
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

ГОДИНА   XI       БРОЈ   8.     ЛАПОВО,    30.  12.  2005.  год. 
ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ  10 ДАНА.	  ГОДИШЊА  ПРЕТПЛАТА  ЈЕ  1.000,00  Д. 
141. 

На основу члана 25. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 87/2002 
и 66/2005), члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 9/2002, 33/2004 и 
135/2004) и члана 28. Статута општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово”, бр. 4/2002), а 
на предлог председника општине, Скупштина општине Лапово на седници одржаној 29.12.2005. 
године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАПОВО ЗА 2005.год. 

 

I  OПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

 У члану 2. Одлуке, став III – Пренесени вишак прихода, редни број 7, економска 
класификација 321310 Вишак прихода из претходне године, износ од «3.500.000,00» динара, замењује 
се износом «4.752.281,00» динара. 
         Износ свега Пренесени вишак прихода «3.500.000,00 динара», замењује се износом 
«4.752.281,00» динара.    
          У члану 2. Одлуке, став IV – Таксе и остали приходи, редни број 11, економска класификација 
745150 Остали приходи, износ од «3.050.000,00» динара, замењује се износом «3.491.100,00» динара.             
           Износ свега Таксе и остали приходи износ «4.150.000,00 динара», замењује се износом 
«4.591.100,00» динара.  
          У члану 2. Одлуке, став V – Јавни приходи за комуналне потребе, уводи се редни број 21, 
економска класификација 712112 Приходи од пореза на фонд зарада, са износом од «545.000,00» 
динара.             
           Износ свега Јавни приходи за комуналне потребе «34.376.041,00 динара», замењује се износом 
«34.921.041,00» динара. 
 УКУПНИ ПРИХОДИ, износ «85.897.579,00» динара, замењује се износом «88.135.960,00» динара. 

II  ПОСЕБАН ДЕО 
Члан 2. 

            У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
411000, позиција 1 – Председник општине – плате и додаци, износ «731.600,00» динара, заменити 
износом «995.353,00» динара. 
             У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
412000, позиција 2 – Председник општине – социјални доприноси на терет послодавца, износ 
«131.000,00» динара, заменити износом «187.056,00» динара. 
             У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
423000, позиција 3 – Накнаде заменика председника, износ «215.000,00» динара, заменити износом 
«218.919,00» динара. 
  У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 411000, 
позиција 7 – Плате и додаци, износ «1.129.000,00» динара, заменити износом «1.364.156,00»д. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
412000, позиција 8 – Социјални доприноси на терет послодавца, износ «202.000,00» динара, заменити 
износом «244.180,00» динара. 
          У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
422000, позиција 10 – Трошкови путовања изабраних лица, износ «88.000,00» динара, заменити 
износом «148.000,00» динара. 
          У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
423000, позиција 12 – Трошкови репрезентације, износ «165.000,00» динара, заменити износом 
«354.465,00» динара. 
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 У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 426000, 
позиција 15 – Материјални трошкови за Скупштину, износ «121.000,00» динара, заменити износом 
«286.476,00» динара. 
         У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
426000, позиција 16 – Трошкови набавке службених гласила и стручне литературе, износ 
«110.000,00» динара, заменити износом «183.601,00» динара. 
          У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
426000, позиција 17 – Тошкови материјала и набавке горива, износ «264.000,00» динара, заменити 
износом «570.000,00» динара. 
          У члану 4. Одлуке, раздео 1. - Скупштина општине, функција 110, економска класификација 
472000, позиција 18 – Студентске стипендије, износ «264.000,00» динара, заменити износом 
«295.000,00» динара. 
 Свега Скупштина општине, износ «5.335.000,00» динара, замењује се износом «6.761.606,00» дин. 
 У члану 4. Одлуке, раздео 2. Општинска управа, функција 130, позиција 23 – Социјална 
давања запослених, Економска класификација 414000, износ од «88.000,00» динара, заменити 
износом «121.718,00» динара. 
           У члану 4. Одлуке, раздео 2. Општинска управа, функција 130, позиција 30 – Уговорене услуге, 
Економска класификација 423000, износ од «132.000,00» динара, заменити износом «192.285,00» 
динара. 
           У члану 4. Одлуке, раздео 2. Општинска управа, функција 130, позиција 31 – Расходи за 
одржавање превозних средстава и опреме, Економска класификација 425000, износ од «88.000,00» 
динара, заменити износом «118.995,00» динара. 
          У члану 4. Одлуке, раздео 2. Општинска управа, функција 130, позиција 33 – Расходи за 
материјал, Економска класификација 426000, износ од «220.000,00» динара, заменити износом 
«225.000,00» динара. 
Свега Општинска управа, износ «10.373.500,00» динара, замењује се износом «10.503.498,00» дин. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 6. – Библиотека «Слово», функција 820, позиција 55 – 
Специјализоване услуге, економска класификација 424000, износ од «6.050,00» динара, заменити 
износом «132.410,00» динара.           
Свега средства за библиотеку «Слово», износ «1.555.850,00» дин., заменити износом  
«1.682.210,00» дин. 
            У члану 4. Одлуке, раздео 11. – ЈП «Нови век», функција 620, позиција 93 – Субвенцие, 
економска класификација 451000, износ од «26.792.741,00» динара, заменити износом 
«27.118.270,00» динара. 
           Свега средства за ЈП «Нови век», износ «28.267.041,00» динара, заменити износом  
«28.592.570,00» динара. 
           У члану 4. Одлуке, раздео 12. – Средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену 
изградњу, функција 620, позиција 97 – ЈКСП «Морава» - поверени послови, економска класификација 
451000, износ од «7.312.000,00» динара, заменити износом «7.541.888,00» динара. 
           Свега средства за Средства за комуналну потрошњу и солидарну стамбену изградњу, износ 
«23.434.000,00» динара, заменити износом  «23.663.888,00» динара. 
        УКУПНИ РАСХОДИ, износ «85.897.579,00» динара, замењује се износом «88.135.960,00» дин.    

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у “Службеном гласнику општине 

Лапово”. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  

Број: 400-56/05-I-04                                            
    ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 
Животије Мујковић ,с.р. 

142. 
Скупштина општине Лапово на основу члана 45. ст. 1. тач. 2. Закона о локалним изборима  («Сл. 
Гласник РС» бр. 33/02, 27/02, 42/02, 72/03 и 100/03) и члана 28. Статута општине Лапово («Службени 
гласник општине Лапово» бр. 4/02) на својој седници одржаној 29. 12. 2005. год. донела је 
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О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 



На Предлог Административно-мандатне комисије Скупштине општине Лапово од 26. 12. 2005. год., 
Скупштина општине Лапово, констатује да је ТАМАРИ МАРКОВИЋ, одборнику Скупштине 
општине Лапово, Изабраној са изборне листе «Српска радикална странка – Томислав Николић» 
престао мандат одборника даном подношења оставке. 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-321/05-I-04 

            ПРЕДСЕДНИК 
                                          Животије Мујковић,с.р. 
143. 
Скупштина општине Лапово на основу члана 45. ст. 1. тач. 2. Закона о локалним изборима  («Сл. 
Гласник РС» бр. 33/02, 27/02, 42/02, 72/03 и 100/03) и члана 28. Статута општине Лапово («Службени 
гласник општине Лапово» бр. 4/02) на својој седници одржаној 29. 12. 2005. год. донела је 

О    Д    Л    У    К    У 
Члан 1. 

На Предлог Административно-мандатне комисије Скупштине општине Лапово од 26. 12. 2005. год.  
потврђује се мандат одборнику АНИ СТЕВАНОВИЋ, економском техничару, рођеној 04. 02. 1982. 
год. из Лапова, ул. Београдска бр. 15, са Изборне листе «Српске радикалне странке – Томислав 
Николић». 

Члан 2. 
Мандат одборника Ане Стевановић траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-322/05-I-04 

           ПРЕДСЕДНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу  члана 6. ст.1, тачка  3. и чл. 11-18.  Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Сл. гласник Р. Србије" бр. 62/06) и чл. 28. Статута општине Лапово ("Сл. гласник општине Лапово" 
бр. 4/02, 5/03 и 1/06), Скупштина општине Лапово на седници одржаној 21.12..2007. године донела је 



 
ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 
Члан 1. 

Овом Одлуком уводи се плаћање комуналних такси за коришћење одређених права, предмета 
и услуга на територији општине Лапово, утврђује се висина, олакшице, рокови и начин плаћања 
локалне комуналне таксе. 
            Таксе из става 1. овог члана представљају локални јавни приход Буџета општине Лапово. 

Члан 2. 
Комуналне таксе се плаћају за коришћење права, предмета и услуга и то: 

 1.Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,    
осим ради продаје штампе, књига и других публикација; 

 2.Држање средстава за игру (забавне игре); 
 3.Приређивање музичког програма у угоститељским објектима; 
  4. Коришћење рекламних паноа; 
  5. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и  
обележеним местима, 

  6. Истицање фирме на пословном простору и ван пословног простора; 
  7. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 
  8. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије; 
  9. Држање и коришћење пловних направа и других објеката на води; 
 10. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 

 
 

Члан 3. 
Комуналне таксе плаћају: Компаније, Акционарска друштва, Деоничарска друштва, 

Предузећа, радње,  физичка и правна лица која користе право, предмет или услугу за чије је 
коришћење овом Одлуком и таксеном тарифом комуналних такса прописано плаћање комуналне 
таксе. 

Висина комуналне таксе која се плаћа за коришћење права, предмета и услуге из чл. 2. Одлуке 
као и начин и рокови плаћања утврђени су овом Одлуком и таксеном тарифом комуналних такса која 
је саставни део ове Одлуке. 

Члан 4. 
Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних 

органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и установа према 
којима општина Лапово врши права оснивача. 

Члан 5. 
У погледу начина  утврђења и наплате таксе,  обрачунавања рокова за плаћање, обрачуна 

камате, жалби, повраћаја и застарелости, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији, Закона о порезу  на доходак грађана и Закона на добит предузећа. 
У свему осталом што није регулисано примењује се одредбе Закона о локалној самоуправи. 
Наплата таксе врши се преко: 

- Општинска  управа Лапово за тарифни број: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 (осим комуналних такси које 
се односе на постављање пулта тезге за ванпијачну продају робе, коју врши ЈКСП «Морава» - 
Лапово и комуналне таксе за постављање летњих башти које врши ЈП «Нови век» - Лапово); 

- Овлашћено предузеће ЈКСП «Морава» - Лапово за тарифни број: 5;  
- Надлежног органа за регистрацију моторних возила: тарифни број 7. 

Члан 6. 
Комуналне таксе на вашарима, сајмовима и пијацама плаћају се приликом уласка на продајно 

или изложбено место, а наплату врши Јавно комунално предузеће. 
Члан 7. 

Висина, олакшице, рокови и начин плаћања одређују се у складу са овом Одлуком и таксеном 
тарифом комуналних такса, која је саставни део ове одлуке. 

 
 
 

Члан 8. 
На износ комуналне таксе која није плаћена у року, плаћа се камата према одредбама Закона о 

порезу на доходак грађана, а обрачунава је и наплаћује Општинска управа Лапово или други орган 
наведен у таксеној тарифи. 



Члан 9. 
Такса из члана 2. тачке 1 до 5, и тачке 10, утврђују се у дневном износу,  из тачке 6 до 9 у 

годишњем износу. 
Такса из члана 2. тачке 1 (осим комуналних такси које се односе на коришћење простора на 

јавним површинама за извођење забавних програма, циркусе и луна паркове и остала заузећа), 4, 6, 8, 
Одлуке плаћа се по зонама у различитој висини. Зоне по овој Одлуци оређене су у складу са Одлуком 
о накнади за коришћење грађевинског земљишта општине Лапово. 

Члан 10. 
Обвезници комуналне таксе са седиштем у Лапову и са седиштем ван Лапова, која се 

наплаћује у годишњем износу, дужни су да поднесу пријаву за утврђивање обавеза по основу 
комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15. марта у години у којој се врши утврђивање 
таксе односно у року од 15 дана од дана коришћења права, предмета услуга за које је уведена 
комунална такса. 

Члан 11. 
 Висина локалних комуналних такси утврђена тарифом која је саставни део ове Одлуке 
усклађује се годишње везано за висину раста индекса цена на мало које објављује Републички завод   
за статистику.  
  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
 Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај обвезник-
физичко или одговорно лице које у прописаном року не уплати таксу чије је плаћање прописано 
таксеном тарифом. 

   За исти прекршај казниће се правно лице новчаном казном од 5.000,00 до10.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у висини од 

1.000,00 до 5.000,00 динара. 
             Новчаном казном у износу од 500,00 до 1.000,00 динара, казниће се за прекршај обвезник који 
не плати комуналну таксу за паркирање из тарифног броја 5. тачка 1. и 5.  
 Уколико обвезник не плати таксу на начин утврђен одговарајућим тарифним бројем наплату 
ће извршити Пореска управа, Лапово принудним путем уз наплату Законом прописане камате и 
трошкове извршења. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 
објављена у "Службеном гласнику општине Лапово" бр. 8/05. и 7/06. 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ("Службеном гласнику 

општине Лапово") а примењиваће се од 01.01.2008. године. 
 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-133/07-I-04 

 
                                      ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                                 Животије Мујковић



ТАКСЕНА  ТАРИФА  ЛОКАЛНИХ  КОМУНАЛНИХ  ТАКСА 
ТАРИФНИ  БРОЈ  1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     За коришћење простора на јавним површинама, или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим 
продаје штампе, књига и других публикација, утврђује се и плаћа комунална такса сразмерно времену 
коришћења по сваком целом или започетом квадратном метру заузетог простора према подручју на коме се 
јавне површине налазе и то: 
1. За постављање пулта (тезге),  за ван пријачну продају робе у сајамске дане поводом обележавања 

верских и државних празника комунална такса се утврђује дневно по зонама 
         Динара 

- за подручје екстра зоне…………………………….................................................................................75.00  
- за подручје прве  зоне……………………...............................................................................................55.00  
- за подручје друге  зоне……………………..............................................................................................38.00     
2. За постављање расхладних уређаја за продају освежавајућих безалкохолних пића, индустријског   
    сладоледа, кокица- такса се утврђује дневно  по зонама и то:  
- за подручје екстра зоне……………. ................................................................................................        86.00  
- за подручје прве зоне…………………..................................................................................................   65.00  
- за подручје друге зоне…………………..................................................................................................  43,00    
3. За постављање летних башти комунална такса се утврђује дневно по зонама и то: 
- за подручје екстра зоне…………….......................................................................................................   22.00  
- за подручје прве зоне…………………..................................................................................................   17.00  
- за подручје друге зоне……………… ..................................................................................................     11.00     
4. За постављање изложбених пултова за излагање непрехрамбене робе која се продаје у пословном објекту, 
комунална такса се утврђује дневно по зонама и то: 
- за подручје екстра зоне…………….....................................................................................................     17.00  
- за подручје прве зоне…………………..................................................................................................   11.00  
- за подручје друге зоне………………….................................................................................................    7.00     
5. За коришћење простора на јавним површинама: 
-за извођење забавних програма,комунална такса се утврђује у дневном износу од 750,00 динара. 
-за постављање шатора за циркусе,забавне и луна паркове комунална такса се утврђује у дневном износу од 
55,00динара/м². 
6.За остала коришћења простора на јавним површинама (која нису посебно наведена) комунална такса се 
утвшује у дневном износу од ..........................................................................................................................75,00 
НАПОМЕНА: Наплату комуналне таксе врши општинска управа приликом издавања одобрења за 
коришћење простора, сразмерно времену коришћења простора. Надлежни орган за издавање одобрења за 
заузимање јавне површине не може да изда одобрење без пружања доказа о  плаћеној такси и траје онолико 
колико се веже уговор. 
- Таксу под редним бр. 1. наплаћује Јавно комунално предузеће "Морава" и она служи за  уређење простора  
за вашаре, сајмове и сл 
-Таксу под тачком 3.наплаћује ЈП „Ннови век“. 
- Такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се јавна површина заузима по службеној  
  дужности и по наредби надлежних органа и ради извођења јавних радова и сл. као и за 
  истовар робе који не траје дуже од 2 часа. 
Комуналну такса из тачке 3 за уплату коришћења јавне површине у трајању од непрекидно шест месеци 
умањује се за 20% 
- Контролу примене овог тарифног броја врши комунална инспекција  општине Лапово. 

ТАРИФНИ   БРОЈ  2. 
    За држање средстава за забавне игре (компјутери, флипери,билијар и сл.) игру плаћа се комунална такса и 
то: 

        Динара     
    по 1  (једном) апарату  дневно..................................................................................................................... 6,00 
Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује)забавна игра,на основу  
одобрења општинске управе 
Ова такса плаћа се сразмерно времену коришћења до 15. у месецу за предходни месец 

 

ТАРИФНИ   БРОЈ  3. 



Динара     
 За приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима плаћа се сразмерно времену 
коришћења дневно .........................................................................................................................................  130,00 
 НАПОМЕНА: 
Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељ у чијем се угоститељском објекту приређује музички 
програм, а уплату врши на одговарајући рачун најкасније до 5.-ог у месецу за протекли месец. 
Контролу  извршења  обавезе  и  наплату  исте  вршиће  надлежни  орган  управе Општине  Лапово.  

ТАРИФНИ  БРОЈ  4. 
   За постављање и  коришћење рекламних ознака, путоказних табли, транспарената рекламних застава  у 
појасу улица или локалног пута, као и рекламне паное и натписе изван појаса јавног пута, комунална такса 
се плаћа по сваком започетом квадратном метру рекламне површине и утврђује  дневно по зонама   и то: 
- на подручје екстра зоне................................................................................................................................     38,00  
- на подручју прве зоне ..... ...........................................................................................................................      27,00  
Зоне су одређене према Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта. 
 НАПОМЕНА: 
Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и физичка лица  пре постављање паноа, за први месец а за 
сваки наредни месец до 10.-ог у месецу. 
Орган управе надлежан за издавање дозволе издаће дозволу за постављње рекламних паноа, ако подносилац 
захтева поднесе доказ о плаћеној такси за први месец и означи период коришћења рекламног паноа. 
Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају спорске организације и установе културе чији је 
оснивач општина Лапово. 
За постављање великих рекламних паноа (Билборди и др.)не плаћа се комунална такса јер је исто уређено 
посебном одлуком.    

Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција. 
ТАРИФНИ  БРОЈ  5. 

1. 
 
 
 
 
 

За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила 
на уређеним и обележеним местима за то одређена, плаћа се комунална такса на 
сваки започети час и то: 
а)  За теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила....... 
б)  За путничке аутомобиле............................................................................... 
в) За мотоцикле и мопеде.................................................................................. 

       
          Динара 
 

27.00 
11.00 

                3.00 
 

2. За возила која се паркирају на цео дан за свака започета 24 часа: 
а) За теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила....... 
б) За путничка возила ....................................................................................... 

 
320.00 

             110.00 
3.За резервацију једног паркинг места  за паркирање путничког аутомобила  дневно.............110,00 динара 
4.За резервацију једног места за паркирање теретних возила до 2 тоне носивости дневно......140,00 динара 
5.За резервацију једног места за паркирање преко 2 тоне носивости  дневно............................215,00 динара  
6.За коришћење такси стајалишта у току рада такси превозника утврђује се комунална такса у износу  
   од.....................7,50 динара дневно по једном возилу.  

НАПОМЕНА: 
1) Таксу из овог тарифног броја плаћа власник паркираног возила на лицу места приликом паркирања, а 
наплату врши  овлашћена организација за организацију и одржавање паркиралишта. 
2)Наплату комуналне таксе из тачке 3, 4, 5 врши општинска управа приликом издавања решења 
3) Наплату комуналне таксе из тачке 6. наплаћује се годишње приком издавања или продужавања такси 
дозволе. 
2) Места на којима се за паркирање моторних возила и приколица наплаћује такса, одређује Извршни орган 
општине Лапово. 
3) Од плаћања таксе за паркирање возила ослобођени су ратни и мирнодопски војни инвалиди и инвалиди 
рада за путничка возила која им служе за лични превоз, под условима под којима су ослобођени од плаћања 
накнаде за јавне путеве. О предњем се издаје налепница од стране надлежног органа. 
 

4) Контролу примене овог тарифног броја врши Републичко Министарство унутрашњих послова 
Полицијска станица  Лапово. 

ТАРИФНИ БРОЈ  6. 
За истицање фирме на пословном објекту и ван пословног објекта у годишњем износу и то: 



1.За следећа правна лица и предузетнике,обзиром на врсту делатности(без обзира на зону)такса   
износи:                   Динара     

делатност промета нафте и нафтних деривата (на коридору 10)--------------------------------215.000,00 
делатност промета нафте и нафтних деривата (на магистралном путу)-----------------------150.000,00 
делатност електропривреде -------------------------------- ----------------------------------------- -----160.000,00 
делатност ПТТ саобраћаја  и телекомуникација------------------------------------------------------160.000,00 
делатност пословних банака и других пословних јединица банака, осигуравајућих завода и других 
финансијских организација--------------------------------------------------------------------------------160.000,00 
делатност мењачница----------------------------------------------------------------------------------------  65.000,00 
делатност испоруке природног гаса  за привреду и домаћинства------------------------------ 160.000,00 
кладионице, томбола, коцкарнице и др.----------------------------------------------------------------  55.000,00 
ноћни барови ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---  55.000,00                                                             
2.Правна лица и предузетници који нису обухваћени под тачком 1. плаћају комуналну таксу  
по зонама и то: 

        Динара     
 - на подручју екстра зоне .......................................................................................................   98.000,00  
 - на подручју прве зоне ...........................................................................................................  69.000,00  
 - на подручју друге зоне ........................................................................................................   55.000.00  
Такса за истицање фирме из овог тарифног броја умањује се зависно од врсте делатности, површине и 
техничко употребних карактеристика објекта и то: 
- Правним лицима која су према закону о рачуноводству разврстана у средња и мала правна лица: из 
области трговине, угоститељства и за управљање Слободном зоном за основну фирму на седишту правног 
лица и то: 
 а) за средња правна лица за   ..................................................................................................................10% 
 б) за мала правна  лица за      ...................................................................................................................20% 
- Правним лицима која су према закону о рачуноводству разврстана у средња и мала правна лица из области 
пољопривреде и комуналних делатности за основну фирму на седишту правног лица и то: 
 а) за средња правна лица за    ..................................................................................................................60% 
 б) за мала правна лица за    ......................................................................................................................75% 
-Предузетницима: 
а)  који обављају производну делатност умањује се за : 
-хемијско- индустријска производња ..................................................................................................................50% 
-папир и папирна галантерија ..............................................................................................................................60% 
-машинска индустрија(лимар, бравар и остало) ................................................................................................80% 
-прехрамбрена индустија .....................................................................................................................................90% 
б) који обављају трговинску делатност умањује се за ......................................................................................90% 
ц) који обављају услужне делатности и угоститељство.....................................................................................80% 
д) који обављају услуге превоза лица и ствари (аутопревозници и таксисти)................................................80% 
е) продаја на тезгама и пијацама .........................................................................................................................96%   
ф) дефицитарни и стари занати (колари, сарачи, ужари, грнчари, часовничари, обућари, опанчари, ковачи и 
поткивачи, бербери) за ...................................................................................................................................... 100% 

НАПОМЕНА: 
 1. Зоне по овом тарифном броју одређене су у складу са Одлуком о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта. 
 2. Таксу из овог тарифног броја плаћају: компаније, акцонарска друштва, деоничарска друштва, 
предузећа и њихове  јединице, физичка  лица  која  обављају  делатност  ради стицања  
добити, с тим што се такса плаћа на основну фирму или назив и онолико пута колико има истакнутих 
фирми или назива на различитим објектима, продавницама, радњама и сл. у Лапову. Ако се на једном  
 
 

објекту налази више истакнутих фирми или назива истог обвезника, такса се плаћа само на једну фирму 
односно назив. 
 3. Под истакнутом фирмом у смислу овог тарифног броја подразумева се свако име или назив који 
означава да обвезник обавља делатност на коју је по закону дужан да истакне фирму, без обзира да ли се 
обележје или назив налази са стране улице, у ходнику дворишта, на степеништу, на улазним вратима, или 
било ком другом месту објекта у којем се налази пословни простор обвезника. 



Предузетник са седиштем у Лапову за сваки издвојен објекат ван свог седишта плаћа таксу у износу од 50% 
од таксе утврђене у тачки 2 овог тарифног броја. 
Предузетници који први пут оснивају радњу на територији општине Лапово таксу на фирму у првој години 
рада плаћају у износу умањеном за 50%.  
 4. Утврђивање таксе из овог тарифног броја врши Одељење за привреду,финансије и заједничке 
послове општине Лапово издавањем решења на почетку године и континуирано у току године за обвезнике 
који са радом отпочну после фебруара месеца у току године. 
 Плаћање комуналне таксе на фирму плаћа се месечно у висини од 1/12 годишњег износа комуналне 
таксе и то до 15.у месецу за текући месец   
Комунална такса се правним лицима и предузетницима умањује за 20% уколико се целокупан износ 
комунале таксе уплати у целости у року од 15 дана од дана добијања решења. 
 5. Таксу из овог тарифног броја не плаћају установе из области основног и средњег образовања, 
предшколског васпитања и културе и физичке културе, здравствене и социјалне заштите, установе и 
државни органи и органи локалне самоуправе. 
 6.Контролу примене овог тарифног броја врши комунална инспекција Скупштине општине Лапово.  

ТАРИФНИ  БРОЈ  7. 
1. За држање моторних друмских возила и прикључних возила плаћа се у годишњем износу и то:    

 
1.1. 

Мотоцикли  до 250 кубика  460,00 

1.2. Мотоцикли  преко 250 кубика до500 кубика  570,00 
1.3. Мотоцикли  преко 500кубика  655,00 
1.4. мопеди 86,00 

2. Путнички аутомобил и комбинована возила (комби) као и преуређена  
     возила за камповање и одмор према радној запремини мотора: 
                  Динара 

2.1. до 1150 кубика   460.00 
2.2. од 1151 кубика   до  1300 кубика   750.00 
2.3. преко 1301 кубика до  1600 кубика 1.100,00 
2.4. преко 1601 кубика  до  2000 кубика 1.700,00 
2.5. преко 2001 кубика  до  2500 кубика 3.300,00 
2.6. преко 2501 кубика  до  3000 кубика 5.400,00 
2.7 Преко 3001 кубика 7.500,00 

 3. Теретна друмска возила према носивости: 
                                                                                                       Динара 

3.1. до 3 тоне носивости 970.00 
3.2. преко 3 тоне до 8 тоне носивости 1.830.00 
3.3. преко 8 тоне до 12 тоне носивости 2.150.00 
3.4. преко 12 тоне носивости      3.100,00 

 4. Тегљачи према снази мотора: 
                 Динара 

4.1. до 55 кВ 1.300,00 
4.2. преко 66 кВ до 96 кВ 1.600,00 
4.3. преко 96 кВ до 132 кВ 1.820,00 
4.4. преко 132 кВ до 177 кВ 2.400,00 
4.5. преко 177 кВ 3.000,00 

   
 

 

5. Прикључна возила и приколице према 1 тони носивости: 
                     Динара 

5.1. до 3 тоне носивости 750,00 
5.2. преко 3 тоне до 8 тоне носивости 1600.00 
5.3. преко 8 тона   носивости 2.600,00 

 6. Аутобуси и комбибуси по 1 регистрованом седишту...........................        135,00 
 7. Трактори за транспорт ..............................................................................       700.00 



 8. Радне машине ............................................................................................     2.500.00 
 9. Специјална адаптирана возила, атестирана за превоз пчела.................        240.00 

НАПОМЕНА: 
1. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту регистрације возила, односно 
продужења важења регистрације возила. 
Орган надлежан за регистрацију возила регистроваће - продужити важење регистрације  само уз подношење 
доказа о плаћеној такси. 
2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 
    а) возила хитне помоћи, црвеног крста, здравствене и ветеринарске службе; 
    б) путничка возила и мотоцикли војних и цивилних инвалида и инвалида рада са 60% и више телесних 
оштећења и оштећења доњих екстреминитета од 60% и више ако возило служи за њихов превоз. 
    в) Друмска моторна возила за вршење комуналних служби, дистрибуције електричне, ватрогасне службе, 
милиције, армије и ТО. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  8. 
 За излагање робе у витринама ван пословног простора комунална такса се  плаћа по сваком започетом 
квадратном метру изложбене површине и утврђује у годишњем износу  

-на подручју екстра.........................................................................................................................................6.500,00 
-на подручју прве зоне....................................................................................................................................3.200,00 
-на подручју друге  зоне.................................................................................................................................1.600,00 
 НАПОМЕНА: 
Изложбеном површином витрине се сматра површина спољне стране витрине која је окренута према улици 
или пролазу.Уколико је витрина са више страна окренута пролазу или улици комунална такса се плаћа само 
за једну страну и то ону која је већа 
Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице које држи витрину. 
Наплата комуналне таксе врши општинска управа приком издавања одобрења за постављање витрине..  
 Контролу овог тарифног броја врши комунална инспекција Скупштине општине Лапово. 

ТАРИФНИ  БРОЈ  9. 
За држање и коришћење чамаца и сплавова на води утврђује се комунална такса у годишњем износу од 
3.200,00 динара. 
Напомена: 

1. Таксу из из овог тарифног броја плаћа власник пловних направа чамаца и сплавова на води 
сразмерно времену коришћења. 

2. Комуналну таксу наплаћује општинска управа. 
ТАРИФНИ БРОЈ  10. 

   За заузеће јавне површине  грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, раскопавање, 
депоновање грађевинског материјала и другог материјала, постављање металних скели  утврђује се 
комунална  такса  дневно  по мерту квадратном : 
1) При изградњи,рекострукцији и адаптацији грађевинских објеката, ............................................11,00 динара 
2) За радове на подземним и надземним објектима који изискују раскопавање коловоза, тротоара и других 
јавних површина комунална такса плаћа се дневно по 1м од 01. 04. до 30. 09............................... 16.00 динара 
3) За радове из претходног става када се врше у периоду од 01. 10. до 31. 03. такса се плаћа по 1м дужном  
заузете површине дневно .......................................................................................................................10.00 динара 
4) За изградњу грађевинских објеката без раскопавања јавних површина такса се плаћа по 1м2 заузете 
површине дневно .....................................................................................................................................6,00 динара 
 
  
 

НАПОМЕНА: 
Таксу из овог тарифног броја плаћа инвеститор, пре добијања одобрења за градњу. Орган управе надлежан 
за издавање одобрења за изградњу грађевинских објеката, као и за раскопавање јавних површина може да 
изда дозволу ако подносилац захтева поднесе доказ о плаћеној такси за време означено као почетак и 
завршетак изградње. 
Ослобађа се плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја инвеститор за извођење грађевинских радова 
на водоводу и канализацији. 
Контролу примене овог тарифног броја вршиће Грађевинска инспекција. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На основу чл. 6. ст.1. т.5.Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06), чл. 77.. и 
78. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 47/03 и 34/06)  чл. 28. ст.1. тачка 14. Статута 
општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 4/02, 5/03 и 1/06), Скупштина општине Лапово, 
на седници одржаној  дана 21.12.2007. год. донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

I - ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 



Овом одлуком утврђују се ближи критеријуми, мерила, висина, начин и рокови плаћања накнаде за 
коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада), на територији Општине Лапово.  

Члан 2. 
Грађевинско земљиште, јесте земљиште на којем су изграђени објекти и земљиште које служи редовној 
употреби тих објеката, као и земљиште које је у складу са Законом и Генералним урбанистичким планом 
Општине Лапово предвиђено за изградњу и редовно коришћење објеката.  
Грађевинско земљиште може бити:  
1) јавно грађевинско земљиште 
2) остало грађевинско земљиште 

Члан 3. 
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на којем су изграђени објекти у складу са Законом, 
намењени за трајну употребу. 
Неизграђено грађевинско земљиште јесте земљиште:  
- на којем нису изграђени објекти  
- на којем су изграђени објекти супротни Закону 
- на којем су изграђени привремени објекти  

Члан 4. 
Накнаду плаћа обвезник за изграђено и неизграђено јавно грађевинско земљиште и остало грађевинско 
земљиште у државној својини и свим облицима својине. 
Накнаду за коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у 
државној својини плаћа власник објекта. 
Изузетно, накнаду из става 1. овог члана плаћа носилац права коришћења на објекту, односно посебном 
делу објекта, а ако је објекат, односно посебан део објекта дат у закуп, накнаду плаћа закупац објекта, 
односно дела објекта. 
Накнаду за коришћење неизграђеног јавног грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у 
државној својини плаћа корисник. 
У погледу утврђивања обавезе плаћања накнаде за коришћење осталог грађевинског земљишта које није у 
државној својини, примењују се Одредбе става 1, 2 и 3. овог члана. 

Члан 5 
Средства која се остваре од накнаде за коришћење грађевинског земљишта користе се у складу са 
програмом за уређивање грађевинског земљишта и за изградњу и одржавање објеката комуналне 
инфраструктуре: 
 - припремање земљишта за изградњу; 
 - комунално опремање земљишта; 
- изградња објеката комуналне инфраструктуре; 
 

 - реконструкција и одржавање објеката и уређења инфраструктуре индивидуалне и заједничке 
комуналне потрошње; 
 - за реконструкцију и одржавање улица, тротоара и приступних путева, 
 - за комуналну чистоћу места, уређење улица и зелених површина, јавне расвете и  сл. 

Члан 6. 
Средства накнаде су приход буџета општине Лапово, користе се у складу са Одлуком о ивршењу буџета 
преко Јавног предузећа за урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве "Нови век" Лапово и 
Годишњим програмом уређења грађевинског земљишта.  

Члан 7. 
Накнада по овој Одлуци се не плаћа на земљиште и објекте: 
- гробља, 
- спортски објекти и терени, 
- улице, тргове, путеве и паркинг просторе, 
- пијаце (осим затворених простора, зграда складишта, магацина, ваги и сл.), области здравства, образовања, 
културе, васпитања, дечије, социјалне заштите, дечије установе, удружења грађана и државни органи, које 
служе за вршење своје делатности), 
- јавна предузећа и установе које је основала Општина: ЈП "Нови век" Лапово, ЈКСП "Морава" Лапово,  
КТЦ "Стефан Немања" Лапово, Библиотека "Слово" Лапово, Установа за децу "Наша младост" Лапово, 
- и земљиште које користе пољопривредници као економско двориште са припадајућим зградама 

Члан 8. 



Од обавезе плаћања накнаде ослобађају се: 
- лица која примају материјално обезбеђење породице у пуном износу 
- лица која примају сталну социјалну помоћ 
- додатак на туђу помоћ и негу 
- пензионери који примају пензијски и инвалидски додатак 
- и лица која примају на породични смештај трећа лица (избегла и прогнана) 

Члан 9. 
Право на ослобађање од плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта из члана 8. ове Одлуке 
стиче се од 1.-ог у наредном месецу по примању захтева са документацијом која чини основ за подношење 
захтева. 
Корисници који поднесу захтев до 31. марта текуће године, остварују право на ослобађање за годину у којој 
је захтев поднет. 
Захтев се подноси ЈП “Нови век”, који доноси закључак о ослобађању од накнаде.    

II– КРИТЕРИЈУМИ,  МЕРИЛА И НАЧИН ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 
          Члан 10. 
Висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта утврђује се према зони у којој се налази грађевинско 
земљиште, чије се границе утврђују овом Одлуком у зависности од обима и степена уређености земљишта, 
највећег планом дозвољног индеска изграђености, његовог положаја у насељу, опремљености земљишта 
објектима друштвеног стандарда, саобраћајне повезаности земљишта са центром, радним зонама и другим 
садржајима у насељу,односно погодности које земљиште има за кориснике. 
Вредновање грађевинског земљишта за утврђивање накнаде врши се посебно за становања и посебно за 
групе делатности које су сврстане у три групације. 
          Члан 11. 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта утврђује се овом Одлуком у годишњем износу, а плаћа 
месечно до 15-ог у месецу за текући месец у складу са Решењем издатим за коришћење грађевинског 
земљишта у пословне сврхе и Решењем о износу накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 
становање. 
Уколико обвезник утврђени износ накнаде за годину дана плати одједном у року од 15 дана од дана 
добијања Решења, накнада се умањује за 20%. 

Члан 12. 
Јавно предузеће за урбанизам, изградњу и путеве "Нови век" Лапово за коришћење грађевинског земљишта 
и пословног простора, на основу података за сваког корисника издаје решење о годишњој обавези за 
коришћење грађевинског земљишта у пословне сврхе. 
Пореска управа Лапово, за коришћење грађевинског земљишта за становање, на основу података, издаје 
корисницима Решење са обрачуном висине накнаде на годишњем нивоу. 
Сматра се да је настала обавеза плаћања накнаде и да је уговор о износу накнаде закључен, када непосредни 
корисник користи земљиште у моменту пријема решења. 
Непосредни корисник који сматра да висина накнаде није утврђена у складу са мерилима ове Одлуке може 
поднети  жалбу управном одбору ЈП ''Нови Век'' Лапово, за коришћење грађевинског земљишта у пословне 
сврхе, а за коришћење грађевинског земљишта у сврху становања регионалном центру пореске управе 
Крагујевац. 
      
                                                                   Члан 13. 
Накнада се утврђује и плаћа по квадратном метру изграђеног бруто стамбеног  пословног и осталог 
простора. 
Обрачунавање површина по којима се плаћа накнада врши се према стандарду ЈУС  У. .Ц2.100. 
Као  површина пословног простора, у смислу ове Одлуке, сматра се укупна површина просторија и 
земљиште које се користи за обављање пословне делатности. 
Накнада се утврђује и плаћа по једном метру квадратном неизграђеног грађевинског земљишта: 
- на којем нису изграђени објекти, 
- на којем су изграђени објекти супротно закону, 
- на којем су изграђени привремени објекти. 

Члан 14. 
Зависно од положаја и комуналне опремљености земљишта и других околности од значаја за коришћење 
грађевинског земљишта, овом Одлуком утврђују се три зоне: Екстра, прва и друга зона. 



ЕКСТРА   ЗОНА 
Обухвата простор дуж аутопута Београд - Ниш, дефинисан ГУП-ом "Лапово 2010.-те год.", као  Оаза 1 и 
Оаза 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. 

ПРВА    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. 

ДРУГА    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 2010'', 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. 

Члан 15. 
Према врстама делатности које се обављају на грађевинском земљишту у пословне сврхе формирају се три 
групације и то: 

I  ГРУПАЦИЈА 
- Финансијске организације и представништва, 
- Дистрибуције електричне енергије и природног гаса 
- ПТТ услуге, 
- Осигурање имовине и лица 

II ГРУПАЦИЈА 
- Саобраћај, друмски и железнички 
- Трговина, 
- Угоститељство, 
- Занатске делатности, 
- интелектуалне делатности, 
- Производно занатство. 

 
 
 
 
III  ГРУПАЦИЈА 

- Комуналне, 
- Индустрија, 
- Пољопривреда, 
- Грађевинарство, 
- Друга предузећа и организације. 

Члан 16. 
Висина накнаде по 1м2 коришћења грађевинског земљишта за становање одређује се у месечном износу,  
зависно од зоне у којој се стамбени објекат налази и износи: 

                                                                            д и н а р а 
З О Н А изграђено неизграђено Колективно 
I  ЗОНА 0,8 0,3 1,5 
II ЗОНА 0,6 0,2 1,0 



Члан 17. 
Висина накнаде по 1м2 коришћења грађевинског земљишта за пословни простор утврђује се према зонама, 
групацијама обављања делатности и величина грађевинског земљишта на коришћењу  у месечном износу и 
то: 

ЕКСТРА ЗОНА          Изграђено             Неизграђено 
I 58 44 
II   34 9 
III   4 3 
I  ЗОНА   
I 20 15 
II  4 3 
III  1 0,50 
II  ЗОНА   
I 18 13 
II   3,5 3 
III  1 0,50 

Члан 18. 
Висина накнаде за коришћење грађевинског земљишта у екстра зони умањује се за 20% за грађевинско 
земљиште које нема непосредни излаз на аутопут Е-75 Београд-Ниш. 

Члан 19. 
Ако се у делу стана који је физички издвојен обавља и пословна делатност, за тај део стана накнада се 
утврђује као за пословни простор. 
Кад се цео стан користи за обављање пословне делатности, накнада се утврђује као за пословни простор. 
За објекте верских заједница у којима се врше верски послови и верски обреди, обвезник плаћа накнаду 
умањену за 90% у односу на становање у другој зони. 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта када се привремено користи за организовање циркуских и 
других сличних привредних изложби, сајмова и др. плаћа се по 1м2  - 3,00  динара за сваки дан. 

Члан 20. 
Уколико обавезник не плати исту у утврђеним роковима, иста ће се наплатити у поступку принудне наплате 
сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији за  физичка лица, односно Закона 
о порезу на добит предузећа,  уз обрачунавање камате која је утврђена напред наведеним Законом. 

Члан 21. 
Све послове око утврђивања  висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у пословне сврхе, 
књиговодствене евиденције, наплату накнаде и друге административне послове врши ЈП  "Нови век" за 
урбанизам, грађевинско земљиште, изградњу и путеве  Лапово. 
Утврђивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за становање, књиговодствене 
евиденције и  наплату накнаде врши надлежна Пореска управа . 

 
 

Члан 22. 
Обавезници накнаде су дужни да омогуће надлежним органима прикупљање потребних података за обрачун 
накнаде. 
Обавезници накнаде су дужни да све промене које утичу на висину накнаде (куповина, продаја, деоба 
непокретности, промена делатности, промена намена коришћења грађевинског земљишта и сл.) пријаве 
Општинском органу у року од 30 дана рачунајући од дана настанка промена. 

Члан 23. 
Износ накнаде усклађује се годишње са годишњом стопом раста трошкова живота коју објављује 
Републички орган надлежан за послове статистике.   
III  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
            Члан 24. 
Новчаном казном од 5.000,00 - 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако не пријави и до 
одређеног рока не пружи потребне податке о променама које утичу на висину накнаде. 
Новчаном казном од 1.000,00 - 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из 
претходног става. 
Новчаном казном од 5.000,00 - 50.000,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. 



Новчаном казном од 1.000,00 - 10.000,00 динара казниће се грађанин за прекршај из става 1. овог члана. 
IV  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта 
објављена у "Службеном гласнику општине Лапово" бр, 1/02, 8/05 и 7/06. 

Члан 26. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Лапово", а 
примењиваће се од 01.01.2008.године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО  
             Број: 020-134/07-I-04 

                                
 
                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
 
                             Животије Мујковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
На основу члана 74. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 47/2003), члана 12. став 1. 
тачка 7. и 101.  Статута општине Лапово ("Службени гласник општине Лапово" бр. 4/02),  Скупштина 
општине Лапово на седници одржаној  29.12.2005.  год.  донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
о измени Одлуке о накнади за уређење грађевинског земљишта 

Члан 1. 
 У Одлуци о накнади за уређење грађевинског земљишта (''Сл.гласник општине Лапово бр.6/03,1/04 
и 3/04)  члан 6. мења се и гласи: 
 '' Износ накнаде за уређење грађевинског земљишта, за које није донет програм уређења 
грађевинског земљишта, представља производ бруто површине објекта без тавана, основице из предходног 
члана и процента из следеће табеле, а у зависности од намене објекта и зоне у којој се објекат налази: 
А) На захтев инвеститора              прва зона         друга зона       
1.  Стамбени објекти   0,50%                0,40%         



2.  Економски објекти – 50% од висине накнаде за стамбене објекте 
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3.  Привремени објекти 
     екстра зона                         прва зона                друга зона                        
            1%                         0,50%                          0,40%                                   
4.  Пословни објекти 
     екстра зона                     прва зона              друга зона                    
     прва групација  2%           прва групација 1,50%      прва групација 1,20%         
     друга групација 1,50%      друга групација 1,20%          друга групација 1%            
     трећа групација 1%           трећа групација 0,90%          трећа групација 0,80           
5.  За промену намене плаћа се разлика за пројектовану и постојећу намену, ако је иста позитивна. 
6.  За стамбено-пословне објекте плаћа се накнада по припадајућим површинама у објекту. 
7.  За инфраструктурне објекте за које не могу да се примењују наведени параметри, накнада за  
     уређење грађевинског земљишта плаћа се у висини од 1% од инвестиционе вредности по    
     идејном  пројекту. 
Б)   За објекте намењене тржишту 
1.   Становање               прва зона                    друга зона                     
             0,50%        0,40%                            
2.   Пословни простор   екстра зона            прва зона                    друга зона                     
                                              2%                         1,50%                            1,20%                             

Члан 2. 
 Инвеститори којима висина утврђене накнаде за уређење грађевинског земљишта износи мање од 
половине просечне зараде у Републици Србији, утврђени износ плаћају пре добијања одобрења за изградњу, 
а уколико износ утврђене накнаде буде већи од половине просечне зараде у Републици Србији, плаћају 50% 
утврђене накнаде пре добијања одобрења за изградњу, а 50% у највише 6 једнаких месечних рата на основу 
Уговора са општином Лапово. 
 Инвеститори којима висина утврђене накнаде за уређење грађевинског земљишта износи преко 
половине просечне зараде у Републици Србији, уколико утврђени износ желе да исплате у целини пре 
добијања одобрења за изградњу имају право на умањење износа за 20%, изузев инвеститора који ову 
накнаду плаћају у поступку легализације. 
      Члан 3.  
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о допуни Одлуке о накнади за уређење 
грађевинског земљишта (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.1/04) и Одлука о измени Одлуке о накнади за 
уређење грађевинског земљишта (''Сл.гласник општине Лапово'' бр.3/04.) 
      Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном гласнику општине Лапово. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-325/05-I-04 

          ПРЕДСЕДНИК 
                 Животије Мујковић,с.р. 
147. 
На основу члана 18. ст. 1. тач. 9. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 9/02, 33/04 и 135/04), 
члана 87. Закона о заштити животне средине («Сл. гласник РС» бр. 135/04), члана 12. став 1. тач. 9. и чл. 
101. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), Скупштина општине 
Лапово, на седници одржаној 29. 12.  2005. год.  доноси 

О  Д  Л  У  К  У 
o I измени и допуни Одлуке о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине 

Члан 1. 
У Одлуци о утврђивању посебне накнаде за заштиту животне средине («Службени гласник општине 
Лапово» бр. 6/05), члан 4. став 2. се мења и гласи: 
Накнада из става 1. тачке 1. утврђује се у годишњем износу и плаћа се у месечном износу у висини 1/12 
годишњег износа, на основу решења за коришћење грађевинског земљишта које издаје Пореска управа – 
Експозитура Лапово. 
Уколико обвезник накнаде, целокупан износ накнаде плати одједном у року од 15 дана, рачунајући од дана 
добијања решења, накнада се умањује за 20%. 
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Члан 2. 
Члан 4. став 4. се мења и гласи: 
Накнада из става 1. тачка 2. утврђује се у месечном износу у висини 1/12 годишњег износа, на основу 
решења за коришћење грађевинског земљишта, кој издаје ЈП «Нови век» Лапово. 
Уколико обвезник накнаде, целокупан износ накнаде плати одједном у року од 15 дана, рачунајући од дана 
добијања решења, накнада се умањује за 20%. 

Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово» 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 
Број: 020-326/05-I-05 

                                   ПРЕДСЕДНИК 
   Животије  Мујковић,с.р. 

148. 
Скупштина општине Лапово, на основу члана 43. ст. 2. Закона о локалној самоуправи  («Сл. Гласник РС» 
бр. 9/02, 33/04 и 135/04), члана 58. став 2. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 4/02) и чл. 31. Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» 
бр. 7/04 и 2/05), на својој седници одржаној 29. 12. 2005. год. донела је 

О    Д    Л    У    К    У 
О ИЗБОРУ – ЗАМЕНИ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Члан 1. 
За чланове Општинског већа Општине Лапово, бирају се: 

1. ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ, из Лапова, ул. Хајдук Вељкова бр. 36 
2. ЉИЉАНА СТАМЕНКОВИЋ, из Лапова, ул. Николе Пашића бр. 2 
3. БРАНИСЛАВ РАДОСАВЉЕВИЋ, из Лапова, ул. Станоја Главаша бр. 2 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-327/05-I-04 

           ПРЕДСЕДНИК 
                                          Животије Мујковић,с.р. 
149. 
Скупштина општине Лапово, на основу члана 43. ст. 2. Закона о локалној самоуправи  («Сл. Гласник РС» 
бр. 9/02, 33/04 и 135/04), члана 28. а у вези са чл. 59. став 1. Статута општине Лапово («Службени гласник 
општине Лапово» бр. 4/02) и чл. 32. Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник 
општине Лапово» бр. 7/04 и 2/05), на својој седници одржаној 29. 12. 2005. год. донела је 

О    Д    Л    У    К    У 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  ОПШТИНЕ  ЛАПОВО 

Члан 1. 
Разрешавају се чланови Општинског већа Општине Лапово: 

1. Др. СЛОБОДАНКА МЕТИЉЕВИЋ, из Крагујевца 
2. Др. МИРОСЛАВ МАЏАРАЦ, из Крагујевца 
3. Др. ЗОРАН МИЛИЋЕВИЋ, из Београда,  
који су изабрани Одлуком Скупштине општине Лапово, бр. 020-326/04-03, од 06. 12. 2004. год. 

Члан 2. 
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Лапово». 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 020-328/05-I-04 

            ПРЕДСЕДНИК 
                                          Животије Мујковић,с.р. 
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    150. 
На основу члана 33. Статута општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр. 4/02), члана 48. 
Пословника о раду Скупштине општине Лапово («Службени гласник општине Лапово» бр.7/04) и чл. 2. 
Одлуке о образовању Одбора за урбанизам, саобраћај и комунално-стамбене делатности («Службени 
гласник општине Лапово» бр. 8/04), Одбор за урбанизам, саобраћај и комунално-стамбене делатности на 
седници одржаној 21. 12. 2005. год. донео је 

Р  Е  Ш  Е   Њ  Е 
1. – Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКСП «Морава» Лапово бр. 2619 од 05. 12. 2005. год. о 
измени и допуни Одлуке о ценама комуналних производа и услуга (услуге на гробљу) и то: 

I  -  А. Цена закупа једног гробног места – 2.000 (двехиљадединара) + ПДВ 
       Б. Цена закупа два гробна места, истовремено – 5.000 (петхиљадединара) + ПДВ 
       Ц. Истовремено се могу закупити највише два гробна места + ПДВ 
II – Ископ, затрпавање и уређење раке – 3.000 (трихиљадединара). 
    - За кориснике социјалне заштите цене услуга из II умањена је 50%. 
III – За обављање каменорезачких услуга – уређење гробног места и постављање надгробних споменика, 
каменорезац плаћа таксу у износу од 1.000 динара по једном гробном месту + ПДВ. 

2. – Саставни део овог решења је Одлука Управног одбора ЈКСП «Морава» Лапово бр. 2619  
       од 05. 12. 2005. год. 
3 – Решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у «Службеном гласнику општине  
     Лапово». 

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ, САОБРАЋАЈ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО 
Број: 06-6/05-I/04, од 21. 12. 2005. год. 

 ПРЕДСЕДНИК 
                        Владета Златковић,с.р. 
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