Број: 63-108-7/2018
Дана: 28.05.2018.
Управни одбор Историјског архива Сомбор, на 8. седници од дана 25.05.2018. године,
донео је Одлуку о расписивању Конкурса за избор Директора Историјског архива
Сомбор, за мандатни период :2018.-2022. година, у следећем тексту:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СОМБОР
Историјски архив Сомбор, МБ: 08047111, ПИБ: 100272164, Трг цара Лазара бр.
5, Сомбор, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора на мандатни
период од четири (4) године.
Услови
Поред општих услова прописаних Законом, директор мора да испуњава и
следеће услове:
а) да има стечено високо образовање друштвеног смера на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, односно високо образовање на основним
студијама друштвеног смера у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
б) да има најмање 5 година радног искуства у струци,
в) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
директора.
Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:
1. Диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена фотокопија),
2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
3. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
4. Уверење да кандитат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова директора,
5. Доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења или
друге потврде) из којег се може утврдити на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство
6. Биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима,
7. Фотокопију личне карте,

8. Предлог програма рада и развоја установе за период 2018-2023.
Доказ о општој здравственој способности кандидат је дужан да приложи након
извршеног избора.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам (8) дана од дана
објављивања.
Јавни конкурс се оглашава у листу Сомборске новине ( на српском и мађарском
језику), на огласној табли Националне службе за запошљавање и на сајту Историјског
архива Сомбор.
Пријаве слати на адресу: Историјски архив Сомбор, Трг цара Лазара бр. 5, 25000
Сомбор, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“.
Директора именује Скупштина града Сомбора, на предлог Одбора за кадровска
и административна питања и радне односе Скупштине града Сомбора, са образложеног
предлога листе кандидата коју утврђује Управни одбор Установе.
Мишљење о кандидату за директора Историјског архива дају и национални
савети мађарске и буњевачке националне мањине.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису
приложени сви потребни документи неће се узимати у разматрање.
Председник Управног одбора
Историјског архива Сомбор
Михајло Шкорић
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