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ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

163. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401333 
03.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС" бр.  129/2007.),  члана  48. 
став  2,3  и  4.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник 
РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05 
др.закон,  62/06др.закон,  63/06испр.др.закон,  85/06  и 
86/06испр.)  и  члана  58.  став  1,  тачка  3.  и  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац(”Службени  гласник 
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4. Одлуке 
о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08,8/09.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком    о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.29/08,8/09),  Раздео  2   
Председник  општине,  организациона  шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  20,  економска 
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
100.000,00  динара  Oпштинској  управи,  на  име 
специјализованих услуга. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  01, 
функција  130  ,позиција  34,  економска  класификација 
424специјализоване услуге. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401331 
06.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  20/08),  члана  7.и 
чл.19. Одлуке  о буџету  општине Г.Милановац,  за 2009. 
годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08,8/09.),председник  Општине 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  29/08,8/09.),  раздео  02  Председник 
општине,  глава  2.1,  функција    ,  110извршни  и 
законодавни  органи,      позиција  17,      економска 
класификација        472накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
10.000,00 динара,на име  једнократне солидарне помоћи 
за  смртни  случај  у  породици  радници  ЈП“Спортско 
рекреативни центар“ Славици Јевтић. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  биће  исплаћена 
готовински,преко благајне.
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3.О реализацији овог решења стараће се одељење за 
привреду и финансије. 

4.Ово решење објавити у „Сл.гласнику општине 
Г.Милановац“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На  основу  поднетог  захтева  број  1401331  од 
02.07.2009.године,  од  стране  ЈП“Спортскорекреативни 
центар“    Горњи  Милановац,одобравају  се  средства  на 
име  солидарне  помоћи  за  смртни  случај  у  породици 
,радници предузећа ,Славици Јевтић. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број :1401340 
09.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу    члана  44.став  3  и  5.Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр129/2007.),  члана  58. 
Статута  општине  Горњи  Милановац  (”Службени 
гласник општине Горњи Милановац”, бр.20/08) и члана 
7.и  чл.19.  Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину  (”Службени  гласник  општине 
Г.Милановац” бр.29/08,8/09) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за 
2009.годину("Сл.гласник  општине 
Г.Милановац",  бр.29/08,8/09),  Раздео  02 
председник  општине,  глава  2.1,  функција  110 
извршни  и  законодавни  органи,позиција  17, 
економска  класификација  472накнаде  за 
социјалну  заштиту  из  буџета,  одобрава  се 
исплата  средства  у  износу  од  12.300,00  динара 
на  име  рефундације  трошкова  сахране  за 
чланове  породица  преминулих,прогнаних  лица 
и то: 
Милици  Радовић  са  станом  у  Доњим 
Бранетићима,  општина  Г.Милановац,  ЈМБГ 
0303936376005,  избегличка  легитимација 
бр.70483349, за супруга пок.Драгић Радовић. 

2.  Исплата  средстава  из  тачке  1.  Овог  решења 
вршиће се преко благајне. 

3.  О реализацији овог решења стараће се одељење 
за привреду и финансије. 

4.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 1401342 
13.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник  општине  Г.Милановац“  бр.  20/08),  члана  7. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2009. 
годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08,8/09.),председник  Општине 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  29/08,8/09.),  раздео  04  Општинска 
управа,  глава  0.1,  функција      130опште  услуге, 
позиција 39,    економска  класификација     483новчане 
казне  и  пенали  по  решењу  судова,  одобравају  се 
средства  у  укупном износу  од  15.506,77  динара,на име 
измирења  дуга  по  решењу  Општинског  суда  у 
Г.Милановцу. 

2.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  одељење  за 
привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На  основу  решења  Општинског  суда  у 
Г.Милановцу  I.  број  2794/08  од  30.04.2009.године, 
Општинска  управа  општине  Г.Милановац  је  била 
обавезна  да исплати потраживање извршног повериоца 
Томић  Миливоја  из  Г.Милановца,  са  законском 
затезном каматом. 

Собзиром  да  је  основно  потраживање 
исплаћено,осала  је  обавеза  плаћања  затезне  камате  у 
наведеном износу.
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Исплатом поменутог износа ,општинска управа 
је  измирила у целости  обавезу по решењу Општинског 
суда бр.I.2794/08. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број : 1401343 
13.07.2009.год. 
Горњи Милановац 

На основу члана 41. Закона о буџетском систему, став 1. 
и  7.  ("Сл.гласник  РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон, 
66/05,  101/05др.закон,  62/06др.закон,  63/06 
испр.др.закон,  85/06  и  86/06испр.)  и  члана  58.  став  1. 
тачке  3.  и  16.  Статута  општине  Г.  Милановац  (  "Сл. 
гласник  Општине  Г.  Милановац"  бр.  20/08,8/09), 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О промени апропријацијe 

1.Средства,  утврђена  Одлуком  о  буџету  општине  Г. 
Милановац  за  2009.  годину  („Сл.гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  29/08,  8/09),  раздео  02председник 
општине,  глава  2.1,  функција  110извршни  и 
законодавни  органи,  позиција  16,  економска 
класификација  441отплата  домаћих  камата,  у 
износу  од  =70.000,00  динара, што представља мање од 
5%  вредности  ове  апропријације  (0.01%),  преусмерава 
се  на  :  раздео  02  председник  општине,  глава  2.1 
функција  110извршни и  законодавни  органи,  позиција 
20,  економска  класификација  499текућа  буџетска 
резерва. 

2.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

3.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
општине Горњи Милановац. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу члана 41. став 7. Закона о буџетском 
систему,  може  се  извршити  преусмеравање  одобрених 
апропријација на име одређеног расхода у износу до 5% 
вредности апропријације. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник Општине 
Број: 1401344 
13.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  тачка  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  ("Сл.гласник РС" бр.  129/2007.),  члана  48. 
став  2,3  и  4.  Закона  о  буџетском  систему  ("Сл.гласник 
РС",  бр.  9/02,  87/02,  61/05др.закон,  66/05,  101/05 
др.закон,  62/06др.закон,  63/06испр.др.закон,  85/06  и 
86/06испр.)  и  члана  58.  став  1,  тачка  3.  и  16.  Статута 
општине  Горњи  Милановац(”Службени  гласник 
општине Горњи Милановац”, бр.20/08) ,члана 4. Одлуке 
о  буџету  општине  Г.Милановац  за 
2009.годину(„Сл.гласник  општине  Г.Милановац, 
бр.29/08,8/09.) председник Oпштине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О коришћењу текуће буџетске резерве 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком    о  буџету  општине 
Горњи  Милановац  за  2009.  годину  ("Сл.гласник 
општине  Г.Милановац"  бр.29/08,8/09),  Раздео  2   
Председник  општине,  организациона  шифра  80198, 
глава  2.1,  функција  110,  позиција  20,  економска 
класификација 499  Средства резерве  Текућа буџетска 
резерва,  oдобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
69.304,00  динара  ЈП“Спортско  рекреативни 
центар“Г.Милановац. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  раздела  04  Општинска  управа,  глава  19, 
функција  810ЈП“Спортско  рекреативни  центар“ 
,позиција  171      ,  економска  класификација  411плате, 
додаци  и  накнаде  запосленима  =  58.781,00  динара, 
позиција  172  економска  класификација  412социјални 
доприноси на терет послодавца = 10.523,00 динара. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Г.Милановац“ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср.
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169. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531952/2 
15.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3.  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007),  члана 58. 
став  1,  тачка  3.  и  16.    Статута  општине  Г. Милановац 
(„Сл. гласник општине Г. Милановац“ бр. 20/08), члана 
7.и 19. Одлуке о буџету општине Г. Милановац, за 2009. 
годину („Сл. гласник општине Г. Милановац“ бр. 29/08, 
08/09), председник општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Г. 
Милановац  за  2009.  годину  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  29/08,  08/09),  раздео  02  Председник 
општине,  глава  2.1,  функција      110  извршни  и 
законодавни  органи,      позиција  17,  економска 
класификација        472накнаде  за  социјалну заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства,у  укупном  износу  од 
8.000,00(осамхиљададинара),  за    једнократну 
финансијску  помоћ  Aлександри  Дамјановић  из 
Г.Милановца,  студенту  завршне  године  Филолошког 
факултета,  на  име  учешћа  на  конкурсу  „Путујемо    у 
Европу“. 

2.Средства из  тачке  1.овог решења  уплатити на  текући 
рачун код Меридијан банке,број: 
330270010069380049. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  одељење  за 
привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

170. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531980/1 
15.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3.  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007),  члана 58. 

став  1,  тачка  3.  и  16.    Статута  општине  Г. Милановац 
(„Сл. гласник општине Г. Милановац“ бр. 20/08), члана 
7.и 19. Одлуке о буџету општине Г. Милановац, за 2009. 
годину („Сл. гласник општине Г. Милановац“ бр. 29/08, 
08/09), председник општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Г. 
Милановац  за  2009.  годину  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  29/08,  08/09),  раздео  02  Председник 
општине,  глава  2.1,  функција      110  извршни  и 
законодавни  органи,      позиција  17,  економска 
класификација        472накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства,у  укупном  износу  од 
8.000,00(осамхиљададинара),  за    једнократну 
финансијску  помоћ  Недељковић  Ивани  из 
Г.Милановца,  студенту  пете  године  Стоматолошког 
факултета,  на  име  учешћа  на  конкурсу  „Путујемо    у 
Европу“. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће  исплаћена 
готовински,преко благајне. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  одељење  за 
привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

171. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15531981/1 
15.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3.  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007),  члана 58. 
став  1,  тачка  3.  и  16.    Статута  општине  Г. Милановац 
(„Сл. гласник општине Г. Милановац“ бр. 20/08), члана 
7.и 19. Одлуке о буџету општине Г. Милановац, за 2009. 
годину („Сл. гласник општине Г. Милановац“ бр. 29/08, 
08/09), председник општине доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Г. 
Милановац  за  2009.  годину  („Сл.  гласник  општине  Г. 
Милановац“  бр.  29/08,  08/09),  раздео  02  Председник 
општине,  глава  2.1,  функција      110  извршни  и 
законодавни  органи,      позиција  17,  економска 
класификација        472накнаде  за  социјалну  заштиту  из
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буџета,  одобравају  се  средства,  у  укупном  износу  од 
8.000,00(осамхиљададинара),  за    једнократну 
финансијску  помоћ  ,  Јелени  Марковић  из 
Г.Милановца,  студенту  пете  године  Технолошко 
металуршког    факултета,  на  име  учешћа  на  конкурсу 
„Путујемо  у  Европу“. 

2.Средства  из  тачке  1.овог  решења  биће  исплаћена, 
готовински,преко благајне. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  одељење  за 
привреду и финансије. 

4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

172. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 101665/2 
15.07.2009.године 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

На    основу  члана  44.  став  3.  и  5.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.гласник  РС”  бр.  129/2007.), 
члана 49. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 
бр. 9/02, 87/02, 61/05  др.закон, 66/05, 101/05  др. закон, 
62/06  др.закон,  63/06  испр.  др.  закона,  85/06  и  86/06 
испр.), члана 58. став 1. тачка 3. и 16. Статута општине 
Горњи Милановац (”Службени гласник општине Горњи 
Милановац”,  бр.  20/08)  члана  5  и  7.  Одлуке  о  буџету 
општине  Г.Милановац  за  2009.  годину(„Сл.  гласник 
општине  Г.Милановац”  бр.29/08,8/09),  Председник 
општине доноси 

РЕШЕЊЕ 

о коришћењу сталне буџетске резерве 

1.Да  се  из  средстава  утврђених  Одлуком    о  буџету 
општине  Горњи  Милановац  за  2009.  годину  (Сл. 
гласник  општине  Г.  Милановац  бр.  29/08,8/09),  раздео 
02Председник  општине,  глава  2.1,  функција  110 
извршни  и  законодавни  органи,  позиција  19  стална 
буџетска  резерва,  исплате  средства  у  износу  од 
=150.000,00  динара  (стопедесетхиљада  динара) 
Оливери  Јанковић  из Прањана,  Г.Милановац,  на  име 
помоћи  за    штету  која  је  настала  услед  удара  грома  ( 
пожара  )  у  кући  именоване,  при  чему  је  дошло  до 
оштећења  куће,а  од  постојећих  ствари  ништа  није  за 
употребу,  а  на  основу  Уверења  МУПа    Републике 
Србије, Одељење  за  ванредне  ситуације    у Чачку,  број 
217486/09  од 08.07.2009. године. 

2.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  распоређују  се  у 
оквиру  организационе  шифре  80198,  раздео  02 
Председник општине, глава 2.1, функција 110 извршни 
и  законодавни  органи,  економска  класификација  484 
Накнада  штете  услед  елементарних  непогода, 
позиција 19/1. 

3.Средства  из  тачке  1.  овог  решења  беће  исплаћена 
готовински, преко благајне. 

4.  О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Одељење  за 
привреду  и  финансије  Општинске  управе  општине 
Горњи Милановац. 

5.  Ово  решење  објавити  у  „Службеном  гласнику 
Општине Горњи Милановац”. 

Председник општине 
Дражимир Марушић,ср. 

173. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
Председник општине 
Број : 15532020/2 
17.07.2009.године 
Горњи Милановац 

На  основу  члана  44.  став  3  и  5.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/2007),  члана  58. 
став 1 тачка 3 и 16  Статута општине Г.Милановац („Сл. 
гласник општине Г.Милановац“ бр. 20/08), члана 7.и19. 
Одлуке  о  буџету  општине  Г.Милановац,  за  2009. 
годину(„Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“бр,29/08,8/09.),председник  Општине 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

1.Из  средстава  утврђених Одлуком  о  буџету  општине 
Г.Милановац  за  2009.  годину  („Сл.гласник  општине 
Г.Милановац“  бр.  29/08,8/09.),  раздео  02  Председник 
општине,  глава  2.1,  функција      110извршни  и 
законодавни  органи,      позиција  17,      економска 
класификација        472накнаде  за  социјалну  заштиту  из 
буџета,  одобравају  се  средства  у  укупном  износу  од 
8.000,00  динара,на  име  једнократне  финансијске 
помоћи,  Драгану  Тасићу,  из  Г.Милановца,студенту 
Природноматематичког факултетаодсек  за  менаџмент 
у туризму, на име пута у Финску . 

2.Средства из тачке 1. Овог решења уплатити на текући 
рачун  код  Војвођанске  банке,фил.Г.Милановац,број: 
355556176012. 

3.О  реализацији  овог  решења  стараће  се  одељење  за 
привреду и финансије.
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4.Ово  решење  објавити  у  „Сл.гласнику  општине 
Г.Милановац“. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу поднетог  захтева  бр.15532020/2  од 
15.07.2009.године  од  стране  Драгана  Тасића,из 
Г.Милановца,студента  Природноматематичког 
факултета  ,одсек  за менаџмент  у  туризму  ,одобрена  су 
средства за помоћ ради одласка на пут у Финску,на име 
научно стручног усаврђавања, у организацији Европске 
географске асоцијације. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дражимир Марушић,ср. 

ОСТАЛА АКТА 

6. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Гимназија "Таковски устанак" 
Број: 484 
Датум 14. 07. 2009. год. 
Горњи Милановац 

На основу чл. 56. став 1. тачка 6), чл. 58. и 59. 
ставови 2. и 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања  ("Службени  гласник  РС",  број  62/03,  64/03, 
58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), Школски одбор Гимназије 
"Таковски устанак" расписује 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: 

Директор школе на период од четири године 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

УСЛОВИ:  За  директора  може  бити  изабрано 
лице: које  има високо  образовање, поседује лиценцу за 
наставника,  педагога  или  психолога,  има  најмање  пет 
година радног стажа у области образовања и васпитања, 
положен  испит  за  директора  установе,  држављанство 
Србије, психичку, физичку и здравствену способност за 
рад  са  децом  и  ученицима,  да  кандидат  није  под 
истрагом, односно да се против њега не води кривични 
поступак,  да  није  осуђиван  правоснажном  пресудом  за 
кривично  дело  за  које  је  изречена  безусловна  казна 
затвора  у  трајању  од  најмање  шест  месеци  или  није 
правоснажном  пресудом  одуђен  за  кривично  дело 
против достојанства личности и морала. 

Рок  за  пријављивање  на  конкурс  је  15  дана  од 
дана  објављивања  конкурса.  Непотпуне  и 
неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. 

Уз пријаву кандидат подноси: 

  оверену  фотокопију  дипломе  о  завршеном 
одговарајућем факултету, 

  оверену  фотокопију  лиценце  за  наставника, 
педагога или психолога, односно 

уверење  о  положеном  стручном  испиту  за 
наставника, педагога или психолога, 

 уверење о држављанству, 
  уверење  да  кандидат  није  под  истрагом, 

односно да се против њега не води 
кривични поступак, 
 уверење да није осуђиван, 
 лекарско уверење, 
 потврду о радном стажу. 

Пријаве  са  доказима  о  испуњавању  услова  се 
подносе  на  адресу  школе:  Гимназија  "Таковски 
устанак",  ул.  Милоша  Великог  бр.  11,  32300  Горњи 
Милановац или се предају лично у секретаријату школе, 
сваким радним даном од 8 до 14 часова. 

Ближе информације о конкурсу се могу добити 
код секретара школе, на телефон 032/711180. 

Председник Школског одбора: 
Биљана Нишавић, проф., ср.
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________________________________________________ 
IZDAVA^: Општинска управа општине Горњи Милановац, 

Administracija: Odeqewe za skup{tinske poslove op{tinske uprave op{tine Gorwi Milanovac, odgovorni 
urednik Драган Вучићевић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

@iro ra~un za pretplatu: Prihodi op{tinskih organa uprave Gorwi Milanovac broj 840-742351843-94 
Slu`beni glasnik op{tine Gorwi Milanovac upisan je u Registar javnih glasila 

Re{ewem Ministarstva pravde i lokalne samouprave broj 651-01-255/2001-09


