
                                JУ Kултурни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште 
                                                Kнеза Лазара 28, 12220 Велико Градиште 
                                                tel:+381.12.661.179 
                                                e-mail: kulturnicentarvg@gmail.com 
                                            . 
 

 

На основу члана 35. ст. 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - 

испр.) и члана 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико 

Градиште, Управни одбор Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ на 

седници одржаној 06.12. 2016. године донео је: 

 

 

Члан 1.  

 Расписује се конурс за именовање директора Јавне установе „Културни центар Властимир 

Павловић Царевац“ Велико Градиште. 

 

Члан 2.  

 Конкурс ће бити објављен у публикацији „Послови“ и на сајту Националне службе за 

запошљавање. 

 

Члан 3.  

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у Публикацији 

„Послови“. 

 

Члан 4.  

Текст конкурса саставни је део одлуке. 

 

Образложење 

 

 Основ за доношење ове одлуке прописан је у чл.35. ст. 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.) и чл. 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир 

Павловић Царевац“ Велико Градиште који прописују да Управни одбор расписује и спроводи конкурс 

за именовање директора. 

 Одредбама чл. 35. ст. 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - 

испр.) и чл. 27. Статута Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико 

Градиште рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 

петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурсаи да се јавни конкурс објављује на сајту Националне 

службе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 

територији Републике. Обзиром да Публикација „Послови“ излази сваке среде уз дневни лист 

Информер, а објављивање јавног конкурса се не плаћа, Управни одбор је одлучио да се јавни конкурс 

објави у наведеном листу. 

 На основу наведеног Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву. 
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ЈАВНА УСТАНОВА „ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ 

12220 Велико Градиште, 

Улица Кнеза Лазара 28 

тел. 012/661-179 

Особа за контакт: Виолета Перић 

 

Директор на период од 4 године 

 

УСЛОВИ:  

1. високо образовање, најмање седми степен стручне спреме, односно мастер; 

2. најмање 5 година радног искуства у струци;  

3. да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини недостојним за обављање 

дужности директора установе;  

4. држављанство Републике Србије;  

5. општа здравствена способност.  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА МОРА ДА САДРЖИ:  

1. предлог програма рада и развоја установе за период од четири године;  

2. оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми;  

3. доказ о радном искуству у струци (радна књижица, уговор о раду, уверење итд.);  

4. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности директора установе;  

5. уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);  

6. извод из матичне књиге рођених;  

7. оверену копију личне карте и  

8. доказ о здравственој способности лекарско уверење.  

 

Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и 

може бити поново именован. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у 

публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе се Јавној 

установи „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште - Управном одбору, са 

назнаком: „За јавни конкурс за избор директора“, на адресу Кнеза Лазара бр. 28.  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 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. 

Управни одбор установе 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. Листа садржи мишљење управног одбора о стручним и организационим способностима 

сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

Скупштина општине Велико Градиште именује директора установе са Листекндидата. 

 


