
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основу члана 42. Закона о Туризму („Сл. Гласник РС“, бр.17/2019), чланова 37. и 38, Статута 

Туристичке организације општине Куршумлија бр.134-1 од 13.04.2018.године, Управни одбор 

Туристичке организације општине Куршумлија расписује 

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

     Радно место : Функција 

    Мандатни период: 4 године 

    Место рада: Куршумлија 

   Кандидат  треба да испуњава следеће услове: 

- 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; 

- Четири године радног искуства, од чега две године на руководећим пословима у 

јавном сектору, јавној служби или другом привредном друштву које је основано у 

области развоја туризма, културе и информисања,  

- Да поседује организационе способности, 

- Да понуди свој програм рада и 

- Да нема законских сметњи за његово именовање. 

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 

- Извод из матичне књиге рођених; 

- Уверење о држављанству Републике Србије; 

- Диплома о стеченом образовању (оверена фотокопија); 

- Доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице и/или потврда послодавца); 

- Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води 

кривични поступак (не старије од шест месеци); 

- Фотокопију личне карте; 

- Биографију са контакт подацима. 

 

 

 

   Туристичка организација општине Куршумлија  

 

   Ул. Палих бораца 15  

   Телефон: 027 /380-963 

   e-mail: tokursumlija@mts.rs  

   ПИБ:  100623217 

    

    

    
 

 

 

 



Рок за подношење пријава кандидата је  30  (тридесет) дана од дана објављивања огласа. 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Туристичке организације, на огласној табли 

Националне службе за запошљавање (филијала у Куршумлији ), интернет страници Општине 

Куршумлија и посредством штампаних медија који се објављују на територији Републике 

Србије. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и биће одбачене    

закључком.Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: 

Туристичка организација општине Куршумлија, ул. Палих бораца бр 15, 18430 Куршумлија 

 

 

 

За “ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА“ 

 

 

 

Председник Управног одбора,  

Славиша Јовановић 

                                                                                                                 
 

 

 


