На основу члана 22. став 2 Статута Народног музеја Кикинда број 49-1/18 и Одлуке
Управног одбора Народног музеја Кикинда број 55-1/18 од 27.07.2018. године,
Управни одбор Народног музеја Кикинда објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА КИКИНДА
На конкурс за избор директора Народног музеја Кикинда може се јавити кандидат
који поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове:
1. да има стечену високу стручну спрему на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године;
2. да има најмање пет година радног искуства у области културе, односно 10
година радног искуства у струци или научна звања у дисциплинама везаним
за основну делатност;
3. да има положен стручни испит у складу са Правилником о програму
стручног испита – стечено звање за обављање послова у оквиру делатности
заштите културних добара у музејској делатности и/или у складу са
Правилником о стицању виших стручних звања у музејима Републике
Србије;
4. да је држављанин Републике Србије;
5. да се против кандидата не води истрага, односно да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
6. да поседује знање страног језика;
7. да поседује знање рада на рачунару.
Кандидат је обавезан да уз пријаву поднесе следеће доказе:
1. предлог програма рада и развоја Музеја за мандатни период од четири
године;
2. оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
3. оверену копију радне књижице или други доказ о радном искуству;
4. биографију са прегледом остварених резултата у раду;

5. уверење, не старије од шест месеци, да није правоснажно осуђиван;
6. уверење, не старије од шест месеци, да се против њега не води истрага,
односно да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности;
7. уверење о држављанству Републике Србије не старије од шест месеци;
8. извод из матичне књиге рођених.
Документа за конкурс се достављају у оригиналу или у форми оверене фотокопије.
Пријаве са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ се достављају
на адресу: Народни музеј Кикинда, Трг српских добровољаца 21, 23300 Кикинда,
поштом или лично, сваког радног дана од 8 до 15.30 часова, у року од 8 (осам) дана
од дана објављивања јавног конкурса, то јест од 28.07.2018. године.
Управни одбор Народног музеја Кикинда ће у року од 30 дана од дана завршетка
конкурса обавити разговор са кандидатима и оснивачу доставити предлог листе
кандидата.
На основу листе кандидата и уз мишљење Управног одбора о стручним и
организационим способностима сваког кандидата и записником о обављеном
разговору Оснивач, тј. Скупштина Града Кикинда ће именовати директора
установе на период од 4 (четири) године.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком
против кога се може упутити посебна жалба оснивачу у року од 3 (три) дана од
дана достављања закључка.
Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Снежана Радојчин, број телефона
0230/421239, 064/8991323, електронском поштом: muzejkikinda@gmail.com
Јавни конкурс за избор директора објављује се у дневном листу „ПОЛИТИКА“, на
званичној интернет страни Националне службе за запошљавање и Народног музеја
Кикинда.

