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КРАЉЕВО 

 

 
 

Краљево је град у Србији у Рашком 

округу. Према попису из 2011. било 

је 64.175 становника (према попису 

из 2002. било је 57.411 становника). 

 

Краљево се налази на трима рекама: 

Ибар, Западна Морава и Рибница. 

Општина има 124.554 становника. 

Градско подручје Краљева чини 

насеље Краљево и још 17 насеља: 

Адрани, Чибуковац, Грдица, Јарчујак, 

Конарево, Матаруге, Матарушка 

Бања, Метикош, Ратина, Рибница, 

Витановац, Врба, Заклопача, Жича, 

Кованлук, Тавник и Јовац 

 

Градски грб се састоји од седам 

круна, што симболизује седам 

крунисања краљева у Манастиру 

Жича, који се налази на 5 km од 

центра града. Краљево је 

административни, привредни, 

спортски и културни центар уже 

Србије. Такође и раскрсница важних 

магистралних праваца. 

Далека историја околине Краљева, 

али и географски положај и 

појединачна археолошка открића 

указују на постојање насеобине и 

2000 година пре нове ере. На основу 
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досадашњих истраживања најстарији 

трагови материјалне културе потичу 

са неолитских локалитета Дивље 

поље у Ратини и Лађариште у селу 

Врњци. 

 

Могуће је да је грчки утицај стигао 

до ових крајева још у 4. веку пре 

нове ере, што показују грчки шлем, 

златни и ћилибарски накит, 

керамичко посуђе, пронађени на 

чувеним археолошким налазиштима 

са ширег подручја Ибра и Западне 

Мораве. 

 

Сматра се да је Ибарска долина, као 

природна саобраћајница, довела и 

Римско царство. Стварањем римских 

провинција на Балкану територија 

данашњег града и околине постаје 

гранична зона између Горње Мезије 

и Далмације. Ови крајеви били 

значајни за Римљане због рудног 

богатства и постојања геотермалних 

извора. Из античког периода потиче 

и вотивна ара посвећена Јупитеру, 

пронађена у горњем Лашцу, као и 

цигларска пећ откривена у 

Чибуковцу. 

Краљево је град дуге спортске 

традиције. Успешан рад више 

спортских клубова, организација и 

удружења чини значајан сегмент 

укупног друштвеног живота. Успеси 

краљевачких спортиста побуђују 

пажњу, не само домаће, већ и 

светске јавности. Почетак 

организованих активности 

најуспешнијих спортских клубова 

Краљева везан је за период после 

Другог светског рата. 

 

Тако је 1954. године основан, данас 

најуспешнији спортски колектив, 

одбојкашки клуб Рибница. Краљево 

је један од ретких градова где је 

одбојка спорт број један, а Рибница 

је, после првих корака на европској 

сцени 1979. године, данас једини 

краљевачки прволигаш који се 

такмичио у Купу Европске 

одбојкашке конфедерације. 

 

Фудбал је најпопуларнији и 

најмасовнији спорт којим се у 

Краљеву организовано бави око 

хиљаду фудбалера у педесетак 

клубова, који се такмиче у више 

лига. Најуспешнији фудбалски клуб, 

Слога, после више сезона 

проведених у Српској лиги, успешно 

представља град и у савезном рангу 

такмичења, Другој лиги. 

 

Успеси краљевачке кошарке везују 

се за клубове Слога и Машинац. 

Сретен Драгојловић, Драган 

Тодорић, Љубодраг Симоновић и 

Владе Дивац само су нека од 

познатих кошаркашких имена која су 

поникла у хали крај Ибра. 1998. 

године се навршава педесет година 

постојања Слоге која се неколико 

година такмичила у Првој савезној 

лиги бивше Југославије, тада 

најјачем европском националном 

шампионату. Моментално, Слога 

игра у Првој лиги. Кошаркашки клуб 

Машинац је за врло кратак 

временски период прошао пут од 

оснивања до Прве лиге. 
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Од 1984. године до данас популарни 

„Студенти“ су били најуспешнији у 

Регионалној, Другој српској, 

Јединственој српској и Другој лиги, 

да би две године били чланови Прве 

лиге. 

 

Поред ових најпопуларнијих 

спортова, у граду егзистира и велики 

број других спортских колектива који 

не само да не заостају, већ су неки 

од њих по успешности у самом врху 

спорта Србије. Тако карате клуб 

„Слога“ већ годинама у Краљево 

доноси медаље са такмичења 

широм света. То је стабилан 

прволигаш у коме тренира и 

неколико репрезентативаца Србије, 

а посебну пажњу заслужује Иван 

Матић, светски шампион и један од 

најбољих каратиста у земљи. Слично 

је и са џудо клубом „Машинац“. 

чланица овог клуба, Марија 

Драговић постала је светска 

првакиња у самбоу на недавно 

одржаном Првенству света у Новом 

Саду. Својим радом истичу се и 

чланови кајак клуба „Ибар“ који су 

недавно прославили 50-то 

годишњицу успешног рада. Кајакаш 

„Ибра“, Горан Јовановић 

најуспешнији је спортиста Краљева 

за 1997. годину. Солидне резултате 

бележе и кик боксери „Краљева“, 

једног од најперспективнијих 

клубова у земљи, а боје града 

успешно бране и шаховски клуб 

„Слога“, рукометни клуб „Металац“, 

куглашки клуб „Ибар“, атлетски клуб 

„Краљево“, бициклистички клуб 

„Металац“, клуб екстремних 

спортова „Баунти“, боксерски клуб 

„Металац“, смучарски клуб „Гоч“, 

ауто-мото клуб „Награда Краљева“, 

стонотениски клуб „Металац“, аеро-

клуб „Михајло Петровић“, 

параглајдинг клуб „Еол“. Тениски 

клуб „Краљево"је забележио добре 

резултате. 

 

Нова хала спортова у Краљеву има 

3350 седишта, изузетно је модеран 

спортски објекат са свим пратећим 

садржајима. Ова дворана испуњава 

све потребне услове за такмичења. 

Нова хала поседује сертификат ФИБА 

(светска кошаркашка федерација), 

као и одбојкашке и рукометне 

Федерације. Поред спортских 

дешавања, у њој се могу одржавати 

и друге манифестације. 

 

 

 

 



  

 

     страна 6 

 

 
  

 

СЦ „ИБАР“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортски центар „Ибар“ 

Душана Поповића 41А 

Краљево 

036/321 687 

036/321 800 

https://goo.gl/maps/ztTKYVPMJqcNLWQr7 

 

 

https://goo.gl/maps/ztTKYVPMJqcNLWQr7
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ЖОРК „ЈАГОДИНА“ – Јагодина 

 

 

ЖРК „МЛАДОСТ НП“ – Нова Пазова 
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СПД „РАДНИЧКИ“ – Крагујевац 

 
 

ЖРК „МЕДИЦИНАР“ - Шабац 
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ОСВАЈАЧИ КУПА СРБИЈЕ 

 
2005. - ЖРК Напредак – Крушевац 

2006. - ЖРК Ласта - Београд 

2007. - ЖРК Наиса – Ниш 

2008. - ЖРК Наиса – Ниш 

2009. - ЖРК Наиса – Ниш 

2010. - ЖРК Зајечар - Зајечар 

2011. - ЖРК Зајечар – Зајечар 

2012. - ЖРК Зајечар - Зајечар 

2013. - ЖРК Зајечар – Зајечар 

2014. - ЖОРК Јагодина – Јагодина 

2015. - ЖРК Раднички – Крагујевац 

2016. - ЖРК Извор ББ - Аранђеловац 

2017. - ЖРК Бекамент ББ - Аранђеловац 

2018. - ЖРК Бекамент ББ - Аранђеловац 

2019. - ЖРК Бекамент ББ - Аранђеловац 

2020. - ЖОРК Јагодина - Јагодина 

2021. - ЖОРК Јагодина - Јагодина 
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ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА 

ПИТАЊА 
 

Технички састанак за обе полуфиналне утакмице ће бити одржан у СУБОТУ 9. 

АПРИЛА 2022. у СЦ „Ибар“, у 15.00 часова. Присуство састанку је обавезно за 

представнике екипа и службена лица полуфиналних утакмица. Представници 

екипа треба да донесу две гарнитуре дресова за наступ (са голманским), клупску 

заставу и попуњен образац 5. (састав екипе). 

Технички састанак за ФИНАЛНУ УТАКМИЦУ ће бити одржан у НЕДЕЉУ 10. 

априла 2022. у СЦ „Ибар“, у 16.30 часова. Присуство састанку је обавезно за 

представнике екипа финалиста и сва службена лица финалне утакмице. 

Представници екипа треба да донесу две гарнитуре дресова за наступ (са 

голманским), клупску заставу и попуњен образац 5. (састав екипе). 

 

ИЗВОД ИЗ ПРОПОЗИЦИЈА: 

Члан 12. 

... 

Уколико се утакмица, која се игра по једноструком куп систему, у регуларном 

времену (2х30 минута) заврши без победника приступа се извођењу седмераца, у 

складу са Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије 

победник утакмице.  

Само у финалној утакмици Куп-а, у случају нерешеног резултата у регуларном 

времену утакмице (2 х 30 минута), игра се продужетак од 2 х 5 минута. Уколико се 

ни после продужетка не добије победник, приступа се извођењу седмераца у 

складу са Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије 

победник. 

... 

Члан 32. 

Првостепени орган је обавезан да по свим поднетим пријавама и приговорима 

решење донесе у року предвиђеном одредбама Правилника о рукометним 

такмичењима, с тим да је првостепени орган за спровођење Купа дужан је да 

решење донесе најкасније до термина наредне утакмице заинтересоване стране. 

 



  

 

 

 

    страна  11 

 

 
  

РАСПОРЕД УТАКМИЦА 

СА ДЕЛЕГИРАЊЕМ 

 
Полуфинале - утакмица 1 (213203009) 09.04.2022. у 16:30 

 

 

МЛАДОСТ НП 

 

МЕДИЦИНАР 

 

Судије: Вања Антић / Јелена Јаковљевић     

Делегат: Саша Павловић   

Контролор: Зорица Машић 

  

 

Полуфинале – утакмица 2 (213203010) 09.04.2022. у 19:00 

 

 СПД РАДНИЧКИ 

 

ЈАГОДИНА 

 

Судије: Милош Јевтић / Ђорђе Јевтић   

Делегат: Горан Соколовић   

Контролор: Милан Ракић 

 

Финале (213204011) 10.04.2022. у  19:00 

 

Победник утакмице 1 - Победник утакмице 2 

 

Судије: Владимир Јовандић / Марко Секулић   

Делегат: Светлана Обућина  

Контролор: Бранка Марић  
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СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА 
 

1. Сви делегати попуњен Извештај делегата (образац 11), сутрадан по 

одигравању утакмице достављају електронском поштом на tk@rss.org.rs. 

2. Делегати-контролори су дужни да сходно Упутству о вршењу контроле 

Извештај о суђењу најкасније 48 сати након одигране утакмице пошаљу 

путем електронске поште на е-маил: tk@rss.org.rs . 

3. Протокол и церемоније ће бити дефинисани на Техничком састанку. 

4. Сва службена саопштења објављена у Билтену имају СЛУЖБЕНИ и 

ЗВАНИЧНИ карактер. 

 

 

ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА РСС 
 

 

mailto:tk@rss.org.rs
mailto:tk@rss.org.rs

