
 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
 
 
 

 
 

БРОЈ 10. ГОДИНА XLIV 
 

07. ЈУЛ 2009. ГОДИНЕ 
 
 
 
 

С   Е   Н   Т   А 



 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 
− Број 10. − Дана: 07. јул 2009. 

 

 - 358 -

108. 
SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE - ZENTAIMAGYAR 

KAMARASZÍNHÁZ 
 
Datum: 03.07.2009. 
 
 
Na osnovu člana 30. Statuta Senćansko mađarsko kamerno pozorište - Zentai Magyar Kamaraszínház i 
odluke Upravnog odbora od 03. jula 2009. godine, raspisuje se 
 
 

K O N K U R S 
za izbor i imenovanje direktora Ustanove 

 
 
Pored zakonom predviđenih opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 
 

- da ima završenVII stepen stručne spreme umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-
umetničkog polja umetnosti (dramske i audiovizualne umetnosti, likovne umetnosti, muzičke ili 
izvođačke umetnosti) 

- organizacione sposobnosti, 
- 5 godina radnog iskustva na organizacionim poslovima, 
- poznavanje srpskog i mađarskog jezika. 
 
Sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti i stručnu biografiju sa predlogom programa rada 
za mandatni period, uverenje da nije osuđivan, odnosno da se ne nalazi pod istragom u roku od 8 dana 
od dana objavljivanja konkursa na adresu: 
 
Senćansko mađarsko kamerno pozorište - Zentai Magyar Kamaraszínház 
Upravni odbor 
za konkurs 
24400 Senta,  
Glavni trg 4 
 
Nekompletna i neblagovremena prijavljivanja na konkurs, neće se uzeti u razmatranje. 
 
 

 
Upravni odbor 

Senćansko mađarsko kamerno pozorište - 
Zentai Magyar Kamaraszínház 

 
 

SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO  POZORIŠTE   
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109. 
По извршеном сравњењу са изворним тексту и прилозима утврђено је да се у 

мађарском тексту Решења о образовању комисије за спровођење постуопка јавног надметања 
за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на мађарском језику 
објављеној у „Сл. листу општине Сента“, бр. 9/2009. поткрала грешка, те се врши следећа 
 

И С П Р А В К А   
 

У тачки I. подтачки 6. и 7. мађарског текста Решења о образовању Комисије за 
спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини бр. 020-37/2009-V од 29.06.2009. годие имена: „Tolmácsi Géza“ и „Szűcs 
Andrea” замењују се именима: „Branimir Vučurović“ i „Prijović Ana“. 
 
Дана: 01.07.2009. год. 

Секретар Скупштине општине Сента 
 

                                                                                                                          Пастор Марија 
 
 
Садржај: 
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109. ИСПРАВКА 359. 
 
 

ИЗДАВАЧ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, 
Сента, Главни трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Пастор Марија, Секретар СО Сента 

ГОДИШЊА ПРЕПЛАТА: 

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

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа 
општин 

ШТАМПА: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине 

ТИРАЖ: 200 ком. 
 


