
На основу чл. 30. и 32. Закона о запосленим у јавним службама (''Службени гласник 

РС'', број 113/17 и 95/18), Уредбе о каталогу радних места у јавним службама 

(''Службени гласник РС'', бр. 81/17, 6/18 и 43/18) и члана 24. Статута Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' , директор Градске народне библиотеке ''Жарко 

Зрењанин'' Зрењанин дана 12. јуна 2019. године доноси 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

 

О ИЗМЕНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 

У ГРАДСКОЈ НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ "ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" 

ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о организацији и систематизацији послова у Градској народној 

библиотеци "Жарко Зрењанин" Зрењанин број 169 од 20. марта 2018. године, са 

Правилником о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у 

Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин" Зрењанин број 124 од 11. марта 2019. 

године, у члану  23., у Табеларном прегледу радних места са бројем извршилаца и 

условима за њихово обављање, у Позајмном одељењу, код радног места под редним 

бројем 5. ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР, у колони Број извршилаца, број "2" 

замењује се бројем "3". 

 У истом члану, код истог радног места, у колони Стручна спрема/образовање, 

после шесте алинеје додаје се седма алинеја која гласи: "- Професор историје". 

 У истом члану, код радног места под редним бројем 6. КЊИЖНИЧАР, у колони 

Број извршилаца, број "2" замењује се бројем "1". 

 У истом члану, у Дечјем одељењу, код радног места под редним бројем 12. 

ДИПЛОМИРАНИ БИБЛИОТЕКАР, у колони Број извршилаца, број "3" замењује се 

бројем "4".  

  У истом члану,  у Одељењу набавке са књижаром, код радног места под редним 

бројем 15. КЊИЖНИЧАР, у колони Број извршилаца,  број "2" замењује се бројем "1". 

 У истом члану, код истог радног места, у колони Стручна спрема/образовање, 

речи " - техничар пољопривредне механизације" бришу се. 

 

Члан 2. 

 

 Овај Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији 

послова у Градској народној библиотеци "Жарко Зрењанин" Зрењанин ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања на огласној табли Библиотеке, а по претходно 

добијеној сагласности од стране Управног одбора и Градоначелника града Зрењанина и 

након затраженог мишљења репрезентативног синдиката Библиотеке. 

 

 

 

Директор 

Милан Бјелогрлић 

 


