Галерија савремене ликовне уметности Ниш
Кеј кола српских сестара 1/2
18000 Ниш
gslunis@gmail.com
На основу члана 35 став 2 и став 3 закона о култури Републике Србије члана 38
став 1 тачка 9 Статута Галерије савремене ликовне уметности Ниш, Управни
одбор Галерије савремене ликовне уметности Ниш на седници одржаној
11.04.2018. године
РАСПИСУЈЕ
јавни конкурс за именовање
ДИРЕКТОРА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ
На основу члана 26, 27 и 28 Статута Галерије савремене ликовне уметности
Ниш од 15.11.2016. године за кандидата за директора утврђују се следећи услови:
1) висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог
степена – мастер академске студије; специјалистичке струковне студије или
специјалистичке академске студије или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године на факултетима друштвеног
смера);
2) да има најмање пет 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) знање једног светског језика;
5) држављанство Републике Србије;
6) општа здравствена способност.
Директор се именује на мандат од четири године.
Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да
садржи следеће доказе:
1) предлог програма рада и развоја Галерије 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;
10)знање једног светског језика.
Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној
код надлежног органа.
Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и
следеће чињенице:
1)
да кандидат познаје пословање установа културе;
2)
да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области
културе;
3. квалитет предложеног програма рада и развоја Галерије, из поднете
конкурсне документације.
О одлуци Скупштине Града о именовању директора обавештава се сваки
учесник конкурса.
Рок за пријављивање на јавни конкурс је 15 дана од дана одјављивања у
дневним новинама “Народне новине“, на званичним интернет
странама
националне службе за запошљавање и Галерије савремене ликовне уметности Ниш.
Пријаве на конкурс се подносе на адресу Галерија савремене ликовне
уметности Ниш, Кеј кола српских сестара 1/2, 18000 Ниш.
Неблаговремене , недопуштене , неразумљиве или непотпуне пријаве и
пријава уз које нису приложени сви потребни докази, УО одбацује закључком
против кога се може уложити жалба оснивачу- Скупштини Града Ниша у року од 3
дана од дана достављања закључка.
Жалба не задржава извршење закључка.
Све додатне информације могу се добити на телефон 018 512 640.

Председник УО ГСЛУ Ниш
Синиша Стаменковић

