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             На основу члана 32.став 1.тачка 3.Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“,број 129/2007), члана 7. Закона о финасирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“,број 62/2006,47/11 и 93/2012), члана 239. став 3. Закона о накнада
за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“бр, 95/2018), и члана 30.став 1.тачка 13.
Статута општине Лапово („Службени гласник општина Лапово“, број 8/12,13/12,3/13 и
17/17), Скупштина општине Лапово, на  седници одржаној дана 19.02.2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ

ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Члан 1.
Овом одлуком уређују се накнаде за коришћење јавних површина на територији општине
Лапово и то: обвезници плаћања накнаде, основица за накнаду, начин утврђивања  и
плаћања накнаде и друга питања од значаја за утврђивање и плаћања накнаде.

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

• Накнада за коришћење јавних површина је јавни приход који се наплаћује за
коришћење наведеног јавног добра (у даљем текст -накнада);

• Обвезник накнаде је физичко лице, предузетник и правно лице које користи јавну
површину у пословне сврхе и друге сврхе.

Члан 3.
Накнаде за коришћење јавне површине су:

• Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне сврхе и друге
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности

• Накнада за коришћње јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица,  као и за коришћење површине објекта за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на
расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за коју дозволу
издаје надлежни орган јединице ликалне самоуправе

• Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинском
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу
става 1.тачке 1. овог члана сматра се заузеће јавне површине објектом привеменог
коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за продају штампе,
покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других сулуга, монтажни
објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница и
слични објекти, башта угоститељских објеката, површина за забавни парк, циркус,
спортски терени за одржавање концерата, фестифала и других манифестација, за
одржавање приредби, за објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћње
посебно обележеног простора за теретно возила за снабдевање, односно возило за почетну
обуку возача и друго.

Коришћњење простора у пословне и друге сврхе у смислу става  1.тачка 1.) овог
члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата
коришћење трајног карактера изградњом објеката инфраструктуре.

Јавна површина у смислу овое одлуке је површина утврђена планиским документом
јединице локалне самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима:
јавна саобраћајна површина (пут,улица,пешачка зона и сл), трг, јавна зелена површина
(парк,сквер, сл).
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Члан 4.
Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине.

Члан 5.
Основица накнаде за коришћење простора на јаној површини је површина

коришћеног простора изражена у метрима квадратним (м2), сразмерно времену
коришћења јавне површине.

Члан 6.
Послове утврђивања, контроле и наплате накнаде врши Одељење за буџет ,

привреду и финасије Општинске управе Лапово, Одсек локалне пореске администрације.

Члан 7.
Утврђивање накнаде  врши се на основу података из пријаве за утврђивања

накнаде (у даљем тексту- пријава), као и и других података којима орган надлежан за
утврђивање и контролу располаже а од значаја су за утврђивање накнаде..

Члан 8.
Обвезник накнаде дужан да у року од пет дана пре почетка коришћења јавне

површине за које је  прописано плаћање накнаде поднесе пријаву са тачним  подацима и
одговарајућом документацијом  наведеном одељењу.

Члан 9
Накнада се утврђује решењем Oдељења за буџет, привреду и финасије, Одека

локалне пореске администрације.
Члан 10.

Обвезник коме је од стране овог одсека утврђена обавеза плаћања накнаде дужан је
да одмах а најкасније у року од 5 дана од дана настале промене, пријави сваку  промену
која је од утицаја на утврђену обавезу плаћања накнаде.

Члан 11.
Обвезнику који није поднео пријаву и  коме решењем  није утврђена обавеза плаћања

накнаде, а у поступку теренске контроле надлежни орган утврди да користи јавну површинуза
чије коришћење прописано плаћање накнаде, обавеза плаћања накнаде  биће утврђена на
основу записника надлежног органа и других доказа које Одсек локалне  пореске
администрације прибави и то почев од дана коришћења јавне површине.

Члан 12.
 Накнада се утврђује на дневном нивоу у зависности намене за који се врши заузеће

јавне површине и наплаћују се сразмерно времену заузећа јавне површине.

Обвезник накнаде је дужан да решењем утврђену обавезу по основу накнаде плати
до 15. у месецу за претходни месец, а за месеце за које је је обавеза доспела у моменту
уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења.

Члан 13.
Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни

корисници буџетских средстава.
Накнаду за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевиснким

материјалом и за извођење грађевинских радова не плаћа се ако се раскопавање, односно
заузеће јавне површине врши због изградње, реконструкције коловоза, тротоара или друге
јавне површине као и приликом извођења радова јавних комуналних предузећа и сврху
довођења објекта у функцију. Под довођењем објекта у функцију подразумевају се радови
на текућем (редовном) одржавасу објекта за које се не издаје одобрење по Закон о
планирању и изградњи.
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                                                                       Члан 14.
 Приходи остварени од наплате накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету
општине Лапово и уплаћују се на одговарајући уплатни рачун равних прихода.

Члан 15.
 У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате,повраћаја, камате, принудне наплате,
застарелости,примењиваће се одредбе закона којим се уређује посрески поступак и
пореска администрација.

Члан 16.
 Висина накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге  сврхе
утврђује се на следећи начин:
1. За постављање тезги на којима се обавља ванпијачна продаја робе, накнада се плаћа
дневно од сваког целог или започетог м2 заузете површине и то по цени од  85,оо динара
по м2.
2. За постављање расхладних комора, фрижидера, апарата за сладолед, кокицa,
освежавајућих безалкохолних пића и слично, као и покретних објеката за продају робе на
велико и мало и вршењу занатских и других услуга накнада се плаћа дневно од сваког
целог или започетог м2 заузете површине и то  по цени од 50,оодинара по м2
3. За заузеће јавне површине од стране  угоститељских радњи и посластичарница ради
постављања отворених  и затворених башти, као и трговинских радњи, предузећа, и других
привредних субјеката у пословне сврхе,   накнада се плаћа дневно од сваког целог или
започетог м2 заузете површине и то по цени од 50,оодинара по м2.
4. За заузеће јавне површине ради постављања киоска, банкомата, аутомата за продају
штампе, телефонске говорнице и сличних објеката накнада се плаћа дневно од сваког
целог или започетог м2 заузете површине и то 85,оо динара по м2 .
5. За заузеће јавне површине ради постављања забавних паркова, циркуса и сличних
објеката, накнада се плаћа дневно од сваког целог или започетог м2 заузете површине и то
по цени од 60.,о динара по м2 .
6 За заузеће јавне површине ради организовања концерата, фестивала и сличних
манифестација, накнада се плаћа дневно од сваког целог или започетог м2 заузете
површине и то по цени од 60,оодинара по м2 .

НАПОМЕНА
• Накнаду обвезник плаћа на основу поднете пријаве за утврђивање заузећа јавне

површине, а по претходно прибављеном одобрењу надлежног органа Општинске
управе Лапово.

Висина накнаде за коришћење јване површине за оглашавање за сопствене потребе и
за потребе других лица као и за коришћење површине и објеката за оглашавање за
сопствене потребе и за потребе других лица за коју дозволу издаје надлежни орган
јединице локлане самоуправе накнада се плаћа дневно од сваког целог или започетог
м2 заузете површине и то по цени од 35,оо динара по м2 .

НАПОМЕНА
• Накнаду обвезник плаћа на основу поднете пријаве за утврђивање заузећа јавне

површине, а по претходно прибављеном одобрењу надлежног органа Општинске
управе Лапово.

  Висина накнаде за коришћење јавне површине по сонову заузећа грђевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова  и изградњу утврђује се на следећи
начин:
1. За заузеће јавне површине ради изградње, реконструкције, односно адаптације
грађевинских објеката за постављање грађевинског материјала, скела и сличног без
раскопавања јавних површина, накнада се плаћа дневно од сваког целог или започетог м2
заузете површине и то по цени од  од 13,оо динара по м2.
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2.За заузеће јавне површине извођењем грађевинских радова који захтевају раскопавање
јавних површина,  накнада се плаћа дневно од сваког целог или започетог м2  заузете
површине и то по цени од  од 21,оо динара по м2.

НАПОМЕНА
• Накнаду из тачке 1.  плаћа инвеститор грађевинског објекта од дана почетка градње

до подношења писменог захтева за технички пријем грађевинског објекта, односно
до завршетка градње

• Накнаду из тачке 2. плаћа инвеститор радова на чији захтев је одобрено заузеће,
односно раскопавање јавне површине

• Накнаду обвезник плаћа на основу поднете пријаве за утврђивање заузећа јавне
површине, а по претходно прибављеном одобрењу надлежног органа Општинске
управе Лапово.

Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Лапово"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
                                                           Број: 020-44/19-I-04

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Милетић,ср.


