На основу члана 35. Закона о култури („Сл. Гласник РС“ бр.72/2009) и члана
15. став 2. Статута Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор, Управни одбор Галерије
„Милан Коњовић“ Сомбор је на својој седници која је одржана дана
07.08.2014.године
донео следећу Одлуку о расписивању јавног:
КОН КУРСА
за избор директора УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ
ЗНАЧАЈА - Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор
Назив установе за културу је установа за културу од националног значаја Галерија „Милан Коњовић“ Сомбор ( у даљем тексту Галерија).
Претежна делатност Галерије је 9102-Делатност музеја, галерија и збирки
Седиште Галерије је у Сомбору, ул. Трг Светог тројства број 2.
1. За Директора Галерије може бити изабрано лице које испуњава опште
законске услове:
 да је држављанин Републике Србије
 да је пунолетан
 да има општу здравствену способност
 да је неосуђиван и да се против њега не води кривични поступак
2. Поред општих законских услова за директора Галерије може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане статутом Галерије:
 да има високу стручну спрему
 да има пет година радног искуства
 да познаје један страни језик( приоритет има енглески језик)
 да поднесе програм рада и развоја Галерије Управном одбору
 да нема законских сметњи за његово именовање
3. Конкурсна пријава подноси се у року од 15 дана од дана објављивања у
„Сомборским новинама“
Пријава се подноси у затвореној коверти Управном одбору на адресу:
Сомбор, Трг Светог тројства број 2.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о радном
исуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс, податке о стручном усавршавању и
податке о посебним областима знања.



Уз пријаву се подносе следећа документа и докази:
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству Републике Србије






Диплома о стручној спреми
Исправе којима се доказује радно искуство (потврда, уверење
којим се доказује радно искуство)
Текст програма рада и развоја Галерије
Уверење надлежног органа да није осуђиван за кривично дело и да
се против њега не води кривични поступак

Сва документа се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена
код надлежног органа.
4. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
5. Јавни конкурс се објављује у „Сомборским новинама“, на интернет
страници Галерије и интернет страници града Сомбора www.sombor.rs.

