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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
„АПАТИН“ АПАТИН  
Петефи Шандора 2а  
Дана: 24.11.2021. године.  
Број Јавног конкурса: 01/21 

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Туристичке организације “Апатин” и члана 18. став 

2. Статута Туристичке организације “Апатин”, Управни одбор Туристичке организације “Апатин” на 

VIII. седници, одржаној дана 18.11.2021. године донео је Одлуку број 02-08/21 да расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор директора Туристичке организациоје „Апатин“ 

Расписује се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације „Апатин“, 

на мандатни период од 4 (четири) године. 

Опис послова: 

 Предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја Туристичке 

организације 

 Предлаже Управном одбору организацију рада Туристичке организације 

 Подноси извештај о резултатима финансијског пословања Туристичке организације, 

Управном одбору и оснивачу 

 Предлаже Управном одбору правилник о унутрашњој организацији Туристичке 

организације 

 Доноси Правилник о систематизацији радних места уз сагласност оснивача 

 Учествује као уговорна страна при закључивању појединачног колективног уговора 

Туристичке организације 

 Одлучује о распоређивању радника на одређене послове и задатке 

 Доноси одлуку о набавци основног средства чија вредност не прелази 50.000,00 динара 

 Закључује уговоре о раду, отказује уговоре о раду и доноси сва потребна решења о 

правима, обавезама и одговорностима запослених, а у складу са Законом о раду и 

Колективним уговором 

 Издаје налоге, упутства и наредбе запосленима у Туристичкој организацији, а у циљу 

квалитетног обављања поверених послова 

 Обавља и друге послове утврђене Законом и другим општим актима, као и оне послове за 

које није утврђена надлежност Управног одбора или Надзорног. 
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 Услови: 

Поред прописаних општих услова, члан 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) кандидат мора да испуњава услове 

регулисане чланом 42. став 1. Закона о туризму („Сл. Гласник РС“, бр. 17/2019): 

1) стечено високо образовање 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 који је обухваћен наставним планом и програмом министарства 

надлежног за послове просвете 

Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: 

1) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми (оверена фотокопија) 

2) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) не старије од 6 

месеци 

3) потврду или уверење које доказује да кандидат није правноснажно осуђиван за кривично дело 

против имовине, привреде, права по основу рада, опште сигурности људи и имовине и животне 

средине; као и да није правноснажно осуђивано за друга кривична дела, на казну затвора; (Овај 

документ се прибавља од надлежног Министарства унутрашњих послова) 

4) потврду или уверење које доказује да против кандидата није покренут кривични поступак, као и 

да није покренута истрага за кривична дела. (Овај документ се прибавља од надлежног Основног 

суда) 

5) потврду или уверење које доказује да уверење да кандидат није осуђиван-а за привредни 

преступ, нити да му је изречена правоснажна судска мера забране обављања делатности; (Овај 

документ се прибавља од надлежног Привредног суда) 

6) доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења, уверења или 

друге потврде) из којег се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је 

стечено радно искустви 

7) оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним испитима из кога је видљиво 

да је кандидат слушао и положио испит/е из страног језика или сертификата о активном знању 

страног језика 

8) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима 

9) фотокопија личне карте или очитану личну карту 
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10) Вештину кандидата за рад на рачунару проверава стручњак за информационе технологије који 

о томе даје своје мишљење. 

Вештина рада на рачунару не проверава се кандидату који приложи писмени доказ о завршеном 

курсу и обуци које одговара захтеваној оспособљености за рад на рачунару. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10 (десет) дана од дана објављивања. 

Јавни конкурс се оглашава у листу „Послови“, на огласној табли Националне службе за 

запошљавање и на интернет страници Туристичке организације „Апатин“ . 

Пријаве слати на адресу: Туристичка организација „Апатин“, Петефи Шандора 2а, 25260 Апатин, у 

затвореној коверти, са назнаком „Не отварати - пријава по конкурсу за избор директора 

Туристичке организације „Апатин“. 

Управни одбор дужан је да у року од 8 дана од дана завршетка конкурса изврши избор кандидата 

за директора и предлог достави Оснивачу. На основу предлога Управног одбора Оснивач именује 

директора Туристичке организације „Апатин“. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази неће се узимати у разматрање. 

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 

025/772-555 или путем мејла office@apatin.org.rs 

Управни одбор Туристичке организације “Апатин” 

___________________________ 

Председник Драгана Драчић 


