
 

На основу члана 7.а и члана 38.б 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, 47/2013 и 68/14), члана 36. Закона о изменама и 

допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013 

и 68/14) и члана 30.став 1.тачка 3 Статута општине Лапово, (¨Сл.гласник 

општине Лапово¨ 8/12, 3/12, 13/12 и 17/17) Скупштина општине Лапово,на 

седници одржаној дана  27.11.2017. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ  

У ОПШТИНИ ЛАПОВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за 

непокретности обвезника који воде пословне књиге, које се налазе на 

територији општине Лапово. 

 

Члан 2. 

На територији општине Лапово, одређене су три  зоне за утврђивање пореза на 

имовину, и то: Прва зона, Друга зона и Трећа зона, с тим да су  Прва  зона и  

Друга зона утврђене за најопремљеније зоне. 

 

Коефицијенти на територији општине износе: 

1) за Прву зону  1,00 % 

2) за Другу  зону  1,00 % 

3) за Трећу зону  0,80 % 

 

 

Члан 3. 

Ову одлуку објавити  у „Службеном гласнику општине Лапово“ и на званичној 

иинтернет страни  Општине Лапово www.lapovo.rs. 

  

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику општине Лапово»  а примењује се од 01. јануара 2018. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАПОВО 

Број: 020-241/17-I-04 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК                                                                     

                    

              

                                                                                            Небојша Милетић 

                       

http://www.lapovo.rs/


 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

  Правни основ за доношење Одлуке о  коефицијантима за утврђивање 

пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у 

општини Лапово, садржана је у чл. 7а  став 2. Закона о порезима на имовину  

којим је прописано  да  у случају да у зонама и у граничним зонама није било 

промета одговарајуће непокретности у периоду од  01.01 до 30.09. текуће године  

,просечна цена квадратног метра одговарајуће непокретности, утврђује се на 

основу кофицијента  које утврде јединице локалне самоуправе и основице 

пореза на имовину пореског обвезника који не води пословне књиге у 

најопремљенијој зони. 

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.  


