
 

УПРАВНИ ОДБОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  НОВИ БЕЧЕЈ на основу члана 35. став 2. Закона 

о култури („Службени гласник РС”, број . 72/09, 13/16, 30/16 - исправка) и члана 30. Статута 

Народне библиотеке Нови Бечеј  број 59/17 од 13. децембра 2017. године, оглашава  

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  НОВИ БЕЧЕЈ. 

 

I Подаци о установи 

Назив установе: Народна библиотеке Нови Бечеј 

Седиште: Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 9. 

Матични број: 8112673  

ПИБ:101431308 

Претежна делатност је 91.01 - делатности библиотека и архива. 

 

II Подаци о радном месту 

Директор Народне библиотеке Нови Бечеј. 

 

III Услови за именовање 

За директора установе на мандатни период од четири године именује се лице које поред законом 

прописаних општих услова испуњава и следеће услове: 

 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да је држављанин Републике Србије; 

3) да је завршио студије другог степена (дипломске академске студије - мастер, 

специјалистичке академске студије или струковне студије) у складу са Законом о високом 

образовању почев од 10.09.2005. године односно са завршеним основним студијама у 

трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 

10.09.2005. године,  

4) да има пет година радног искуства, 

5) да познаје рад на рачунару (пословни пакет, интернет претраживачи), 

6) да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 

или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање пословау државним 

органима. 

7) Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада Библиотеке Управом одбору. 

 

IV Место рада 

Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 9. 

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у 

податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером односно на 

други одговарајући начин сходно потребама рада установе, у складу са важећим прописима. 

 

V Рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за 

запошљавање. 

 

VI Обавештења о јавном конкурсу: 023/771-331 

 

VII Адреса на коју се подносе пријаве 



Управни одбор Народне библиотеке Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина  бр. 9., са 

назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање директора Народне библиотеке Нови 

Бечеј – не отварати”. 

 

Пријава на конкурс садржи: 

 

1) име и презима кандидата, датум и место рођења, адреса становања; 

2) број телефона, e-mail адресу; 

3) податке о образовању; 

4) податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио 

до подношења пријаве на конкурс; 

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс 

 

Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се: 

– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени 

гласник РС”, бр. 20/2009 и 145/2014); 

– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса 

на сајту Националне службе за запошљавање; 

– диплома о стеченој стручној спреми; 

– исправе којима се доказује радно искуство; 

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци. 

  

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника. 

Пријаве уз које нису приложени тражени докази, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене 

пријаве неће се разматрати. 

Овај оглас се објављује  на званичној интернет страници општине Нови Бечеј, www.novibecej.com, 

на сајту Националне службе за запошљавање и у дневном листу „ Дневник“. 

 

 


