ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
ВОЖДА КАРАЂОРЂА 74.
Број: 01-12/2022
Датум: 12.05.2022. године
Сечањ
На основу члана 42. Закона о туризму („Сл.гласник РС“ бр.17/2019) и члана 26. Статута Туристичке организације
општине Сечањ бр. 01/2011 , Управни одбор Туристичке организације општине Сечањ, на седници одржаној дана
12.05.2022. године расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ
I
Расписује се конкурс за избор директора Туристичке организације општине Сечањ.

II
Подаци о установи:
Туристичка организација општине Сечањ
Акта о оснивању бр. 011-23/2011- I од 23.03.2011.године, има статус правног лица и уписана је у регистар код
Привредног суда.
Седиште: Вожда Карађорђа 74. Сечањ
Матични број: 08929831
Пиб: 107225010

III
Обавезе и одговорности директора:
1. Представља и заступа Туристичку организацију;
2. Предлаже основе пословне политике, Програм рада и план развоја Туристичке
Организације;
3. Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора;
4. Предлаже Управном одбору организацију рада Туристичке организације;
5. Подноси извештаје о резултатима рада и финансијског пословања Туристичке
организације Управном одбору и Оснивачу;
6. Предлаже Управном одбору Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Туристичкој организацији;
7. Доноси општа акта која не доноси Управни одбор;
8. Обезбеђује законитост рада и обавља друге послове утврђене Законом и Статутом Туристичке организације.

IV
Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће
услове:
1. Да поседује стечено високе образовање на основним академским студијама – VII степен стручне спреме,
приоритет смер туристички или из области друштвених наука.
2. Да има радно искуство од 4 година, од чега најмање 2 године на руководећим пословима и најмање 1
годину радног искуства у области туризма.
3. Познавање једног страног језика и рада на рачунару (МC office, interent).
4. Да поседује организационе способности и вештине добре комуникације.
5. Да нема законских сметњи за његово именовање
Директор се бира на четири године и може бити поново биран.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора оцењује се увидом у
податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавном конкурсу, писаном и усменом провером,
односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавне службе, у складу са Законом о Јавним
службама.

V
Неопходно је да кандидат поднесе следећу документацију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија)
Диплому или уверење о стеченом образовању (оригинал или оверена копија)
Доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице)
Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични поступак
Оверену фотокопију личне карте
Биографију (CV)

Рок за подношење пријаве кандидата је 10 (десет) дана и почиње да тече од дана објављивања Јавног
конкурса на порталу „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Туристичке
органиције општине Сечањ.
Пријаве слати на следећу адресу: Туристичка организација општине Сечањ, Вожда Карађорђа 74, 23240
Сечањ у затвореној коверти са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Туристичке организације
општине Сечањ“.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Председница Управног одбора
ТОО Сечањ
Дејана Паунеску

