
На основу члана 31.  и  42. Закона о туризму („Службени гласник Републике  Србије“, бр. 

17/2019),  члана  31. став 1. и  чл. 32. Статута Туристичке организације општине Сремски Карловци од 

29.12.2016. дел.број 128/29-12 (Службени лист Општине Сремски Карловци бр. 4/2017 од 17.02.2017.), 

Правилника о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији општине Сремски 

Карловци од 20.03.2018. дел. број 61/20-03, Управни одбор Туристичке организације општине Сремски 

Карловци на својој шестој редовној седници расписује: 

Јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Сремски 

Карловци 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за именовање директора Туристичке организације општине Сремски 

Карловци, Патријарха Рајачића бр. 1, Сремски Карловци, на мандатни период од 4 (четири) године. 

 

II 

1. Директор Туристичке организације:  

- организује и руководи радом; 

- спроводи одлуке Управног одбора; 

- представља и заступа Туристичку организацију; 

- стара се о законитости рада;  

- одговоран је за спровођење програма рада; 

- одговоран је за материјално-финансијско пословање; 

- предлаже годишњи програм рада и пословања; 

- предлаже годишњи извештај о раду и пословању; 

- подноси годишњи извештај о пословању и раду  Туристичке организације; 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са   

   законом, колективним уговором или другим општим актом; 

- саставља предлоге аката које доноси Управни одбор; 

- врши друге послове одређене Законом и Статутом. 

 

2. Општи услови : 

- пунолетно и пословно способно лице, 

- држављанство Републике Србије, 

- општа здравствена способност. 

3. Посебни услови за рад на радном месту: 

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 туристичког смера; 

2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима; 

3) активно знање најмање једног страног језика. 



III 

Место рада: Сремски Карловци, Патријарха Рајачића бр. 1. 

IV 

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

огласној табли Општине Сремски Карловци, интернет страници Туристичке организације општине 

Сремски Карловци, интернет страници Општине Сремски Карловци и у дневном листу „Дневник“. 

2. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

- потврда да се против кандидата не води кривични поступак, издата код надлежног суда 

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (својеручно потписана у 

којој је назначена адреса и контакт телефон) 

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 

- оригинал или оверена фотокопија извода из МК рођених 

- копија или очитана лична карта 

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема 

- оригинал или оверена фотокопија доказа о раднoм искуству у струци (потврда, решење и други 

акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је 

стечено радно искуство) 

- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог доказа о познавању страног језика. 

 

НАПОМЕНА: изабрани кандидат ће бити дужан да достави уверење о општој здравственој способности, 

пре ступања на рад. 

3. Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација општине Сремски Карловци, Патријарха 

Рајачића бр. 1, 21205 Сремски Карловци са назнаком "Конкурс за именовање директора Туристичке 

организације општине Сремски Карловци". Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 

разматрање.  

4. Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:  Александра Нешић, телефон: 021 / 882-127;    

021/883-855. 

5. Овај конкурс ће бити објављен на огласној табли Општине Сремски Карловци, интернет страници 

Туристичке организације општине Сремски Карловци, интернет страници Општине Сремски Карловци и 

у дневном листу „Дневник“. 

6.  Управни одбор дужан је да у року од 15  дана од дана завршетка Конкурса утврди предлог кандидата 

за директорa  и достави га Оснивачу. На основу предлога Управног одбора, Оснивач именује директора 

Туристичке организације. 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

УПРАВНИ ОДБОР 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА 1 

 

Деловодни број: 26/24-02                                                                                       Председник Управног                            

Дана: 24.02.2021.                                                                                                                   одбора 

                   м.п.                           __________________________     

                                                                                                                                     Лазар Маринковић 


