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На основу поглавља IV, одјељак 
А,  члана 23. став (1), тачка б), а у вези 
са чланом 17. тачка г) и 18. став (2) Ус-
тава Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, бр. 
8/98, 10/00, 5/03 и 8/04), члана 76. став 
(2), 77. став (2) и 81. став (1) Закона о ту-
ризму Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
9/20 и 3/22) и члана 109. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“ 
број:3/18 и 6/19), Скупштина Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 24. 
редовној сједници, одржаној 31.05.2022. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ БОСАНСКО-

ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 
ГОРАЖДЕ 

 
 
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

 
(1) Овом се Одлуком оснива Туристи-

чка организација Босанско-подри-
њског кантона Горажде.   

(2) Оснивач Туристичке организације 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде је Босанско-подрињски кан-
тон Горажде (у даљем тесту: Кан-
тон). 
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Члан 2. 
(Назив, правни статус и сједиште 

Туристичке организације) 
 
(1) Назив Туристичке организације 

гласи: „Туристичка организација 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“.  

(1) Скраћени назив Туристичке орга-
низације је ТОБПК Горажде. 

(2) Туристичка организација има сво-
јство правног лица и уписује се у 
судски регистар. 

(3) Рад Туристичке организације је ја-
ван, што се остварује на начин пр-
описан статутом  Туристичке орга-
низације. 

(4) Сједиште Туристичке организације 
је у Горажду, улица Синан-паше 
Сијерчића број 19. 

 
 
II - ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА  
       ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 3. 
(Оснивање Туристичке 

организације) 
 

Туристичка организација Боса-
нско-подрињског кантона Горажде се 
оснива ради стварања и промицања 
идентитета и угледа туризма Кантона, 
планирања и проведбе заједничке ст-
ратегије и концепције промоције тури-
зма, предлагања и изведбе промотив-
них активности у Кантону, Федераци-
ји БиХ, регији и иностранству од заје-
дничког интереса за све субјекте у ту-
ризму, те подизања нивоа квалитета 
цјелокупне туристичке понуде, а све у 
складу са одредбама Закона о туризму 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде“, број: 9/20 
и 3/22), (у даљем тексту: Закон). 
 

Члан 4. 
(Циљеви Туристичке организације) 

 
Циљеви оснивања Туристичке 

организације су:  
 

а) промоција туристичког производа  
    Кантона, 
б) подстицања и унапређења развоја  
    постојећег туристичког производа, 
ц) подстицања и унапређења развоја  
    новог туристичког производа, 
д) унапређења и развијања свијести о  

значају туризма, привредним, друш-
твеним, културним и мултиплика-
тивним ефектима туризма на цјело-
купни привредни систем и 

е) унапређење општих услова боравка  
туриста и пружања информација 
туристима. 

 
Члан 5. 

(Дјелокруг рада ТОБПК Горажде) 
 
(1) Дјелатност туристичке организац-

ије првенствено подразумијева ос-
тваривање јавног интереса у обла-
сти туризма. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, 
ТОБПК Горажде може да обавља 
сљедеће послове: 

 

а) обједињава свеукупну туристичку  
    понуду Кантона, 
б) устројава и проводи оперативно ис- 

траживање тржишта за потребе про-
моције туризма Кантона, 

ц) израђује програме рада и планове  
промоције туристичког производа, 
водећи рачуна о посебностима сва-
ког туристичког подручја, а у скла-
ду са Стратегијом развоја туризма,  
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Планом промоције туризма  и Прог-
рамом развоја туристичког производа, 

д) утврђује финасијски план за сваку  
     пословну годину, 
е) устројава, проводи и надзире све ра- 

дње промоције туристичког произ-
вода Кантона у складу са утврђеним 
смјерницама, годишњим програмом 
рада и финансијским планом, 

ф) анализира и оцјењује сврсисходно- 
ст и дјелотворност предузетих про-
мотивних радњи, те у складу са по-
стигнутим учинцима и налазима 
сталних тржишних испитивања и 
порука, предлаже и предузима од-
говарајуће мјере и радње, 

г) успоставља и уређује туристички  
информациони систем у складу са 
информационим системом Канто-
на, Федерацијом БиХ и европским 
стандардима, 

х) обавља општу и туристичку инфо- 
рмативну дјелатност, прикупља и 
сређује све врсте туристичких инфо-
рмација и ставља их на располагање 
јавности, 

и) сарађује с националним туристич- 
ким организацијама других земаља, 
специјализованим међународним 
регионалним туристичким органи-
зацијама, те предузима мјере укљу-
чивања у различите мултинациона-
лне и регионалне промотивне ту-
ристичке пројекте и програме, 

ј) усклађује интересе, пружа подршку  
и координира начине извршења св-
их планских и програмских задатака 
туристичких организација свих ни-
воа, 

к) предузима мјере и активности за ра- 
звој и промоцију туризма у туристи-
чки неразвијеним дијеловима Кан-
тона, 

л) обавља и друге послове којима се  
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осигурава успјешно дјеловање систе-
ма туристичких организија и прово-
ђење свих постављених планова, пр-
ограма и задатака, 

м) координира активности са осталим  
туристичким организацијама на по-
стављању туристичке сигнализације, 

н) користи приходе из члана 78. Зако- 
на, у складу са њиховом намјеном, 
програмом и финансијским планом 
усвојеним од оснивача, у складу са  
Законом, законом који регулише на-
плату боравишне таксе, као и у 
складу са другим прописима, 

о) подноси извјештај о раду и финан- 
сијски извјештај о пословању за пре-
тходну годину Влади Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем 
тексту: Влада) и Скупштини Босан-
ско-подрињског кантона Горажде (у 
даљем тексту: Скупштина) путем 
Министарства за привреду Босанско 
-подрињског кантона Горажде (у да-
љем тексту: Министарство) најкас-
није са истеком крајњег рока за ус-
вајање финансијског извјештаја о по-
словању јавних установа утврђеним 
посебним прописима. 

(3) Финансијски извјештај обавезно са-
држи и податке о извршењу прог-
рама рада по појединачно утврђен-
им задацима, утрошена финансиј-
ска средства за њихову реализаци-
ју, податке о утрошеним средстви-
ма за рад туристичких организаци-
ја, посебно податке о стеченим при-
ходима, начин и сврху трошења 
средстава јавних прихода, те оства-
рење укупних прихода и укупни 
финансијски резултат пословања. 

(4) ТОБПК Горажде обавља и друге ак-
тивности којима се обезбјеђује усп-
јешно провођење промоције тури-
зма, као и остале активности од јав- 
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ног интереса у области туризма по 
налозима и упутама Министарства. 

(5) ТОБПК Горажде је обавезна да при-
ликом израде плана промоције ту-
ризма Кантона, а прије његовог уп-
ућивања Министарству, обави јав-
ну расправу са туристичким орга-
низацијама нижих нивоа власти у 
Кантона, уколико исте постоје. 

 
 
III - НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА  
         УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ 
         ОРГАНА 
 

Члан 6. 
(Унутрашња организација  

ТОБПК Горажде) 
 
(1) Органи ТОБПК Горажде су: 

 

1. Надзорни одбор Туристичкеор-
ганизације Кантона (удаљем те-
ксту: Надзорни одбор),  

2. Директор Туристичке органи-
зације Кантона (у даљем тексту: 
директор).   

 

(2) Чланове Надзорног одбора и дире-
ктора именује и разрјешава Влада  
на приједлог министра за привре-
ду (у даљем тексту: министар). 

(3) Органи ТОБПК Горажде именују 
се на период од четири године с 
могућношћу једног реизбора. 

(4) У случају престанка мандата члана 
органа прије истека времена на 
које је биран, нови члан се бира на 
вријеме до истека мандата на који 
је изабран претходник. 

(5) При именовању чланова надзорн-
ог одбора из става (1) овог члана, 
водиће се рачуна о равноправној 
заступљености оба спола. 

(6) Чланови органа одговорни су за за- 
конито и савјесно обављање својих  
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дужности. 
 

Члан 7. 
(Надзорни одбор ТОБПК Горажде) 

 
(1) Надзорни одбор има три члана и 

то предсједника и 2 (два) члана. 
(2) У Надзорни одбор обавезно се име-

нује један представник Министар-
ства, а остали чланови именују се 
из реда научних и стручних лица 
из области туризма. Предсједника 
и чланове Надзорног одбора ТОБ-
ПК Горажде именује и разрјешава 
Влада  на приједлог министра и то 
након проведене процедуре јавног 
огласа у складу са Законом о мини-
старским, владиним и другим име-
новањима Федерације БиХ. 

(3) Надзорни одбор: 
 

а) доноси статут ТОБПК Горажде, 
б) доноси пословник о свом раду, 
ц) доноси годишњи програм рада са  
     финансијским планом, 
д) усваја годишњи извјештај о посло- 
    вању и завршни рачун, 
е) доноси одлуку о оснивању инфор- 

мативних центара у Федерацији 
БиХ, регији и иностранству, 

ф) доноси правилник о раду, 
г) одлучује о кориштењу средстава у  
     складу са законом и статутом, 
х) обавља и друге послове утврђене за- 
     коном и статутом. 
(4) Акт из става (3) тачке а), доноси се 

уз предходну сагласност оснивача, 
док се остали акти из става (3) та-
чки ц), д) и е) овог члана доносе се 
уз сагласност Министарства. 

 
Члан 8. 

(Директор ТОБПК Горажде) 
 
(1) Директора ТОБПК Горажде име- 

03. јун/липањ 2022. 
 

 
нује и разрјешава Влада на прије-
длог Министарства, након прове- 
дене процедуре јавног огласа у ск-
ладу са Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима 
Федерације БиХ. 

(2) Директор представља и заступа 
ТОБПК Горажде, организује и ру-
ководи радом ТОБПК Горажде, 
доноси правилник о организацији 
и систематизацији послова, пред-
лаже акте које доноси надзорни 
одбор, извршава одлуке Надзор-
ног одбора и предузима мјере за 
њихово провођење, стара се о за-
конитости рада, одговара за кори-
штење и располагање имовином и 
врши друге послове утврђене за-
коном и статутом. 

(3) Директор ТОБПК Горажде, поред 
општих услова утврђених Закон-
ом о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације 
БиХ, мора испуњавати и сљедеће: 

а) да посједује ВСС - VII степен стручне  
спреме или први, други или трећи 
циклус Болоњског система образова-
ња са најмање остварених 180 студи-
јских бодова, 

б) најмање 3 (три) године радног стажа  
     након стицања стручне ВСС из тач- 
     ке а). 
 

Члан 9. 
(Врсте туристичких организација) 

 
Туристичке организације на по-

дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде могу бити: 
 

а) Туристичка организација кантона; 
б) Туристичка организације града; 
ц) Туристичке организације општина; 
д) Међуопштинске туристичке орга- 
     низације. 
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Члан 10. 
(Координација активности 
туристичких организација) 

 
(1) Координацију активности ТОБПК 

Горажде и осталих организација у 
Кантону успостављених у складу 
са чланом 77. Закона  врши Мини-
старство. 

(2) Активности из става (1) овог члана 
обухватају израду програмских и 
планских докумената ТОБПК Гора-
жде и усклађивање програмских и 
планских докумената нижих нивоа 
власти, усаглашавање ставова о за-
једничким промотивним активнос-
тима свих туристичких организа-
ција у Кантону на домаћим и ино-
страним тржиштима и њиховом за-
једничком наступу на туристичким 
тржиштима. 

 
Члан 11. 

(Оснивање представништва, 
туристичко информативног  

центра и филијале) 
 

За подручје једног или више ту-
ристичких мјеста са подручја Босанско 
-подрињског кантона Горажде Надзо-
рни одбор ТОБПК Горажде може осно-
вати представништво, туристичко ин-
формативни центар или филијалу. 
 

Члан 12. 
(Опис дјелатности пословнице, 

туристичко информативног центра 
и филијале) 

 
(1) Пословница, туристичко информа-

тивни центар и филијала као посло-
вна јединица  може обављати сљед-
еће дјелатности ТОБПК Горажде: 

 

а) Пружање информација везаних за  
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смјештај, боравак туриста и садржај 
њиховог боравка, 

б) Његовање и развој традиционалног  
     гостопримства, 
ц) промоција, подршка и организација  

традиционалних манифестација, 
фолклорног, забавног, спортског и 
културног карактера, 

д) подршка и организовање акција ус- 
мјерених на очување животне сре-
дине, као и за заштиту и очување 
културног наслијеђа у туристичком 
мјесту, 

е) регистрација и праћење туристич- 
ког промета у туристичком мјесту 
на територији општине, 

ф) пријава домаћих и страних туриста, 
г) сарадња са локалном туристичком  

привредом и њој комплементарним 
дјелатностима, 

х) сарадња са другим субјектима у ту- 
ристичком мјесту, који на било који 
начин учествују у пружању турис-
тичких услуга, 

и) организовање конференција за шта- 
мпу у сарадњи са осталим органима 
ТОБПК Горажде, 

ј) пријем студијских група, иностраних 
и домаћих новинара и 
к) друге послове, у складу са Статутом  

локалне туристичке организације 
уколико је основана, ако не, онда, у 
складу са Статутом туристичке ор-
ганизације Кантона. 

 
(2) У одлуци о оснивању пословнице, 

туристичко информативног цент-
ра или филијале одређује се њихо-
ва дјелатност, правни статус, начин 
оснивања,  као и  предмет њиховог 
пословања, а што ће се детаљније 
прецизирати у одредбама статута 
ТОБПК Горажде. 
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IV - НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА  
         ПОСЛОВАЊА 
 

Члан 13. 
(Финансирање Туристичке 

организације) 
 
(1) Приходи Туристичке организације 

су: 
 

а) приходи из буџета оснивача (сре- 
    дства додијељена по основу посеб- 
    них програма), 
б) приходи остварени прерасподјелом  
    од боравишне таксе у складу са зако- 
    ном који уређује област боравишне  
    таксе, 
ц) чланарине, 
д) приходи од обављања дјелатности  
     из члана 77. став (5)  Закона, 
е) кредитна задужења уз претходну са- 
     гласност оснивача и то највише до  
     20% од укупног износа прихода  
     ТОБПК, 
ф) донације, 
г) приходи из других извора. 
 

(2) Поред извора прихода наведених у 
ставу (1) овог члана, пословање или 
поједине активности туристичке 
организације могу се финансирати 
и додатним средствима која осигу-
равају друге заинтересиране орга-
низације. 

(3) Начин обрачуна износа, наплате, 
уплате, достављања доказа о упла-
ти, обвезнике уплате чланарине и 
остала питања везана за чланарине 
одредиће Влада доношењем подза-
конског акта. 

 
 
V - АКТИ ТУРИСТИЧКЕ  
       ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

03. јун/липањ 2022. 
 
 

Члан 14. 
(Акти Туристичке организације) 

 
Акти ТОБПК Горажде су статут 

и други општи акти којима се регули-
шу односи у Туристичкој организаци-
ји.  
 

Члан 15. 
(Статут Туристичке организације) 

 
(1) Права и обавезе Туристичке орга-

низације утврђују се законом и ста-
тутом Туристичке организације. 

 
Статутом  се утврђује: 
 

а) назив и сједиште Туристичке орга- 
низације Босанско-подрињског кан-
тона Горажде   

б) дјелокруг рада и унутрашња орга- 
     низација туристичке организације, 
ц) надлежност органа управљања и  
     других органа, 
д) начин одлучивања и гласања, 
е) заступање и представљање, 
ф) права, обавезе и одговорности за- 
      послених, 
г) начин организовања послова, 
х) имовина туристичке организације, 
и) начин и поступак измјена статута и  
     других општих аката, 
ј) начин остваривања јавности рада, 
к) однос према оснивачу и друга пита- 

ња од значаја за пословање туристи-
чке организације. 

 

(2) Туристичка организација, односно 
Надзорни одбор доноси статут и 
одлуку о измјенама и допунама ста-
тута уз претходну сагласност Ску-
пштине.  

(3) На статут Туристичке организације 
и његове измјене и допуне саглас-
ност даје Скупштина.  



03. јун/липањ 2022. 
 
 
(4) Статут Туристичке организације и 

његове измјене и допуне објављују 
се у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“.  

 
VI - ПРЕСТАНАК ПОСТОЈАЊА  
         ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 16. 
(Престанак постојања Туристичке 

организације) 
 
(1) ТОБПК Горажде престаје постојати 

на основу: 
 

а) Одлуке Надзорног одбора о преста- 
нку Туристичке организације уз са-
гласност оснивача; 

б) Одлуком оснивача о забрани дјело- 
     вања Туристичке организације. 
 

(2) Одлуку из става (1) тачке б) овог 
члана оснивач доноси из сљедећих 
разлога:  
 

а) ако Туристичка организација доно- 
си опште акте супротно Закону, овој 
Одлуци, статуту или другом пропи-
су или због повреда закона и других 
прописа,  

б) када се у Туристичкој организацији  
не проведу процедуре за избор и 
именовање надзорног одбора, у ск-
ладу са Законом, овом Одлуком, ста-
тутом или другим прописом.  

ц) када се ни у року од 60 дана од дана  
проведених процедура не консти-
туише Надзорни одбор Туристичке 
организације,  

д) ако не изврши мјере које је наложио  
     оснивач. 
 
 
VII  - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
            ОДРЕДБЕ  
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Члан 17. 

(Трошкови оснивања) 
 
(1) Трошкове оснивања Туристичке ор-

ганизације сноси оснивач.  
(2) Овлашћује се Влада – Министарст-

во за привреду да у име оснивача 
сноси трошкове оснивања Туристи-
чке организације, те да, на пријед-
лог министра, именује лице за зас-
тупање и представљање Туристич-
ке организације у поступку поду-
зимања радњи оснивања  и уписа у 
судски регистар. 

 
Члан 18. 

(Примјена Закона) 
 
(1) На питања која нису регулисана 

одредбама ове Одлуке сходно се 
примјењују одредбе Закона о тури-
зму Босаснко-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 09/20 и 3/22), те други за-
конски и подзаконски прописи ко-
ји регулишу ову област. 

(2) Функције наведене у органима Ту-
ристичке организације односе се 
на оба спола.  

 
Члан 19. 

(Ступање на снагу) 
 

Ова Одлука ступа на снагу на-
редног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“.  
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