На основу члана 32. ст. 1 тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 11. и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13,125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17,89/18 и 95/18) и
члана 40. став 1. тачка 42. Статута општине Дољевац („Сл. лист града Ниша“, бр. 127/18),
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 20.09.2019. године, донела је

Одлуку о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Ниша“ бр. 110/18, 13/19 и 36/19),
у ТАРИФИ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ у Тарифном броју 3. у
делу „Напомене“ став 4. мења се и гласи:
„Таксу из овог тарифног броја не плаћају:
1) особе са утврђеним инвалидитетом са 80% или више процената телесног оштећења, за један
лични аутомобил који имају у свом власништву, односно који користе по основу уговора о лизингу;
2) особе код којих је утврђено телесно оштећење које има за последицу неспособнст доњих
екстремитета 60% или више процената, за један лични аутомобил који имају у свом власништву,
односно који користе по основу уговора о лизингу;
3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима
родитељи непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од њих,
прво региструје у једној години;
4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са
инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом - за возила прилагођена
искључиво за превоз њихових чланова;
Лица која испуњавају услове за остваривање права из ове тачке, подносе доказе о
испуњености услова за годину у којој се врши регистрација.“
Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје неизмењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 434-29
У Дољевцу 20.09.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Смиљковић
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