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37. 
На основу члана 16. Статута и члана 23. Правилника о организацији рада и пословања и 
систематизацији радних места у Архиву, Управни одбор Историјског архива у Сенти на 
својој седници одржаној дана 17.03.2009. године донео је Одлуку да се распише: 
 

К   О  Н   К   У   Р   С 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

 
Поред законом предвиђених општих услова кандидати треба да испуњавају следеће посебне 
услове: 

- висока стручна спрема, 
- стручни испит за архивисту, 
- 5 (пет) година радног искуства, 
- потребна радна и организаторска способност (доказује се са стручном биографијом и 

концепцијом плана рада за мандатни период), 
- знање српског и мађарског језика и познавање једног од језика: латински, немачки или 

енглески. 
Молбе са доказима о испињавању горе наведених услова треба доиставити у року од 15 
дана од дана објављивања на следећу адресу: ИСТОРИЈСКИ АРХИВ, УПРАВНИ ОДБОР 
– за конкурс, 24400 Сента, Главни трг бр. 1/II. 
Некомплетне и неблаговремене молбе неће се узети у обзир. 
 
                                                                               Председник Управног одбора 
                                                                                        Флеис Иштван, с.р. 

 
 
38. 
Управни одбор ЈП „ЕЛГАС“ ј.п. Сента на основу члана 37., као и чланова 34., 35., 36. Статута 
ЈП „ЕЛГАС“ ј.п. Сента и одлуке Управног одбора бр. 6-2/2009 од 06.03.2009. год. расписује 
 

К   О   Н   К   У   Р   С 
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛГАС“ Ј.П. СЕНТА 

 
Услови: 
Поред општих услова, предвиђених Законом о раду, за заснивање радног односа кандидат за 
директора предиуећа мора да испуњава и следеће услове: 

- да поседује ВСС, ВС или ССС стручну спрему техничког (електро или машинског) 
смера или правног смера, 

- да има радно искуство од најмање 3 (три) године у нивоу стручне спреме на 
руководећим пословима, 

- да поднесе Програм рада и План развоја јавног предузећа, 
- да нема законских сметњи за његово именовање (да није осуђиван или под истрагом за 

кривично дело против привреде и службене дужности за које су наступиле правне 
последице), 

- да поседује организаторске способности. 
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Избор и постављање директора врши се на мандатни период од 4 (четири) године.  
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Сента“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са посебном документацијом и доказима о испуњавању услова 
упућују се Управном одбору Ј.П. „Елгас“ ј.п. Сента са назнаком: Управном одбору – за 
Конкурс“. 
 
                                                                                   Председник Управног одбора 
                                                                                                  Лазић Ева с.р. 

 
 
39. 
Управни одбор Центра за социјални рад Сента, на основу члана 21 б. Статута Центра за 
социјални рад Сента, на седници одржаној, дана, 18. марта  2009. године,  донео је одлуку  о 
расписивању  
 

К  О  Н  К  У  Р  С  А 
за именовање директора Центра за социјални рад Сента 

 
Мандат директора је четири године. 
 
Кандидат за именовање директора Центра за социјални рад Сента, поред општих услова 
предвиђених Законом, треба да  испуњава и следеће посебне услове: 
-  да је држављанин Републике Србије, 
- да има високо стручно образовање (ВИИ степен) струке: социјални радник, правник, 
психолог, педагог, специјални педагог, дефектолог, андрагог, економиста, политиколог или 
социолог, 
- да има најмање пет година радног искуства у струци,  
- да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га 
чине неподобним за вршење функције.             
 
Кандидат за именовање директора Центра за социјални рад Сента, уз прописану конкурсну 
документацију, мора да  поднесе и програм рада за мандатни период. 
 
Конкурс  је отворен 15 (петнаест ) дана од дана објављивања. 
 
Неблаговермене  и  непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
 
Пријаве (са назнаком “конкурс за именовање директора”), заједно са потребном 
документацијом, треба слати на адресу: Центар за социјални рад Сента, 24400 Сента,  Змај 
Јове Јовановића 37. 
                                                                                        Председник Управног одбора   
                                                                                            Александар Кнежевић  с.р. 
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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. 
 


