
УПРАВНИ ОДБОР ТОЖ-а 

Број: 90-3/2022 

Датум 07.04.2022. 
 

 

На основу члана 42. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019), чланова 23., 24. и 25. Статута 
Тутистичке организације општине Жагубица број 7/2016 од 04.03.2016. године и Одлуке Управног одбора 

Туристичке организације општине Жагубица број 90-1 од 01.04.2022. године, Управни одбор ТОЖ-а 

расписује: 

 
 

К О Н К У Р С 

за директора  Туристичке организације општине Жагубица 

 

расписује се јавни конкурс за директора Туристичке организације општине Жагубица на мандатни период 

од 4 (четири) године. 
 

Кандидат мора испуњавати следеће 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 страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства 

надлежног за послове просвете. 

4) 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 

5) познавање рада на рачунару 

6) возачка дозвола Б категорије 

Уз пријаву, кандидат је у обавези да приложи следећу документацију: 

1) Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) 

2) Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија) 
3) Оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 

4) Фотокопија личне карте 

5) Фотокопија возачке дозволе 

6) Доказ о општој здравственој способности – Лекарско уверење 
7) Уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води кривични 

поступак  

8) Доказ о радном искуству 
9) Радна биографија 

10) Предлог програма рада и развоја туризма општине Жагубица 

 
Рок за подношење пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивањана сајту Туристичке 
организације општине Жагубица и у дневним новинама. Пријаве слати на адресу : Туристичка 

организација општине Жагубица, Краља Милана бр. 25, 12320 Жагубица са назнаком „НЕ 

ОТВАРАТИ - За јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Жагубица“. 

 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће одбачене закључком против кога није допуштена 

посебна жалба. 

 
Лице задужено за давање информација о јавном конкурсу је Милена Пајић, мејл: tozagubica@gmail.com 

 
У Жагубици, 

07.04.2022. године                Ненад Богосављевић 
         Председник УО ТОЖ 

mailto:tozagubica@gmail.com

