
 

 

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) и члана 20. Одлуке о 

општинској управи општине Велико Градиште број 016-76/2019-01-1 (''Службени гласник општине 

Велико Градиште'' број 15/2019), члана 15. Одлуке о правобранилаштву (''Службени гласник општине 

Велико Градиште'' број 11/2014), 

Општинско веће општине Велико Градиште на 59. седници одржаној дана 28.07.2022. 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 

 

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. , са изменом од 15.6.2021.г., од 23.9.2021.г.и 31.03. 2022. г. у члану 27. 

одељку 6.1, пододељку 6.1.2, код радног места бр.16, Референт за финансијско-рачуноводствене 

послове индиректних корисника, код прописаних услова  врши се допуна тако што се после речи средње 

четворогодишње образовање, додају речи: „економског или друштвеног смера“. 

У одељку 6.1.7 Одељење за општу управу радно место под редним бројем 56 Матичар- референт месне 

канцеларије, утврђено звање „виши референт“ замењује се звањем „ сарадник“.  

Прописани услови се мењају и гласе: 

„Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвено хуманистичких или техничко технолошких наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, положен посебан испит за матичара, најмање три године радног искуства 

у струци, познавање рада на рачунару . '' 

 

Матичари који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама(„Службени глaсник РС“, бр. 

20/2009) немају високо образовање настављају да обављају послове ако положе посебан стручни испит 

за матичаре у року од три године од ступања закона на снагу. 

 

Код радног места под редним бројем 58. Заменик матичара- референт месне канцеларије, утврђено 

звање „виши референт“ замењује се звањем „ сарадник“.  

Прописани услови се мењају и гласе: 

„Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвено хуманистичких или техничко технолошких наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, положен посебан испит за матичара, најмање три године радног искуства 

у струци, познавање рада на рачунару . '' 

 

Заменици матичара који на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама(„Службени глaсник РС“, 

бр. 20/2009) немају високо образовање настављају да обављају послове ако положе посебан стручни 

испит за матичаре у року од три године од ступања закона на снагу 

 

 



 

 

Члан 2. 

У осталом делу Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, 

општинском правобранилаштву,стручним службама и посебним организацијама општине Велико 

Градиште остаје неизмењен. 

 

Члан 3. 

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 Градиште од када се и примењују. 

 

 

Број: 110-5/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                             ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                                         Драган Милић,с.р. 

                                                                                                     


