
Управни одбор Туристичке организацијe Сокобања, Ул. Трг Ослобођења бр. 2 18230 

Сокобања 

Расписује   

Конкурс за директора Туристичке организације Сокобања 

(на мандатни период од четири године) 

 

Услови: 
Кандидат мора да испуњава опште услове утврђене Законом:  

- да је држављанин Републике Србије;   

- да је пунолетан;  

- да има општу здравствену способност;  

- 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. 

 

     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 најмање четири године, од чега најмање две године на руководећим 

пословима у туризму; 

3) Активно знање страног језика, који је обухваћен наставним планом и програмом 

министарства надлежног за послове просвете; 

4) Да нема законских сметњи за његово именовање: да 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. 

Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију: 

1) лекарско уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци од 

датума објављивања јавног конкурса) - оригинал, 

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 (оригинал или оверена фотокопија), 

4) доказ о радном искуству (оригинал или оверене фотокопије: радне књижице или уговора 

о раду или 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, 

5) 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, издатог од установе, акредитоване од стране Министарства просвете 

Републике Србије, која образовање врши по наставном плану и програму Министарства 

просвете Републике Србије, 

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

унутрашњих послова (оригинал) и  



6а) уверење надлежног суда да се против лица не води кривични поступак, (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. 

 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана, од дана објављивања 

конкурса у листу „Послови“ (рачунајући и дан објављивања) и веб сајту Туристичке 

организације Сокобања: www.tosokobanja.rs. 

Пријаве слати на адресу: Туристичка организација Сокобања, Трг Ослобођења бр. 2, 18230 

Сокобања, у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати – пријава по конкурсу за 

именовање директора Туристичке организације Сокобања“.  

Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће се неотворене вратити подносиоцу. 

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији - нотарски 

овереној, као и непотпуне и неразумљиве пријаве биће одбачене. 

Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке организације Сокобања. 

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем 

телефона: 018/833-988 или путем мејла: office@tоsokobanja.rs (особа за контакт Снежана 

Марковић). 

                                                             


