
ДЕЛАТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КУЧЕВО

Туристичка организација Кучево обавља послове:

1. промоције и развоја туризма јединице локалне самоуправе;
2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму

који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на 
програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;

3. доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са 
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;

4. обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане 
публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - 
интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, 
итд.);

5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој 
територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;

6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 
културних и других скупова и манифестација;

7. организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 
туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање 
надлежних органа са притужбама туриста и др.);

8. управљача туристичког простора;
9. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 

домаћинству;
10. подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора;
11. израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 

области туризма;
12. припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација;
13. у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са 

законом, оснивачким актом и статутом.

   
Туристичка организација Кучево може обављати и споредне делатности као што су:

1. 47.78 - Остала трговина на мало новим производима у специјализованим 
продавницама (продаја на мало сувенира, рукотворина,религијских предмета и сл.)

2. 55.10 -  Хотели и сличан смештај ( услуге смештаја у хотелима, туристичким 
насељима, мотелима,сеоским туристичким домаћинствима, објектима домаће 
радиности и други објекти за смештај туриста).

3. 55.20 - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак ( у апартмани и бунгаловима, 
сеоским кућама, брвнарама ).

4. 55.30 - Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице ( услуге 
смештаја за краћи боравак посетилаца у камповима, камповима за туристике 
приколице, рекреативним и кампова за лов и риболов; издавање простора и објеката за
рекреацију; услуге смештаја у заштићеним склоништима или на отвореном простору 
намењеном за постављање шатора или врећа за спавање).

5. 56.10 - Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката .



6. 58.11- Издавање књига ( брошуре, проспекти и сличне публикације ).
7. 58.19 - Остала издавачка делатност (издавање каталога, фотографија, гравира и 

разгледница, рекламног материјала и осталог штампаног материјала).
8. 73.11- Делатност рекламних агенција ( креирање и објављивање реклама у новинама, 

часописима, на радију, на телевизији, на интернету и другим медијима; креирање и 
постављање реклама на отвореном простору, уређивање штандова, управљање 
маркентишком кампањом,промовисање производа, маркентишке активности идт.).

9. 79.12 - Делатност тур-оператора ( организовање и спајање путовање која су продата 
преко туристичких агенција или директно преко тур-оператора; превоз, смештај, 
храну, посете музејима, историјским и културним местима,позориштима, музичким и 
спортским манифестацијама).

10. 79.90 - Остале услуге резервације и делатности повезане с њима ( услуге резервације и
остале услуге повезане с путовањима; продају улазница за културне, спортске и 
забавне приредбе; помоћ туристима и посетиоцима; промовисање туристичке понуде 
и сл.).

11. 82.30 - Организовање састанака и сајмова ( обухвата организацију,промоцију или 
вођење послова приликом одржавања сајмова, конгреса и састанака).

12. 84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.
13. 93.19- Остале спортске делатности ( активности повезане са промоцијом спортских 

догађаја).
14. 94.11- Делатност пословних удружења и удружења послодавца ( активности 

организација чији се чланови удружују ради развоја и унапређења рада пословних 
субјеката у одређеној области; ширење информација, односи с јавношћу и сл. ).

Туристичка организација обавља и друге делатности,  ако су исте у складу са законом.  О
промени  делатности  одлучује  Управни  одбор  Туристичке  организације,  уз  сагласност
оснивача.

 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
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