На основу члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“
бр. 52/2011) и члана 20. Статута НБ „Стојан Трумић“ Тител, Управни одбор расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СТОЈАН ТРУМИЋ“ ТИТЕЛ
Назив установе: Народна библиотека „Стојан Трумић“ Тител, са седиштем у Тителу, Главна
улица бр. 10-12, Тител
Претежна делатност: 91.01 делатност библиотека и архива
Конкурс се спроводи за избор директора Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител на
период од четири године.
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који поред услова прописаних
одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
(УС), 113/17 (УС) и 95/18 (АТ)) испуњавају и следеће посебне услове:
- Да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука), првог степена у трајању од четири
године или пак високо образовање стечено на студијама у трогодишњем трајању;
- Да има три године радног искуства у области културе;
- Да се против њега не води и да против њега није подигнута оптужница за кривична
дела која се гоне по службеној дужности;
- Да је држављанин Републике Србије;
- Да има општу здравствену способност.
Уз пријаву на конкурс прилажу се:
- Предлог програма рада и развоја библиотеке за мандатни период од четири године,
- Доказ о стручној спреми (диплома или уверење),
- Копија радне књижице или исправа којом се доказује радно искуство,
- Биографија која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада
установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду,
- Уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по
службеној дужности,
- Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци),
- Очитана лична карта и
- Доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење.
Сви докази се прилажу у оригиналу или као оверене копије.
Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 15 (петнаест) дана од дана
објављивања огласа на адресу НБ „Стојан Трумић“, Главна улица бр. 10-12, 21240 Тител, лично
или путем поште, са назнаком „конкурс за директора“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.
Информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон 021/2960-421 у времену од 8,0014,00 сати.

