
На основу члана 9. Закона о радним односима у државним органима 
(“Службени гласник РС” бр.48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01-
др.закон, 39/02, 49/05-одлука УСРС, 79/05-др.закон, 81/05-исп.др.законa и 83/05-
исп.др.законa), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Oпштинској управи општине Сента бр. 110-
13/2012-IV од 18.12.2012. године, бр. 110-1/2013- IV од 04.02.2013. године и 
бр.110-5/2013-III од 20.08.2013. године 
 
Начелник Општинске управе општине Сента  објављује  
 
 

    О  Г  Л  А  С 
за  пријем  
 
   -   извршиоца нормативних послова за потребе   Одељења за привреду и  
финансије    - НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

  
 
 
Кандидат треба да испуњава следеће опште и посебне услове 
 
- да је држављанин РС,  
 - да је пунолетно, 
 - да има општу здравствену способност 
 - да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора 
 од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неспособ- 
 ним за обављање послова у државном органу, 
 - високо образовање на основним студијама правног смера у трајању од 
најмање 4 године или њему одговарајућа стручна спрема на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјализоване академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, оспособљеност за рад на 
рачунару и познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у службеној 
употреби у општини. 

 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа  на званичној 
интернет страници Националне службе за запошљавање и на огласној табли 
Општинске управе општине Сента. 
 
Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси начелник Општинске 
управе општине Сента у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање. 
 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на адресу: 
 
 
   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 

Главни трг бр. 1. 
                                                    24400  С  Е  Н  Т  А 

 



Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
                                                                                                       
ОПШТИНСКА УПРАВА                                          Начелник 
ОПШТИНЕ СЕНТА      Општинске управе општине Сента 
Одељење за општу управу 
и  друштвене делатности 
Број: 111- 8/2013-IV/02                                        Марија Пастор дипл.правник      
Дана, 02.12.2013. године 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


