СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

БРОЈ 8. ГОДИНА L
16. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ

С Е Н Т А

82.
Дел. број: 011-65/2
Датум : 14. 04. 2015. г.

На основу 12. Статута Историјског архива у Сенти и одлуке Управног одбора који је
донет на 61. седници, дана 14. 04. 2015. расписује се
КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
Услови за избор кандидата за директора су следећи:
 висока стручна спрема (VII степен), тј. диплома стечена на II. степену академских,
специјалистичких или струковних студија,
 стручни испит за архивиста,
 5 (пет) година радног искуства,
 знање језика грађе од које се највише чува у установи, тј. српског и мађарског језика,
 познавање латинског или немачког језика,
 да је држављанин Републике Србије,
 да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора, одн. ако правоснажном судском пресудом није осуђен
за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора
установе.
Кандидат за директора је дужан да предложи програм рада и развоја установе, као саставни
део конкурсне документације.
Молбе са доказима о испуњењу горе наведених услова треба доставити у року од 15 дана од
дана објављивања на следећу адресу:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СЕНТА
УПРАВНОМ ОДБОРУ – за конкурс
24400 Сента
Главни трг 1/II
Пф. 56
Некомплетне и неблаговремене молбе се неће узимати у обзир.
Овај конкурс објавити у листу “Послови”.
Председник Управног одбора
Габриела Шароши с. р.
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Садржај:
82.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

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:
ЖИРО РАЧУН
ШТАМПА:
ТИРАЖ:

681

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