ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Ул.Војводе Путника бр.2
12220 Велико Градиште
Tел: 012/663-179
ПИБ: 104389004
Матични број: 17656066
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ДИРЕКТОРА

ТУРИСТИЧКЕ

I Функција за коју се врши избор:
Директор Туристичке организације општине Велико Градиште
II Послови Директора и услови за именовање:
Послови директора: Представља и заступа Туристичку организацију, организуjе и
руководи њеним радом, предлаже акте коjе доноси управни одбор, извршава одлуке управног
одбора и предузима мере за њихово спровођење, стара се о законитости рада и одговара за
коришћење и располагање имовином; одлучује о појединим правима, обавезама и
одговорностима запослених у складу са законом и општим актима; подноси извештај о раду и
резултатима рада Туристичке организације Управном одбору; одговара за законитост рада
Туристичке организације и извршавање послова и задатака из програма и делокруга рада; доноси
акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом;
врши друге послове утврђене Законом и Статутом.
Услови за именовање: За директора може бити именовано лице које поред законом
прописаних општих услова испуњава и следеће услове: да је лице пунолетно и пословно
способно; да има 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, да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке
странке(потребна је оверена изјава да лице није члан органа политичке странке); да није
осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја; да лицу није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Туристичке организације,
да поседује радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим
пословима, активно знање страног језика.
Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико
Градиште.
III Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава кандидата je 15 дана од дана објављивања огласа у дневном
листу „Данас“.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим
пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
Оверена фотокопија дипломе
Извод из матичне књиге рођених, oригинал или оверена фотокопија
Извод из књиге држављана РС, oригинал или оверена фотокопија
Доказ о неосуђиваности
Очитана лична карта
Доказ о радном искуству у трајању од четири године и доказ о радном искуству на
руководећим пословима у трајању од две године (потврда, уговор и сл.)
Кратка биографија кандидата
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код нотара.
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на
адресу: Туристичка организација општине Велико Градиште, Војводе Путника 2, 12220 Велико
Градиште са напоменом „За јавни конкурс за именовање директора“.
VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Зарвић Кристина, број телефона 012/663-179.
VII Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће
одбачене.
Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке организације општине Велико
Градиште.
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, уз организовање усменог разговора
са кандидатима или на други одговарајући начин, о чему ће Управни одбор благовремено
обавестити кандидате.

