
            На основу члана 63. тачка 2, члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 
13 и 38. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града 
Краљева“, број 52/20 и 20/21), 
 

  Градско веће града Краљева, нa Четрдесет петој (ванредној) седници               
одржаној 9. септембра 2021. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
 Решења о распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег 
образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике  

за 2021. годину број 011-179/2021-I од 25.06.2021. године 
 

І 
  У Прегледу капиталног трансфера нивоу Републике у 2021. години, 
Средње образовање и васпитање, Шумарска школа, која је саставни део Решења о 
распореду коришћења буџетских средстава Основног и Средњег образовања и 
васпитања за текуће и капиталне трансфере нивоу Републике за 2021. годину број 011-
179/2021-I од 25.06.2021. године, текст: 
 „511 – 200.000 динара набавка двоје нових улазних врата 
          - 700.000 динара кречење приземља 
 512–   500.000 динара машина за ласерско гравирање 
           -600.000 динара видео надзор и електрично звоно“ 
 замењује се текстом: 
 „511-   634.000 динара набавка улазних врата и замена олука на школи и  
  512- 1.366.000,00 динара за опрему за образовање (електрично звоно, видео надзор, 
глодалица, клима уређаја у канцеларији педагога и псохолога школе и уградњу АМРЕС 
интернет мреже у школи)“. 
   

ІІ 
  У осталом  делу текста наведено решење остаје на снази. 
 

              ІІІ   
                       О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене 
делатности Градске управе града Краљева. 

 
IV 

  Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности Градске управе 
града Краљева, Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева и 
уз материјал са седнице. 
 

V 
                      Решење објавити у „Службеном листу града Краљева“. 
   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Дана 29. децембра 2020. године Скупштина града Краљева донела је Одлуку 
о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 
20/21). Поступајући у складу са одредбама члана 8, 13. и 38. став 2. поменуте одлуке, а 
сагледавајући извршење буџета града Краљева у току 2019. и 2020. године и обим 
расположивих средстава за 2021. годину, као и уважавајући предлоге корисника буџетских 
средстава из области основног и средњег образовања и васпитања, Градско веће града 
Краљева донело је дана 25.06.2021. године Решење о распореду коришћења буџетских 
средстава Основног и Средњег образовања и васпитања за текуће и капиталне трансфере 
нивоу Републике за 2021. годину број 011-179/2021-I. Њиме су свим основним и средњим 
школама са територије града Краљева појединачно и по утврђеним наменама опредељена 
буџетска средства, између осталог и за капитална улагања у 2021. години, а по основу 
Одлуке о изменама и допунама буџета града Краљева за 2021. годину 



 2 
          Шумарска школа је дана 03.09.2021. године поднела Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева захтев број 1668 од 03.09.2021. 
године за пренамену средстава за капиталне трансфере, у коме је образложила 
неопходност промене добијених средстава за кречење приземља у износу од 700.000,00 
динара. Захтев је корисник образложио хитношћу  за набавком још једних улазних врата, 
заменом олука на школи, набавком клима уређаја за канцеларију педагога и психолога 
школе и уградњу АМРЕС интернет мреже у школи. Дакле, усвајањем овог предлога 
корисника буџетских средстава Града, планирани износ средстава се неће променити, већ 
само извршити његова пренамена, што се није знало нити могло поступити у моменту 
израде распоредног решења за област образовања по доношењу Одлуке о ребалансу 
буџета града. 

 
 
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 011-249/2021-I 
Дана: 09. 09. 2021. године 
 
           ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                                  градоначелник града Краљева 
 
                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог 


