На пснпву шлана 35.Закпна п култури (''Службени гласник РС'',бр. 72/2019, 13/2016 и 30/2016 –
испр.), шлана 28. Статута устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић и Одлуке Управнпг пдбпра
брпј 96 пд 30.01.2017.гпдине, Управни пдбпр устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић,
пглащава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
Установе културе Вук Стефановић Караџић

Ппдаци п устанпви:
Ппслпвнп име: Устанпва културе - Вук Стефанпвић Карачић
Седищте: Бепград, ул. Булевар краља Александра 77а
Матишни брпј: 17860607, ПИБ: 108937951.
Претежна делатнпст устанпве: 90.04 – рад уметнишких устанпва.
Јавни кпнкурс се спрпвпди за раднп местп: директпр устанпве културе - Вук Стефанпвић
Карачић на перипд пд шетири гпдине.
Правп пријављиваоа на јавни кпнкурс за избпр директпра устанпве културе Вук Стефанпвић
Карачић има свакп заинтереспванп лице кпје испуоава услпве прпписане Статутпм устанпве
културе - Вук Стефанпвић Карачић и тп:
- да има стешенп виспкп пбразпваое из наушне, пднпснп струшне пбласти у пквиру пбразпвнпнаушнпг ппља друщтвенп-хуманистишких наука и уметнпсти на студијама другпг степена
(диплпмске академске студије - мастер, специјалистишке академске студије, специјалистишке
струкпвне студије), пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири гпдине,
- да има најмаое пет гпдина раднпг искуства у струци, пд шега најмаое две гпдинe раднпг
искуства на рукпвпдећим ппслпвима,
- активнп знаое једнпг светскпг странпг језика,
- да се прптив кандидата не впди истрага и да прптив оега није ппдигнута пптужница за
кривишна дела кпја се гпне пп службенпј дужнпсти, кап и да није псуђиван за кривишна дела
кпја га шине недпстпјним пбављаоа дужнпсти директпра,
- држављанствп Републике Србије,
- ппщта здравствена сппспбнпст.
Приликпм избпра кандидата за директпра, Управни пдбпр устанпве културе Вук Стефанпвић
Карачић (у даљем тексту: Управни пдбпр) ће ценити и следећа дппунска знаоа и сппспбнпсти:
- искуствп у управљаоу средставима, људским и псталим ресурсима,
- искуствп у иницираоу, прганизацији и реализацији прпјекта, кап и искуствп у пбезбеђиваоу
средстава за реализацију прпјеката,
- сппспбнпст кпмуникације са јавнпщћу.
Сваки кандидат кпји је заинтереспван за ушещће на кпнкурсу дужан је да писаним путем
затражи пд устанпве, ппщту дпкументацију ради ушещћа на кпнкурсу.
Опщта дпкументација пбухвата: заврщни рашун устанпве са биланспм успеха и биланспм
стаоа за претхпдну гпдину, финансијски и прпграмски план за текућу гпдину, пснивашки акт
устанпве, Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва устанпве кпји је у примени,
мпдел угпвпра п раду директпра и ппдатак п висини плате директпра устанпве.

Опщта дпкументација ради ушещћа на кпнкурсу мпже се лишнп преузети у
Управи устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић, Булевар краља Александра 77а,(улаз из
улице Ћирила и Метпдија 2а, други спрат, канцеларија бр.4), свакпг раднпг дана за време
трајаоа кпнкурса, у времену пд 10 дп 14 шаспва, кпд Верице Гплп.
Конкурсна пријава за избпр кандидата за директпра треба да садржи:
- предлпг Прпграма рада и развпја устанпве за перипд пд шетири гпдине,
- пверену кппију диплпме или увереоа п стешенпј струшнпј спреми,

- пверену кппију радне коижице или пптврду ппслпдавца,
- пптврду ппслпдавца, пверену кппију рещеоа или угпвпра п засниваоу раднпг пднпса кпјпм
се пптврђује раднп искуствп у струци, рад на прпјектима у пбласти културе, у пбласти
претежне делатнпсти устанпве и др.
- бипграфију кандидата кпја мпра да садржи елементе кпји дпказују струшнпст, дппунска
знаоа и сппспбнпсти (наведена у тексту пвпг кункурса), са кратким прегледпм пстварених
резултата у раду,
- увереое да кандидат није правнпснажнп псуђиван,
- увереое, не старије пд щест месеци, да се прптив кандидата не впди истрага и да прптив
оега није ппдигнута пптужница за кривишна дела кпја се гпне пп службенпј дужнпсти,
- увереое п држављанству Републике Србије,
- извпд из матишне коиге рпђених,
- дпказ п ппщтпј здравственпј сппспбнпсти (пригинал лекарскпг увереоа),
- изјаву кандидата да је уппзнат са ппщтпм дпкументацијпм устанпве.
Дпкази се прилажу у пригиналу или фптпкппији пверенпј пд стране надлежнпг пргана.
Рпк за ппднпщеое пријава је 15 дана пд дана пбјављиваоа јавнпг кпнкурса у дневнпм листу
„Данас“. (Јавни кпнкурс се пбјављује и на сајту Наципналне службе за заппщљаваое)
Пријаве се ппднпсе на адресу: Београд, ул. Булевар краља Александра 77а са назнаком „За
јавни конкурс – избор директора установе културе - Вук Стефановић Караџић'', у затвореној
коверти.
Пријаве се мпгу ппднети путем ппщте, или лишнп у Управи устанпве културе - Вук Стефанпвић
Карачић, ул.Булевар краља Александра 77а, (службени улаз из улице Ћирила и Метпдија 2а,
други спрат, канцеларија бр.4), у перипду пд 10 дп 14 шаспва, свакпг раднпг дана, у време
трајаоа кпнкурса.
Изборни поступак спрпвпди Управни пдбпр. Управни пдбпр прегледа све пристигле пријаве и
врщи пцену да ли кандидати кпји су кпнкурисали за директпра, испуоавају услпве
предвиђене јавним кпнкурспм, п шему се впди записник. Неблагпвремене, недппущтене,
неразумљиве или непптпуне пријаве и пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази,
Управни пдбпр пдбацује закљушкпм прптив кпга се мпже изјавити ппсебна жалба пснивашу у
рпку пд три дана пд дана дпстављаоа закљушка. Жалба не задржава изврщеое закљушка.
У избпрнпм ппступку, Управни пдбпр, на пснпву пцене дпстављене дпкументације, ценећи
струшнпст, дппунска знаоа и сппспбнпсти и пстварене резултате у раду кандидата, кап и на
пснпву пбављенпг разгпвпра са кандидатима кпји испуоавају услпве из кпнкурса, фпрмира
пбразлпжени предлпг листе кандидата.
Управни пдбпр пбавља разгпвпр са кандидатима кпји испуоавају услпве из кпнкурса и у рпку
пд 30 дана пд дана заврщетка јавнпг кпнкурса дпставља пснивашу пбразлпжени предлпг листе
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи мищљеое Управнпг пдбпра п струшним и
прганизаципним сппспбнпстима свакпг кандидата и записник п пбављенпм разгпвпру.

Осниваш именује директпра устанпве са Листе.
Рещеое псниваша п именпваоу директпра пбјављује се у ''Службенпм листу града Бепграда''.
Јавни кпнкурс није успеп акп Управни пдбпр утврди да нема кандидата кпји испуоава услпве
да уђе у избпрни ппступак п шему је дужан да пбавести псниваша, пднпснп, укпликп псниваш
не именује директпра устанпве са Листе.
Лице задуженп за даваое пбавещтеоа п јавнпм кпнкурсу за избпр директпра је Верица Гплп,
брпј телефпна: 060/24 24 863, свакпг раднпг дана тпкпм трајаоа кпнкурса, у перипду пд 10 дп
14 шаспва.

