
Устанпва Дпм културе „Бпјник“ Бпјник 

Брпј: 26/17 

Датум: 27.02.2017. гпдине 

Б О Ј Н И К 

 

На пснпву члана 35. и  36.  Закпна п Култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и члана 

22., 23., 24., 25., 26. и 32. Статута Устанпве Дпм културе „Бпјник“ Бпјник бр.04/16 пд 14.12.2016. 

гпдине, Управни пдбпр расписује: 

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ „БОЈНИК“ БОЈНИК 

I. Назив устанпве: 

 

Устанпва Дпм културе „Бпјник“ Бпјник 

 

II. Функције за кпју се врши избпр 

 

Директпр Устанпве 

Ппслпви Директпра: 

-  прганизује и рукпвпди  радпм Устанпве културе 

- дпнпси акт п прганизицији и систематизацији ппслпва у Устанпви 

- дпнпси ппшта и ппјединачна акта за кпја је пвлшћен Зкпнпм и Статутпм 

- извршава пдлуке Управнпг пдбпра; 

- заступа Устанпву 

- стара се п закпнитпсти рада; 

- предлаже Прпграм рада; 

- пдгпвпран је за спрпвпђеое Прпграма рада; 

- предлаже Финансијски план Устанпве;  

- пдгпвпран је за материјалнп-финансијскп ппслпваое Устанпве,  

- закључује угпвпре у име и за рачун Устанпве; 

- даје пвлашћеоа из делпкруга свпга рада заппсленима у случајевима пдређеним Закпнпм и 

Статутпм; 

- ппднпси Управнпм пдбпру Устанпве извештај п резултатима ппслпваоа устанпве пп 

перипдичнпм и гпдишоем извештају; 

- предузима мере безбеднпсти и заштите здравља заппслених кап и мере заштите пд 

ппжара; 

- дпнпси план јавних набавки; 

- закључује угпвпре п ангажпваоу уметника и других сарадника ван Устанпве, 

- именује рукпвпдипце пдељеоа, прпграма и прпјеката; 

- дпнпси решеоа п засниваоу раднпг пднпса и расппређиваоу заппслених у Устанпви, 



- пдлучује п правима и пдгпвпрнпстима из раднпг пднпса у складу са Закпнпм и 

Кплективним угпвпрпм ; 

- именује чланпве Стручнпг савета и рукпвпди оегпвим радпм; 

- именује кпмисије, а пп пптреби и друга ппмпћна тела; 

- дпнпси пдлуке п ппслпвнпј сарадои са другим устанпвама, предузећима и прганизацијама; 

- дпнпси пдлуке п кућнпм реду Устанпве и физичкп-техничкпм пбезбеђеоу; 

- учествује у раду Управнпг и Надзпрнпг пдбпра; 

- дпнпси пдлуку п брпју печата и штамбиља и начину оихпве упптребе, чуваоу и рукпваоу; 

- дпнпси пдлуке п ценама услуга уз сагласнпст Управнпг пдбпра, 

- предузима и друге радое предвиђене Закпнпм и Статутпм. 

Услпви за избпр кандидата за директпра Устанпве су: 

1. Виспка стручна спрема (да има пдгпварајуће виспкп пбразпваое на студијама другпг 

степена диплпмске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или 

виспкп пбразпваое на пснпвним студијама у трајаоу пд четири гпдине из пбласти 

друштвених или уметничких наука); 

2. Да има пет гпдина раднпг искуства у култури;  

3. Да се прптив оега не впди и да прптив оега није ппдигнута пптужница за кривична дела 

кпја се гпне пп службенпј дужнпсти; 

4. Држављанствп Републике Србије; 

5. Општа здравствена сппспбнпст;  

Мандат директпра и местп рада: мандат директпра траје 4 гпдине, а местп рада је Бпјник 

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

 Рпк за ппднпшеое пријавa је 8  дана. Рпк  ппчиое да тече пд дана пбјављиваоа на сајту 

Наципналне службе за заппшљаваое, на сајту ппштине Бпјник и на пгласнпј табли Устанпве 

Дпм културе „Бпјник“  у Бпјнику. 

 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 ппднпшеоа пријаве на кпнкурс и пдгпвпрнпсти на тим 

ппслпвима, ппдатке п стручнпм усавршаваоу и ппдатке п ппсебним пбластима знаоа. 

     Управни пдбпр устанпве пбавља разгпвпр са кандидатима кпји испуоавају услпве из 

кпнкурса и у рпку пд највише 30 дана пд дана завршетка јавнпг кпнкурса дпставља пснивачу 

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 Устанпве  за перипд пд четири гпдине; 

2) Оверену кппију диплпме или увереоа п стеченпј стручнпј спреми; 



3) Оверену кппију радне коижице или дпказ п раднпм искуству; 

4) Бипграфију кпја мпра да садржи елементе кпји дпказују стручнпст  

5) Увереое надлежнпг пргана да прптив оега није ппдигнута пптужница (не старија пд 6 

месеци) за кривична дела кпја се гпне пп службенпј дужнпсти; 

6) Увереое п држављанству Републике Србије (не старије пд 6 месеци); 

7) Извпд из матичне коиге рпђених; 

8) Оверену кппију личне карте и 

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

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

V   Адреса на кпју се ппднпсе пријаве на јавни кпнкурс: 

Устанпва Дпм културе „Бпјник“, Бпјник, Трг Слпбпде бр.22, са назнакпм "За јавни кпнкурс - 

избпр директпра Устанпве Дпм културе „Бпјник“ Бпјник" 

VI   Лице задуженп за даваое пбавештеоа п јавнпм кпнкурсу: 

Ненад Јпванпвић, брпј телефпна 063/88-999-33 

VII   Наппмене: 

 - Пријаве уз кпје нису прилпжени сви тражени дпкази у пригиналу или фптпкппији пверенпј 

у ппштини или у суду, кап и непптпуне и неблагпвремене пријаве биће пдбачене. 

 - Управни пдбпр је дужан да прегледа све пристигле пријаве на кпнкурс и пцеоује да ли  

кандидати за директпра испуоавају услпве предвиђене кпнкурспм п чему се впди записник. 

Управни пдбпр разматра и пцеоује самп благпвремене и пптпуне пријаве на кпнкурс.  

Одлукпм управнпг пдбпра п расписиваоу кпнкурса утврђује се начин рада кап и рпк за  

предлагаое кандидата. 

Овај пглас пбјављује се на сајту Наципналне службе за заппшљаваое публикацији НСЗ 

''Ппслпви'', пгласнпј табли Устанпве Дпм културе „Бпјник“ у Бпјнику и на презентацији ппштине 

Бпјник www.bojnik.rs 

 

           

   Председник  

            Управнпг пдбпра 

   Бпјан Јпванпвић с.р. 

http://www.bojnik.rs/

