ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXVII седница У.О./28.12.2012.
Нови Сад
Дел.број: 5/2013/IV
Датум: 15. јануар 2013.
ЗАПИСНИК
са 27. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 28. децембра
2012. године у 11 часова у канцеларији директора Издавачког завода „Форум“ (21000 Нови Сад,
ул. Војводе Мишића 1., III спрат, канцеларија бр. 22).
Присутни чланови: др Јанош Бањаи, Јанош Бренер млађи, др Јегеш Золтан (председник),
Ђенђи Радошевић и Кинга Шаги Варга, односно др Ференц Немет директор и Илдико Илиа
записничар.
Присутни су дневном реду предложен за 27. седницу додали 2 тачке, и тако проширен
дневни ред једногласно усвојили.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Расписивање конкурса за попуњавање радног места директора и главног
одговорног уредника Издавачког завода „Форум“
3. Именовање главног уредника часописа „Híd”
4. Именовање главног уредника часописа „Létünk”
5. Разно.
1. Присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне седнице.
2. Након разматрања и измене предложеног текста конкурса за радно место
директора и главног одговорног уредника, присутни су једногласно усвојили текст
јавног конкурса, као и услове које је неопходно испунити за ово радно место.
Јавни конкурс ће се објавити у недељном броју новине „Magyar Szó” и на
званичном сајту Издавачког завода „Форум“.
3. Др Јегеш Золтан је замолио Илдику Илиа, као члана комисије, који је прегледао
документа пристигла на конкурс расписан за главног уредника часописа „Híd”, да
информише присутне о резултату конкурса.
Илдико Илиа је известила присутне да је само једна пријава, и то пријава др Корнелије Фараго,
пристигла на конкурс, која је приложила сву тражену документацију. Након што је прочитала
записник о отварању пријаве и након што су и присутни констатовали да др Корнелија Фараго у
потпуности задовољава све критеријуме за ово радно место, једногласно су је именовали за
главног уредника часописа „Híd”.
4. Илдико Илиа је рекла: на конкурс расписан за радно место главног уредника
часописа „Létünk” је пристигла само једна пријава, од стране др Ерике Бенце.
Приложена документација испуњава све конкурсне услове, те су присутни
једногласно именовали др Ерику Бенце за главног уредника часописа „Létünk”.
5. Под тачком Разно, председник Управног одбора је замолио записничара да се
сваки записник са седнице Управног одбора, као и свака одлука донесена на
седници, обележи са посебним деловодним бројем, на тај начин да делатност
Управног одбора са новим саставом буде у потпуности прегледан, уназад и у
будуће.

Након тога, др Јегеш Золтан је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11
часова и 44 минута затворио седницу.
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