанства, да је спорт нешто што мора да нас креира, да нас покреће, да буде 
наша култура и наша основа, јер без здравља, без улагања у себе у здравственом 
аспекту, не можемо очекивати ни велике резултате у другим сегментима“, рекао је 
министар нагласивши да му је посебно важно да ће и локални клубови моћи да 
тренирају у затвореном простору фискултурне сале поред тога што ће ученици 
моћи да обављају редовне активности кад је реч о часовима физичког васпитања 
и школском спорту као врло битном фактуру за развој и рекреативног и 
професионалног бављења спортом.  

„Зато ми је изузетно драго да ћемо се похвалити да ће још једна школа 
добити најмодернију фискултурну салу по свим стандардима, првенствено 
безбедносним, а онда и свим осталим кад је реч о спортским реквизитима, да ће 
школа имати исте услове као било која школа било где у Србији. На тај начин 
показујемо да на исти начин гледамо и југ и север, исток и запад наше земље“, 
поручио је министар омладине и спорта нагласивши да је слоган данашњег дана 
„да смо сви у истом тиму и, када смо сви у истом тиму, онда можемо да очекујемо 
и велике ствари“.  



Удовичић је изразио наду да ће до краја лета Краљево имати атлетски 
стадион достојан српског спорта, али достојан и свих резултата које планирамо да 
урдимо у наредном периоду, додајући да ће до краја 2025. Краљево сигурно имати 
реконструисан градски стадион, изграђен затворени базен и фудбалски стадион. 
 


