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На основу члана 24. став 2. и став 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично
тумачење), чланова 38. став 3. и 42. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС“, број
17/2019), члана 19. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94,
79/2005- др. закон, 81/2005- испр. др. закона, 83/2005-испр. др. закона и 83/2014-др закон),
чланова 30. и 32. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“, број
113/2017, 86/2019 и 157/2020), чланова 27. став 2. и 33. став 2. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Туристичке организације града Лознице („Службени лист града Лознице“,
број 19/2016), чланова 19. став 2., 25. и 26. Статута Туристичке организације града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, број 21/16), а у вези са Уредбом о каталогу радних места у
јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, број
81/2017, 6/2018 и 43/2018), директор Туристичке организације града Лознице, дана 14.7.2021.
године доноси,

ПРАВИЛНИК
о организацији и систематизацији
послова у Туристичкој организацији града Лознице
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији
града Лознице (у даљем тексту: Правилник) уређују се: унутрашња организација и услови за
обављање послова у складу са потребама и задацима Туристичке организације града Лознице (у
даљем тексту: ТОГ Лознице); назив и опис послова; врста и степен захтеване стручне спреме,
односно образовања, број потребних извршилаца и други посебни услови за рад на тим
пословима.
За рад на одређеним пословима, изузетно, могу да се утврде највише два узастопна
степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом.
Члан 2.
ТОГ Лознице основана је ради промоције и развоја туризма на територији града Лознице,
као и обављања и других послова утврђених оснивачким актом и Статутом.
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II НАЧИН РУКОВОЂЕЊА И ОДГОВОРНОСТ
У ВРШЕЊУ ЗАДАТАКА И ПОСЛОВА
Члан 3.
ТОГ Лознице је послодавац у смислу закона и овог Правилника.
Директор ТОГ Лознице организује и руководи радом ТОГ Лознице. Директора у његовом
одсуству мења лице које он овласти.
Члан 4.
Сваки запослени на пословима и радним задацима на којима је распоређен одговара за
следеће:
- за савесно и одговорно обављање послова на којима ради,
- за поштовање организације рада и пословања у ТОГ Лознице, као и услове и правила
ТОГ Лознице у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа,
- за обавештавање ТОГ Лознице о битним околностима које утичу или би могле да утичу
на обављање послова утврђених уговором о раду,
- за обавештавање ТОГ Лознице о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и
здравље и настанак материјалне штете,
- за непосредно, ажурно и тачно извршавање поверених му послова и задатака,
- за обим и квалитет извршених послова,
- за спровођење и примену мера заштите на раду и самозаштите,
- за чување средстава рада и материјала којим обавља своје послове,
- за тачну и благовремену реализацију одлука органа управљања, у оквиру својих
надлежности,
- и за друге обавезе предвиђене законом, Статутом и овим Правилником.
Члан 5.
За извршавање одређених задатака који захтевају заједнички рад образују се стручне
групе запослених.
Састав и задатак стручних радних група утврђују се актом директора ТОГ Лознице.
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III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ У ТОГ ЛОЗНИЦЕ
Члан 6.
У циљу обезбеђења ефикасног и рационалног обављања послова и делатности послодавца
у складу са законом, прописима који се односе на установе из области јавних служби,
оснивачким актом и Статутом, код послодавца се утврђује следећа систематизација радних
места:
1. ДИРЕКТОР:



















представља и заступа ТОГ Лознице,
извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење,
доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова уз претходну
сагласност надлежног органа оснивача, доноси и друга општа акта у складу са законом и
статутом,
организује и руководи радом ТОГ Лознице,
закључује уговоре у име и за рачун ТОГ Лознице,
заступа ТОГ Лознице у имовинским и другим правним пословима,
одговоран је за материјално-финансијско пословање ТОГ Лознице, стара се о правилном
вођењу материјалног и финансијског пословања и врши права наредбодавца за употребу
средстава ТОГ Лознице у складу са одлукама Управног одбора,
предлаже акте које доноси Управни одбор,
предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја ТОГ Лознице и
финансијски план ТОГ Лознице и предузима мере за спровођење пословне политике,
плана развоја и програма рада,
одговоран је за спровођење програма рада ТОГ Лознице,
даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада запосленим у
случајевима одређеним законом и статутом,
одлучује о набавци основних средстава за потребе организације, у складу са законом,
у име и за рачун ТОГ Лознице закључује уговор о раду са запосленим, у складу са
законом,
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом и колективним уговором и утврђује износе накнаде сарадника у складу са
законом и статутом,
стара се о законитости рада ТОГ Лознице, одговара за коришћење и располагање
имовином,
на захтев оснивача доставља потребне информације, извештаје и друге документе и
материјале,
обавља послове успостављања пословних контаката са туристичким организацијама у
земљи и иностранству, као и релевантним привредним субјектима из иностранства у циљу
повећања броја туриста на територији града Лознице,
врши и друге послове утврђене законом, оснивачким актом, статутом, овим правилником
и другим општим актима, као и закључцима, одлукама и другим актима Управног одбора.
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Услови:
- стручна спрема/образовање: 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;
- додатна знања/испити/радно искуство:

-радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
-активно знање најмање једног страног језика.
Број извршилаца: 1
2. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ








пружа стручну помоћ директору у одређеној области рада и осталим пословима који су
му поверени;
руководи радом организационих јединица, планира и распоређује послове на запослене,
прати и оцењује рад руководилаца унутрашњих организационих јединица и других
запослених;
прати и координира реализацију послова у одређеној области рада, у организационим
јединицама, извештава директора о стању и проблемима у вршењу планираних послова
и предлаже предузимање потребних мера за њихово решење;
организује и учествује у изради припреме прописа, општих и појединачних аката из
делокруга рада;
организује припрему и учествује у изради финансијског плана, планова рада и извештаја
о раду;
остварује контакте и сарадњу унутар и изван организације из области рада за коју је
надлежан, ради њеног унапређења;
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:









стручна спрема/образовање: високо образовање
на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;

додатна знања/испити/радно искуство:
знање страног језика;
знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства из области делокруга рада.
Број извршилаца: 1
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3. АНАЛИТИЧАР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА















прати стање и проучава последице утврђеног стања у области туризма;
предлажеметодологију истраживања и формулише главно истраживачко питање;
планира, развија и предлаже истраживање у области туристичких тржишта;
анализира податке прикупљене у истраживању;
израђује и презентује анализе туристичког тржишта;
спроводи квантитативне и квалитативне анализе и припрема извештаје, информације и друге
стручне и аналитичке материјале на основу резултата истраживања;
израђује елаборате, студије и предлаже одговарајуће мере за унапређење политике у
одговарајућој области на основу израђених анализа и извештаја, утврђује њихове
специфичности и систематизује податке о туристичком промету;
предлаже мере за боље коришћење туристичке понуде;
предлаже годишњи план активности, учествује на семинарима, туристичким берзама и
сајмовима, учествујеу припреми и изради туристичког пропагандног материјала, изложбама и
друго;
предлаже прилагођавање туристичких производа и начин комуницирања и промоције истих са
карактеристикама и специфичностима тржишта;
креира базу података са свим релевантним контактика и информацијама у домену развоја и
промоције туристичког тржишта;
сарађује са Туристичком организацијом Србије, регионалним и локалним туристичким
организацијама;

обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
 стручна спрема/образовање: високо образовање туристичке струке на студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
 основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;





додатна знања/испити/радно искуство:
знање страног језика;
знање рада на рачунару;
најмање три године радног искуства из области делокруга рада.

Број извршилаца: 1
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4. АНАЛИТИЧАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ:




















планира, координира, организује и дефинише сарадњу са домаћим и међународним
странама од интереса;
координира послове у вези са креирањем и развојем туристичког производа;
координира сарадњу са туристичком привредом и другим организацијама које учествују
у креирању и развоју туристичко производа;
координира рад на осмишљавању и изради туристичког пропагандног материјала за
домаћа, регионална и међународна тржишта;
учествује у изради годишњег плана активности, учествује на семинарима, туристичким
берзама и сајмовима;
учествује у изради годишњег извештаја о спроведеним активностима;
учествује у утврђивању основних карактеристика и специфичности линија производа и
групних (туристичких производа) производа;
асистира у праћењу развоја линије производа (туристичких производа) на континуираној
основи;
учествује у сарадњи са домаћим и међународним странама од интереса;
одређује начин и методологију креирања база података са свим релевантним конактима и
информацијама од значаја и неопходним за развој и унапређења производа и праћење
ефеката комуникације;
развија самостално пројекте из основне делатности;
доноси одлуке о методологији развоја послова из делокруга рада;
учествије у раду стручних комисија из делокруга свога рада;
осмишљава, креира и управља туристичким (туристичким производима) догађајима /
манифестацијама;
предлаже и активно формулише и реализује едукативне програме из делокруга свог рада;
активан је у програмима усавршавања из области релевантних посебно за свој делокруг
рада и ТО, као и у области савременог менаџмента, маркетинга и комуникација;
координира и прати промотивне активности ТО: наступи на сајмовима, семинарима и
другим манифестацијама, на ТВ и радио станицама, часописима, WEB презентацијама;
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
- стручна спрема/образовање : високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године

- додатна знања/испити/радно искуство:
- знање страног језика;
- знање рада на рачунару;
- најмање три године радног искуства из области делокруга рада.

Број извршилаца: 1
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5. ОРГАНИЗАТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА















реализује активности у вези са креирањем, развојем и промоцијом туристичког
производа;
сарађује са туристичком привредом и другим организацијама које учествују у креирању,
развоју и промоцији туристичких производа као и са домаћим и међународним странама
од интереса;
реализује активности на пласману креираних производа;
учествује у изради туристичког пропагандног материјала за домаћа, регионална и
међународна тржишта;
учествује у изради извештаја о спроведеним активностима;
комплетира базе података према усвојеним концептима и методологијама;
учествује у изради туристичког пропагандног материјала за домаћа, регионална и
међународна тржишта;
реализује студијске туре представника туристичких оператера са датог тржишта, повезује
их са носиоцима туристичке понуде;
учествује у организацији промоције дестинација на туристичким сајмовима;
берзама, радионицама, продајним мисијама и повезивања понуде/производа са тражњом
која се креира на односном тржишту;
организује промотивне активности на изабраном тржишту;
предлаже и организује промотивне активности, кампање, медијске и друге промотивне
догађаје у сарадњи са сектором за односе са јавношћу;
учествује у организацији протоколарних активности у сарадњи са сектором за односе са
јавношћу;
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
- стручна спрема/образовање : високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
или
- на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године;

-на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године.
додатна знања/испити/радно искуство:
- знање страног језика;
- знање рада на рачунару;
- најмање једна година радног искуства из области делокруга рада.

Број извршилаца: 1
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6. КООРДИНАТОР У ТУРИСТИЧКО - ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ:











координира пословима у туристичко - информативном центру;
координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмете домаће
радиности;
координира продају сувенира, публикација и других артикала и дневно води евиденцију;
координира контролу залиха промотивног материјала у информативним центрима;
прати и контролише процес штампе и дистрибуције информативног и пропагандног
материјала у штампаној и електронској форми;
креира и управља фото базом;
прати и контролише стање залиха промотивног материјала и сувенира;
израђује извештаје о раду инфоцентра;
сачињава план рада информатора водећи рачуна о периодима појачане потребе за
туристичким информацијама;
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
-стручна спрема/образовање - на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
или
-на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године;
-на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године;

-додатна знања/испити/радно искуство:
-знање страног језика;
-знање рада на рачунару;
-најмање две године радног искуства из области делокруга рада.
Број извршилаца: 1
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7. КООРДИНАТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ У ТУРИЗМУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ:
















самостално планира, развија и организује туристичке програме и пројекте;
руководи израдом пројектног предлога и развија циљ, очекиване резултате, утицај и друга
питања везана за пројектни предлог;
развија модел мониторинга, евалуација и дугорочне одрживости пројекта;
планира буџет пројекта;
организује повезивање и умрежавања са међународним организацијама и асоцијацијама;
прати извршење уговора и споразума, контролише поштовање рокова и координира
припрему извештаја;
предлаже годишњи план активности;
идентификује и израђује нацрте предлога пројеката од значаја за ТО;
контролише и усмерава процесе припреме прилога за израду програмских докумената;
подноси извештаје, информације, презентације и другу документацију у вези с програмирањем
пројеката
координира сарадњу са заинтересованим странама у процесу програмирања;
иницира сарадњу са међународним и домаћим партнерима на пројектима;
управља комплетним пројектним циклусом;
организује и контролише рад сарадника на пројекту;
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
 стручна спрема/образовање:високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
или
 на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године;
 на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године;

 додатна знања/испити/радно искуство:
-знање страног језика;
-знање рада на рачунару;
-најмање три године радног искуства у процесу управљања пројектним активностима.

Број извршилаца: 1
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8. ИНФОРМАТОР У ТУРИСТИЧКО-ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ:









пружа све врсте туристичких и других информација,
дистрибуира брошуре и други бесплатни промотивни материјал,
контролише залихе промотивног материјала у информативном центру,
продаје сувенире, публикације и друге артикле и дневно води евиденцију,
предлаже одабир сувенира за сувенирницу,
израђује месечне, периодичне и годишње извештаје,
ради на сајмовима туризма у земљи и иностранству и на привремено отвореним
информативним пунктовима,
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
 стручна спрема/образовање: високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10 септембра 2005 године;
 основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10 септембра 2005. године,
или

 средње образовање у трајању од четири године;
 додатна знања/испити/радно искуство:
 знање страног језика;
 знање рада на рачунару.
Број извршилаца: 8
9. РЕАЛИЗАТОР АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА У ТУРИЗМУ:









идентификује пројекте од значаја за ТО;
координира учешће ТО у различитим пројектима;
реализује пројектне активности у којима ТО учествује;
предлаже међународне и домаће партнере на пројектима;
сарађује са домаћим владиним и невладиним секторима на процесу реализације пројеката;
сарађује са домаћим и међународним институцијама и асоцијацијама у области пројеката
развоја и финансирања активности ТО;
прати кретања на међународном тржишту;
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
- стручна спрема/образовање: високо образовање/више образовање на студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
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или
-

-

на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;
додатна знања/испити/радно искуство:
знање страног језика;
знање рада на рачунару;
најмање једна година радног искуства на пројектним активностима.

Број извршилаца: 1
10. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:


















пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема
документацију приликом израде аката, уговора и др,
прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа,
врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа,
издаје одговарајуће потврде и уверења,
води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и
врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа,
обавља административне послове из области имовинско - правних послова,
врши канцеларијске послове непосредно на шалтеру,
обавља административне послове у вези са кретањем предмета,
води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта,
врши распоређивање, отпрему и доставу документације,
пружа подршку припреми и одржавању састанака,
припрема и умножава материјал за рад,
води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели
потрошног канцеларијског материјала,
води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама,
врши административно техничке послове везане за унос и обраду података,
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
 стручна спрема/образовање: средње образовање у трајању од четири године правне
струке,
-

додатна знања/испити/радно искуство:
знање рада на рачунару.

Број извршилаца: 1
Република Србија, 15300 Лозница, Јована Цвијића 20
Телефон: 015/878-520; 878-521; Факс: 015/878-523
e-mail: togloznice@gmail.com www.togl.rs

11. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:










спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и
поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;
води управни поступак из делокруга рада;
припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;
припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне
лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;
води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских
и административних послова;
припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и
административних послова;
даје стручну подршку у процесу формирања планова рада;
даје стручну подршку у области канцеларијског пословања;
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
 стручна спрема/образовање: високо образовање на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 додатна знања/испити/радно искуство:
 знање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1

12. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ












припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;
израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);
прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и
припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области делокруга
рада;
прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;
припрема податке за израду општих и појединачних аката;
припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;
врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију
расхода;
израђује планове и програме развоја и анализе из делокруга свог рада;
припрема извештаје из области рада;
прати усклађивање плана рада и финансијских планова;
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учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и
годишњег извештаја о пословању(завршног рачуна);
врши рачуноводствене послове из области рада;
припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена;
прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге
са главном књигом;
усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;
прати усаглашавање потраживања и обавезе;
прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге;
обавља и друге послове по налогу директора.

Услови:
- стручна спрема/образовање: високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова;
- специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године;

-додатна знања/испити/радно искуство:
-знање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1
13. РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ:
















врши пријем, контролу, груписање и књижење улазне и излазне документације и даје налог за
финансијско задуживање;
врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга
примања;
врши обрачун зарада и осталих исплата;
издаје потврде о висини зарада;
врши фактурисање услуга;
води књигу излазних фактура и других евиденција;
води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;
прати измиривање пореских обавеза;
израђује месечне извештаје из делогруга свог рада и одговоран је за њихову тачност;
ажурира податке у одговарајућим базама;
пружа подршку у изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег
извештаја о пословању;
врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке
табеле;
обавља и друге послове по налогу директора.

Република Србија, 15300 Лозница, Јована Цвијића 20
Телефон: 015/878-520; 878-521; Факс: 015/878-523
e-mail: togloznice@gmail.com www.togl.rs

Услови:
 стручна спрема/образовање: средње образовање у трајању од четири године економске
струке,
 додатна знања/испити/радно искуство:
 знање рада на рачунару.
Број извршилаца: 1

14. РЕАЛИЗАТОР ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ






учествује у припреми плана и програма акција и активности промоовисања делатности у
области туризма;
учествује у припреми и одржавању различитих предавања из области рада;
припрема извештаје и информације о спроведеним програмима и активностима у области
промовисања туризма;
непосредно остварује контакте и сарађује са различитим телима, органима,
организацијама у земљи ради унапређења рада Туристичке организације града Лознице
обавља и друге послове по налогу директора

Услови:
- стручна спрема/образовање: средње образовање
-

додатна знања/испити/радно искуство:
знање рада на рачунару;
возачки испит Б категорије.

Број извршилаца: 1
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