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Број 263/33 

Датум 07.11.2018. 

 

 

 

                    На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору (,,Службени гласник РС“, број: 68/15 и 81/16), члана 4, 5. и 6. Уредбе о 

интерном конкурсу (,,Службени гласник РС“, број: 17/16), Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне 

самоуправе Општине Топола , број 020-325/2017-05-I, Закључка Комисије 51 број 112-

2809/2018 од 27.03.2018. године и  члана 20. Статута Туристичке организације ,,Опленац,, 

Топола број 64/33 од 02.02.2017. године и Решења о попуњавању радног места , број 261/33 

од 05.11.2018. године 

                  Директор Туристичке организације ,, Опленац,, Топола, оглашава 

 

ИНТЕРНИ  КОНКУРС  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ  МЕСТА 

 

         I  У Туристичкој организацији ,, Опленац,, Топола,  расписује се интерни конкурс за 

попуну радног места:  

 

КООРДИНАТОР У ТУРИСТИЧКО ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ 

 

- Координира пословима у туристичко информативном центру 

- Координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмета домаће радиности 

- Координира продају сувенира, публикација и других артикала и дневно води евиденцију 

- Кооординира контролу залиха промотивног материјала у информативним центрима, 

прати и контролише процес штампе 

- Прати и контролише процес штампе и дистрибуцију информативног и пропагандног 

материјала у штампаној и електронској форми 

- Креира и управља фото базом 

- Прати и контролише стање залиха промотивног материјала и сувенира 

- Израђује извештај о раду инфо центра 
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- Сачињава план рада информатора водећи рачуна о периодима појачане 

потребе за туристичким информацијама 

 

Стручна спрема: високо образовање на студијама у обиму од најмање  240 ЕСПБ бодова, по 

пропису које уређује високо образовање почев од 10.09.2005, на основним студијама у 

трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 

10.09.2005. или на студијама у обиму од најмање  180 ЕСПБ бодова, по пропису које уређује 

високо образовање почев од 10.09.2005, на основним студијама у трајању од најмање четири 

године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005 

      Додатна знања: знање  страног језика, рад на рачунару,  

      Најмање две године радног искуства уз области делокруга рада 

      Број извршилаца: 1 (један) 

 

 

 

 

 

Место рада- Туристичка организација,, Опленац,, Топола , Бул . Краља Александра  18. 

 

  

             II Право учешћа на конкурсу -  На интерном Конкурсу имају праву да учествују 

само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице 

локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од 

стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему 

локалне самоуправе имају обавезу пријављивање података о запосленима у регистар, односно 

запослени чије се плате односно зараде, финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. 

 

 

              III  ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС:  

 

1. Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 

искуству (у пријави назначити радно место на које се конкурише) 

2. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема 

3. Доказ да је у радном односу на неодређено време у систему локалне 

самоуправе ( решење, уговор о раду и сл.) 

 

             IV ПРОВЕРА ОСПСОБЉЕНОСТИ, ЗНАЊА И ВЕШТИНА КАНДИДАТА У 

ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ 

             Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз 

које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место 

назначене вештине и знања биће проверене од стране конкурсне комисије у просторијама 
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Туристичке организације у  Тополи, Булевар Краља Александра број 18 ,  о 

чему ће кандидати бити обавештени писменим или телефонским путем. 

 

              V Рок за подношење пријаве на интерни конкурс: 15 дана од дана оглашавања, рок 

почиње да тече од  08. новембра 2018. године и истиче  22. новембра 2018. године. 

 

 

 

 

             VI Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Тања Мићић, 

контакт телефон: 034/6814-172 

 

             VII Датум оглашавања: 07. новембар 2018. године. 

 

             VIII  Адреса на коју се подноси пријава на интерни конкурс: Туристичка организација 

,, Опленац,, - Топола, Булевар краља Александра број 18, 34310 Топола са назнаком „за 

интерни конкурс“,  поштом. 

 

            Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 

пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији у 

општини, код Суда или јавног бележника биће одбачене. 

 

           Интерни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор Туристичке 

организације. 

 

       

          Интерни конкурс је објављен на званичној презентацији Туристичке организације 

www.topolaoplenac.org.rs    и огласној табли Туристичке организације и Општине Топола. 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                               Туристичка организација,, Опленац,, Топола 

                                                                                                                                          Директор 

                                                                                                                          Љиљана Тодоровић 
 

http://www.topolaoplenac.org.rs/

