
Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 15. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 
42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i "Sl. list CG", broj 88/09, 3/10, 73/10 ,38/12 i 10/14), člana 62. 
stav 1. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/03 i 44/03 i "Sl. list 
CG", br. 5/08, 51/08 i 74/10) i člana 30. Statuta Opštine Kotor ("Sl. list Opštine Kotor", broj 
3/04 i "Sl. list CG- opštinski propisi", br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Skupština Opštine 
Kotor, na sjednici održanoj 19. 05. 2016. godine, donijela je 
 

ODLUKU 
o davanju saglasnosti za obezbjeđenje bankarske garancije ili kredita  

“FK Bokelj” Kotor 
 

Član 1. 
Daje se saglasnost da Opština Kotor bude garant za obezbjeđenje bankarske garancije 
korisnika “FK Bokelj” Kotor. 
Garancija se izdaje radi obezbjeđenja reprogramiranja poreskog duga kod Ministarstva 
finansija Crne Gore, a sve u cilju dobijanja licence za učešće u kvalifikacijama za Ligu 
Evrope. 

Član 2. 
Saglasnost Iz člana 1. ove Odluke daje se za obezbjeđenje bankarske garancije ili kredita  na 
iznos od 35.773,00 eura sa rokom važenja godinu dana od dana izdavanja bankarske garancije 
ili kredita. 
Opština Kotor se obavezuje da izda mjenicu i mjenično ovlašćenje koje će služiti za 
obezbjeđenje garancije za iznos i u roku iz stava 1. ovog člana.  

Član 3. 
Sredstva Budžeta Opštine Kotor za 2016. godinu iz sredstava stavke “Transferi sportskim 
klubovima” služiće kao garant kreditnog zaduženja iz člana 2. ove Odluke na način što će se u 
slučaju neizmirivanja istog izmiriti od strane davaoca garancije, a na račun opredijeljenih 
sredstava Budžeta za 2016. godinu za potrebe “FK Bokelj” iz stavke “Transferi sportskim 
klubovima”, uz umanjenje pripadajućih sredstava “FK Bokelj” u iznosu iz člana 2. ove 
Odluke.  

Član 4. 
U slučaju protesta garancije i povlačenja sredstava od Opštine Kotor FK “Bokelj” je obavezan 
da vrati isplaćena sredstva Opštini Kotor po protestnoj garanciji. 
Kao sredstva obezbjeđenja FK “Bokelj” u slučaju protesta garancije i povlačenja sredstava od 
Opštine Kotor, dužan je dostaviti Opštini Kotor dvije potpisane i ovjerene bjanko mjenice sa 
mjeničnim ovlašćenjima. 

Član 5. 
Ovlašćuje se predsjednik Opštine da potpiše Ugovor o jemstvu na ime obezbjeđenja plaćanja 
kreditnog zaduženja iz člana 2. ove Odluke. 
O izvršenju ove odluke staraće se Sekretarijat za loklane prihode, budžet i finansije. 
 

Član 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu CG - opštinski propisi". 
 
 
Broj: 11- 7066      SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR 
Kotor, 19. 05. 2016. godine      Predsjednik, 
                      Nikola Bukilica  


