УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ ГАЛЕРИЈА МИЛАН КОЊОВИЋ СОМБОР
Трг Св. тројства бр.2
25000 Сомбор

У складу са чланом 30. 31. и 32. Закона о запосленима у јавним службама ( „Сл.
Гласник РС“ бр. 113/2017, 95/2018 и 86/2019) , 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), Закона 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 (
„Сл.лист града Сомбора“, бр.12/2011, 9/2013 и 28/16) директор ГМК, донео је:

ПРАВИЛНИК О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ МЕСТА У УСТАНОВИ ЗА
КУЛТУРУ ГАЛЕРИЈИ „МИЛАН КОЊОВИЋ“ СОМБОР

ЧЛАН 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији послова и радних места у Установи за
културу Галерији „Милан Коњовић“ Сомбор ( бр.124/2020 од 11.05.2020 и број
160/2021 од 02.06.2021) у Члану 5. тачка 1. бришу се речи „ стручни сарадник за односе
са јавношћу и маркетинг“.
Иза тачке 7., додаје се нова тачка 8. која гласи:
„ стручни сарадник за односе са јавношћу и маркетинг“, висока стручна спрема, 1
извршилац“.
ЧЛАН 2.

У члану 6. Правилника уместо броја „7“, уноси се број „8“.

ЧЛАН 3.
У члану 8. Правилника бришу се речи „ стручни сарадник за односе са јавношћу и
маркетинг“.

Иза тачке 4. додаје се нова тачка 5. која гласи:
„ стручни сарадник за односе са јавношћу и маркетинг“ - 17,30
Шифра делатности: Г-081100
За ово радно место у радни однос може бити примљено лице које испуњава следеће
услове :
Високо образовање
- на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године
- на основним студијама у трајању од четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године
- најмање 5 година радног искуства у струци
- знање рада на рачунару
-знање страног језика

Задаци:

- организује, руководи и прати извршење послова за односе с јавношћу и маркетинг
- развија политику односа с јавношћу
- конципира, развија и формулише комуникациону стратегију,
- координира организацију кампања, медијских и других поромотивних садржаја,
- контролише садржај активности података на интернет порталу,
- координира израду и припрема саопштења за јавност,
- координира израду и припрема садржај презентација и публикација,
- развија и одржава односе са медијима и јавношћу,
- представља активности институције у медијима и промотивним садржајима,
- анализира извештавање медија од значаја за институцију.

ЧЛАН 4.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Галерије „Милан Коњовић“ и примењује се након давања сагласности од стране
Градоначелника Града Сомбора, у року од 15 дана.

У Сомбору, дана .06.2021. године

Директор
Галерије „Милан Коњовић“

______________________
Милена Рацков Ковачић

