Na osnovu člana 39 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”
broj 2/18, 34/19, 38/20), člana 36 Statuta Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore –
opštinski propisi” broj 37/19), Skupština Opštine Kotor, na 44. sjednici održanoj 28.
07. 2020. godine je donijela
ODLUKU
o dopuni Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima
opštine Kotor
Član 1
U članu 1 Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima
opštine, poslije tačke 9 dodaju se tačke 10, 11 i 12 koje glase:
“10. “Zadužuje se Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, da u javnom pozivu za
izdavanje u zakup na privremeno korišćenje zemljišta i privremenih objekata, čiji
subjekt raspolaganja je Opština Kotor, utvrdi uslov po kome će se najpovoljnijem
ponuđaču, shodno ovoj Odluci, umanjiti cijena zakupa za 50 % u odnosu na ponuđenu
cijenu, u periodu zakupa za 2020. godinu, što će se regulisati ugovorom o zakupu,
nakon sprovedenog postupka po javnom pozivu.
Umanjenje iz predhodnog stava mogu ostvariti najpovoljniji ponuđači po javnom
pozivu za izdavanje u zakup zemljišta i privremenih objekata, čiji subjekt raspolaganja
je Opština Kotor, za lokacije za koje je shodno Programu privremenih objekata
(„Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 26/20) utvrđeno isključivo sezonsko
korišćenje.
11. Oslobađaju se preduzetnici, društva i druga pravna lica koja obavljaju turističkougostiteljsku i trgovinsku djelatnost, kao i fizička lica koja pružaju usluge smještaja i
ishrane turistima uvećanja u iznosu od 50% u odnosu na utvrđenu obavezu plaćanja
naknade za odvoženje i deponovanje smeća u periodu od 01.07. d0 30.09. tekuće
godine na utvrđenu obavezu, a propisanu članom 15 Odluke o održavanju čistoće
(“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 13/11, 37/13, 29/14, 11/16 i 39/17).
12. Oslobađaju se registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Kotor
koji posjeduju ID karticu izdatu od strane Sekretarijata za razvoj preduzetništva,
komunalne poslove i saobraćaj, plaćanja dnevne naknade za korišćenje jednog stola
za prodaju sira i ostalih mliječnih proizvoda, ribe, svježeg i suvog cvijeća, svježeg voća
i povrća, utvrđene Cjenovnikom broj 3192 od 10.09.2012. godine – d.o.o. “Komunalno
Kotor” Kotor”.
Član 2
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom
listu Crne Gore-opštinski propisi”.
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