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172. 
На основу члана 29. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа Сента (Службени 

лист општине Сента бр. 11/2002, 8/2003 и 5/2007) Управни одбор ЖСП Сента одлуком донетом 
под бр. 01-629-05/2010-1 дана 09.07.2010. године расписује 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ  
ДИРЕКТОРА ЈКСП СЕНТА 

За директора јавног предузећа може бити именовано лице које поред општин услова 
предвиђених Законом о раду за заснивање радног односа испуњава и следеће посебне услове: 

1. да има високу стручну спрему 
- правног, 
- економског или 
- техничког смера, 

 

2. да има радно искуство од 5 година, 
3. да се не води кривични поступак против њега за кривично дело против привреде и 

службене дужности, 
4. да поседује организаторске способности и да је у свом раду показао успех у 

руковођењу. 

Пријава на конкурс треба да садржи следеће документе: 
- аутобиографија кандидата, 
- извод из матичне књиге рођених (оригинал), 
- уверење о држављанству (оригинал), 
- диплома о стеченом образовању (оверена фотокопија), 
- одговарајући доказ о радном искуству (оверена фотокопија), 
- уверење да против кандидата није покренут односно не води се кривични поступак 

(оригинал). 

Уз пријаву и потребну документацију треба приложити и програм рада за мандатни 
период са образложењем. 

Именовање на послове и задатке директора као органа пословођења предузећа врши се 
на мандатни период од 4 (четири) године. 

Конкурс се објављује у Службеном листу општине Сента и у гласилима јавног 
информисања (у једном дневном листу на мађарском језику и у једном дневном листу на 
српском језику). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Сента. 

Пријаве на конкурс са потребном документацијом предају се до истека конкурсног 
рока у просторијама предузећа или се шаљу путем поште (до истека конкурсног рока пријава 
треба да приспе) на адресу: 

ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА 
24400 Сента, Илије Бирчанина бр. 2. 

са ознаком 
„ЗА КОНКУРС ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА - НЕ ОТВАРА СЕ" 

Неблаговремене пријаве неће се узети у обзир, док непотпуне пријаве могу бити 
одбијене. 
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ИЗДАВАЧ: Одељење за послове СО, ОВ и председника општине, Сента, 
Главни трг бр. 1. Тел. 024/813-574 

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Ана Кочиш Сирке Мак, 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. 
 


