
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 2. и чл. 9. 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                         
године, донела је:  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  

О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

                                                                           Члан 1 

           У Одлуци о општинским административним таксама („Службени гласник Општине 
Лапово“ бр. 9/2009 и 1/2010)  Тарифни број 6. мења се на следећи начин: 

- у тачки 11. износ од 1.260,00 динара мења се износом од 2.450,00 динара; 

- у тачки 12.  - износ од 2.620,00 динара мења се износом од 15.000,00 динара; 

                      - износ од 5.225,00 динара мења се износом од 25.000,00 динара; 

                      - износ од 7.850,00 динара мења се износом од 35.000,00 динара;  

- у тачки 14. износ од 1.200,00 динара мења се износом од 2.500,00 динара; 

- у тачки 16. износ од 2.500,00 динара мења се износом од 5.400,00 динара; 

- у тачки 17. износ од 1.200,00 динара мења се износом од 5.400,00 динара. 

 

 

 

 

 

 



Члан 2 

           У Одлуци о општинским административним таксама („Службени гласник Општине 
Лапово“ бр. 9/2009 и 1/2010) Тарифни број 9.  мења се у потпуности и гласи: 

          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 

 

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.........................................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.   Издавање решења за које није прописана посебна такса.......................2.800,00 
 
15.   Прибављање сагласности на техничку документацију у погледу мера  
            заштите од пожара............  ...............................................................1.500,00 

               16. Поступање по захтеву за прикључење на комуналну инфраструктуру...1.500,00        

Члан 3 

            Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику општине 
Лапово“. 

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

 
ПРЕДСЕДНИК 

 
																																																																																																																																																										Небојша	Милетић	

	

	

	

	

	

	

	

	



О б р а з л о ж е њ е 

 

                    Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 32. став 1. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр.129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон и 47/2018), члану 60, у вези са чланом 6. и чл. 9 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), којим је утврђена надлежност јединица локалне 
самоуправе за утврђивање, наплату и контролу изворних јавних прихода као и у члану 30. 
ст. 1. тач. 13. Статута општине Лапово (''Службени гласник општине Лапово'', бр бр. 8/12, 
13/12, 3/13 и 17/17) којим је утврђена надлежност Скупштине општине да утврђује 
општинске таксе и друге локалне приходе које Општини припадају по закону.  

                    Чланом 6. 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) 
одређено је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на 
њеној територији, а између осталих и приход од локалне комуналне таксе. Чланом 7. став 
1. Закона одређено је да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање 
висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом 
одлуком, у складу са законом. Чланом 7. став 2. Закона одређено је да се Одлука којом се 
одређује висина локалних такси о накнада, па према томе и локалне административне 
таксе доноси након одржане јавне расправе, а може се мењати највише једанпут годишње, 
и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину,  а 
изузетно и у случају доношења односно измене закона или другог прописа којим се 
уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе (став 3.). 

Чланом 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да 
скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне административне таксе за 
списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које органи јединице 
локалне самоуправе издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне 
надлежности. 

Чланом 10. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да висина таксе 
не може бити већа од износа републичке административне таксе прописане за 
одговарајући, односно сличан спис или радњу. 



Како је дошло до измене Закона о планирању и изградњи и на њему заснованих 
подзаконских аката, а првенствено до промене класификације објеката, то је нужна измена 
Одлуке о општинским административним таксама општине Лапово.  

Сходно изнетом, донета је одлука као у диспозитиву. 

 

 

 

 

           

 


