
На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 
10/16), члана 22. став 3. Одлуке о обезбеђивању средстава за остваривање потреба 
и интереса у области спорта на територији града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 32/14), члана 63. став 1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА, на Деведесет другој (ванредној) седници, 

одржаној дана 1. септембра 2022. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА И ВРЕМЕНА ДНЕВНОГ КОРИШЋЕЊА  

БЕЗ НАКНАДЕ НОВЕ ХАЛЕ У КРАЉЕВУ У НАРЕДНОЈ СПОРТСКОЈ СЕЗОНИ  
ОД 01.09.2022. ГОДИНЕ БРОЈ 011-258/2022-I ОД 17.08.2022. ГОДИНЕ 

 
1.  У Решењу о утврђивању распореда и времена дневног коришћења без 

накнаде Нове хале у Краљеву у наредној спортској сезони од 01.09.2022. године, 
број 011-258/2022-I од 17.08.2022. године, у табеларном делу под редним бројем 14. 
који се односи на дан среду, у термину од 22ºº- 23ºº, речи: „Мушки рукомет ´Металац´ 
(22ºº - 23ºº)“, замењују се речима: „Мушки рукомет ´Слога´ (22ºº - 23ºº)“. 

2. У осталом делу Решење број 011-258/2022-I од 17.08.2022. године остаје 
непромењено. 

3. О извршењу овог решења стараће се Спортски центар „Ибар“. 

4. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“. 

 
 

Образложење 

   Поступајући по Решењу о утврђивању распореда и времена дневног коришћења 
без накнаде Нове хале у Краљеву у наредној спортској сезони од 01.09.2022. године 
број 011-258/2022-I од 17.08.2022. године, утврђена је грешка у означавању 
рукометног спортског клуба. Наиме, уместо рукометног клуба „Слога“ наведен је 
рукометни клуб „Металац“, те се овим тај део текста замењује одговарајућим док 
наведено решење у осталом делу остаје на снази. 

 
  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 

Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, 
Спортском центру „Ибар“ и уз материјал са седнице. 

   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-262/2022-I    
Дана: 01. 09. 2022. године 

                                                                                                      
                                                                                       Председник Градског већа 
                                                градоначелник града Краљева 
 
                                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


