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Додељена признања најуспешнијим спортистима за 2020. годину 
 

Спортски савез Краљева - организација која окупља највећи број спортских 
клубова са територије нашег града, традиционално је доделио признања 
најуспешнијим пионирима, кадетима, јуниорима, сениорима, тренерима, 
спортским радницима и најбољим екипама, као и захвалнице онима који су 
допринели развоју краљевачког спорта.  

Церемонија је почела минутом ћутања како би се одала почаст свим 
спортистима који су изгубили живот у 2020. години. 

Председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић захвалио је свима 
који, на посредан или непосредан начин, учествују у развоју краљевачког спорта, 
па истакао да су спортисти града Краљева, упркос тешкој години, постигли 
завидне резултате. 

„Прошла година је по много чему најуспешнија година у претходној деценији 
у нашем граду. Дочекали смо и трофеј у екипним спортовима, на шта смо јако 
поносни, али смо и у свим спортовима показали изузетне резултате. Подржали 
смо и промовисали ове младе људе на најбољи могући начин. Наша сарадња је 
била сјајна, имали смо пуно поверење и Града и спортиста и желим да у овој 
години будемо још бољи, да нам 2021. година буде још боља“, изјавио је Симовић.  

Према његовим речима, међу онима који су значајно помогли рад Спортског 
савеза, највећу подршку пружио је Град са градоначелником др Предрагом 
Терзићем на челу, којем је, тим поводом, уручено посебно признање Спортског 
савеза Краљева -  градоначелник са најбољим односом према краљевачком 
спорту, за изузетан допринос и подизање краљевачког спорта. 

Градоначелник је појаснио да се овогодишња свечана додела признања 
разликује од прошлогодишње јер је епидемије вируса ковид онемогућила 
завршетак многих спортских такмичења, титуле нису подељене, а многи клубови 
нису успели да остваре циљеве којима су тежили током читаве такмичарске 
сезоне.  

„Срећан сам што смо током 2020. године остварили значајне резултате у 
области спорта. Наши кошаркаши су се пласирали у Кошаркашку лигу Србије, 
одбојкаши су постали чланови елитног ранга, рукометаши су се пласирали у 
Супер Б лигу, што је други ранг такмичења, фудбалери су постали нови чланови 
Прве лиге Србије, а Женски кошаркашки клуб Краљево је освојио Куп Србије, што 
је први трофеј у екипном спорту који је донет у Краљево од 1979. године, када су 
одбојкаши клуба „Рибница“ освојили куп некадашње Југославије“, нагласио је 
Терзић, па додао: 

„Као градоначелник, поносан сам на све спортисте, од оних најмлађих до 
најстаријих, на њихове тренере, на спортске раднике, зато што промовишу име 
Краљева широм Србије и света.“  

Према његовим речима, сарадња између града Краљева и Спортског 
савеза Краљева последњих неколико година подигнута је на виши ниво. Град је 
настојао да обезбеди довољан износ средстава како би сви краљевачки клубови 
могли да се такмиче. Износ средстава који је претходне године опредељен  за 
спорт, уз сва додатна ангажовања из текуће буџетске резерве, износио је 



79.000.000 динара, а ове године је тај износ увећан, тако да је у буџету за 2021. 
годину град Краљево издвојио читавих 100.000.000 динара, што је рекордан износ 
средстава као помоћ града Краљева развоју спорта на својој територији. 

Терзић је подсетио да је Град у сарадњи са Спортским савезом Краљево од 
2016. године до данас поправљао стање у области фудбала, тако да данас сви 
фудбалски клубови имају плаћене делегате и судије, као и плаћене трошкове за 
путовање за сваку утакмицу.  

„Динар уложен у спорт у Краљеву вишеструко се враћа. Није исто уложити 
динар у Краљеву и у неком другом граду јер овде тренирају млади, способни, 
полетни људи. Имамо много талената, добре тренере и са знатно мање средстава 
можемо да остваримо неупоредиво боље резултате у односу на оне градове где 
ти спортови нису традиционални“, нагласио је градоначелник, додајући да заједно 
морамо да вратимо Краљево на спортску мапу Србије и да очекује да ће поред 
борилачког спорта, кајака, коначно и у колективном спорту са лоптом, краљевачки 
спортисти успети да донесу титулу првака Србије у Краљево.  

Градоначелник  је нагласио да и ове, али и наредних година, очекује даљи 
развој краљевачког спорта, а Град ће се трудити да обезбеди услове како за 
бављање аматерским и школским спортом, тако и за професионална такмичења.  

„Настојаћемо да организујемо што је могуће више такмичења у нашем 
граду. Ове године се очекује Лига нација у одбојци, у мушкој конкуренцији, а 
настојаћемо да, уколико наши спортисти - одбојкаши и кошаркашице остваре 
пласман до самог краја Купа Србије, и ова такмичења организујемо у граду на 
Ибру“, изјавио је Терзић. 

Спортски савез Краљево за најуспешнију сениорку прогласио је 
кошаркашицу ЖКК Краљево Драгану Гобељић, најуспешнијег сениора кајакаша КК 
Ибар Павла Здравковића, а за најуспешнију екипу члана Прве лиге Србије и 
освајача Купа Србије 2020 - Женски кошаркашки клуб Краљево. Најуспешнији у 
јуниорском узрасту су Јована Миладиновић (Атлетски клуб Краљево) и Милош 
Мирковић (АМСК КВ Рејсинг тим), најуспешнији кадети су Жељана Чингелић (Кајак 
клуб Ибар) и Андрија Поповић (АК Краљево), а за најуспешније међу пионирима 
признања су добили млади кајакаши КК Ибар Ања Богдановић и Вук Базић. 

Признање за најуспешнијег тренера уручено је Милошу Миладиновић из 
Бициклистичког клуба Металац, а за најуспешнијег спортског радника проглашен 
је директор Прве рукометне лиге Запад и председник Рукометног савеза Рашког 
округа Драган Симовић. 

Посебна признања Спортског савеза Краљево добили су: градоначелник 
града Краљева др Предраг Терзић - за најбољи однос према краљевачком спорту, 
Основна школа „Димитрије Туцовић” - за достигнуће екипе на Спортским играма 
младих, на челу са учитељем Борисом Гаровићем, и Владимир Дашић - за 
изузетан допринос афирмацији каљевачког спорта. 
 


