
На основу члана 50. став 1. и члана 51. став 1. Закона о запосленима у јавним 

службама („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017 и 95/2018) и члана 16. Статута Туристичке 

организације Србије Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос број 1015 

од 21.05.2021. године, В.Д. Директор Туристичке организације Србије, расписује 

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 

на неодређено време са пуним радним временом 

 

 

Туристичка организација Србије, са седиштем у Београду, улица Чика Љубина бр.8, 

оглашава  пријем у радни однос једног извршиоца, на неодређено време са пуним радним 

временом, радно место: 

I 

Туристички сарадник дизајнер 

Сектор  за стратешке послове, Служба за маркетинг 

 

1 (један) извршилац 

 

Опис послова 

- уређује графичка и мултимедијална решења процеса комуникација и презентације 

ТОС;  

- контролише и спроводи усвојена дизајнерска решења на штампаним, физичким и 

електронским информативним и пропагандиним материјалом, и управља миксом 

дигиталних комуникација; 

- припрема за штампање информативних и пропагандиних материјала; 

- креира  графичка и дигитална решења  нформативног и промотивног материјала; 

- креира и управља Фото базом ТОС; 

- контролише поштовање рокова продукције материјала; 

- контролише конзистентност визуелног индетитета информативног и пропагандног 

материјала; 

- прати савремене тенденције у дизајну туристичких материјала; 

- учествује у поступцима јавних набавки и прати реализацију уговора о јавним 

набакама у оквиру делатности Службе; 

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

 

 

За заснивање радног односа за послове из тачке 2. овог Огласа важе општи услови утврђени 

Законом о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука 

УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 

  



Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Туристичке организације Србије, број 4758  

од 11.12.2017.  и то: 

- 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. 

- знање једног страног језика; 

- знање рада на рачунару; 

- возачка дозвола Б категорије 

Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената и то: 

- диплома о стеченом образовању 

- докази о знању страног језика 

- возачка дозвола Б категорије 

II 

Поред тражених докумената  за радно место из тачке 1.  овог огласа, уз пријаву за оглас 

доставља се: 

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом 

- фотокопија личне карте 

- извод из матичне књиге рођених или из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 

променио презиме) 

- уверење о држављанству 

- писана сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни 

однос 

 

Подаци о личности се не могу користити у друге сврхе.  

Подацима рукује и податке обрађује Туристичка организација Србије 

III 

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је  дужан  да достави: 

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни 

  однос 

- уверење да се против њега не води кривични поступак ( уверење издаје суд) 

 

IV 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у захтеваном року са њим 

се неће засновати радни однос. 

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити  позвани на разговор ради пружања 

додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему. 

 



V 

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање и Туристичке 

организације Србије 

VI 

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне 

службе за запошљавање. 

Пријаве се могу послати  поштом на адресу Туристичка организација Србије, улица Чика 

Љубина  бр.8. 11000 Београд, са назнаком "за конкурс за запошљавање" или доставити 

лично у Туристичку организацију Србије на исту адресу, у периоду од  9,00 до 15,00 часова. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Лице задужено за давање информација: Весна Нинић, телефон: 011/6557705 

VII 

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници 

Туристичке организације Србије. 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 

 

Напомена: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су 

употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола. 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ 

В.Д. ДИРЕКТОР 

мр Марија Лабовић 


