
 

 

 

 

На основу члана    51.   и 52.  Закона о запосленима у јавним службама ,   члана 37. Статута Музеја 
примењене уметности  и  Одлуке о спровођењу конкурса број : 06-39 од 29.01.2021.године         
директор Музеја примењене уметности   

 

ОБЈАВЉУЈЕ 
КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

КУСТОСА ЗБИРКЕ У МУЗЕЈУ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
Б  Е  О  Г  Р  А  Д  

ВУКА КАРАЏИЋА 18 
www.mpu.rs 

 
1. Кандидати за кустоса збирке намештаја са колекцијама  Музеја примењене уметности 

морају испуњавати следеће услове: 
1) Високо образовање из области историје уметности у оквиру образовно-научног поља 

друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена, односно основне студије 
у трајању од најмање четири године – Филозофски факултет, група за историју 
уметности;  

2) положен стручни испит за звање кустоса у складу са Правилником о стицању виших 
стручних звања у музејима Републике Србије; 

3) Најмање једна година радног искуства у струци; 
4) Активно знање једног светског језика; 
5) Познавање рада на рачунару; 

 
2. Кандидати  треба да приложе следећу документацију: 

1) Пријаву на конкурс са биографијом која садржи податке о досадашњем раду и 
оствареним резултатима;; 

2) Диплому или уверење о стеченој стручној спреми; 
3) 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; 
4) Доказ о знању светског језика (диплома факултета, или потврда о положеном испиту 

на студијама, или уверење/потврда референтне акредитоване установе); 
 
Докази се прилажу у оригиналу или копији. 

 

http://www.mpu.rs/


Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање  

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве Конкурсна комисија ће 
одбацити решењем, против кога се може изјавити приговор директору у року од пет дана од дана 
пријема решења.Директор одлучује о приговору у року од седам дана од дана његовог 
подношења.  

Ако директор  у утврђеном року не одлучи о приговору или ако је незадовољан коначном 
одлуком по приговору, кандидат може да оствари заштиту пред судом опште надлежности у року 
од 15 дана од дана истека рока за одлучивање директора, односно достављања одлуке по 
приговору.  

Након истека рока за подношење приговора, односно истека рока за одлучивање 
директора по поднетом приговору Конкурсна комисија саставља списак кандидата, који према 
приложеним доказима, испуњавају услове за запослење на радном месту кустоса збирке и међу 
њима спроводи изборни поступак у складу са законом. 
 

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс : Музеј примењене уметности, Београд, Вука 
Караџића 18, Београд, са назнаком „ конкурс за радно место кустоса збирке“. 
 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу : Слађана Томић,  sladjana.tomic@mpu.rs. 
 
         ДИРЕКТОР МУЗЕЈА 

Љиљана Милетић Абрамовић,с.р. 

mailto:sladjana.tomic@mpu.rs

