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Na osnovu člana 7. stav 3.  Zakona o turističkim organizacijama ( “Službeni list RCG”, broj 
11/04 i 46/07 i “ Službeni list CG”,  broj 45/14) i  člana 30. i 32. Statuta Opštine Kotor („Sl. 
list Opštine Kotor“ br 3/04, „Sl. list Crne Gore – opštinski propisi br. 17/08, 31/09, 40/10 i 
4/11) Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 31. 03.  2015. godine, donijela je  
 

 
ODLUKU 

O IZMJENAMA I  DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU  
TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOTOR 

 
Član 1. 

U Odluci o osnivanju Turističke organizacije opštine Kotor (“Službeni list RCG - opštinski 
propisi”, broj 09/05) u članu 2. stava 4. riječi “ Registar turističkih organizacija” zamjenjuju 
se riječima: “Centralni turistički registar”. 
 

Član 2. 
 

Član 6. mijenja se i glasi: 
 
“Zadaci lokalne turističke organizacije su: 
 

1.  unaprijeđenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine za koju je osnovana, 
2. stvaranje uslova za aktiviranje resursa na teritoriji opštine, 
3. saradnja sa pravnim licima, fizičkim licima, udruženjima   i nevladinim organizacijama, 

koje za predmet poslovanja imaju turističku i ugostiteljsku ili njoj komplementarnu 
djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i sprovođenja politike razvoja turizma i 
poboljšanja uslova boravka turista na teritoriji opštine, 

4. izrada turističko propagandnog i drugog informativnog materijala, 
5. podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, umjetničkih, zabavnih, privrednih, 

sportskih i drugih manifestacija koje doprinose obogaćivanju turističke ponude, 
6. pružanje informacija gostima o raspoloživim smještajnim kapacitetima u primarnim i 

komplementarnim ugostiteljskim objektima, ugostiteljskim objektima za pružanje usluge 
pripremanja i usluživanja hrane i pića i kapacitetima privatnog smještaja, kulturnim 
manifestacijama, događajima i drugim servisnim informacijama o turističkim uslugama 
na teritoriji opštine, 

7.pružanje informacija o radnom vremenu zdravstvenih ustanova,banaka, pošte, trgovine i 
drugih informacija potrebnih za boravak turista, 

8.posredovanje i pružanje pomoći prilikom rezervacije i davanje informacija o smještajnim 
kapacitetima ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička organizacija ne 
postoji registrovana Turistička agencija, 

9.  dostavljanje prijave i odjave boravka u skladu sa zakonom, 
10. podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena u 

turistički promet, 
11. podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog prostora, 

životne  sredine i kulturne baštine, 
12. realizovanje programa aktivnosti boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji  svog 

djelovanja, 
13. vođenje evidencije u cilju kontrole i i korišćenja smještajnih jedinica u kondo hotelima i 

vikend stanovima, u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave i sačinjavanje 
izvještaja koji se najmanje dvomjesečno dostavljaju resornom Ministarstvu, 

14. organizovanje turističko informativnih biroa u mjestima za koje ocijeni da su potrebni, 
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15. prikupljanje i obrada podataka( dnevna, nedeljna i mjesečna) o turističkom prometu i 
njihovoj strukturi na području Opštine, kao i izrada mjesečnog izvještaja o turističkom  
prometu za potrebe nadležnog organa lokalne samouprave nadležnog organa za 
poslove statistike i Nacionalne turističke organizacije, 

16. vođenje evidencije o naplati boravišne takse, izletničke i turističke takse i članskog 
doprinosa, u saradnji sa nadležnim organom lokalne uprave, 

17. procjena neobuhvačenog turističkog prometa na nivou opštine u skladu sa 
metodologijom koju propisuje resorno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom 
lokalne uprave, 

18. saradsnja sa nadležnim organima Opštine u cilju donošenja i sprovođenje lokalnih 
mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji opštine, 

19. saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma i 
ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima, 

20. saradnja sa drugim turističkim organizacijama u Crnoj Gori, 
21. sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja  ocjene kvaliteta turističkog 

proizvoda na teritoriji opštine, 
22. izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije, 
23. dostavljanje godišnjeg plana za unapređenje i razvoj turizma na uvid i saglasnost 

Nacionalnoj turističkoj  organizaciji, 
24. obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji opštine 
25. saradnja sa istim ili sličnim organizacijama van Crne Gore, 
26. obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na teritoriji Opštine. 
 

Član 3. 
 
U članu 8. stava 1. poslije alineje 2. dodaje se alineja 3. “Izletničke takse” i alineja 4. 
“Turističke takse”, a u alineji 6. poslije riječi “zakonom”, dodaju se riječi “(prodajom 
suvenira, obavljanjem izdavačke djelatnosti i online – internet prodajom)”. 
Dosadašnje alineje 3, 4, 5 i 6. postaju alineje 5, 6, 7, i 8. 
 

PRELAZNE  ODREDBE 
 

Član  4. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne 
Gore - opštinski propisi”. 
 
Broj: 11-5050 
Kotor, 31. 03. 2015.godine                                                                                              
 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR 
 

PREDSJEDNIK 
 

Nikola Bukilica 
 
 
 
 


