ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
за издавање књига и часописа
XXVIII седница У.О./22.01.2013.
Нови Сад
Дел.број: 7/2013/V
Датум: 22. јануар 2013. године.
ЗАПИСНИК
са 28. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 22. јануара
2013. године у 10 часова и 30 минута 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 једногласно усвојили дневни ред предложен за 28. седницу.
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање јавног конкурса расписаног за попуњавање радног места директора и
главног одговорног уредника Издавачког завода „Форум“
3. Именовање Комисије за разматрање рукописа, која су пристигла на конкурс
расписан за ауторе млађе од 35 година
4. Разно.
1. Присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне седнице.
2. Др Јегеш Золтан је замолио Илдику Илиа да тумачи присутнима исход конкурса.
Илдико Илиа је известила присутне да је само једна пријава пристигла на конкурс, која је
предата 11. јануара 2013. године. Након отварања коверте, испоставило се да је особа која се
јавила на радно место директора и главног одговорног уредника Издавачког завода „Форум“,
Габор Вираг из Малог Иђоша. Управни одбор је редом разматрао све услове, које кандидат треба
да испуни по конкурсу, а то су следећи:
- Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – master,
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године; Друштвено - хуманистичке науке – кандидат је приложио оверену фотокопију
дипломе професора мађарског језика и књижевности са Филозофског факултета – Одсек за
хунгарологију, чиме потврђује да испуњава први услов конкурса.
- Други услов је: 3 године рада на пословима уређивања у издавачкој делатности – Из
фотокопије радне књижице кандидата није се испоставило да ли има 3 године радног искуства
на пословима уређивања, али након прочитања његове стручне биографије, то је постало
очигледно. Тиме кандидат испуњава и 2. услов конкурса.
- Следећи услов је знање мађарског и српског језика и познавање књижевности као и једног
светског језика – Доказ о знању мађарског језика и књижевности је стечена диплома кандидата,
а познавање српског, енглеског и немачког језика доказују стипендије у току образовања и
његово радно искуство.
- Кандидат је дужан да докаже да правоснажном судском одлуком није осуђиван на такво
кривично дело, које би га чинило недостојним за вршење дужности директора – Габор Вираг је
приложио уверење од стране Основног суда у Суботици којим се потврђује да није стављен
захтев за спровођење истраге, одређених истражних радњи, није подигнута оптужница или

оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној дужности код
Основног суда у Суботици и Вишег суда у Суботици.
- Кандидат је у обавези да приложи свој план програма рада и пословања Издавачког завода
„Форум“ - Габор Вираг је приложио свој четворогодишњи план рада.
Након разматрања овог плана, чланови Управног одбора су констатовали да кандидат испуњава
све услове за радно место директора и главног одговорног уредника Издавачког завода „Форум“.
Др Јегеш Золтан је замолио присутне чланове да гласају у вези овог дневног реда. Присутни
чланови Управног одбора су једногласно установили, да Габора Вирага предлажу за попуњавање
радног места директора и главног одговорног уредника Издавачког завода „Форум“.
3. Присутни су једногласно усвојили предлог др. Ференца Немета. Донета је одлука да
чланови комисије за разматрање рукоиса, која су пристигла на конкурс расписан за ауторе млађе
од 35 година су следећа лица: др Корнелија Фараго, Ласло Паточ и Агнеш Писар.
4. Под дневним редом разно, др Ференц Немет је известио присутне чланове да је на
свечаности приликом Дана мађарске културе, одржаној у Сенти 18. јануара 2013. године, пет
књига издата од стране Форума су добили награду.
Након тога, др Јегеш Золтан је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 11
часова и 24 минута затворио седницу.
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