
Na osnovu člana 3 Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore” 
broj 55/16, 74/16, 2/18 i 66/19), člana 16 i 29 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list 
Crne Gore” broj 21/09 i 40/11), člana 34 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list 
Crne Gore” broj 2/18 i 34/19) i člana 36 stav 1 tačka 10 Statuta Opštine Kotor (“Službeni 
list Crne Gore – opštinski propisi” broj 37/19), Skupština Opštine Kotor na 39 sjednici, 
održanoj 30. 04. 2020. godine, donijela je 
 

O D L U K U 
o povjeravanju na upravljanje DOO “Komunalno Kotor” Kotor  

nepokretnosti označene kao kat. parc. 325/3 u KO Stoliv I, LN broj 545, površine 
446m2 radi privođenja namjeni (izgradnje kapele i mjesnog groblja) 

 
Član 1 

 Opština Kotor kao subjekt raspolaganja na kat. parc. 325/3 u KO Stoliv I, LN broj 
545, površine 446m2, koja po DUP-u Stoliv ima namjenu “površine za groblje”, povjerava 
na upravljanje radi obavljanja komunalne djelatnosti DOO “Komunalno Kotor” Kotor.  
 Obavljanje djelatnosti iz stava 1 ovog člana predstavlja djelatnost od javnog 
interesa u skladu sa Zakonom.  
 

Član 2 
 DOO “Komunalno Kotor” Kotor obavezuje se da katastarsku parcelu iz člana 1 ove 
Odluke privede namjeni u skladu sa DUP-om Stoliv, na način da izgradi kapelu sa 
grobnim mjestima. 

Obavezuje se DOO “Komunalno Kotor” Kotor da donese Pravilnik o načinu, 
uslovima i bližim kriterijumima za ostvarivanje prava lokalnog stanovništva (mještana) pri 
kupovini grobnog mjesta pod povoljnijim uslovima (70% od utvrđene cijene grobnog 
mjesta). 

Član 3 
 Opština Kotor i DOO “Komunalno Kotor” Kotor način korišćenja katastarske 
parcele opisane u članu 1 ove Odluke, urediće posebnim ugovorom.  
 

Član 4 
 Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke i praćenja realizacije javnog interesa vršiće 
Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.  
 

Član 5 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu 
Crne Gore – opštinski propisi”.  
 
Broj: 11-016/20-5796 
Kotor, 30. 04.  2020. godine 
 

Skupština Opštine Kotor 
Predsjednik, 

 
Jovo Suđić 


