На основу чланова 35. и 36 Закона о култури („Службени гласник РС", бр.
72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.) и члана 38. став 1, тачка 9. Статута Архива
Југославије 01бр 392/1 од 17.11.2016. године, Управни одбор Архива Југославије
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА АРХИВА ЈУГОСЛАВИЈЕ
1. Кандидат за директора поред законом прописаних услова мора да
испуњава и следеће посебне услове:
1) висока стручна спрема (да има одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер; специјалистичке
струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање
на основним студијама) из области друштвених наука, првенствено историјске;
2) да има најмање пет година радног искуства у архивској струци;
3) да се против њега или ње 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) знање једног светског језика;
5) држављанство Републике Србије;
6) општа здравствена способност;
2. Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја
Архива, као саставни део конкурсне документације. Приликом избора кандидата
за директора, Управни одбор ће посебну пажњу посветити следећим
чињеницама:
- да кандидат познаје рад архива;
- да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области
културе или науке;
- квалитет предложеног програма рада и развоја Архива, из поднете
конкурсне документације
3. Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да
садржи:
1) предлог програма рада и развоја Архива 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);
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8) извод из матичне књиге рођених;
9) фотокопију личне карте;
10) доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном
испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване
установе).
4. Уз пријаву учесник јавног конкурса прилаже оригиналне или оверене
фотокопије доказа о испуњавању предвиђених услова за именовање за директора
Архива. Кандидати који су у радном односу у Архиву не морају да подносе
доказе са којима Архив већ располаже, изузев у случају недостатака података
услед више силе, о чему ће бити обавештени;
5. Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана, рачунајући
од наредног дана када је конкурс оглашен у дневном листу „Политика“, на
адресу: Архив Југославије, улица Васе Пелагића број 33, Београд, са назнаком за
конкурс за избор кандидата за директора Архива;
6. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се не разматрају.
Благовремена је свака пријава која је поднета у року од 15 дана, рачунајући од
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса. Потпуна је свака пријава
која садржи доказе из конкурсне докуметације;
7. Управни одбор обавља разговоре са кандидатима и у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса доставља Министарству културе и информисања
Републике Србије записник о обављеним разговорима и образложени предлог
листе кандидата, по азбучном реду, с мишљењем о стручним и организационим
способностима сваког кандидата.
Министарство предлаже Влади кандидата за директора с листе кандидата
или је обавештава о разлозима неприхватања исте.
8. За давање обавештења о конкурсу задужена је Павлићевић Јелена, тел.
3690-252, локал 126;
9.Овај оглас објављује се у у дневном листу „Политика“ и на web странама
Националне службе за запошљавање и Архива Југославије: www.arhivyu.rs
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