
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 12. ГОДИНА LII 

6. ЈУЛА 2017. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 35. Статута установе Управни одбор "Сенћанског мађарског камерног 
позориштa"-Zentai Magyar Kamaraszínház у Сенти на 33. седници одржаној 29.06.2017.године 
расписује  

К О Н К У Р С 
за избор и именовање директора установе 

Кандидат, поред законом прописаних услова треба да испуњава и следеће услове: 
- да има стечено високо образовање из уметничке области, односно њему одговарајуће струке 
стечене на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) стручне области у оквиру образовно-
уметничког поља уметности и то драмске и аудиовизуалне уметности, ликовне уметности, 
музичке или извођачке уметности, 
- да има најмање 5 година радног искуства у струци, 
- да поседује организаторске способности, 
- познавање српског и мађарског језика, 
- да је држављанин Републике Србије 
- да  против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 
обављање дужности директора, односно да није правноснажном судском одлуком  осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе. 

Директор установе именује се на четири (4)  године. 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест (15) дана од дана оглашавања конкурса. 

Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: 
1) предлог Програма рада и развоја позоришта за период од четири године,
2) оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми,
3) оверену копију радне књижице или потврду послодавца,
4) доказ о познавању језика који су службеној употреби у општини Сента,
5) уверење да кандидат није правоснажно осуђиван,
6) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, 
7) уверење о држављанству Републике Србије,
8) извод из матичне књиге рођених.

Пријаве са документима доставити лично или послати на адресу установе, са назнаком: 

Сенћанско мађарско камерно позориште 
Управни одбор 
24400 Сента 
Главни трг. 2. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати и узимати у обзир. 

Управни одбор 
   Сенћанско мађарско камерно позориште 
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Садржај: 
 
 

141. 
КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ - 
"СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТE"- ZENTAI 
MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 
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ИЗДАВАЧ: Одељење  за   скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: 

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно 
или за годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,   
за претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета 
оглашавање је бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 
ШТАМПА: Одељење за скупштинске и извршне послове 
ТИРАЖ: 200 ком. 
 




