
 
     

На основу члана 35. и 36. Закона о култури (Сл. гласник РС бр.72/2009, бр.13/2016 и бр.30/2016),  

члана 22. Статута народног музеја Ниш и Одлуке Управног одбора Народног музеја Ниш                   

бр. 02-166/1-18 од 02. 03. 2018. године 

У п р а в н и  о д б о р  Н а р о д н о г  м у з е ј а  Н и ш 

р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА МЕСТО ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ 

 
Кандидат за директора мора да испуњава следеће услове: 

1) висока стручна спрема односно стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер 

академске студије); или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, друштвеног смера или уметничке академије.  

2) да има најмање пет (5) година радног искуства у струци; 

3) да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која 

се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине 

недостојним за обављање дужности директора; 

4) држављанство Републике Србије; 

5) општа здравствена способност. 

 

 Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе: 

 

1) предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године; 

2) диплому или уверење о стеченој стручној спреми; 

3) радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори,  потврде и др.), из којих се 

може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство; 

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; 

5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега 

није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности; 

6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван; 

7) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 

8) извод из матичне књиге рођених; 

9) фотокопију личне карте. 

 

Конкурсна документација, прилаже се у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. 

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити 

жалба Скупштини Града у року од три (3) дана од дана достављања закључка. 

Жалба не задржава извршење закључка. 

 

Директор се именује на период од 4 године. 

 

Пријаву са конкурсном документацијом, поднети поштом на адресу: Народни музеј Ниш, 

Генерала Милојка Лешјанина 14 или лично, сваког радног дана, од 9 – 14 часова, Служба општих 

послова, контакт тел: 018/513-430. 

 

Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. 


