НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Живојина Николића Брке, бр. 2
тел: 010/383-144

На основу члана 35, став 2, Закона о култури ( „ Службени гласник РС “ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016 ), члана 17, став 2, Закона о библиотечко-информационој делатности ( „
Сл. гласник РС бр. 52/2011 ) и чланова 27, 28, 29 и 31 Статута Народне библиотеке
Бабушница, Управни одбор Народне библиотеке Бабушница расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Народне библиотеке Бабушница
( за мандатни период: 04.09.2019-04.09.2023 године )

1. УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ: кандидат за избор директора библиотеке у
Бабушници, поред општих услова предвиђених Законом, мора да испуњава и
следеће услове:
- Да има стечено високо образовање на студијама VII степена: звање професора језика
и књижевности (наставника српског језика) или професора(наставника) разредне
наставе ( доказ о испуњености услова се подноси у оригиналу или овереној
фотокопији ).
- Да има три године радног искуства у библиотечко-информационој делатности
(доказ-Потврда о радном ангажовању ).
- Да има положен стручни испит из области библиотекарства ( доказ се подноси уз
Пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији ).
- Да поседује организаторске способности.
- Да поднесе програм рада и развоја Установе за период од четири године.

ПОРЕД НАВЕДЕНИХ УСЛОВА КАНДИДАТ ТРЕБА ДА:
-

Поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад ( доказује се
Лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена установа )

-

-

-

Поседује држављанство Републике Србије ( доказ-Уверење о држављанству које се
подноси уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији. Наведени
доказ не може бити старији од 6 месеци, рачунајући од дана објављивања конкурса)
Поседује Уверење, не старије од 6 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.
Поседује Уверење да кандидат није правоснажно осуђиван
Извод из матичне књиге рођених

2. НАВЕДЕНИ ДОКАЗИ ПРИЛАЖУ СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ КОПИЈИ ОВЕРЕНОЈ
КОД НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ
3. Директор се именује на период од четири године
4. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса на сајту
Националне службе за запошљавање и у дневном листу „Вечерње новости “ који се
дистрибуира на целој територији Републике Србије. Благовремена је свака пријава
која је поднета у овом року.
5. Управни одбор Народне библиотеке Бабушница прегледа све пристигле пријаве на
јавни конкурс и оцењује да ли кандидати за директора испуњавају услове
предвиђене јавним конкурсом. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Управни одбор
одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року
од три дана од дана достављања закључка.
6. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се у затвореној коверти препорученом
пошиљком или лично, на адресу: Народна библиотека Бабушница, Управни одбор,
Живојина Николића Брке 2, 18330 Бабушница, са назнаком „За јавни конкурс за
избор директора“
7. Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу
образложени предлог листе кандидата као и мишљење/сагласност матичне Народне
библиотеке Пирот
8. Оснивач именује директора Народне библиотеке Бабушница са листе кандидата
9. О одлуци о избору и именовању директора Народне библиотеке Бабушница сви
кандидати се обавештавају у року од 30 дана по истеку рока пријаве.
Кандидати незадовољни одлуком о избору могу у року од 15 дана од пријема
обавештења покренути спор код надлежног суда ради заштите својих права.

УПРАВНИ ОДБОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ БАБУШНИЦА
председник: МИОМИР ПЕЈЧИЋ

