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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

БРОЈ 4/18 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

  

На основу члана 83. и 108. Закона о 

туризму („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 45/17), члана 5. и 12. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

члана 39. став (2) тачка 34) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 78. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16 и 5/17) 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 05.04.2018. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

о усклађивању организовања и 

пословања  

Јавне установе „Туристичка 

организација општине Костајница“ 

 

Уводне одредбе 

 

I 

 

Овом Одлуком врши се усклађивање 

организовања и пословања Јавне установе 

Туристичка организација општине Костајница 

са Законом о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 45/17), Законом о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

Законом о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број:97716), 

Законом о класификацији дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

66/13), и Уредбом о класификацији дјелатности 

Реублике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 8/14). 

 

Оснивач 

 

II 

 

(1) Општина Костајница (у даљем тексту: 

Оснивач) оснивач је Јавне установе Туристичка 

организација општине Костајница (у даљем 

тексту: Туристичка организација). 

(2) Туристичка организација је основана 

Одлуком о оснивању Туристичке организације 

општине Костајница , број:01-013-446/05 од 

25.03.2005. године. 

 

Назив и сједиште 

 

III 

 

(1) Назив Туристичке организације је: 

Јавна установа „Туристичка организација 

општине Костајница“. 

(2) Скраћени назив установе је: ЈУ „ТОК“.  

(3) Сједиште Туристичке организације је у 

Костајници, Светосавска бб. 

 

Правни статус 

 

IV 

 

Туристичка организација је јавна 

установа и има својство правног лица, које 

стиче уписом у судски регистар код надлежног 

суда. 

 

Врста и обим одговорности 

 

V 

 

(1)У правном промету са трећим лицима 

Туристичка организација иступа у своје име и за 

свој рачун, самостално и без ограничења. 

(2)За своје обавезе Туристичка 

организација одговара без ограничења свим 

својим средствима. 

(3)Туристичка организација је дужна да 

послује у складу са законом, уз обавезност 

поштовања пословних обичаја и посебних 

узанси у туризму. 

 

Дјелатност 

 

VI 

 

Туристичка организација општине оснива 

се ради обављања послова: промоције 

туристичког производа и унапређења развоја 

постојећег и новог туристичког производа, 

унапређивања и развијања свијести о значају 

туризма, привредним, друштвеним, културним и 

мултипликативним ефектима туризма на 

цјелокупан привредни систем и унапређивања 
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општих услова боравка и пружања информација 

туристима. 

 

VII 

 

Дјелатности Туристичке организације су: 

84.13 – Регулисање и допринос 

успјешнијем пословању привреде 

58.11 – Издавање књига 

58.13 – Издавање новина 

58.14 – Издавање часописа и периодичних 

публикација  

59.20 – Дјелатност снимања звучних записа 

и издавање музичких записа 

58.19 – Остала издавачка дјелатност 

47.62 –Трговина на мало новинама, 

папиром и писаћим прибором у 

специјализованим продавницама 

47.78 – Остала трговина на мало новом 

робом у специјализованим продавницама, осим 

оружја и муниције. 

 

VIII 

 

Туристичка организација обавља послове: 

1) Промоције туризма општине, 

2) Унапређивања и промоције изворних 

вриједности општине, као што су 

традиција, обичаји, етнолошко благо, 

3) Стварања претпоставки за валоризацију 

туристичких ресурса општине, 

4) Сарадње и координације са привредним 

субјектима који обављају туристичку 

дјелатност или остале дјелатности које 

су директно или индиректно повезане 

са туристичком дјелатношћу, ради 

заједничког договарања, утврђивања и 

спровођења политике развоја туризма и 

његове промоција у оквиру стратегије 

развоја општине, 

5) Промоције и организовања културних, 

умјетничких, спортских и других 

скупова и манифестација које 

доприносе развоју туристичке понуде 

општине, 

6) Подстицања развоја подручја општине 

која нису укључена или су недовољно 

укључена у туристичку понуду 

општине, 

7) Подстицања и организовања 

активности усмјерених на заштити и 

одржавању културно – историјских 

споменика и других материјалних 

добара од интереса за туризам и њихово 

укључивање у туристичку понуду, 

8) Организовања акција ради очувања 

туристичког простора, унапређивања 

туристичког округа и заштите животне 

средине на подручју општине, 

9) Израде програма и планова промоције 

туризма у складу са Стратегијом 

промоције туризма и програмских 

активности  Туристичке организације 

Републике Српске ( у даљем тексту: 

ТОРС), 

10) Реализовања програма боравка 

студијских група, пружање осталих 

сервисних информација и услуга 

туризма, 

11) Сарадње са удружењима, невладиним 

организацијама из области туризма, 

12) Сарадње са другим туристичким 

организацијама у Републици, односно 

БиХ, 

13) Обраде података о броју и структури 

туриста на подручју општине, те 

прикупљање и обрада свих других 

показатеља битних за праћење 

извршења постављених циљева и 

задатака, и то најмање једном у шест 

мјесеци на годишњем нивоу, 

14) Спровођење анкета и других 

истраживања у циљу утврђивања оцјене 

квалитета туристичке понуде на 

територији општине, 

15) Израде извјештаја о извршењу задатака, 

анализа и оцјена остварења програма 

рада и финансијског плана Туристичке 

организације општине, 

16) Израда извјештаја и информација за 

потребе ТОРС-а, 

17) Оснивање туристичко – информативних 

центара, 

18) Учествовање у дефинисању циљева и 

политике развоја на нивоу општине, 

19) Прикупљање података за потребе 

информисања туриста, 

20) Посредовања у пружању угоститељских 

услуга на селу у апартманима, собама и 

кућама за одмор, 

21) Обезбјеђивање и израда информативно 

– пропагандног материјала којим се 

промовишу туристичке вриједности 

општине као што су: штампане 

публикације, аудио и видео промотивни 

материјал, промоција путем веб 

портала, сувенири, презентације, 

22) Организовање испита за стицање звања 

туристичког водича за туристичка 

подручја која обухватају територију на 

којој се оснивају међуопштинске 

туристичке организације, 

23) Вођење евиденције обвезника 

боравишне таксе на подручју општине 

који не уплаћују или неуредно уплаћују 

боравишну таксу, 

24) Сарадња са надлежним органима 

општине при одређивању радног 

времена угоститељских објеката на 
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територији општине и друге послове од 

интереса за промоцију туризма на 

подручју општине у складу са посебним 

прописима. 

  

IX 

 

(1) Изузетно од тачке VI ове одлуке, 

Туристичка организација може да: 

1) Управља туристичком 

инфраструктуром општине или 

туристичког мјеста, која јој је дата 

на управљање одлуком оснивача, 

2) Управља природним добрима и 

ресурсима који су јој дати на 

управљање одлуком оснивача 

(излетишта, ловишта, паркови, 

плаже, ријеке, природно и културно 

– историјско насљеђе), 

3) Посредује у пружању угоститељских 

услуга на селу, у апартманима, 

кућама за одмор и собама за 

изнајмљивање, 

4) Организује испит за стицање звања 

туристичког водича за туристичка 

подручја (туристичке регије) која 

обухватају територију на којој се 

оснивају међуопштинске туристичке 

организације, 

5) Организује манифестације и 

приредбе, 

6) Објављује туристичке комерцијалне 

огласе у огласним медијима који су 

јој дати на управљање одлуком 

оснивача, 

7) Изнајмљује сајамски простор и 

спортско-рекреативне реквизите, 

8) Продаје сувенире, туристичке карте 

и брошуре, осим сопственог 

промотивног материјала и врши 

продају производа и услуга, 

9) Обавља и друге послове од јавног 

интереса који су у функцији развоја 

туризма и који нису у супротности 

са законом и другим прописима 

(2) Обављање послова из става (1) тачка 8) 

овог члана врши се у складу са 

прописима којим се уређује област 

трговине. 

 

Финансирање и планирање рада  

 

X 

 

(1) Туристичка организација обавља 

дјелатност средствима рада, у објектима и 

на непокретностима које јој оснивач да на 

управљање, као и средствима стеченим из 

других извора. 

(2) Оснивач може повећати вриједност 

основног капитала новим улагањима. 

(3) Оснивач не одговара за обавезе Туристичке 

организације, осим  до износа унесеног 

улога у имовину установе. 

 

XI 

 

Приходи Туристичке организације су: 

1) приходи из буџета општине, 

2) приходи од боравишне таксе, осим 

ако посебним законом није другачије 

прописано, 

3) приходи од обављања послова  из 

члана 8. ове одлуке, а сагласно 

регистрованој  дјелатности,  

4) кредитна  задужења уз претходну 

сагласност оснивача, 

5) донације  и 

6) други  извори. 

 

Међусобна права и обавезе Туристичке и 

Оснивача 

XII 

(1) У циљу обављања дјелатности због 

којих је Туристичка организација основана, 

оснивач: 

1) даје сагласност на годишњи  

програм рада и финансијски план 

Туристичке организације, 

2) даје сагласност на статут и акт о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста, 

3) разматра и усваја годишњи 

извјештај о пословању са финансијским  

извјештајем, 

4) именује и разрјешава органе 

Туристичке организације, 

5) врши и друге надлежности и 

обавезе утврђене овом одлуком, законским 

и подзаконским прописима, којима је 

регулисана ова област. 

XIII 

(1) Туристичка организација је обавезна да за 

сваку пословну годину утврди програм рада 

и финансијски план. 

(2) Годишњи програм рада и финансијски план 

Туристичке организације обавезно садржи 

појединачно утврђене и планиране задатке, 

као и потребна финансијска средства за 

њихово извршавање. 

(3) Након што оснивач да сагласност на програм 

рада и финансијски план, Туристичка 

организација доставља наведене акте  ТОРС-

у. 
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XIV 

(1) Туристичка организација је обавезна да 

приходе из тачке XI. ове одлуке користи у 

складу са њиховом намјеном, програмом и 

финансијским планом усвојеним од 

оснивача, у складу са Законом о туризму, 

законом који регулише наплату боравишне 

таксе, као и у складу са другим прописима. 

(2) Туристичка организација је обавезна да  

донесе извјештај о пословању са 

финансијским извјештајем за претходну 

годину најкасније до краја јуна текуће 

године. 

(3) Након усвајања финансијског извјештаја и 

извјештаја о пословању од стране оснивача, 

Туристичка организација доставља наведене 

акте  ТОРС-у. 

 

XV 

 

Туристичка организација општине, уз 

сагласност оснивача, у циљу планирања, 

координације и управљања туристичким 

активностима, може са другом туристичком 

организацијом, привредним друштвом или 

предузетником који обавља дјелатност из 

области саобраћаја, туризма, угоститељства, 

промета робе и услуга, културе, спорта, 

информисања, конгресних и сајамских 

активности, основати дестинацијску менаџмент 

организацију, односно организацију за 

оперативне, маркетиншке и промотивне 

послове. 

 

Органи Туристичке 

XVI 

Органи управљања Туристичке 

организације  су директор и управни одбор. 

XVII 

(1) Директор руководи Туристичком 

организацијом, представља и заступа  

Туристичку организацију и одговоран је за 

законитост њеног рада. 

(2) Директора Туристичке организације 

именује и разрјешава Скупштина општине, 

након спроведеног поступка јавне 

конкуренције, на период од четири године, 

са могућношћу реизбора. 

 

XVIII 

 

(1) Управни одбор именује и разрјешава 

Скупштина општине, на приједлог 

Начелника општине, након спроведеног 

поступка јавне конкуренције, на период од 

четири године, са могућношћу реизбора. 

(2) Управни одбор има три члана. 

(3) При именовању чланова Управног одбора 

водиће се рачуна о равноправној 

заступљености оба пола. 

(4) Запослени у Туристичкој организацији не 

могу бити чланови њеног Управног одбора. 

 

XIX 

 

Услови и поступак за избор, именовање и 

разрјешење  директора и управног одбора 

Туристичке организације, њихове надлежности, 

права и обавезе, регулишу се Статутом 

Туристичке организације, у складу са законом. 

 

Остале одредбе 

XX 

Надзор над законитошћу рада Туристичке 

организације  врши надлежно министарство. 

XXI 

Туристичка организација је дужна 

извршити усклађивање Статута и општих аката 

са овом одлуком  у року од 60 дана, од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 

XXII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница “. 

Број:01-022-12/18         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:05.04.2018.  Никола Јањетовић, дип.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

  

На основу члана 62. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:71/12 и 52/14), члана 39. став (2) тачка 25) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

5. Уредбе о поступку издавања гаранције 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 21/18) и члана 35. став 

(2) тачка 25) и члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница, број: 5/16 и 5/17), Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

05.04.2018 године донијела је 



05.04.2018.године              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА             Број 4,   стр. 5 

 

 

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке 

о дугорочном кредитном задужењу 

Општине Костајница 

 

I 

У Одлуци о дугорочном кредитном 

задужењу Општине Костајница, број:01-022-

75/17 од 07.07.2017. године („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 9/17), у члану 3. 

алинеја  5. се мијења, а нова гласи: 

„- обезбјеђење кредита: мјенице и бјанко 

налози за пренос уз гаранцију Републике 

Српске. Начин обезбјеђења ће се дефинисати у 

уговору између одабране банке и Општине 

Костајница; 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

Број: 01-022-13/18.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:05.04.2018.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                            

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

  

На основу 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17) Скупштина 

Општине Костајница на сједници одржаној дана 

05.04.2018. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРОГРАМА ОБУКЕ ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

У Програму  обуке одборника Скупштине 

Општине Костајница за 2018. годину, број:01-

022-101/17 од 18.12.2017. године  („Службени 

гласник Општине Костајница“, број:14/17) тачка 

VI се мијења и гласи: 

 

„VI НАДЗОР НАД ПРОВОЂЕЊЕМ 

ПРОГРАМА ОБУКЕ 

 

Надзор над провођењем Програма обуке 

врши Колегиј Скупштине Општине. 

Колегиј Скупштине Општине може 

изузетно измијенити динамику провођења обуке 

и модул обуке, уколико оцијени да не постоје 

материјалне и техничке претпоставке за његово 

одржавање, о чему је дужно извјестити 

Скупштину Општине. 

Предсједник Скупштине је дужан послије 

сваког одржаног модула едукације извијестити 

Колегиј о броју присутних одборника одржаној 

едукацији. 

Годишњи извјештај о реализацији 

Програма рада Скупштине Општине садржи 

поглавље о провођењу Програма едукације 

одборника са именима одборника који су 

прошли едукацију и називима модула 

едукације.“ 

 

II 

Текст испод Табеле динамике провођења 

обуке који гласи „Колегиј Скупштине Општине 

може из оправданих разлога измијенити 

динамику провођења обуке о чему је дужно 

извјестити Скупштину Општине“ се брише. 

 

III 

Тачка IX Програма се брише у цијелости. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“ 

 

Број:01-022-14/18.       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:05.04.2018.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 72. став (1), (2) и (4) 

Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, број:45/17) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 5/17) 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 05.04.2018. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

 

1.Скупштина Општине Костајница даје 

сагласност на Програм рада Туристичке 

организације Општине Костајница за 2018. 

годину, 

 

2.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

 

Број: 01-022-15/18      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум:05.04.2018.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 72. став (1), (2) и (4) 

Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Српске“, број:45/17) и члана 78. 

Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16 и 5/17) 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 05.04.2018. године доноси 

слиједећу: 

 

О Д Л У К У 

 

1.Скупштина Општине Костајница даје 

сагласност на Финансијски план Туристичке 

организације Општине Костајница за 2018. 

годину. 

 

2.Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-16/18            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:05.04.2018.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној дана 05.04.2018. године доноси 

слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се пуна подршка директору Јавне 

здравствене установе „Дом здравља 

Костајница“ за потписивање Уговора о 

пружању и финансирању примарног 

нивоа здравствене заштите у 2018. 

години са Фондом здравственог 

осигурања и за увођење додатних мјера 

штедње у Дому здравља Костајница. 

 

2. Да се издејствује што бољи Анекс 

Уговора са Фондом здравственог 

осигурања који се односи на додатна 

средства за функционисање здравствене 

установе. 

 

3. Да се сви активно укључе у изналажење 

нових извора прихода за финансирање 

примарне здравствене заштите у 

Костајници са посебним фокусом на 

пројекте, грантове и позиве 

међународних организација и страних 

амбасада. 

 

4. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“.  

 

Број: 01-022-17/18     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  

Датум:05.04.2018.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК    

Број: 02-85-6/18. 

Датум: 23.03.2018. године 

 

На основу члана 22. тачка 9., 11, 14. и 15. 

Закона о заштити и спашавању у Ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“ број 121/12) и члана 59. Закона о 

локалној самоуправи Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:97), начелник општине Костајница дана 

23.03.2018. године доноси: 

 

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ РЕДОВНИХ 

МЈЕРА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И СТАЊА 

ПРИПРАВНОСТИ ЗБОГ ПРЕСТАНКА 

ПРИЈЕТЊИ И РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА  

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

КОСТАЈНИЦА 

 

1. Због престанка опасности од поплава,  укида 

се стање редовних мјера одбране од поплава и 

стање приправности на подручју општине 

Костајница, са даном 23.03.2018. године. 

 

 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

 

                            НАЧЕЛНИК  

                         Драго Бундало, дипл.ек.ср
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С А Д Р Ж А Ј 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Одлука о усклађивању организовања и пословања Јавне установе „Туристичка организација општине 

Костајница ………………….……………………………………………………………………………………..1 

Одлука о допуни Одлуке о дугорочном кредитном задужењу Општине Костајницва………………………4 

Одлука о измјени и допуни Програма обуке одборника СО-е за 2018. године………………………………5 

Одлука о давању сагласности на Програм рада ТОК-а за 2018. годину……………………………………...5 

Одлука о давању сагласности на Финансијски пла ТОК-а за 2018. годину………………………………….5 

Закључак за Дом здравља………………………………………………………………………………………..6 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Одлука о укидању редовних мјера одбране од поплава и стања приправности због престанка пријетњи 

ризика од поплава на подручју Општине Костајница………………………………………………………….6 

 

ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

                                                                                                           Свјетлана Бајалица, дипл.правник ср.





 

 

 

 


