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На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 6 став 1.
тачка 3., чл. 7, чл. 11. - чл. 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн., 125/2014 –
усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн.,
104/2016 – др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн. и 95/2018
–  др.  закон)  и члана 30.  став 1.  тачка 13.  Статута општине Лапово („Службени гласник
Општине Лапово“ бр. 8/12, 13/12, 3/13 и 17/17), Скупштина општине Лапово, на седници
одржаној дана  19.02.2019. године, донела је

ОДЛУКУ О
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Лапово и

утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања.
            Таксе из става 1. овог члана представљају локални јавни приход Буџета општине
Лапово.

Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга, за чије

је коришћење законом и овом Одлуком прописано плаћање таксе по тарифи која је
саставни део ове Одлуке.

За коришћење права, предмета или услуга из става 1. овог члана, не може се
уводити посебна такса.

Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга, за чије

је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење
права, предмета и услуга.

Члан 4.
Локална комунална такса се утврђује у различитој висини зависно од врсте

делатности обвезника, површине и техничко-употребних карактеристика објеката које
обвезници користе и по деловима територије, односно у зонама, у којима се налазе
објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа такса.

Члан 5.
Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу , дужни су да

поднесу пријаву за утврђивање обавеза по основу комуналне таксе , надлежном органу
Општинске управе општине Лапово, најкасније до 15. марта текуће године , односно у
року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета или услуге.

У случају да обвезник не поднесе пријаву у року утврђеном у ставу 1. овог члана,
надлежни орган ће донети решење на основу података надлежног органа који врши упис у
регистар и на основу службених података којима располаже Општинска управа, државни
орган или други орган локалне самоуправе.

Члан 6.
Локалне комуналне таксе уводе се за:

1. Држање средстава за игру („забавне игре“);
2. Истицање фирме на пословном простору;
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и

машина;
Члан 7.

Локалне комуналне таксе се утврђују у годишњем (осим локалне таксе за држање
средстава за игру), односно сразмерно вршењу коришћења права, предмета и услуга.
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До доношења решења надлежног органа обвезник таксе је дужан да у наредној
години плаћа аконтацију таксе у висини обавезе по решењу из претходне године.

Члан 8.
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, наплате,

рокова за плаћање, обрачуна камате, застарелости и других питања, примењују се одредбе
Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

За све што није посебно регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона
о финансирању локалне самоуправе и Закон о пореском поступку и пореској
администрацији.

Члан 9.
Државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и

јединице локалне самоуправе и правна лица чији је оснивач општина ослобођени су
плаћања локалних комуналних такси за коришћење права, предмета и услуга.

Члан 10.
Утврђивање и наплату локалне комуналне таксе врши Општинска управа -

Одељење за буџет,привреду и финансије - Одсек локалне пореске администрације.
Утврђивање и наплату комуналне таксе за држање моторних, друмских и

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, врши Министарство
унутрашњих послова - Полицијска станица Лапово, приликом регистрације возила.

Члан 11.
Утврђује се Тарифа локалних комуналних такси за коришћење појединих права,

предмета и услуге, која чини саставни део ове Одлуке.

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

Општине Лапово“,
Члан 13.

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама („Службени гласник Општине Лапово “ бр. 13/12, 13/13, 10/14 и 5/18).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-45/19-I-04

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

ТАРИФНИ БРОЈ 1.
За држање средстава за игру (забавне игре), на рачунарима, симулаторима,

видео-аутоматима, флиперима и сличним направама које се стављају у погон уз
помоћ новца или жетона, као и билијар, пикадо и друге сличне игре у којима учесник
не остварује добитак у новцу или стварима већ правно на бесплатну игру, плаћа се
комунална такса у месечном износу за свако средство појединачно и то за:

- Рулете(по апарату).............................................................................................. 3.000,00
динара

- Покер апарате, аутомате са новчаним добитком (по апарату).......................... 800,00
динара
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- Билијар (по столу) ..................................................................................................300,00
динара

- Томболе ...................................................................................................................300,00
динара

- Кладионице.......................................................................................................... 3.000,00
динара

- Флипере, компјутере и остале апарате и средства за игру (по апарату)…….. 300,00
динара

НАПОМЕНА:

 1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у месечном износу.
 2. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице или предузетник који држи
средства и апарате за забавне игре, односно приређује забавне игре у простору.
3. Обавеза плаћања таксе настаје даном почека држања средстава за игру.
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, до 15. у месецу
за претходни месец.
ТАРИФНИ БРОЈ 2.
             За истицање фирме на пословном објекту , плаћа се комунална такса у годишњем
износу и то:

1. За правна лица и предузетнике према врсти делатности :
- Делатност промета нафте и нафтних деривата ( на коридору 10)............. 500.000,00

динара
- Делатност промета нафте и нафтних деривата ( на магистралном путу). 150.000,00

динара
- Делатност електропривреде............................................................................450.000,00

динара
- Делатност ПТТ саобраћаја и телекомуникација...........................................450.000,00

динара
- Делатност пословних банака и других пословних јединица банка , осигуравајућих

завода и других финансијских организација............................................................
450.000,00 динара

- Делатност мењачница....................................................................................... 50.000,00
динара

- Делатност испоруке природног гаса за привреду и домаћинства...............450.000,00
динара

- Делатност кладионица, томбола, коцкарница и сл.......................................200.000,00
динара

- Делатност ноћних барова................................................................................150.000,00
динара

- За правна лица која су,  према Закону који уређује област рачуноводства,
разврстана у велика правна лица, а која нису обухваћена тачком 1., према
подручју :

- На подручју Прве зоне .................................................................................. 112.000,00
динара

- На подручју Друге зоне....................................................................................79.000,00
динара

- На подручју Треће зоне……………………………………………………....64.000,00
динара
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2. За правна лица која су према Закону који уређује област рачуноводства
разврстана у средња правна лица, за правна лица која су  према Закону који
уређује област рачуноводства  разврстана у мала правна лица која имају
годишњи приход преко 50.000.000,00 динара и предузетнике, а који нису
обухваћени тачком 1., према подручју :

- На подручју Прве зоне .............................................................................. 90.000,00
динара

- На подручју Друге зоне…………………………………………………...65.000,00
динара

- На подручју Треће зоне…………………………………………………....50.000,00
динара

НАПОМЕНА:

1. Фирмом, у смислу овог тарифног броја, сматра се сваки назив/име које упућује на
то да правна лица, односно физичка лица самостално обављају  делатност личним радом,
обављају одређене делатности или занимање.
            2. Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се за сваку истакнуту фирму,
односно назив, без обзира где је истакнут и у ком облику. Ако се на једном месту налази
више истакнутих фирми или назива истог облика, комунална такса се плаћа само за једну
фирму, односно назив.
            3.Такса по овом тарифном броју утврђује се годишње, посебним решењем
надлежног органа, односно сразмерно времену истицања фирме, а плаћа се месечно у
висини 1/12 годишњег износа и то до 15. у месецу за претходни месец.
            4.  Комунална такса се правним лицима и предузетницима умањује за 20% уколико
се целокупни износ комуналне таксе уплати у целости у року од 15 дана од дана добијања
решења.
           5.  За правна лица и предузетнике из става 1.  тачка 3.  такса се за сваки наредни
објекат умањује за 50% (осим за објекте наведене у тач.1.)
           6. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и организације, органи и
организације локалне самоуправе, јавне установе, политичке и друштвене организације и
удружења грађана.
           7.   Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење за
буџет,привреду и финансије Општинске управе Лапово – Одсек локалне пореске
администрације, издавањем решења на почетку године и континуирано у току године за
обвезнике који отпочну са радом током године.
           8. Зоне по овом тарифном броју одређене су у складу са Одлуком о одређивању зона
и најопремљенијих зона на територији општине Лапово („Службени гласник Општине
Лапово “ бр. 12/13) .
            9. Контролу примене овог тарифног броја врши Комунална инспекција Скупштине
општине Лапово.

ТАРИФНИ БРОЈ 3.

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, приликом регистрације возила плаћа се комунална такса у износу
следећим износима:

1. За теретна возилa:
-за камионе до 2т носивости.................................................................................... 1.420,00
динара
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-за камионе од 2т до 5т носивости.......................................................................... 2.000,00
динара
-за камионе од 5т до 12т носивости........................................................................ 3.320,00
динара
-за камионе преко12т носивости............................................................................. 4.740,00
динара
2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)........................... 400,00

динара
3. За путничка возилa:

- До 1.150 цм3......................................................................................................480,00
динара

- Од 1.150 цм3 до 1.300 цм3………………………………………………….. 950,00
динара

- Од 1.300 цм3 до 1.600 цм3............................................................................1.420,00
динара

- Од 1.600 цм3 до 2.000 цм3........................................................................... 2.000,00
динара

- Од 2.000 цм3 до 3.000 цм3........................................................................... 2.850,00
динара

- Преко 3.000 цм3.............................................................................................4.740,00
динара

4. За мотоцикле:
- До 125 цм3.........................................................................................................390,00

динара
- Од 125 цм3 до 250 цм3.....................................................................................570,00

динара
- Од 250 цм3 до 500 цм3........ …………………………………………………950,00

динара
- Од 500 цм3 до 1.200 цм3…………………………………………………...1.140,00

динара
- Преко  1.200 цм3............................................................................................1.420,00

динара
5. За аутобусе и комби бусеве ………………………40,00 динара по регистрованом

седишту
6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне

приколице за превоз одређених врста терета:
- До 1т носивости................................................................................................390,00

динара
- Од 1т до 5т носивости......................................................................................670,00

динара
- Од 5т до 10т носивости....................................................................................910,00

динара
- Од 10т до 12т носивости…………………………………………………...1.230,00

динара
- Преко  12т носивости....................................................................................2.000,00

динара
7. За вучна возила (тегљаче):

- Снаге мотора до 66 киловата........................................................................1.420,00
динара

- Снаге мотора од 66 до 96 киловата..............................................................2.000,00
динара

- Снаге мотора од 96 до 132 киловата……………………………………....2.370,00
динара
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- Снаге мотора од 132 до 177 киловата..........................................................2.850,00
динара

- Снаге мотора преко 177 киловата................................................................3.790,00
динара

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела ……..  800,00
динара

9. Локална комунална такса  по овом тарифном броју не плаћа се за:
- возила Хитне помоћи, Црвеног крста, здравстене и ветеринарске службе;
- путничка возила и мотоцикли војних и цивилних инвалида и инвалида са 60% и више
телесних оштећења и оштећења доњих     екстремитета од 60% и више, ако возило служи
за њихов превоз;
- друмска моторна возила за вршење комуналних служби , дистрибуције електричне,
ватрогасне службе полиције, армије и ТО;
- пољопривредна возила и пољопривредне машине;

Износ локалне комуналне таксе из овог тарифног броја усклађује се годишње са
годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган  надлежан за
послове статистике, при чему се заокружење врши тако што се износ до пет динара не
узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара. Годишњи износ
утврђених локалних комуналних такси из става 2. овог тарифног броја не може бити већи
од највиших усклађених износа који објављује Влада Републике Србије на предлог
министарства надлежног за послове финансија.

НАПОМЕНА:

1. Обвезник из овог тарифног броја је правно лице, предузетник и физичко лице на чије се
име региструје моторно, друмско и прикључно возило.
2. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње приликом регистрације
моторног возила код МУП Републике Србије, ПС Лапово, на одговарајући рачун у корист
буџета општине Лапово.
3. Ималац моторног возила дужан је да приликом регистрације моторног возила поднесе
надлежном органу за регистрацију доказ о плаћеној такси по овом тарифном броју на
одговарајући рачун.


