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“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА” бр. 14/2019
Деловодни број: 034-14/2019-04
Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Oдговорни уредник Атила Кош.
Текући рачун: 840-742351843-94 са назнаком: За “Службени лист општине Ада”.
Излази по потреби.
Први број “Службеног листа општине Ада” је издат 31.03.1967. године

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 14/2019 szám
Iktatószám: 034-14/2019-04
Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1.
e-mail: skupstinskasluzba@ada.org.rs web: www.ada.org.rs
Felelős szerkesztő Koós Attila.
Folyószámlaszám: 840-742351843-94 Ada Község Hivatalos Lapja részére
Igény szerint jelenik meg.
Ada Község Hivatalos Lapja első száma 1967.03.31-én jelent meg.
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74.
На основу члана 35. и 36. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ 72/09, 13/16 и 30/16- испр.),
члана 17. Закона о библиотечко-информационој
делатности („Службени гласник РС“ бр.52/11 – у
примени од 24.01.2012.године) и члана 14.,15. и 16.
Статута Библиотеке „Сарваш Габор Ада“ („Службени
лист општине Ада“ бр.12/11 и 7/18 ) и одлуке Управног
одбора Библиотеке од 08.05.2019.године , расписује
се:

А Kultúráról szóló törvény ( „SZK Hivatalos Közlönye
”72/09, 13/16 és 30/16- javított) 35. és 36. szakasz
értelmében,
valamint
a
Könyvtárosi-informatikai
tevékenységről szóló törvény 17. szakasza szerint
(„SZK Hivatalos Közlönye” 52/11 – alkalmazásban
2012.01.24-től) és az adai Szarvas Gábor Könyvtár
Statútumának 14., 15. és 16. szakasza alapján („Ada
Község Hivatalos Lapja” sz. 12/11 és 7/18) és az adai
Szarvas Gábor Könyvtár Igazgató Bizottságának
2019.05.08. keltezésű határozata alapján

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
БИБЛИОТЕКЕ „САРВАШ ГАБОР“ АДА
на мандатни период од 4 године

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI AZ ADAI „SZARVAS
GÁBOR“ KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK
KINEVEZÉSÉRE
4 éves megbízatási időre

Подаци о јавној установи:
Билбиотека „Сарваш Габор“ Ада, улица Трг
Ослобођења број 3/а
Матични број: 08018529
ПИБ:100985920
Подаци о радном месту:
Директор Библиотеке „Сарваш Габор“ Ада, на
мандатни период од 4 године.
Кандидат за директора Библиотеке може бити
именовано лице које поред законом прописаних
општих услова испуњава и следеће посебне
услове:
1. Висока стручна спрема (високо образовање на
студијама другог степена – дипломске академске
студије – мастер) филозофског, педагошког или другог
друштвеног смера.
2. Да има најмање 5 (пет) година радног искуства у
струци;
3. Да има најмање 3 (три) године искуства у области
културе;
4. Да нема других законских сметњи за именовање;
5. Кандидат је дужан да предложи Програм рада и
развоја установе, као саставни део конкурсне
документације;
Месторада: Ада, Трг Ослобођења број 3/а
Рок подношења пријава: Рок за подношење
пријаваје 15 (петнаест) дана и почиње да тече даном
објављивања Јавног конкурса у дневним новинама
Дневник и Magyar Szó и на сајту Националне службе
за запошљавање.
Јавни конкурс за именовање директора установе од
посебног значаја за очување, унапређење и развој
културне посебности и очување националног
идентитета националне мањине објављује се и у
једном од штампаних медија на језику и писму
одговарајуће националне мањине.

Intézmény alap adatai:
„Szarvas Gábor Könyvtár” Ada, utca Felszabadulás tér
3/a
Azonosító szám: 08018529
Adó azonosító szám: 100985920
Adatok a munkahelyről:
„Szarvas Gábor” Könyvtár igazgatója, 4 éves megbízási
időre
A fent említett munkahely betöltéséhez a jelöltnek a
törvényben előlátott általános feltételek mellett
eleget kell tennie az alábbi külön feltételeknek is:

Адреса на коју се пријаве подносе:
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве на
Јавни конкурс се неће разматрати. Пријаве са
потребним доказима о испуњавању предвиђених

1. Felsőfokú végzettség (felsőfokú oktatás - második
szintű tanulmányoknál - egyetemi tanulmányok –
mester) filozófiai, pedagógiai, vagy egyéb társadalmi
szakirányon;
2. Legalább 5 (öt) év munkatapasztalattal rendelkezik a
szakmában;
3. Legalább 3 (három) év munkatapasztalattal
rendelkezik a kultúra területén;
4. A kinevezésének nincs egyéb törvényes akadálya;
5. A jelöltnek mellékelnie kell a könyvtárra vonatkozó
munkaprogramját és fejlesztési tervét, ami a pályázati
anyag szerves részét képezi;
A munkahely címe: Ada, Felszabadulás tér 3/a
A pályázatok benyújtásának határideje: A nyilvános
pályázat 15 (tizenöt) napig van nyitva, a pályázat
megjelenítésétöl a Magyar Szó és Dnevnik napilapban,
valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal honlapján.
A nemzeti kisebbség kulturális sajátosságának
megőrzése, előmozdítása és fejlesztése, valamint a
nemzeti
kisebbség
nemzeti
önazonosságának
megőrzése tekintetében kiemelt jelentőségű intézmény
igazgatójának a kinevezésére vonatkozó nyilvános
pályázatot közzé kell tenni egy, az adott nemzeti
kisebbség nyelvén és írásmódjával nyomtatott
médiában is.
Jelentkezés a következő címre:
A hiányos és a megjelölt határidőn kívül érkezett
jelentkezésék nem kerülnek elbírálásra. A munkahely
betöltésére
vonatkozó
kérvényt,
a
szükséges
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услова из Јавног конкурса достављају се Управном
одбору Библиотеке „Сарваш Габор“ Ада, у затвореној
коверти, са назнаком: „ЗА КОНКУРС“, на адресу:
Библиотека „Сарваш Габор“ Ада, Трг Oслобођења 3/а,
24430 Ада.

bizonyítékokkal amelyek a meghatározott feltételek
teljesítését bizonyítják, lezárt borítékben, PÁLYÁZAT
címszó alatt a Szarvas Gábor Könyvtár Ada,
Felszabadulás tér 3/a, 24430 Ada címre kell eljuttatni.

Библиотека „Сарваш Габор“ Ада
УПРАВНИ ОДБОР
Предсeдник/ца УО:
Број: 43-2/2019
Петер Валентина с.р.
Датум и место: Ада, 08.05.2019.

Szarvas Gábor Könyvtár Ada
IGAZGATÓ BIZOTTSÁG
Igazgató Bizottság Elnöke
Ikt.Szám:43-2/2019
Péter Valentina s.k.
Kelt:2019.05.08.

