
Управни одбор Градске туристичке организације „Крагујевац“ на основу Одлуке  о 
покретању поступка и расписивању јавног конкурса за избор директора Градске 
туристичке организације „Крагујевац“ број 03-540/2019 –I од 31.10.2019. године, расписује  
 

 
ЈАВНИ КОНКУРС  

за избор директора 
Градске туристичке организације „Крагујевац“ 

 
 
I 

Расписује се јавни конкурс за избор директора Градске туристичке организације 
„Крагујевац“ чији је оснивач град Крагујевац, ради именовања на период од четири (4) 
године. 

 

II 

Подаци о организацији:  
Пословно име: Градска туристичка организација "Крагујевац" 
Скраћено пословно име: ГТО "Крагујевац" 
Седиште: у Крагујевцу, улица Краља Александра I Карађорђевића, број 44. 
Матични број: 17651641 
ПИБ: 104218074 

Организација послује ради промоције и унапређења туризма на територији града 
Крагујевца.  
 Место рада: Крагујевац, улица Краља Александра I Карађорђевића, број 44. 
 

III 
Радно место:  директор Градске туристичке организациује „Крагујевац“ 

Радни однос се заснива  на одређено време до четири (4) године . 
 

IV 
Послови директора су: 

-  представља и заступа организацију; 
- организује и руководи радом организације; 
- доноси Правилник о организацији и систематизацији послова; 
- предлаже акте које доноси управни одбор; 
- извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење; 
- стара се о законитости рада и одговара за законитост  рада организације; 
- одговара за коришћење и управљање непокретностима које су туристичкој организацији 
дате на коришћење; 
- одговара за коришћење и располагање имовином;  
- даје прокуру уз сагласност Управног одбора; 
- предлаже пословну политику, план и програм рада и предузима мере за њихово 
спровођење; 
- наредбодавац је за извршење финансијског плана; 
- самостално располаже новчаним средствима до износа утврђеног одлуком Управног 
одбора; 
- подноси периодичне и годишње извештаје Управном одбору; 
- може да присуствује седницама Управног и Надзорног одбора, без права одлучивања; 
- именује и разрешава лица са посебним овлашћењима; 



- одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 
Законом о раду, Правилником о раду, Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији и другим општим актима; 
- закључује уговоре и врши друге правне радње; 
- одлучује о распореду радног времена; 
- врши и друге послове утврђене законом и статутом. 
 

V 
Услови за именовање директора: 

1) да је пунолетни  држављанин Републике Србије; 
2) 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;  
3) да има радно искуство четири године од чега најмање две године на руководећим 
пословима; 
4) да има активно знање страног језика; 
5) да поседује организационе способности; 
6) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке; 
7) да није кажњаван за кривична дела која га чине недостојним за обављање функције. 

 
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  прилажу се докази о испуњености 
услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:  
 -    Извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу у складу са Законом о 
матичним књигама (''Службени гласник РС'', бр. 20/09 и 145/14),   
 -    Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан 
објављивања огласа о  јавном конкурсу у ''Службеном гласнику РС''),  
 -    оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,  
 -   доказ о радном искуству од  четири године од чега најмање две године на 
руководећим пословима;  

- доказ о активном знању језика (оригинал или оверена копија  сертификата, 
потврде, дипломе, усмена провера); 
 -    Изјава кандидата да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке оверена код Јавног 
бележника, 
 -     уверење надлежног органа да лице није осуђивано за кривична дела. 
 

Пријаве са комплетном документацијом слати у затвореној/запечаћеној коверти 
препорученом пошиљком или  лично у просторији Градске туристичке организације 
„Крагујевац“ ул. Краља Александра I Карађорђевића 44, 34000 Крагујевац, са назнаком: 

 
Градска туристичка организација „КРАГУЈЕВАЦ“ 

Управни одбор Градске туристичке организације „Крагујевац“ 
За Комисију за избор директора Градске туристичке организације„Крагујевац“- 

Пријава на јавни конкурс за избор директора -НЕ ОТВАРАЈ 



 
VII 

Рок за подношење пријаве на конкурс је десет (10) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“. 

 
VIII 

 Провера оспособљености знања и вештина кандидата у изборном поступку 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 

уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно 
место Комисија за избор директора Градске туристичке организације „Крагујевац“ 
провераваће знање и вештине кандидата, усменим путем, из области: туризма, 
комуникације, руковођења , у просторијама ГТО Крагујевац. О термину одржавања 
провере знања и вештина, кандидат ће бити обавештени електронским путем. 

Неблаговемене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази Комисија за избор директора Градске туристичке 
организације„Крагујевац“ ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна 
жалба.  

 
IX 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Снежана Живковић, тел: 
034/334-883; сваког радног дана од 08 до 15 часова.  
 

X 
Пријава на конкурс са достављеном документацијом не враћа се подносиоцима 

већ остају у документацији Комисије за избор директора Градске туристичке 
организације„Крагујевац“. 
 
 
 
 
 
 
 

 


