
 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017,95/2018 и 113/2017-др.закон), члана 64. став 2. Закона о родној 
равноправности (''Службени гласник РС' бр. 52/2021), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалнесамоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон и 157/2021-
др.закон), као и члана 20. Одлуке о општинској управи општине Велико Градиште број 016-76/2019-01-1 
(''Службени гласник општине Велико Градиште'' број15/2019), члана 15. Одлуке о правобранилаштву 
(''Службени гласник општинеВелико Градиште'' број 11/2014), 
Општинско веће општине Велико Градиште на 22. седници одржаној дана 15.06.2021. године, на предлог 
начелника Општинске управе општине Велико Градиште, усвојило је 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 
О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, 
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И 

ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ бр. 110-2/2021-01-4 од 
18.02.2021.г. 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском 
правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште бр.110-2/2021-
01-4 од 18.02.2021.г. у члану 27. , одељку 6.1.7, код радног места бр.52, у опису послова, брише се ''Обавља 
статистичко-евиденционе и друге послове из домена родне равноправности; остварује сарадњу и комуникацију 
са органима, институцијама и невладиним организацијама из области родне равноправности.''. 
 

Члан 2. 
У члану 27. у одељку 6.1.5, код радног места бр.30, у опису послова, се након реченице ''припрема анализе, 
информације и извештаје из делокруга одељења'' додаје нова реченица, тј. радни задатак ''Обавља статистичко-
евиденционе и друге послове из домена родне равноправности; остварује сарадњу и комуникацију са органима, 
институцијама и невладиним организацијама из области родне равноправности.''. 
 

Члан 3. 
У осталом делу Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском 
правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Велико Градиште бр.110-2/2021-
01-4 од 18.02.2021.г. остаје неизмењен. 
 

Члан 4. 
Одредбе Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској 
управи, општинском правобранилаштву,стручним службама и посебним организацијама општине Велико 
Градиште ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли општине Велико Градиштеод 
када се и примењују. 
 
 
Број: 110-6/2021-01-4 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
                                                                                                                                          ЗАМЕНИК 
                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 
 
                                                                                                                               Слађан Марковић,с.р. 


