
 Na osnovu člana 39 i  59, a u vezi sa članom 154 stav 2 i 4 Zakona o socijalnoj i 
dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17, 
50/17, 59/21), člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/18, 
34/19, 38/20) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 37/19), 
Skupština opštine Kotor, na VIII sjednici održanoj  24. 03. 2022.godine, donijela je 

 

 
 

ODLUKU 
 o izmjeni i dopuni Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite 

 
 

Član 1 
 U Odluci o pravima iz socijalne i dječje zaštite ("Sl. list CG - opštinski propisi", br. 
28/21) u članu 6 stav 1 tačka 1 alineja 2, nakon riječi “troškova” dodaje se riječ 
“cjelodnevnog”. 
 

Član 2 
 Poslije člana 9, u  podnaslovu, a nakon riječi “troškova” dodaje se riječ 
“cjelodnevnog”. 

Član 3 
 Član 10 se mjenja i glasi: 
 “Pravo na troškove cjelodnevnog prevoza, učenika/ca sa teritorije opštine Kotor, za 
vrijeme trajanja obrazovanja imaju djeca i mladi, učenici/e osnovne i srednje škole, čiji se 
roditelji vode kao nezaposleni kod Zavoda za zapošljavanje, odnosno korisnici su MOP-a. 
 Pravo na troškove cjelodnevnog prevoza, učenika/ca sa teritorije opštine Kotor, za 
vrijeme trajanja obrazovanja imaju, djeca i mladi, učenici/e osnovne i srednje škole, čiji se 
roditelji vode kao nezaposleni kod Zavoda za zapošljavanje, odnosno korisnici su MOP-a, 
a bave se vannastavnim, sportskim i sličnim aktivnostima na teritoriji opštine Kotor .” 
 Pravo iz stava 1 i 2 ovog člana isplaćuje se najviše u protivvrijednosti jedne 
cjelodnevne mjesečne pretplatne karte za odnosnu godinu. 
 Izuzetno, pravo na troškove prevoza učenika/ca, za vrijeme trajanja obrazovanja 
imaju i djeca i mladi, učenici/e osnovne i srednje škole, nastanjeni na teritoriji opštine Kotor 
za koju nije obezbijeđen redovni linijski prevoz”. 
 

Član 4 
 U članu 22 stav 1 nakon riječi “troškova” dodaje se riječ “cjelodnevnog”. 
 U članu 22 na kraju stava 3 briše se tačka i dodaju se riječi “i odgovarajuća potvrda 
da se djeca i mladi, učenici/e osnovne i srednje škole bave vannastavnim, sportskim i 
sličnim aktivnostima na teritoriji opštine Kotor .” 
 

Član 5 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - 
opštinski propisi". 
 
 
Broj: 11- 016/22-4969 
Kotor, 24. 03. 2022. godine 

 
Skupština Opštine Kotor 

Predsjednica, 
Maja Mršulja 


