На основу члана 35 и 36. Закона о култури ( „Службени гласник РС“ , бр. 72/09
), на основу члана 28 и 29 Статута Народног музеја Панчево („Службени лист
града Панчево“ , бр 25/11 и 16/13 ) , и на основу одлуке Управног одбора бр.
537 од 05.08.2014 године , Управни одбор Народног музеја Панчево
расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ПАНЧЕВО
НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
На конкурс за директора Народног музеја Панчево , може се јавити кандитат
који испуњава следеће услове:
1. Да има високу стручну спрему из области друштвено-хуманистичких
наука
2. Да има најмање 3 ( три ) године радног искуства на пословима у
култури
3. Да поднесе програм рада Народног музеја Панчево
4. Да нема законских сметњи за његово именовање
Кандидат је у обавези да уз пријаву поднесе следеће доказе:
1.
2.
3.
4.

Оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми
Оверену фотокопију радне књижице или доказе о радном искуству
Радну биографију са кратким прегледом остварених резултата у раду
Предлог програма рада и развоја Музеја за период од 4 ( четири )
године
5. Уверење надлежног суда да се против њега не води истрага и да
против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне

по службеној дужности ( издаје Основни суд према месту
пребивалишта кандидата ) , као и да није осуђиван за кривична дела
која га чине недостојним за обављање дужности директора ( издаје
МУП , надлежна ПУ према месту пребивалишта кандидата - извод из
казнене евиденције )
6. Уверење о држављанству Републике Србије
7. Извод из матичне књиге рођених
8. Оверену копију личне карте
Документа на конкурс кандидати достављају у оригиналу или овереним
копијама . Управни одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса
извршити избор кандидата и предлог за именовање директора доставити
оснивачу .
Пријаве о доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ ,
достављају се у затвореној коверти поштом или лично на адресу :
Народни музеј Панчево , 26000 Панчево , ул. Трг краља Петра бр. 7 , сваког
радног дана од 09: до 15:00 часова
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање
Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити на телефон , особа за
контакт је секретар Бојана Ђаковић 013/342666
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од момента објављивања.

