На основу члана 11. став 1. и члана 7. став 3. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/01 и 93/12) и члана 22.
Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.
8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 03. 12. 2013.
године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 46/12), у Таксеној тарифи, у Тарифном броју 4. у Одељку :
''делатност трговине'' под редним бројем 16 В износ : ''92.000,00 динара'' замењује
се износом : ''48.000,00 динара'', а под редним бројем 16 Г износ : ''48.000,00
динара'' замењује се износом : ''24.000,00 динара''.
Члан 2.
Тарифни број 5. мења се и гласи :
''

ТАРИФНИ БРОЈ 5.
1) за теретна возила
- за камионе до 2 t носивости

1.570

- за камионе од 2 t до 5 t носивости

2.100

- за камионе од 5 t до 12 t носивости

3.670

- за камионе преко 12 t носивости

5.240

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

520

3) за путничка возила
- до 1.150 cm³

520

- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³

1.050

- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³

1.570

- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³

2.100

- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³

3.150

- преко 3.000 cm³

5.240

4) за мотоцикле
- до 125 cm³

420

- преко 125 cm³ до 250 cm³

630

- преко 250 cm³ до 500 cm³

1.050

- преко 500 cm³ до 1.200 cm³

1.260

- преко 1.200 cm³

1.570

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

50

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне
теретне приколице за превоз одређених врста терета
- 1 t носивости

420

- од 1 t до 5 t носивости

730

- од 5 t до 10 t носивости

1.000

- од 10 t до 12 t носивости

1.360

- носивости преко 12 t

2.100

7) за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата

1.570

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата

2.100

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата

2.620

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата

3.150

- чија је снага мотора преко 177 киловата

4.200

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз
пчела

1.050

''
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Аранђеловац, а примењиваће се од 1.1.2014. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-716/2013-01-2 од 03. 12. 2013 године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Обрадовић,с.р

Образложење

Предложеном Одлуком врши се усклађивање комуналне таксе за држање
моторних возила са износима које је утврдила Влада Републике Србије и који су
објављени у ''Службеном гласнику РС'' бр. 99/13.
Наведеним актом истовремено је извршено категорисање возила у складу
са Законом о безбедности саобраћаја.
Осим тога, предложено је смањење таксе за мала правна лица и
предузетнике у области трговине за 50%, с обзиром да је постојећи износ таксе за
истицање фирме на пословном простору знатно увећан у односу на раније
прописане износе ове таксе.
У смислу изложеног, предлаже се доношење ове Одлуке.

СТРУЧНА ОБРАДА :
СТРУЧНА СЛУЖБА ОРГАНА ОПШТИНЕ
ПРЕДЛАГАЧ :
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

