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Градоначелник примио освајаче Купа Србије – одбојкаше Рибнице  
 

За освајаче 56. Купа Србије за одбојкаше, играче Одбојкашког клуба Рибница 
из Краљева, као и њихове тренере, чланове управе клуба, спонзоре – оне који су 

допринели овом дуго чеканом успеху, приређен је пријем код градоначелника 
града Краљева др Предрага Терзића и његових сарадника. 

Рибница је други пут освојила национални куп – први пут, 1978. године, Куп 
СФРЈ. Овог пута, 43 године након првог великог успеха, у хали „Владе Дивац“ у 
Врњачкој Бањи, одбојкаши Рибнице су победили крагујевачки Раднички 
прескочивши и последњи степеник ка заслуженој награди. Успели су, како је 
истакао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, да понове највећи успех не 
само у историји краљевачке одбојке, већ највећи успех у историји краљевачког 
колективног спорта, будући да су прошле године играчице Женског кошаркашког 
клуба Kраљево освојиле Куп Србије.  

„Приликом проглашења најбољих краљевачких спортиста и у мушкој и у 
женској конкуренцији рекао сам да је циљ овог руководства града Kраљева, и 

законодавне и извршне власти, да помогнемо да један наш клуб освоји првенство 
Србије у колективном спорту. Надам се да ћете нас ви обрадовати у наредних 
неколико година и да ћете донети и дуго чекану титулу првака Србије“, рекао је 
Терзић истакавши одличну сарадњу између локалне самоуправе, управе клуба и 
спонзора, који су се трудили да помогну развој одбојке на територији Краљева. 

„Наша предузећа не треба да мисле само на профит, већ као што то чине 
„Електромонтажа“, „Фонтана“ и други спонзори, да буду друштвено одговорни, да 
мисле о култури, да мисле о спорту... а Краљево је град спорта“, поручио је 
градоначелник. 

Истакавши да одбојкашка породица Бићанин не само да има две медаље из 
1978, већ и трећу – из 2021. године, први човек града Краљева је изразио наду да 
ће наши млади одбојкаши наставити стазама претходника, па да, како је казао, 
„имамо и нове Бићанине и нове Петковиће и нове Ковачевиће и Лисинце... и да 
Краљево постане препознатљиво по одбојци“.  

Такође, нагласио је да, за постизање успеха, треба више помагати.  
„Локална самоуправа је буџетом за 2021. обезбедила 50 одсто више 

средстава за ОК Рибница, помажу и спонзори, а све у циљу да промовишемо спорт, 

Краљево, нашу привреду, да покажемо да смо успешни на свим пољима, не само 
кроз отварање нових радних места, не само кроз привредне успехе, већ да смо 

најбољи и у спорту“, рекао је др Предраг Терзић, захваливши гостима на овом 
великом личном, али и успеху целог града.  

Задовољство постигнутим резултатима, који су крунисани освајањем Купа, 
није крила ни председница ОК Рибница Јелена Антонијевић.  

„Рад, енергија и труд које смо уложили ове сезоне уродили су плодом. 
Захвалила бих на подршци граду Kраљеву, нашим спонзорима – „Електромонтажи“, 
VS „Energy“, Дунав осигурању, хотелу „Фонтана“ из Врњачке Бање, АЦД 

„Живановић“ Kраљево. Ово нам је велика мотивација да идемо ка даљим успесима и 
победама“, поручила је председница клуба.   



Помоћ спонзора је заиста била велика и веома плодотворна. Омогућила је да 
се без, како кажу у клубу, оскудевања у било чему, посвете искључиво 
одстваривању циља – бити најбољи. Тренер Милан Симојловић је захвалио људима 

који су препознали идеје клуба и дали му максималну подршку.  
„Они су на сваку нашу идеју и на сваки наш захтев заиста безусловно 

одговорили максималном подршком, минимум 100 одсто више од наших 
очекивања. На крају се то исплатило освајањем Купа - онога што се чекало јако 

дуго у Kраљеву. Оно што се не види, што је иза камера, јесте стандард који смо 
подигли у клубу, реорганизација - уз њихову помоћ смо успели да клуб ставимо 
раме уз раме са водећим клубовима у Европи. Хвала им још једном, заиста је 
реткост и привилегија имати овакве људе уз клуб“, поручио је тренер Симојловић 

истакавши да сада имају добру окосницу екипе, да имају довољан буџет да попуне 
играчки кадар како би следеће сезоне стигли и до титуле.  
 Они који су уложили у клуб и са њим дошли до успеха, поносни су на то и 
обећавају наставак сарадње. Директор краљевачке „Електромонтаже“ Дражен 

Пјерановић је подсетио на то да је ова компанија постала члан пула спонзора 
Одбојкашког клуба Рибница почетком ове играчке сезоне.  

„Поносни смо што је баш ова година донела трофеј и Рибници и Kраљеву, и 
то после више од четири деценије. Наша компанија је друштвено одговорна и ми се 
трудимо да улажемо у праве вредности и да доприносимо развоју града Kраљева и 

локалне заједнице јер сматрамо да је то задатак великим привредницима. И у 
наредним сезонама бићемо партнер Рибници и идемо даље у нове изазове“, порука 
је Пјерановића. 

Спортски поздрав и искрене честитке руководству Рибнице и свим играчима 
упутио је и директор хотела „Фонтана“ из Врњачке Бање Ђорђе Макуљевић.  

„Хотел 'Фонтана', поред тога што је лидер у свом послу, показује заиста 
друштвену одговорност и пре свега веру у врхунски спорт и ван граница своје 
општине. Ово је био почетак једне вишегодишње сарадње и, као што смо се 
договорили, циљ је - напад на државну титулу“, поручио је Макуљевић. 

У име свих спортиста града Kраљева и оних који учествују и активно раде у 
спровођењу спортских активности у граду Kраљеву, честитке Рибници упутио је и 
председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић. Он је истакао да је  овај 
историјски тријумф плод заједништва, великог поштовања и уважавања између 
спортиста, пре свега у самом клубу, а онда и према осталим спортистима.  

„Сигурно је да су они задали један озбиљан домаћи задатак свим спортским 
организацијама на територији града Краљева. Сигурно је да ће бити и мотивација 
за све остале“, рекао је Симовић, обећавши и надаље подршку Спортског савеза 
Краљева.  

Госте су поздравили и заменик градоначелника града Краљева Вукман 
Ракочевић и помоћник градоначелника за омладину и спорт Никола Радевић.  
 


