
На основу члана 24.Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017, 113/201 и 95/2018) и члана 26. Статута Туристичке организације „Кучево“ број
717/20 од 29.10.2020. године, дана 26.07.2022. године, доносим

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама

Правилника о организацији и систематизацији послова
у Туристичкој организацији „Кучево“ бр. 748/21 од 08.11.2021.године

и  Правилника о организацији и систематизацији послова
у Туристичкој организацији „Кучево“ бр. 292/22 од 11.04.2022.године

Члан 1.

У  члану  1,  после  целог  става  7.  НАЗИВ  РАДНОГ  МЕСТА:  ИНФОРМАТОР  У  ИНФО
ЦЕНТРУ додаје се:

8. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:
         ОРГАНИЗАТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА
Општи / типични опис посла:

 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.



Стручна спрема / образовање
Високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује  високо  образовање,  почев  од  10.септембра  2005.  године  или  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, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године
или 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.

УРЕЂЕНИ КОЕФИЦИЈЕНТ:  13.30           
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА :     1

9. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:
ТУРИСТИЧКИ АНИМАТОР:

Општи / типични опис посла:
 пружа потребне иформације туристима;
 дистрибуира брошуре и други бесплатни промотивни материјал;
 ради на сајмовима туризма  и на привремено отвореним информативним пунктовима.
 контролише залихе промотивног материјала у информативном центру;
 продаје сувенире, публикације и друге артикле и дневно води евиденцију;
 организује прихват гостију и разгледање града и околине;
 организује и реализује излете;
 предлаже програм рекреације и анимације на туристичком локалитету;
 реализује усвојен програм.

Стручна спрема / образовање
 средње образовање

Додатна знања / радно искуство
 знање страног језика;
 знање рада на рачунару;
 положен стручни испит за туристичког водича / туристичког аниматора.

УРЕЂЕНИ КОЕФИЦИЈЕНТ:  11.10        
БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА :     1



                                                     Члан 2 
У  осталим  одредбама,  Правилник  о  организацији  и  систематизацији  послова  у  Туристичкој
организацији бр. 748/21 од 08.11.2021.године остаје не промењен. 

                                                      Члан 3
Овај Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у
Туристичкој  организацији ступа на  снагу осмог дана од дана објављивања на огласној  табли
Туристичке  органиозације  „Кучево“  Кучево  ,  а  после  давања  сагласности  општинског  већа
општине Кучево.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
После  вишемесечних  активности  и  повећаног  обима  посла,  установио  сам  да  су  у

Установи неопходна још два радна места у основној делатности и то:
1. ОРГАНИЗАТОР ЗА РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА
2. ТУРИСТИЧКИ АНИМАТОР

Како је Установа остала без једног радника као технолошки вишак у почетку године, средстава у
маси плата постоје за ова два радна места.

    ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
     К У Ч Е В О
     д и р е к т о р 

                                                                                                                         Александар Илић


