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На основу одредби члана 74.ст.1-З. Закона о запосленима у јавним 
службама (,,Службени гласник РС" број 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 
15712020), члан 42.ст.1. Закона о туризму (,,Сл.гласник РС" бр.17 /2019), 
члан 39. став 1. тачка 8. Статута Туристичке организације општине Медвеђа 
и Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора 
Туристичке организације општине Медвеђа број 28/01 од 28.01 .2021., 
Управни одбор Туристичке организације општине Медвеђа на седници 
одржаној дана 28.01.2021. године расписује: 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 

1 Услови које кандидат мора да испуњава: 
Кандидат мора да испуњава опште услове утврђене Законом: 
- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетан;
- да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обавлање послова у
државном органу.

11 Поред општих услова прописаних Законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове: 

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;

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

3) активно знање најмање једног страног језика.

111 Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: 

1) Предлог програма рада за наредни мандантни период од 4 године,

2) биографију са наводима о досадашњем, радном искуству - потписану од
стране подносиоца,

3) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми у складу са
наведеним условима (оверена фотокопија),

4) доказ о радном искуству (потврда, уговор),

5) оверену фотокопију индекса из кога је видљиво да је кандидат положио
испит/ е из страног језика, или сертификата ·о активном знању страног
језика.,



6) уверење/извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе
министарства унутрашњих послова и

ба) уверење надлежног суда да кандитат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова директора (оба не старија од 
6 месеци од дана објављивања јавног конкурса) - оригинал. 

7) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),

8) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 6 месеци од дана објављивања јавног конкурса),

9) фотокопија/ испис из личне карте.

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана, од 
дана објављивања конкурса у листу "Послови", Националне службе за 
запошљавање и потом истог дана и објављивања на веб сајту и огласној 
табли Туристичке организације општине Медвеђа. Пријаву на конкурс са 
доказима поднети препорученом пошиљком или лично на адресу: 
Туристичка организација општине Медвеђа, Јабланичка 65, у затвореној 
коверти, са назнаком "Не отварати - пријава по јавном конкурсу за 
именовање директора Туристичке организације општине Медвеђа". 

V Јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор Туристичке 
организације општине Медвеђа. Сви докази се прилажу у оригиналу или 
фотокопији овереној код надлежног органа. Управни одбор је дужан да у 
року од 30 дана од завршетка конкурса утврди предлог кандидата за 
директора и достави га Оснивачу. 

VI Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији оверене у општини или суду неће бити разматране, Управни 
одбор исте одбацује закључком против кога се може изјавити жалба, али. 
она не задржава извршење закључка. 

VII Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се 
добити путем телефона: 016/891-348, лице за контакт Мирослав Павловић, 
или путем мејла: office@tomedvedja.org.rs. 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 
УПРАВНИ ОДБОР 

Број 28/01 
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