
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ БОЈНИК 

 

 

На основу члана 20, 26. и 28. Статута Туристичке организације општине Бојник, Управни 

одбор Туристичке организације општине Бојник, на седници одржаној 03.05.2017.године 

донео је 

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

 

 

Члан 1. 

 

Расписује се конкурс за директора Туристичке организације општине Бојник. 

 

Члан 2. 

 

1. Обавезе и одговорности директора: 

Представља и заступа туристичку организацију, организуjе и руководи радом 

туристичке организације, предлаже акте коjе доноси Управни одбор, доноси 

Правилник о раду, извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово 

спровођење, стара се о законитости рада и одговара за коришћење и располагање 

имовином, обезбеђује законитост рада Туристичке организације, врши друге 

послове утврђене законом и статутом. 

 

2. Мандат директора: 

            Избор и именовање се врше на мандатни период од 4 (четри) године са правом        

 поновног избора. 

 

 

Члан 3. 

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да испуњава и следеће услове: 

 

 да поседује стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету 

 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 

 да поседује организационе способности 

 да познаје рад на рачунару (МС Office, internet) 



 да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја и да се 

против њега не води кривични поступак, 

 да приложи Предлог програма рада и развоја туризма општине Бојник као саставни 

део конкурсне документације 

 

Члан 4. 

 

Неопходно је и да кандидат поднесе следећу документацију: 

 

 Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) 

 Уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија) 

 Доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал) 

 Диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија) 

 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 8 (осам) дана од дана објављивања. 

Јавни конкурс се оглашава у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање 

и на интернет страници Туристичке организације општине Бојник. 

Пријаве слати на следећу адресу: Трг Слободе 3, 16205 Бојник (са назнаком За 

Туристичку) у затвореној коверти са назнаком "За јавни конкурс за избор директора 

Туристичке организације општине Бојник". 

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Далиборка Стојановић, 

контакт телефон 016/821-214 локал 116. 

 

 

 

                                                                                                     Председник УО ТО Бојник 

                                                                                                         Срђан Костадиновић 


