
                                                                                                                 
  

        
 
    

  УПРАВНИ ОДБОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
 

р а с п и с у ј е  
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор директора Туристичке организације  

општине Мало Црниће 
  
 1. Подаци о јавној установи: Туристичка организација општине Мало Црниће. 
     Седиште Јавне установе је: Мало Црниће, ул. Бајлонијева број 119.   
Претежна делатност је: 84.13 – уређење пословања и допринос успешнијем пословању 
економије (туризам). 
Функционисање Туристичке организације уређено је Статутом Туристичке организације општине 
Мало Црниће број: 332-48/2019 од 23.08.2019. године 
 
 2. Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Туристичке организације 
општине Мало Црниће. Директор се именује на период од четири године. 
 Послови директора: организује и руководи радом, доноси акт о организацији и 
систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом, извршава одлуке 
Управног одбора, представља и заступа Туристичку организацију, стара се о законитости 
рада-одговоран је за спровођење програма рада, предлаже годишњи програм рада и 
пословања, одговоран је за материјално-финансијско пословање, подноси финансијске 
извештаје, годишњи извештај о раду, пословању и годишњи обрачун, предлаже акте које 
доноси Управни одбор, одговоран је за спровођење рада Туристичке организације, одговара 
за коришћење и располагање имовином, врши друге послове одређене законом и статутом.  
 
 3. Услови за именовање: 
 Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова 
прописаних одредбама Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/2005, 61/2005,  
54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), 
испуњавају и следеће посебне услове: 
 1) да поседује високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
 2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим 
пословима, 
 3) активно знање страног језика, 
 4) да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора, 
 5) да се против лица не води кривични поступак. 
  
 4. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењиваће се на 
следећи начин: 

• Увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс; 



                                                                                                                 
  

• Провера кандидата у познавању прописа који регулишу област туризма и управљања 
јавном установом – писменом провером. 

  
 5. Место рада: Туристичка организација Мало Црниће, ул. Бајлонијева 119. 
 
 6. Уз пријаву са биографијом, кандидати подносе: 
 1) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена фотокопија) 
 2) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) 
 3) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) 
 4) уверење да се против кандидата не води кривични поступак, као и да није 
осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора 
 5) доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења или 
        друге потврде) из којег се може утврдити на којим пословима и с којом стручном 
     спремом је стечено радно искуство 
 6) оверена фотокопија индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога 
                 је видљиво да је кандидат слушао и положио испит/е из страног језика или 
                 сертификат о активном знању страног језика 
 7) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима 
 8) фотокопија личне карте. 
  
7. Пријава са пропратном документацијом подноси се у року од 15 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у листу ''Послови'', Управном одбору Туристичке организације  
општине Мало Црниће (у даљем тексту: Управни одбор), на адресу: 12311 Мало Црниће, ул. 
Бајлонијева 119., или непосредно Туристичкој организацији, на истој адреси. Пријаве се 
подносе у затвореној коверти са назнаком: ''Пријава на јавни конкурс за именовање директора 
Туристичке организације општине Мало Црниће''. 
 
 
 НАПОМЕНА: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога није допуштена посебна 
жалба. 
 Овај оглас објављује се у листу ''Послови'', огласној табли и на сајту Туристичке 
организације општине Мало Црниће.  
 
 
 
                                                                                               ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА, 
                                                                                                           Емина Младеновић с.р. 


