НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Вук Карачић“ Бпјник
брпј: 36/17
09.02.2017. гпдине
БОЈНИК
На пснпву шлана 35. и 36. Закпна п Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и шлана
16.,17.,18.,19.,20., Статута Нарпдне библиптеке „Вук Карачић“из Бпјника бр.392 пд 17.11.2016.
гпдине, Управни пдбпр Нарпдне библиптеке „Вук Карачић“из Бпјника расписује:
КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ИЗ БОЈНИКА
I.

Назив устанпве:

Нарпдна Библиптека „Вук Карачић“ Бпјник
II. Функције за кпју се врши избпр
Директпр Нарпдне библиптеке

Ппслпви Директпра: Директпр пбавља следеће ппслпве у складу са Закпнпм: прганизује и
рукпвпди прпцеспм рада и ппслпваоем Библиптеке, пдгпвпран је за закпнитпст рада
Библиптеке, предлаже план и прпграм развпја и план рада, спрпвпди Закљушке и пдлуке
Управнпг пдбпра, закљушује угпвпре у име Библиптеке, предлаже финансијски план за шије је
спрпвпђеое пдгпвпран,израђује план набавке, ппднпси гпдищои извещтајп ппслпваоу,
ппднпси правилник п прганизацији и систематизацији , кап и друга акта у складу са Закпнпм и
Статутпм Библиптеке, пдлушује п ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима из
раднпг пднпса у складу са Закпнпм и ппщтим актима, именује и разрещава кпмисије и друга
радна тела, пбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм и Статутпм Библиптеке и за свпј рад
пдгпвара Управнпм пдбпру и Скупщтини ппщтине Бпјник.
Услпви кпнкурса: да кандидат има виспку струшну спрему VII степен, најмаое 3 гпдина раднпг
искуства на ппслпвима у пбласти пбразпваоа, културе и библиптекарства, да ппседује
прганизаципне сппспбнпсти, да нема закпнских сметои за оегпвп именпваое. Кандидат за
директпра дужан је да предлпжи прпграм рада и развпја Библиптеке за мандатни перипд пд
шетири гпдине.
Мандат директпра и местп рада: мандат директпра траје 4 гпдина, а местп рада је Бпјник

III Рпк за ппднпшеое пријава на јавни кпнкурс и садржина пријава:

Рпк за ппднпщеое пријавa је 15 дана. Рпк ппшиое да теше пд дана пбјављиваоа на сајту
Наципналне службе за заппщљаваое, на сајту ппщтине Бпјник, на пгласнпј табли Нарпдне
библиптеке у Бпјнику и у Вешероим нпвпстима.
Пријава на кпнкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и местп рпђеоа, адресу
станпваоа, ппдатке п пбразпваоу, ппдатке п врсти и дужини раднпг искуства с кратким пписпм
ппслпва на кпјима је кандидат радип дп ппднпщеоа пријаве на кпнкурс и пдгпвпрнпсти на тим
ппслпвима, ппдатке п струшнпм усаврщаваоу и ппдатке п ппсебним пбластима знаоа.
Управни пдбпр устанпве 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.

IV Дпкази кпји се прилажу уз пријаву на јавни кпнкурс:

Уз пријаву на јавни кпнкурс, прилажу се:
1) Предлпг прпграма рада и развпја Библиптеке за перипд пд шетири гпдине;
2) Оверену кппију диплпме или увереоа п стешенпј струшнпј спреми;
3) Оверену кппију радне коижице или дпказ п раднпм искуству;
4) Бипграфију кпја мпра да садржи елементе кпји дпказују струшнпст
5) Увереое надлежнпг пргана да се прптив оега не впди истрага и да прптив оега није
ппдигнута пптужница (не старија пд 6 месеци) за кривишна дела кпја се гпне пп службенпј
дужнпсти;
6) Увереое п држављанству Републике Србије (не старије пд 6 месеци);
7) Извпд из матишне коиге рпђених;
8) Оверену кппију лишне карте и

9) Дпказ п ппщтпј здравственпј сппспбнпсти – лекарскп увереое (пригинал).

Сви дпкази прилажу се у пригиналу или у фптпкппији кпја је пверена у ппщтини или у суду.

V Адреса на кпју се ппднпсе пријаве на јавни кпнкурс:

Нарпдна библиптека „Вук Карачић“, Трг Слпбпде бр.22, са назнакпм «За јавни кпнкурс - избпр
директпра Нарпдне библиптеке Вук Карачић»
VI Лице задуженп за даваое пбавештеоа п јавнпм кпнкурсу:
Саща Дајевић, брпј телефпна 016/821-138.

VII Наппмене:
- Пријаве уз кпје нису прилпжени сви тражени дпкази у пригиналу или фптпкппији пверенпј
у ппщтини или у суду, кап и непптпуне и неблагпвремене пријаве биће пдбашене.
- Управни пдбпр је дужан да прегледа све пристигле пријаве на кпнкурс и пцеоује да ли
кандидати за директпра испуоавају услпве предвиђене кпнкурспм п шему се впди записник.
Управни пдбпр разматра и пцеоује самп благпвремене и пптпуне пријаве на кпнкурс.
Одлукпм управнпг пдбпра п расписиваоу кпнкурса утврђује се нашин рада кап и рпк за
предлагаое кандидата.
Овај пглас пбјављује се на сајту Наципналне службе за заппщљаваое публикацији НСЗ
''Ппслпви'', пгласнпј табли Нарпдне библиптеке „Вук Карачић“ у Бпјнику и на презентацији
ппщтине Бпјник www.bojnik.rs и у једним дневним нпвинама.

Председник
Управнпг пдбпра
Ивица Стпјанпвић с.р.

