
Управни одбор  Јавне установе „Туристичка организација Краљева“ на
основу Одлуке о покретању поступка за именовање директора Јавне
установе „Туристичка организација Краљева“ путем конкурса бр
617/2021, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора

Јавне установе „Туристичка организација Краљева“

I

Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавне установе
„Туристичка организација Краљева“ чији је оснивач град Краљево, ради
именовања на период од 4 (четири) године.

II

Подаци о организацији:
Јавна установа Туристичка организација Краљева је јавна установа,

основана ради задовољења потреба грађана у области туризма,
подстицаја, развоја и унапређења туризма, као и валоризације, очувања и
заштите туристичких вредности на територији града Краљева.

Туристичка организација послује под називом: Јавна установа
Туристичка организација Краљева.

Скраћени назив установе је ЈУ ТОК.
Седиште Туристичке организације је у Краљеву, на адреси: Трг српских

ратника бр.25.

III
Радно место: директор Јавне установе „Туристичка организација

Краљева“
Директор се именује за период од 4 (четири) године са правом

поновног избора.

IV
Опис послова:
– организује и руководи радом организације,
– доноси акт о организацији и систематизацији послова
– извршава одлуке Управног одбора,
– стара се о законитости рада,
– одговоран је за спровођење програма рада организације,
– одговоран је за материјално-финансијско пословање
– врши друге послове утврђене законом и Статутом



V

Услови за именовање директора:
1)  Да је пунолетни држављанин Републике Србије;
2)  Да има општу здравствену способност;
3) Да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест

месеци или зa кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. - Да није кажњаван за кривична дела која га
чине недостојним за обављање функције
4) Да има 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;
5) Да поседује радно искуство од најмање четири године, од чега

најмање две године на руководећим пословима;
6) Да поседује активно знање страног језика, који је обухваћен

наставним планом и програмом Министарства просвете;
7) Да поседује организационе и комуникативне способности

VI

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и
место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о
посебним областима знања.

Уз пријаву са личном и радном биографијом кандидат треба да
приложи следећу документацију:

1) диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми у складу са
наведеним условима (оверена фотокопија),
2) доказ о радном искуству (оверена фотокопија радне књижице, уговори
о раду, решења или друге потврде - уверења) из којег се може прецизно
утврдити радно искуство (у складу са наведеним условима), као и на
којим пословима је исто стечено,
3) оверену фотокопију индекса или уверења факултета о положеним
испитима из кога је видљиво да је кандидат положио испит/е из страног
језика или сертификата о активном знању страног језика,
4) уверење/извод да није кажњаван из казнене евиденције надлежне
полицијске управе министарства унутрашњих послова
5) извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
6) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија),
7) потврду да је провео минимум две године на руководећим пословима.



VII

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10 (десет) дана, од дана
објављивања конкурса код Националне службе за запошљавање
(рачунајући и дан објављивања). Конкурс се објављује и на огласној
табли у просторијама установе и на веб сајту Туристичке организације
Краљева: www.kraljevoturizam.rs.

Пријаве слати на адресу: Туристичка организација Краљева, Трг српских
ратника бр. 25, 36000 Краљево, у затвореној коверти, са назнаком „ Не
отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Туристичке
организације Краљева“.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене
вратити подносиоцу.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
овереној фотокопији, као и непотпуне и неразумљиве пријаве биће
одбачене.

Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке организације
Краљева, који обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове
из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса доставља
предлог Скупштини града Краљева.

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се
добити путем
телефона: 036/3160-000 или путем мејла: turistickakraljevo@gmail.com
(особа за контакт Невена Јелић).

Невена Јелић,
Председник управног одбора
Туристичке организације Краљева

www.kraljevoturizam.rs
mailto:turistickakraljevo@gmail.com

