
 

            

Na osnovu člana 37  Zakona o turističkim organizacijama ("Sl. list RCG", br. 11/04, 46/07, 
Sl. list CG", br. 73/10, 40/11, 045/14, 42/17, 27/19), člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o 
lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, broj 02/18, 34/19, 38/20) i člana 36 Statuta 
Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, broj 37/19), Skupština Opštine 
Kotor, na V sjednici održanoj 12. 04. 2021. godine, je donijela  

 
ODLUKU o izmjeni Odluke 

o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji 
Opštine Kotor 

 
Član 1 

 
Mijenja se član 5 Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa 
Turističkoj organizaciji Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 
49/19,10/20) i glasi: 
 
,,Obaveza po osnovu članskog doprinosa utvrđena rješenjem nadležnog organa dospijeva 
za plaćanje u roku od 10 dana od dana dostavljanja rješenja.” 
 

Član 2 
Mijenja se član 6 Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa 
Turističkoj organizaciji Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 
49/19,10/20) i glasi: 
 

,,Obveznik plaćanja članskog doprinosa  dužan je do 30.04. tekuće godine Sekretarijatu za 
lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, iskazati i prijaviti ostvarene poslovne 
prihode umanjene za iznos poslovnih rashoda za prethodnu godinu, iskazane pojedinačno 
za svaku organizacionu jedinicu u kojoj obavlja djelatnost iz člana 1 ove odluke, na 
posebno propisanom obrascu PPČD koji je sastavni dio ove odluke. 
Obveznik plaćanja članskog doprinosa dužan je da nadležnom organu prijavi prihod za 
predhodnu godinu umanjen za iznos poslovnih rashoda, iskazan pojedinačno za svaku 
organizacionu jedinicu na obrascu PPČD koji je sastavni dio ove Odluke, kao i akt 
nadležnog organa kojim se utvrđuje djelatnost obveznika. 
Obrazac prijave biće objavljen na sajtu Opštine Kotor.“ 
 

Član 3 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG - 
Opštinski propisi”. 

Broj: 11-016/21-4718            

Kotor, 12. 04. 2021. godine      
 
 
 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR, 
Predsjednica, 

 

Maja Mršulja 


