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На основу члана 6.  и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 30.став 1.тачка 3.
Статута општине Лапово, („Службени гласник општине Лапово“, бр. 8/12, 13/12 и 3/13)
Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 29.11.2013. године, донела је

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ЛАПОВО

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине

Лапово, за утврђивање пореза на имовину.

Члан 2.
На територији општине Лапово, одређује се три зоне у зависности од комуналне

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине , односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

Зоне одређене овом Одлуком су: Прва зона, Друга зона и Трећа зона
Прва зона и Друга зона су најопремљеније зоне у општини Лапово, према

критеријумима из става 1. овог члана.
Зоне и границе зона одређене су у списку зона који је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнадама за

грађевинско земљиште, број: 020-187/12-I-04  од 14. 12. 2012. године („Службени гласник
општине Лапово“, бр. 13/12).

Члан 4.
Ову Одлуку објавити на званичној интернет страни општине Лапово www.lapovo.rs.

и  „Службеном гласнику општине Лапово“.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово“, а примењује се од 01. јануара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО
                                                        Број: 020-183/13-I-04

                                                                          ПРЕДСЕДНИК
 Дејан Којанић,с.р.

СПИСАК ЗОНА

ПРВА   ЗОНА
Обухвата простор дуж аутопута Београд - Ниш, дефинисан ГП-ом "Лапово 2020.-те

год.", као  ОМВ-1 и ОМВ-2,  односно простор дефинисан кп.бр. 4369/1 са једне стране и
кп.бр. 4369/2 са друге стране аутопута и простор омеђен са источне стране аутопутем, са
северне стране реком Лепеницом до пруге Београд-Ниш, са западне стране пругом
Београд-Ниш и јужне стране границом  КО Лапово.
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ДРУГА    ЗОНА
Опис граничне линије почиње на месту где се ул. Његошева укршта са пругом

Београд - Ниш. Одавде гранична линија иде на југоисток обухватајући Његошеву улицу
до раскршћа са улицом 1. маја и Цара Лазара, затим обухвата улицу Цара Лазара, наставља
до раскрснице са улицом Николе Пашића, одакле обухвата део улице Николе Пашића, иде
до Липарског потока и наставља преко Липарског потока на исток до аутопута, а потом
границом путног земљишта аутопута скреће ка југу и иде све до корита реке Лепенице.
Одатле гранична линија иде ка западу коритом реке Лепенице до пруге Београд-Ниш и
даље на југ пругом Београд-Ниш до краја катастарске општине Лапово,  затим скреће на
запад границом КО Лапово,  одакле наставља на север границом КО Лапово до моста на
реци Лепеници у Карађорђевој улици, одакле се враћа на исток коритом реке Лепенице до
пруге Београд-Ниш и даље наставља на север границом железничког земљишта све до
железничке станице Лапово Варош где се граница ове зоне затвара.

ТРЕЋА    ЗОНА
Опис граничне линије ове зоне почиње на аутопуту од границе прве зоне, одакле

гранична линија наставља на север граничећи се са десне стране границом путног
земљишта аутопута Београд-Ниш до границе ГП ''Лапово 2020'', одакле скреће на запад до
границе ГП, а потом се враћа на југ граничећи се са истока првом зоном, са запада
границом ГП и завршава на југу до моста на реци Лепеници у Карађорђевој улици.

Обухвата и простор преко аутопута ван комасационог подручја са границама: на
северу до КО Марковац, на истоку заштитни појас реке Велике Мораве, на југу до КО
Брзан и западу аутопут Београд-Ниш.


