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ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ТЕАТАР 91 

 

I Кандидат за место директора Градског позоришта „Театар 91“ треба да испуњава 

следеће услове утврђенеСтатутомГрадског позоришта „Театар 91“ и то: 

- да има високу стручну спремуиз научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, односно 

стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

- пет година радног искуства у културној делатности  

- да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела која се 

гоне по службеној дужности 

- да има држављанство Републике Србије 

- да поседује општу здравствену способност  

- кандидат треба да достави предлог Програма рада и развоја Установе за период од 

четири  године 

II Као доказ о испуњавању услова конкурса кандидати уз пријаву на Конкурс и 

биографију дужни су у оригиналу или овереној фотокопији приложити следећу 

документацију: 

- диплому високе школске спреме 

- исправе којима се доказује радно искуство у струци (радна књижица, потврде или 

други акти на основу којих се доказује да има пет година радног искуства са високим 

образовањем) 

- уверење да се против кандидата не води истрага (не старије од 3 месеца) 

- уверење да кандидат није осућиван за кривична дела и привредне преступе (не 

старије од 3 месеца) 

- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) 

- извод из матичне књиге рођених 

- уверење о општој здравственој способности издато од стране надлежне здравствене 

установе (не старије од 6 месеци) 

- предлог Програма рада и развоја Установе за период од четири  године 

- биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада у 

култури са кратким прегледом остварених резултата у раду 

- фотокопију личне карте 

III Именовање директора Градског позоришта „Театар 91“ на мандатни период од 4 

године. 

IV Конкурс ће бити отворен 10 дана од дана објављивања у часопису „Послови“ 

Националне службе за запошљавање. 

V Адреса на коју се подноси пријава за конкурс ( са назнаком „за конкурс не отварај“ ): 

- Градско позориште Театар 91 Алексинац, улица Душана Тривунца 15, 

18220 Алексинац. 

 


