УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ ГАЛЕРИЈА „МИЛАН КОЊОВИЋ“ СОМБОР
ПРАВИЛНИК
О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА И ЗАДАТАКА
У УСТАНОВИ ЗА КУЛТУРУ
ГАЛЕРИЈИ „МИЛАН КОЊОВИЋ“ СОМБОР
Сходно Закону о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,
75/2014/, 13/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) , Закону о култури (“Сл. Гласник РС
“ 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр. и 6/2020), Посебни колективни уговор за установе
културе чији је оснивач РС, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.
Гласник РС“ бр. 106/18), и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл.Гласник РС“ бр.
23/2008), те на основу члана 18. Статута ГМК, као и на основу члана 11. Одлуке о
оснивању Установе за културу ГМК, директор ГМК, донео је

ПРАВИЛНИК о I изменама и допунама
Правилника о систематизацији радних места и задатака
у установи за културу - ГМК Сомбор

Члан 1.
У члану 5. Правилника, код тачке 1. остаје „директор“, а иза тачке 7. додаје се нова
тачка 8. која гласи:
„Стручни сарадник за односе с јавношћу и маркетинг“ – висока стручна спрема, 1
извршилац“

Члан 2.
Члан 6 мења се и гласи:“ Послове и радне задатке у ГМК обавља укупно 8
запослених.
Члан 3.
У члану 8. иза тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:
„7. Стручни сарадник за односе с јавношћу и маркетинг
Шифра делатности: Г 081100
За ово радно место може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
1. Високо образовање – на студијама другог степена (мастер академске, мастер
струковне, специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање,

почев од 7. октобра 2017. године или на студијама другог степена (мастер академске,
мастер струковне, специјалистичке академске, специјалистичке струковне) по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017.
године;

Потребан број извршилаца на овом радном месту: 1“

Члан 4.
Овај правилник се доноси у складу са Законом, Статутом и другим Општим
актима Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ГMK и примењује се након давања сагласности од стране Градоначелнице Града
Сомбора, у року не краћем од 15 дана.
У Сомбору, дана

године
Директор Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор
Мастер-социолог, Милена Рацков-Ковачић,

