
25.09.2020. 
Министар Удовичић отворио Мали сајам спорта у Краљеву 
 

На спортским теренима „под обалом“, Спортски савез Краљева је, под 
покровитељством града Краљева и Министарства омладине и спорта Републике 
Србије, организовао Мали сајам спорта. Овогодишњи Сајам, у нешто другачијем 
облику с обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију, отворио је министар 
омладине и спорта Вања Удовичић. У пратњи градоначелника Краљева др 
Предрага Терзића, председника Спортског савеза Србије Веселина 
Јевросимовића, председника Спортског савеза Краљева Милоша Симовића, као и 
сарадника и бројних спортских посленика, министар је обишао краљевачке 
спортисте и спортисткиње – кошаркаше, одбојкаше, бициклисте, ватерполисте, 
кајакаше, такмичаре у борилачким вештинама, возаче мотора, рукометаше... 
учеснике Сајма на теренима крај Ибра, а потом је обишао и завршне радове на 
реконструкцији атлетског стадиона.  

Градоначелник Kраљева др Предраг Терзић је исказао радост што се, како 
је истакао, „у једном од најспортскијих градова у Србији, заједно са људима који 
воде спортску политику Србије, налази на месту које је можда и најспортскије у 
Kраљеву“.  

„Налазимо се поред реконструисаног атлетског стадиона, терена за 
кошарку, рукомет, тенис, поред отвореног базена, у години када су наши 
такмичари у колективним спортовима са лоптом постигли најбоље резултате, када 
су се наши кошаркаши пласирали у Кошаркашку лигу Србије, наши одбојкаши у 
највиши ранг такмичења, када су наши рукометаши пред пласманом у Супер Б 
лигу и када су наше кошаркашице донеле Куп Србије у Kраљево. То је највећи 
успех краљевачког колективног спорта са лоптом још од 1979. године, када су 
одбојкаши Рибнице успели да освоје Куп некадашње Југославије“, рекао је с 
поносом градоначелник Краљева.  

Он је истакао да град Kраљево заједно са Министарством омладине и 
спорта реализује неколико веома значајних пројеката - изградња затвореног 
базена је у Програму Србија 20-25, а захваљујући председнику Александру 
Вучићу, који је покренуо иницијативу за изградњу фудбалских стадиона у Србији, у 
Kраљеву ће се градити и потпуно нов фудбалски стадион. Реконструисан је 
атлетски стадион, који изгледа као потпуно нова грађевина и који ће, према 
речима градоначелника, бити понос свих Краљевчана, а генерације краљевачке 
деце моћи ће да се такмиче на њему. Градоначелник је подсетио и на то да је са 
Министарством омладине и спорта Краљево изградило три теретане на 
отвореном и две трим стазе - поред спортских терена крај Ибра, на Берановцу, у 
„борићима“, а које користе и професионалци и рекреативци, и млади и стари.  

„Наставићемо заједно да радимо, да сарађујемо. Kраљево ће наредне 
године бити домаћин још једне Лиге нација - у мушкој конкуренцији. Очекујем да 
ћемо добити помоћ Министарства омладине и спорта како бисмо организовали и 
Балкански шампионат на новом атлетском стадиону. Зато је важно да се ви, 
млади људи, бавите спортом, да не проводите време на улици, него у халама, на 
спортским теренима, а на нама је да обезбедимо најбоље могуће услове како 
бисте то и могли“, обећао је Терзић изразивши наду да ће сарадња између града 



Kраљева и Министарства омладине и спорта и даље бити на високом нивоу и да 
ће и даље градити спортске објекте и организовати значајна такмичења.  

Министарство омладине и спорта и Спортски савез Србије су, уз подршку 
локалних самоуправа и спортских савеза, у циљу промоције спорта и здравих 
стилова живота, организовали више од 20 сајмова широм земље током протекле  
четири године. Како је из Краљева поручио министар, отварајући Сајам, послата је 
најлепша слика – још једна манифестација у Европској недељи спорта, која треба 
да пошаље јасну, снажну поруку, да сви заједно треба да се бавимо рекреацијом, 
спортом, да обарамо сопствене рекорде и будемо најбољи у ономе што радимо. У 
Краљеву се промовишу сјајни резултати краљевачких спортиста како би се 
створили и бољи услови и да буде што више професионалних спортиста.  

„Драго ми је да настављамо традицију сајмова спорта широм Србије управо 
из вашег града, који је познат по спортској традицији, који прави изузетне спортске 
резултате и данас. Можемо да се поносимо оним што смо радили у претходном 
периоду, али много је важније шта ћемо радити у наредном, да бисте ви имали 
што боље услове, да бисте правили што боље резултате, али да би сви грађани 
Kраљева и околних места имали прилику да се опробају у разним спортским 
вештинама и да буду у спортској породици Србије“, поручио је министар Удовичић 
нагласивши да ће реконструисани атлетски стадион бити место које ће да окупља 
најбоље европске и светске атлетичаре.  

„На тај начин валоризујемо све оне ствари које сте радили бавећи се 
спортом. Покушаћемо да привучемо још већи број деце и спортиста у систем 
спорта, а ви сте ту да нас охрабрите, да будете лидери, да будете мотиватори, да 
будете истински идоли свима нама и да својим достигнућима пошаљете јасну 
поруку да се сви заједно бавимо спортом и да покушамо да мотивишемо све 
суграђане да уђу у велику породицу спорта“, поручио је учесницима Малог сајма 
спорта министар омладине и спорта Вања Удовичић. 

Он је захвалио градоначелнику Краљева који је у претходном периоду кроз 
своје деловање ставио акценат на побољшање положаја младих, али и положаја 
спорта у граду Kраљеву.  

„То говоре бројни пројекти које смо заједнички финансирали, али и бројни 
инфраструктурни пројекти које смо изградили у претходном периоду, који 
првенствено за циљ имају да сви суграђани могу да се рекреативно и бесплатно 
баве спортом“, рекао је министар додајући да је у Краљеву и да би обишао 
завршне радове на реконструкцији атлетског стадиона, „да омогућимо и одличне 
услове за атлетичаре, али и за све спортисте који ће користити атлетски стадион у 
припремном периоду, где ћемо омогућити да град Kраљево оплемени и 
туристичку понуду, да кроз међународне турнире и такмичења привучемо још већи 
број страних туриста у град на Ибру“. Он је захвалио и Атлетском савезу на 
заједништво и председнику Веселину Јевросимовићу на истрајности да промение 
атлетску слику Србије, да покажу да атлетика као краљица спортова заслужује и 
посебан третман.  

„Овде смо данас заједно да покажемо да желимо у наредном периоду да 
организујемо велики број међународних такмичења, првенствено Балканско 
првенство наредне године - овде у нашој Србији, у Kраљеву, и да омогућимо 
Краљевчанима да гледају најбољу атлетику у свом граду, а не путем малих 



екрана. На тај начин желимо да промовишемо спорт, бављење рекреацијом, да 
мотивишемо да што већи број грађана уђе у систем спорта“, поручио је Удовичић.  

Председник Атлетског савеза Србије Веселин Јевросимовић је захвалио 
свима који су помогли при реконструкцији атлетског стадиона у Краљеву.  

„Захваљујем председнику Владе Републике Србије, градоначелнику 
Краљева који је препознао како локална самоуправа треба да улаже пре свега у 
базичне спортове. Атлетски савез Србије се залаже за развој атлетике као 
базичног спорта, атлетике која није намењена само професионалцима, већ свима 
који желе да се баве здравим спортом. Још пре десет година смо Kраљево 
ставили на мапу као град у коме треба изградити атлетски стадион јер су 
генерације атлетичара сањале о данашњем дану. Испунио се сан свих нас и 
надам се да ће на овом стадиону стасати будуће генерације младих спортиста 
атлетичара и да ће овај стадион служити на понос граду“, пожелео је 
Јевросимовић.  
 


