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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-220/21-I
Датум: 17.12.2021.године
ЛАПОВО

На основу чл. 20. став 1. т. 13. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018, 111/2021 – др.закон ), члана 6. ст.
1. т. 2. и чл. 9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,
47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 111/2021 – др.закон) и
чл. 37. Статута општине Лапово („Службени гласник Општине Лапово“, бр. 2/19),
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној 17. децембра 2021. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

I - Опште одредбе
Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се:  обавеза плаћања општинске административне таксе (у
даљем тексту: такса), таксени обвезник, настанак таксене обавезе, плаћање таксене
обавезе, ослобађање од плаћања таксе и повраћај таксе.

Члан 2.
Такса се плаћа за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње

које Општинска управа и други органи општине Лапово издају, односно обављају у оквиру
послова из изворне надлежности.

Списи и радње за које се плаћа такса, као и висина таксе уређује се таксеном
Тарифом  општинских административних такси која је саставни део ове Одлуке (у даљем
тексту: Тарифа).

Члан 3.
Такса се не може наплатити ако Тарифом није прописана, нити се може наплатити у

већем или мањем износу од прописаног.

II - Таксени обвезник
Члан 4.

Таксени обвезник је физичко, односно правно лице по чијем захтеву се покреће
поступак односно врше радње утврђене таксеном тарифом.

Ако за исту таксу постоји више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана, за који се

плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.

III - Настанак таксене обавезе
Члан 5.

Ако таксеном Тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје:
1. за поднеске у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник - када се записник
саставља;
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2. за решења, дозволе и друге исправе  - у тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
3. за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.

Члан 6.
Такса се плаћа у корист буџета Општине Лапово у тренутку настанка таксене

обавезе, ако овом Одлуком није другачије прописано.

IV - Плаћање таксене обавезе
Члан 7.

Такса се плаћа у прописаном новчаном износу, на прописан рачун број 840-
742251843-73 Општинске административне таксе, број модела 97 са позивом на број  26-
121 .

Потврда о уплати одговарајуће таксе прикључује се предмету.

Члан 8.
У решењу или другој исправи за коју је плаћена такса,  означава се да је такса

плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по коме је такса плаћена.

Члан 9.
Ако обвезник, који је дужан да плати таксу, непосредно поднесе нетаксиран или

недовољно таксиран захтев или поднесак, одговорно лице за пријем захтева или поднесака
затражиће од обвезника да плати прописану таксу у року од десет дана од дана подношења
захтева или поднеска  и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему ће на
поднетом захтеву, односно поднеску сачинити забелешку.

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис
стигне поштом, одговорно лице за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће
таксеног обвезника писаном опоменом да у року од десет дана од дана пријема опомене
плати прописану таксу и таксу за опомену и упозориће га на последице неплаћања таксе.

Ако обвезник уплати таксу у року из става 1 и 2 овог члана, сматра се да је захтев,
односно поднесак од почетка уредно таксиран.

Ако обвезник не уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана наплата таксе и
опомене из става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопштавања обвезнику да је радња извршена.

Ако се наплата таксе не изврши на један од напред наведених начина, наплата таксе
извршиће се принудним путем, у складу са Законом.

Члан 10.
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје

решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи
примерак плаћа се такса као за препис, који не може бити већа од таксе за први примерак.

Члан 11.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није

прописано овом Одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује порески
поступак и пореска администрација.

V - Ослобађања од плаћања таксе

Члан 12.
Ослобађају се плаћања таксе:

1. органи, организације и установе које се финансирају из буџета на свим нивоима власти;
2. организације обавезног социјалног осигурања;
3. установе и јавна предузећа основана од стране Општине Лапово;
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4. Црвени крст Србије;
5. Цркве и верске заједнице регистроване у складу са Законом о црквама и верским
заједницама.

Члан 13.
Такса се не плаћа за:

1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2. списе и радње у поступку за повраћај више плаћених или погрешно плаћених јавних
прихода;
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у актима (решењима, другим
исправама и службеним евиденцијама);
4. списе и радње у поступку остваривања права из социјалне заштите и осигурања,
финансијске подршке породици са децом, предшколског образовања и васпитања,
5. поднеске упућене органу за представке и притужбе;
6. списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези елементарних
непогода и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање одлуком
признатих олакшица,
7. све врсте пријава докумената и преписа докумената који се односе на остваривање права
     пољопривредика, који имају регистровано пољопривредно домаћинство.
8. списе, поднеске и радње прописане чланом 19. Закона о републичким
административним таксама
9.  списе, поднеске и радње за које је Законом прописано да не подлежу плаћању такси и
накнада

Члан 14.
У решењу, исправи, документу или писмену, који се издаје без плаћања таксе, мора

се означити сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе.

VII - Надзор
Члан 15.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши начелник Општинске управе општине
Лапово.

VIII - Казнене одредбе
Члан 16.

Новчаном казном од 4.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице ако:
- у решењу или другој исправи, за кјоју је такса плаћена, не означи да је такса

плаћена, износ који је плаћен и тарифни број по којем је наплаћена
- не обавести обвезника да је за поднети захтев, односно поднесак, дужан да

плати таксу прописану Тарифом за списе и радње у одређеној управној радњи,
односно у управним стварима или таксу не наплати, односно не обавести
надлежни орган ради отпочињања поступка принудне наплате,

- у решењу, исправи или писмену, који се издају без плаћања таксе, не означи
сврху издавања и на основву којег члана ове Одлуке, односно тарифног броја,  је
ослобађање од плаћања таксе или накнаде остварено

IX - Прелазне и завршне одредбе

Члан 17.
Саставни део ове Одлуке чини таксена Тарифа општинских административних

такси.
Члан 18

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о општинским
административним таксама ("Службени гласник општине Лапово" бр. 9/2009, 1/2010 и
3/2019).
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Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику

општине Лапово", а примењује се од 01.јануара 2022.године

 ПРЕДСЕДНИЦА
                    Мирела Раденковић,ср.

ТАКСЕНА  ТАРИФА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

I  ПОДНЕСЦИ
Тарифни  број  1.

                 Динара
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом
    Одлуком није другачије прописано................................................................................ 200,00
2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени
     општинских прописа ................................................................................................... 1.500,00
НАПОМЕНА: 1) Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којим
странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.

Тарифни  број  2.
                                                                                                                                         Динара

1. За жалбе против решења која доноси Општинска управа у поступцима из изворне
надлежности општине, ако овом одлуком није другачије прописано ............................ 450,00
2. За приговор против управних радњи које предузимају органи општине.................. 450,00
3. За уложене ванредне правне лекове............................................................................ 1.000,00

II   РЕШЕЊА
                                                               Тарифни  број  3.

 Динара
1.  За сва решења и друга акта која доноси Општинска управа у поступцима из изворне
надлежности општине, ако овом Одлуком није прописан други износ......................... 500,00
НАПОМЕНА: 1) Ако се доноси једно решење или акт по захтеву више лица, такса по
тачки 1. овог тарифног броја плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење или
акт уручује
2. За сва уверења и потврде које издају органи Општинске управе, ако овом Одлуком

није другачије прописано............................................................................................. 300,00

Тарифни  број  4.
Динара

За списе из радње из области личног стања грађана плаћа се такса и то:
1. закључење брака у радно време     ............................................................................... 500,00
2. закључење брака ван радног времена у просторијама општинске управе............ 1.000,00
3. закључење брака ван просторија општинске управе (хотел, мотел, ресторан и

слично).......................................................................................................................... 6.500,00
4. посебни захтеви у погледу места и времена закључења брака   .......................... 12.000,00

Тарифни  број  5.
                                                                                                                                 Динара

За списе и радње из области општих послова плаћа се такса и то:
1.   увид у списе предмета који се налазе у архиви  ......................................................... 250,00
2.   увид у пројектну документацију која се налази у архиви  ........................................ 250,00
3.  издавање преписа из архиве по сваком листу   ..........................................................   180,00
4.   за опомену којом се обавезник позива да плати таксу  ............................................   200,00
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Тарифни  број  6.
                                                                                                                                   Динара

За списе и радње из комунално-стамбене,имовинско правне области
1. уверење о регулисаним имовинско правним односима у циљу издавања одобрења за
изградњу ради градње пословних и других објеката  ..............................................      1.260,00
2. уверење о непоменутим поступцима из области имовинско правних односа  ......... 230,00
3.  за решење о утврђивању права на надзиђивање и претварање заједничких просторија
     у стамбени и пословни простор..............................................................................     1.900,00
4. захтев за доделу стана и пословног простора у закуп  ..............................................   125,00
5. решење о додели стана и пословног простора у закуп  .........................................    1.260,00
6. решење о исељењу бесправно усељеног лица   ...........................................................  230,00
7. трошкови принудног исељења  .................................................................................   2.415,00
8. закључење уговора о откупу стана  или анекса уговора  .......................................   1.810,00
9. издавање уверења о откупу стана  или копије документа из предмета о откупу
стана......................................................................................................................................  105,00
10. увођење у посед физичких лица по захтеву странке  ...............................................   400,00
11. потврда пројекта парцелације и препарцелације ..................................................... 2.450,00
12. потврда урбанистичког пројекта за комплекс
       - до 2 ха ...................................................................................................................   15.620,00
       - од 2 до 5 ха .........................................................................................................     25.000,00
       - преко 5 ха ..............................................................................................................  35.000,00
13. услови за исправку граница парцела ....................................................................    2.000,00
14. за решење о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању
      Грађевинске парцеле ................................................................................................   2.500,00
15. за решење о поништају правоснажних решења о изузимању градског
     грађевинског земљишта .............................................................................................. 1.200,00
16. за решење о конвертовању права коришћења у право својине уз накнаду
     (члан 103.) ....................................................................................................................  5.400,00
17. за решење о конвертовању права коришћења у право својине уз накнаду
     (члан 104.).....................................................................................................................  5.400,00
18. за решење о утврђивању престанка права коришћења грађевинског земљишта
      у државној својини, ради изградње (члан 109.).......................................................  1.200,00

Тарифни број 7.
Динара

За списе и радње из области привреде:
1.Решење о уношењу имена Лапово у пословно име привредног субјекта и
удружења.......................................................................................................................... 30.000,00

Тарифни број 8.
                 Динара

За списе и радње из области инспекцијских послова
1. преглед пословног простора пре почетка радова од инспекцијског органа   .........    750,00
2. за излазак општинског инспектора на терен ..............................................................    700,00

Тарифни број 9.
Динара

За списе и радње из области урбанизма, изградње и комуналних делатности плаћа се  такса
за физичка и правна лица и то:

1. Издавање информације о локацији.............................................................. 1.500,00
2. Издавање обавештења из области урбанизма, изградње и комуналних

делатности.......................................................................................................2.000,00
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3. Издавање локацијских услова за:

- објекте категорије А...................................................................................3.000,00
- објекте категорије Б...................................................................................8.000,00
- објекте категорије В.................................................................................15.000,00
- објекте категорије Г.................................................................................21.000,00

4.  Издавање грађевинске дозволе и решења о одобрењу извођења радова за:
- објекте категорије А...................................................................................3.500,00
- објекте категорије Б...................................................................................7.500,00
- објекте категорије В.................................................................................10.000,00
- објекте категорије Г.................................................................................20.500,00

5.  Измена решења о грађевинске дозволе (чл.141. и 142.) за:
- објекте категорије А...................................................................................2.200,00
- објекте категорије Б...................................................................................5.200,00
- објекте категорије В...................................................................................6.700,00
- објекте категорије Г.................................................................................13.800,00

6. Издавање решења о привременој грађевинској дозволи (чл.147.) за:
- објекте категорије А...................................................................................2.750,00
- објекте категорије Б...................................................................................6.750,00
- објекте категорије В...................................................................................8.750,00
- објекте категорије Г.................................................................................15.000,00

7. Пријава радова (по чл.147.)...........................................................................1.750,00

8. Пријава завршетка израде темеља објекта .................................................1.750,00

9. Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу...............................1.750,00

10. Издавање употребне дозволе за:
- објекте категорије А...................................................................................5.500,00
- објекте категорије Б...................................................................................9.500,00
- објекте категорије В.................................................................................19.500,00
- објекте категорије Г.................................................................................28.600,00

11.  Издавање потврде о правноснажности решења, у електронској
поцедури........................................................................................................... 500,00

12. Издавање решења за постављање билборда, светлећих реклама
      и сл................................................................................................................2.850,00

13. Издавање решења за постављање и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене

- за тезге и други покретни мобилијар.......................................................2.500,00
- за киоске, летње и зимске баште..............................................................4.200,00
- за заузеће јавне површине за пружање угоститељских услуга у дане веских и

других празника..........................................................................................4.500,00

14.   Прибављање сагласности на техничку документацију у погледу мера
            заштите од пожара............  ........................................................................1.500,00

               15. Поступање по захтеву за прикључење на комуналну инфраструктуру...1.500,00
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Тарифни  број  10.
За списе и радње из области привреде и саобраћаја

За решење:
                                 Динара

1. о условима за уређење простора у области  саобраћаја  ............................................. .505,00
2. о одобрењу за грађење или реконструкцију локалних, некатегорисаних путева, улица,
паркиралишта и путних грађевинских објеката на њима................................................. 505,00
3. о издавању употребне дозволе за изграђене или реконструисане локалне, некатегорисане
путеве, улице, паркиралишта и путне грађевинске објекте на њима ............................. 505.00
4. о заузећу саобраћајних површина.................................................................................1.260,00
5. о раскопавању јавних површина ......................................................................1.260,00
6. о раскопавању саобраћајних површина ......................................................................1.260,00
7. о резервисању паркинг места .................................................................................... 505,00
8. о постављању натписа у појасу поред јавног пута ................................................ 505,00
9. о привременој измени режима саобраћаја ............................................................ 735,00
10.о испуњености услова физичког лица за обављање ауто-такси превоза.................1.260,00
11.о испуњености услова моторних возила за обављање ауто-такси превоза.................505,00
12.о издавању и продужењу такси дозволе  ...................................................................... 505,00
13. о прикључењу прилазног на локалне путеве и улице .................................................505,00
14. о регистрацији и овери редова вожње .........................................................................740,00
15. доношење решења о сечи и орезивању стабала ..........................................................190,00

НАПОМЕНА:У случају раскопавања јавне и саобраћајне површине такса се плаћа само
по једном основу.


