
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 9. ГОДИНА LII 

11. МАЈА 2017. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



 
На основу члана 23. и 24. Статута установе управни одбор Културно-образовног центра 

„Турзо Лајош“ у Сенти на 35. седници одржаној 09. 05. 2017. године расписује 
 

КОНКУРС 
 за избор и именовање директора установе 

 
Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
 
- да има стечено високо образовање: академске студије – основне (240 ЕСПБ), 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, филозофски фа-
култет, правни факултет, економски факултет  
- Организационе способности 
- 5 година радног искуства у струци 
- познавање српског и мађарског језика 
- држављанин Републике Србије 
- ако против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недо-
стојним за обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском 
одлуком није 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 дана од дана оглашавања кон-
курса.  
 
Конкурсна пријава за избор кандидата за директора треба да садржи: предлог Програ-
ма рада и развоја Установе за период од четири године; оверену копију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми; потврду од послодавца; оверену копију сведочан-
ства средње школе или индекса факултета из којих се види да је кандидат током свог 
школовања на средњем или високом степену изучавао један од језика, који су наведени 
у огласу као наставни предмет најмање две школске године; уверење да кандидат није 
правноснажно осуђиван; 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; уверење о држављанству Републике Србије; извод из ма-
тичне књиге рођених. 

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

Културно-образовни центар „Турзо Лајош“ 
Управни одбор 
24400 Сента 
Поштанска 18 
 

Управни одбор Културно-образовног центра „Турзо Лајош“ 

 
K U L T U R N O - O B R A Z O V N I  C E N T A R  „ T H U R Z Ó  L A J O S ”  
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Садржај: 

99. КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 764

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. 
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