На основу члана 35. Закона о култури , члана 29. став2. Статута Музеја примењене уметности
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1. Кандидати за директора Музеја примењене уметности морају испуњавати следеће услове:
1) Висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена –
дипломске академске студије-мастер; специјалистичке струковне студије или
академске студије, или високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године);
2) Најмање пет година радног искуства у струци;
3) Знање једног светског језика;
4) Да се против кандидата не води истрага, да није подигнута оптужница , као и да није
осуђиван, за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
5) Држављанство Републике Србије;
6) Општа здравствена способност.
2. Кандидати треба да приложе следећу документацију:
1) Пријаву на конкурс са биографијом која садржи податке о досадашњем раду и
оствареним резултатима;;
2) Предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;
3) Диплому или уверење о стреченој стручној спреми;
4) Доказ о радном искуству (радна књижица/уговори/потврде и др.) из којих се може
утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
5) Доказ о знању светског језика (диплома факултета, или потврда о положеном испиту
на студијама, или уверење/потврда референтне акредитоване установе);

6) Доказ да се против кандидата не води истрага , нити да је подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење/потврда надлежног
органа издато након објављивања конкурса);
7) Доказ да кандидат није правноснажно осуђиван за кривична дела која се гоне по
службеној дужности (уверење/потврда надлежног органа издато након објављивања
конкурса);
8) Уверење о држављанству , не старије од шест месеци;
9) Извод из матичне књиге рођених;
10) Копија личне карте;
11) Доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење).
Докази се прилажу у оригиналу или овереној копији.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном
листу “Политика“.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве Управни одбор ће
одбацити закључком, против кога се може изјавити жалба Министарству културе и јавног
информисања у року од три дана од дана достављања. Жалба не задржава извршење закључка.
Одбачене пријаве неће се узимати у разматрање.
Управни одбор ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса.
Датум усменог разговора биће одређен накнадно, о чему ће сви кандидати бити благовремено
обавештени.
У року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса Управни одбор ће доставити
Министарству културе и информисања образложени предлог листе кандидата, по азбучном реду,
с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.
Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће:
1) Познавање пословања установе културе;
2) Стечено искуство у руковођењу на пословима у области културе;
3) Предложени програм рада из конкурсне документације.
Одлуку о избору и именовању директора са листе кандидата доноси Влада.
О одлуци Владе о именовању директора обавештава се сваки учесник конкурса.
Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак
или Влада не именује директора с листе кандидата, сматра се да јавни конкурс није успео, о чему
ће сваки учесник конкурса бити обавештен.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс : Музеј примењене уметности, Београд,
Вука Караџића 18, са назнаком „за Управни одбор - јавни конкурс“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу : Слађана Томић, sladjana.tomic@mpu.rs.
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