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                   АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА     
 
 

          31. 
 
 
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број  29/20), члана 3. Закона о робним 
резервама („Службени гласни РС“, број 104/2013 , 145/2014- други закон и 95/2018-други закон), чланова 2. и 3. 
Одлуке о робним резервама на територији општине Горњи Милановац (Службени гласник општине Горњи 
Милановац“, број 7/13), члана 15. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласни општине Горњи 
Милановац“, број 3/19), члана 30. Пословник о раду Општинеког већа („Службени гласник општине Горњи 
Милановца“, број 28/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници која је одржана електронским 
путем због уведеног ванредног стања и забране окупљања, дана 27.03.2020.године, донело је следеће  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о располагању општинским робним резервама 
Члан  1.  

ОДОБРАВА СЕ издавање робе из Општинских робних резерви у вредности од 1.116.817,50 динара на име 
помоћи пезионерима са примањима испод 30.000,00 динара. 

ОДОБРАВА СЕ издавање лекова, санитетског и другог материјала, из Општинских робних резерви у 
вредности од 601.889,00 динара на име помоћи Општој болници Горњи Милановац. 

Члан  2.  
Роба, лекови, санитетски и други материјал из члана 1. Одлуке издају се бесповратно. 

Члан  3.  
ОДОБРАВА СЕ предузећу „Металац-Пролетер“ ад. Горњи Милановац, да изврши повлачење робе из 

Општинских робних резерви које се налазе на складишту наведеног предузећа у износу од 1.116.817,50 динара. 
„Металац-Пролетер“ ад  Горњи Милановац из робних резерви ће повући: 
- уље 1/1  - 6.150 литара по цени од 110.59 динара, што износи 680.128,50 динара 

- шећер 50/1 – 6.300 килограма по цени од 61.60 динара, што износи 388.080,00 динара 

- со 50/1 - 3.300 килограма по цени од 14.73 динара, што износи 48.609,00 динара. 

Укупна вредност наведених робних резерви износи 1.116.817,50 динара 
Члан  4.  

ОДОБРАВА СЕ Општој болници Горњи Милановац да изврши повлачење лекова, санитетског и другог 
материјала из Општинских робних резерви које се налазе на складишту у болничкој апотеци у износу од 601.889,00 
динара. 

Општа болница Горњи Милановац из робних резерви ће повући: 
Лекове: 

- Aminofilin, a 10ml, 300 ампула по цени од 23,10 динара, што износи 6.930,00 динара, 

- Baktrim/trimosul, 960 таблета по цени од 9,40 динара, што износи 9.024,00 динара, 

- Dilakor, 1520 таблета по цени од 4,40 динара, што износи 6.688,00 динара, 

- Lasiks/furosemid, a 2ml, 40 ампула по цени од 24,70 динара, што износи 988,00 динара, 

- Lidokain-adrenalin, a 2ml, 50 ампула по цени од 19,60 динара, што износи 980,00 динара, 

- Likodain-hlorid, a 2ml, 250 ампула по цени од 28,00 динара, што износи 7.000,00 динара, 

- Longacef-azaran, a 1g, 20 флакона по цени од 65,10 динара, што износи 1.302,00 динара, 

- Novalgetol, a 5ml, 200 ампула по цени од 26,30 динара, што износи 5.260,00 динара, 

- Niripan-lemod, a 40mg, 105 ампула по цени од 109,10 динара, што износи 11.455,00 динара, 

- Fenobarbiton, a 100mg, 150 таблета по цени од 5,90 динара, што износи 885,00 динара, 

- Vitamin C, a 5ml, 50 ампула по цени од 37,60 динара, што износи 1.880,00 динара, 

- Rendgen film, a 100/18*24, 3 кутије по цени од 20,40 динара, што износи 6.120,00 динара, 

- Rendgen film, a 100/24*30, 3 кутије по цени од 34,60 динара, што износи 10.380,00 динара, 

- Rendgen film, a 100/30*40, 3 кутије по цени од 57,60 динара, што износи 17.280,00 динара, 

- Rendgen film, a 100/35*35, 1 кутија по цени од 73,80 динара, што износи 7.380,00 динара, 

- Trodon, a 50ml i 100ml, 100 ампула по цени од 50,40 динара, што износи 5.040,00 динара, 

- Bensedin, a 2ml, 190 ампула по цени од 31,00 динар, што износи 5.890,00 динара. 
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Укупна вредност наведених лекова из робних резерви износи 104.482,00 динара. 

 
Завојни материјал: 

- Colemplastrum-  фластер, 5*5, 160 комада по цени од 57,60 динара, што износи 9.216,00 динара, 

- Газа нестерилна, а 100 m*80cm, 131 бала по цени од 15,24 динара, што износи 199.644,00 динара, 

- Вата санитетска, а 500 г, 4 комада по цени од 172,00 динара, што износи 688,00 динара, 

- Вата санитетска, а 1 кг, 49 комада по цени од 343,20 динара, што износи 16.816,00 динара, 

- Завој гипсани, 20*4, 30 комада по цени од 76,10 динара, што износи 2.286,00 динара, 

- Завој гипсани, 10*4, 45 комада по цени од 76,10 динара, што износи 3.424,00 динара, 

- Завој калико, 5*5, 2.000 комада по цени од 15,20 динара, што износи 30.400,00 динара, 

- Завој калико, 6*5, 1.000 комада по цени од 15,20 динара, што износи 15.200,00 динара, 

- Завој калико, 8*5, 1.170 комада по цени од 12,40 динара, што износи 14.508,00 динара, 

- Завој калико, 10*5, 2.570 комада по цени од 15,20 динара, што износи 39.064,00 динара,  

- Завој калико, 12*5, 600 комада по цени од 18,00 динара, што износи 10.800,00 динара,  

- Завој калико, 15*5, 1.000 комада по цени од 22,20 динара, што износи 22.200,00 динара, 

- Завој калико, 10*10, 920 комада по цени од 15,20 динара, што износи 13.984,00 динара. 

 
Укупна вредност наведеног завојног материјала из робних резерви износи 378.230,00 динара. 

     Други медицински материјал: 

- Рукавице хирушке, стерилне, 122 пара по цени од 27,60 динара, што износи 3.367,00 динара, 

- Систем- прибор за давање крви, 88 комада по цени од 27,00 динара, што износи 2.376,00 динара, 

- Шприц пвц, стерилан, 5 мл, 1.520 комада по цени од 3,85 динара, што износи 5.852,00 динара, 

- Шпиритус вини конц-алкохол 96%, 482 литара по цени од 223,20 динара, што износи 107.582,00 динара. 

Укупна вредност наведеног медицинског материјала из робних резерви износи 119.177,00 динара. 
Члан  5.  

Извршење овог решења биће спроведено од стране Штаба за ванредне ситуације, предузећа „Металац-
Пролетера“ а.д. Горњи Милановац и Опште болнице Горњи Милановац. 

Члан  6.  
Решење доставити предузећу „Металац-Пролетер“ а.д. Горњи Милановац, Општој болници Горњи 

Милановац, Штабу за ванредне ситуације и Одељењу за финасије, рачуноводство и локалну пореску 
администрацију 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-15/2020 од 27.03.2020. године 

 
                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                                                                   Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
 
 
 

          32. 
 

На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.108/2013 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 , 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007,83/2014-
др.закони,101/2016-др.закони и 47/2018), члана 3. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину 
(„Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 21/2019 и 01/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу 
општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине 
Горњи Милановац на седници одржаној електронским путем због уведеног ванредног стања и забране окупљања 
31.03.2020. године, донело је  

 
                                                                                           Р Е Ш Е Њ Е 

                                                      о употреби средстава сталне буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број 21/2019 и 01/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, функционална 
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класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва, економска класификација 499000 – 
Стална буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 4.000.000,00 динара. Средства су намењена за набавку 
прехрамбених производа и хигијенских средстава и материјала на име помоћи пезионерима са примањима испод 
30.000,00 динара и лицима у стању социјалне потребе који имају пребивилиште на територији општине Горњи 
Милановац, за време ванредног стања услед пандемије заразне болести COVID-19. 

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

функција 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – 
Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета) у износу од 4.000.000,00 динара 

 
 3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину. 
  
4. О реализацији овог решења стaраће се за Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију, Одсек за буџет, финансије и рачуноводство. 
 
5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Број: 3-06-16/2020 од 31.03.2020. године 
 
                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                     Дејан Ковачевић, с.р. 
 
 
 
 

 

          33. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и  72/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 
општине Горњи Милановац“, број 21/2019 и 1/2020) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи 
Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац 
на седници одржаној електронским путем због уведеног ванредног стања и забране окупљања 31.03.2020. године, 
донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Горњи Милановац“, број  21/2019 и 1/2020), раздео 4 – Општинска управа, глава 01, функционална 
класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,  програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0009 – текућа буџетска резерва, економска класификација 499 – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 6.000.000,00 динара.  Средства су намењена за набавку 
прехрамбених производа и хигијенских средстава и материјала на име помоћи пезионерима са примањима испод 
30.000,00 динара и лицима у стању социјалне потребе који имају пребивилиште на територији општине Горњи 
Милановац, за време ванредног стања услед пандемије заразне болести COVID-19. 

 
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 – Општинска управа, глава 01, 

функција 090 – Социјална заштита, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 – 
Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета (472 900 – Остале накнаде из буџета) у износу од 6.000.000,00 динара. 

 
3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину, као и 

Финансијског плана директног буџетског корисника – Општинска управа за 2020. годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску 

администрацију. 
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  5. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Број: 3-06-16/2020 од 31.03.2020. године 

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Дејан Ковачевић 
 
 
 
 
 
 

      АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
 
 

          6. 
 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:1-400-290/2019-1 
Датум: 17.03.2020. године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

На основу члана 53. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС”, бр. 54/09,73/2010,101/2010, 
101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013,142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 
95/2018,31/2019 и 72/2019), Решења o квотама потрошње за буџетске кориснике за период 01.01.-31.03.2020. 
године, члана 58. став 1. тачка 8. Статута општине Горњи Милановац (”Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 
3/2019”) Председник општине Горњи Милановац доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

 
 

О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, 
ГЛАВА 04, ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 9. ШИФРА 2002, 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001  ПО РЕШЕЊУ о ОБИМУ  ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-
31.03.2020. ГОДИНУ  

 
Члан 1. 

Законом о буџетском систему дефинисано је да буџетски корисници врше плаћања до висине расхода 
који су одређени за тромесечни или неки други период, при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду 
средства планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета. 

Обим потрошње по буџетским корисницима и наменама за период јануар –септембар 2020. године 
утврђен је у следећим износима: 

 

Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Годишња апропријација 
Квота потрошње за период                                 

01.01.-31.03.2020. 
 ОШ “ Краља Александра I “ 16.080.000,00 3.870.000,00 
 ОШ “ Момчило Настасијевић” 8.000.000,00 2.500.000,00 
 ОШ “ Свети Сава” 8.910.000,00 2.350.000,00 
 ОШ “ Десанка Максимовић” 12.750.000,00 3.100.000,00 
 ОШ “ Иво Андрић” Прањани 15.210.000,00 3.400.000,00 
 ОШ “ Арсеније Лома” Рудник 11.600.000,00 2.800.000,00 
 ОШ “ Таковски устанак” Таково 12.950.000,00 2.500.000,00 
 УКУПНО: 85.500.000,00 20.520.000,00 
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Члан 2. 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима 

буџета. Уколико се у периоду 01.01.-31.03.2020. године смање примања буџета, издаци буџета ће се извршавати 
према приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални 
трошкови неопходни за функционисање буџетских корисника. 

 
Члан 3. 

  О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности и биће објављено у 
“Службеном гласнику општине Горњи Милановац”.   

 
 
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                                    Дејан Ковачевић с.р. 
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