На основу члана 6 став 1. тачка 2 и 12 и члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“ бр.62/06) и члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“бр.129/07) и члана 41. став 1 тачка 7 Статута општине Блаце, („Службени лист Општине
Блаце“бр.7/08), Скупштина општине Блаце, на седници одржаној дана 13.12.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА И НАКНАДАМА КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА
У Одлуци о општинским административним таксама и накнадама које врши Општинска управа
(„Сл. лист Општине Блаце“, бр.1/09) врши се измена и допуна и то:
Члан 1.
У члану 11. у тачки 7. речи: „школовањем ученика“ замењују се речима: “предшколским и
школксим васптањем и образовањем, образовањем.“
У тачки 8. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају тачке 9, 10, 11 и 12, које гласе:
„9. списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, као и
спискова за кандидовање;
10. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;
11. за потврду о пријему захтева,
12. за потврду о правоснажности или извршености која се ставља на управни акт“.
Члан 2.
После тарифног броја 11. додаје се тарифни број 12. и гласи:
1. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних и моторних возила до 2.5. тоне
носивости у ул. „Краља Петра I“ и у ул. „Карађорђевој“ од центра до раскрснице са ул. “Цара Лазара“,
ради снабдевања робом утврђује се дневна такса по возилу од 50 динара, а годишња такса се утврђује у
износу од 5.000 динара.
2. За одобрење и налепницу за кретање и заустављање теретних моторних возила од 2.5. до 5 тона
носивости у ул. „Краља Петра I“ и у ул. „Карађорђевој“ утврђује се дневна такса по возилу од 80 динара, а
годишња такса се утврђује у износу од 7.500,00 динара
3. За одобрење и налепницу за кретање, заустављање и обављање делатности теретних моторних
возила пеко 5. тона носивости радних машина и специјалних теретних возила у ул. „Краља Петра I“
утврђује се дневна такса по возилу од 100 динара, а годишња такса се утврђује у износу од 10.000 динара.
Напомена:
1. Могућности и услове за заустављање и кретање возила из овог тарифног броја одређује
Општинска управа - Служба за урбанизам, грађевинарство комунално стамбене и имовинско правне
послове, у складу са прописима о саобраћају и Одлуком о техником регулисању саобраћаја на подручју
града Блаца, бр.I-344-597/09.
2. Служба за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, за
годишњу таксу из овог тарифног броја издаје налепнице са одговарајућом ознаком и време важења.
3. Наплату таксе из овог тарифног броја врши Општинска управа – Служба за за урбанизам,
грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове
Тарифни број 13.
За личну доставу на кућну адресу извода из матичних књига и уверења издатих на основу матичне
евиденције , која су наручена путем e mail-a или телефоном, плаћа се такса од 200 динара.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Службеном листу Општине Блаце“)
Бр.I-434-1067/10
У Блацу, 13.12.2010. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Виолета Поповић с.р.

