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Управни одбор Туристичке организације ,,Опленац,, Топола на основу члана 74. Закона о 

запосленима у Јавним службама ( Сл. Гласник РС, бр.113/2017), члана 39. Закона у 

туризму ( Сл. Гласник РС , бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон,93/12,84/15 и 83/18-др. 

закон,  члана 13. Статута Туристичке организације,, Опленац ,, Топола, број 64/33 од 

02.02 2017. и члана 2. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места бр.94/33 од 26.03.2018 ,  објављује 

                                                   

 

 

                                                             ЈАВНИ КОНКУРС 

                                       ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

                        У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ,, ОПЛЕНАЦ,, ТОПОЛА 

 

 

       I    Орган у коме се радно место попуњава: Туристичка организација Опленац Топола, 

ул. Бул. Краља Александра 18, Топола 

 

II    Радно место које се попуњава:  Директор на мандатни период од 4 године 

 
        Опис посла: 

 

-         - Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

складу са законом и колективним уговором и утврђује износе накнада сарданика у 

складу са законом и Статутом 

- Закључује уговоре у име и за рачун установе 

- Даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свога рада запосленима у 

случајевима законом и статутом 

- Предстваља и заступа туристичку организацију (у даљем тексту ТО) 

- Организује и руководи радом ТО; 

- Доноси правилник о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу 

са законом и статутом ТО  

- Предлаже акте које доноси Управни одбор ТО; 

- Предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја и финансијски план ТО и 

предузима мере за спровођење пословне политике плана развоја и програма рада 

- Одговоран је за спровођење програма рада ТО  

- Одговоран је за мaтeријално финансијско пословање ТО 

- Извршава одлуке Управног одбора ТО и предузима мере за њихово спровођење; 

- Стара се о законитости рада, одговара за коришћење и располагање имовином; 
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             Услови: 
-      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. 

- радно искуство од четири године, од чега најмање две на руководећем радном месту; 

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

министарства надлежног за послове просвете. 

- знање рада на рачунару. 

 

 
 

III  Место рада : Топола, Бул. Краља Александра 18, 34310 Toпола 

 

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс : 15  дана од дана објављивања у 

периодичном издању листа ,, Послови,, Националне службе за запошљавање. 

 

V   Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Тања Мићић , тел. 034/ 

6814-172  

VI  Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: Туристичка организација 

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

јавни  конкурс- не отварати “,  поштом са повратницом. 

 

VII  Докази који се прилажу на јавни конкурс: 

 

        -Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству 

              -Диплома о стеченој стручној спреми 

        -Одговарајући доказ о радном искуству ( радна књижица, уговори,решења или друге 

потврде) 

        -Извод из матичне књиге рођених 

        -Уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци) 

        -Уверење да лице није осуђивано за кривично дело за које је предвиђена казна 

затвора од најмање 6 месеци ( не старије од 6 месеци) 

        -Уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини 

неподобним за обављање послова у органима јавне  службе ( не старије од 6 месеци) 

       -Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног 

органа. 
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VIII Провера оспособљености, 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 у просторијама Туристичке организације у  

Тополи, Булевар Краља Александра број 18 , о чему ће кандидати бити обавештени писменим 

или телефонским путем. 

 

        IX     За наведено радно место радни однос се заснива на мандатни  период од 4 године. 

 

        X   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. 

 

       XI  Јавни конкурс је објављен на званичној презентацији Туристичке организације   

,,Опленац,, Топола  www.topolaoplenac.org.rs  , огласној табли Општине Топола  и у   листу 

,,Послови,, Националне службе за запошљавање. 

 

              

 

 

-  

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                         Управни одбор 

                                                                                 Туристичка организација „Опленац“ Топола 
                                                                                     Јелена Лазић, председник 

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

