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33. 
Управни одбор Ј.П. „ЕЛГАС“ ј.п. Сента , на основу члана 37. као и чланова 34., 35., 36. Статута 
Ј.П. „ЕЛГАС“ ј.п. Сента и одлуке Управног одбора бр. 5-2/2010 од 01. фебруара 2010. год 
расписује :   

К О Н К У Р С 
за избор и именовање директора Јавног Предузећа „ЕЛГАС“ Сента. 

 
Услови :  
 
"За директора предузећа може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених 
законом о раду, испуњава и друге посебне услове: 
 
- да има високу, стручну спрему (машински, електротехнички, економски и правни 
факултет) и положен државни испит; 
- да има радно искуство од минимум 5 година на руководећем радном месту у предеузећу 
или установи; 
- да поднесе Програм рада и План развоја јавног предузећа; 
- да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против привреде и службене 
дужности; 
−       да поседује организаторске способности." 
      
Избор и постављање директора врши се на мандатни период од 4 (четири) године. 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у Службеном листу 
Општине Сента. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом и доказима о испуњавању услова упућује се 
Управном одбору Ј.П. „ЕЛГАС“ ј.п. Сента, са назнаком : „Управном одбору – за Конкурс“. 
 
                      Председник УО 
                    Адеми Џевад с.р. 
 
Садржај: 
 

33. КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ЕЛГАС“ СЕНТА 24. 

 

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 
ПРЕТПЛАТА: 

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за 
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара, за 
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање 
је бесплатно. 

ЖИРО РАЧУН 840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине 

ШТАМПА: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине 

ТИРАЖ: 200 ком. 
 


