
 

Управни одбор Туристичке организације општине Кнић расписује  

 

КОНКУРС 
 

за именовање директора Туристичке организације општине Кнић на мандатни период од 4 

године 

 

1. Опис послова радног места: 

- Представља и заступа Туристичку организацију; 
- Организује и руководи радом Туристичке организације; 
- Стара се о законитости рада Туристичке организације; 
- Предлаже годишњи програм рада са финансијским планом и одговоран је за 

његово спровођење; 
- Подноси годишњи извештај о пословању и завршни рачун; 
- Предлаже акте које доноси Управни одбор; 
- Извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење; 
- Доноси  правилник о организацији и систематизацији послова, уз сагласност 

Општинског већа; 
- Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

складу са законом, Правилником о раду и Статутом Туристичке организације; 
- Доноси план јавих набавки за текућу годину; 
- Доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује 

Закон о јавним набавкама; 
- Одговара за коришћење и располагање имовином; 
- Врши друге послове утврђене законом и Статутом Туристичке организације. 

 

2. Општи услови :  

- Општа здравствена способност; 

- Држављанство Републике Србије 

- Пунолетство  

 

3.  Посебни услови за рад на радном месту: 

- Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковни студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких или природно-

математичких наука; 

- Радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим 

пословима; 

- Активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом 

министарства надлежног за послове просвете; 

- Познавање рада на рачунару; 

- Да понуди свој програм рада 



 

Место рада: Кнић бб, 34240 Кнић 

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања на огласној табли Општине Кнић, интернет страници Општине Кнић и у  

листу „Послови“  Националне службе за запошљавање 

 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

 

- Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија)   

- Уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија)  

- Диплому или уверење о стеченом образовању (оверена фотокопија)   

- Доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори, решења 

или друге потврде) 

- Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води      

кривични поступак, не старије од 6 (шест) месеци (МУП/СУД) 

- Фотокопија личне карте 

- Кратка биографија кандидата 
 

Пријаве слати на адресу: Туристичка организација општине Кнић, Кнић бб, 34240 Кнић, 

у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати – пријава по конкурсу за именовање 

директора Туристичке организације општине Кнић“. 
 
Неблагоремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени 

сви потребни докази неће се узимати у разматрање. 

Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирјана Милошевић Величанин, 

телефон: 034/510-115, мејл: turizam@knic.rs 

 

 

Управни одбор  

Туристичка организација општине Кнић 
 
 

mailto:turizam@knic.rs

