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Одбојкашки клуб Рибница ка новим успесима са новим спонзорима 

 
Краљевачки Одбојкашки клуб Рибница добио је, у једном дану, три 

спонзора. У присуству градоначелника града Краљева др Предрага Терзића и 
његових сарадника, руководства и играча ОК Рибница, као и председника ОК 
Војводина Драгољуба Збиљића, који је посредовао у успостављању ове сарадње,  
председница ОК Рибница Јелена Антонијевић потписала је уговоре о спонзорству 
са предузећем „Електромонтажа“ из Краљева, фирмом „VS Energy 2015“ и 
хотелом „Фонтана“ из Врњачке Бање.   

Председница клуба је истакла да је потписивање ових уговора доказ да 
нова управа краљевачке Рибнице иде ка путу успеха.  

„Сигурна сам да је са фирмама „Електромонтажа“, „VS Energy“ и хотелом 
„Фонатана“ остварити такве циљеве много лакше. Треба много труда и напора да 
се достигне ниво који данас има Одбојкашки клуб Војводина, али сам сигурна да 
смо на правом путу и уложићемо пуно напора да ово буде наш прави почетак и 
надам се да ће оваквих уговора бити још“, поручила је председница искористивши 
прилику да захвали Драгољубу Збиљићу на указаној подршци истакавши да је 
сигурна да ће одбојкаши Рибнице његово поверење оправдати. 

Обративши се у име спонзора, директор краљевачке „Електромонтаже“ 
Зоран Станковић је истакао да „друштвена одговорност, кроз подршку спорту, 
култури или помоћ онима којима је најпотребнија, није нити сме бити само део 
промотивне стратегије и декларативне корпоративне културе, већ, напротив, 
широко прихваћена етичка норма којом се свакодневно руководимо“.  

„Могућности сваког од нас су различите, али нам опште добро треба и мора 
бити јединствени циљ. На тај начин учинићемо да и најмањи кораци временом 
постану уочљиви и значајни на благодат целокупне заједнице, а на радост нас 
који смо имали могућност и привилегију да будемо део племенитих иницијатива“, 
рекао је Станковић. 
 Домаћин овог веома значајног потписивања, градоначелник Краљева, 
истакао је да је претходна такмичарска сезона била једна од најуспешнијих за 
краљевачки колективни спорт.  

„Наши фудбалери су се пласирали у Прву лигу Србије, кошаркаши у 
Кошаркашку лигу Србије, а наши одбојкаши у највишу лигу такмичења и, као што 
приличи клубу који је освојио Куп некадашње Југославије, најбољи долазе код 
најбољих. Данас су то три предузећа - једна краљевачка фирма и две из 
окружења, које ће подржавати Одбојкашки клуб Рибницу. Очекујем да ћемо сви 
заједно – град, који помаже клубу, „Електромонтажа“, „VS Energy“ и хотел 
„Фонатана“, успети да забележимо поене, који ће из недеље у недељу 
обезбеђивати победе Рибници и коначно ће нам се остварити сан да Рибница 
постане стабилан прволигаш. У то сам уверен, јер овај клуб има подршку града, а 
од данас и подршку три велике друштвено одговорне компаније“, поручио је 
градоначелник Краљева др Предраг Терзић пожелевши нашим одбојкашима да 
остваре своје снове и амбиције – са новим руководством и у новим дресовима са 
именима нових спонзора, настављајући стару славу познатих који су у Рибници 
поникли.  


