
На основу Одлуке о општинским административним таксама (“Службени гласник 

општине Лапово” број 9/2009, 1/2010 и 3/2019) и Закона о републичким 

административним таксама (“Службени гласник РС” број 43/2003, ..., 95/2018) уплаћују 

се таксе за: 

 

Захтев – општа такса за поднесак (уплаћује се уз захтев ако Законом о РАТ и 

Одлуке о   

                општинским административним таксама није другачије прописано) 

   - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: 320,00динара 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 125,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – обавештење из области урбанизма, изградње и комуналних делатности 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: 320,00динара 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 2.000,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – информација о локацији 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: 2.830,00динара 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 



      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 1.500,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – локацијски услови 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: 320,00динара 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ:  -    објекте категорије А...........................................................3.000,00 

- објекте категорије Б............................................................8.000,00 

- објекте категорије В..........................................................15.000,00 

- објекте категорије Г...........................................................21.000,00 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – грађевинске дозволе и решења о одобрењу извођења радова 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ:  -    објекте категорије А........................................................... 470,00 

- објекте категорије Б..........................................................3.770,00 

- објекте категорије В..........................................................5.660,00 

- објекте категорије Г.........................................................  5.660,00 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ:  -    објекте категорије А...........................................................3.500,00 

- објекте категорије Б...........................................................7.500,00 

- објекте категорије В.........................................................10.000,00 

- објекте категорије Г..........................................................20.500,00 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – измена решења о грађевинској дозволи  (чл.141. и 142.) 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 



      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

   - износ: 320,00динара  

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ:  -    објекте категорије А...........................................................2.200,00 

- објекте категорије Б........................................................... 5.200,00 

- објекте категорије В.........................................................  6.700,00 

- објекте категорије Г..........................................................13.800,00 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – решење о привременој грађевинској дозволи  (чл.147.) 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ:  -    објекте категорије А...........................................................950,00 

- објекте категорије Б...........................................................4.720,00 

- објекте категорије В......................................................... 5.660,00 

- објекте категорије Г.......................................................... 5.660,00 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ:  -    објекте категорије А...........................................................2.750,00 

- објекте категорије Б........................................................... 6.750,00 

- објекте категорије В.........................................................  8.750,00 

- објекте категорије Г..........................................................15.000,00 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – пријава радова  

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: -     објекте категорије А.............................................................950,00 

- објекте категорије Б.......................................................... 4.720,00 

- објекте категорије В.........................................................  5.660,00 

- објекте категорије Г..........................................................  5.660,00 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 



      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 1,750,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – пријава завршетка израде темеља   

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: -     објекте категорије А...........................................................1.420,00 

- објекте категорије Б.......................................................... 2.830,00 

- објекте категорије В.........................................................  3.770,00 

- објекте категорије Г..........................................................  3.770,00 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 1,750,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – пријава завршетка објекта у конструктивном смислу  

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: -     објекте категорије А...........................................................1.420,00 

- објекте категорије Б.......................................................... 2.830,00 

- објекте категорије В.........................................................  3.770,00 

- објекте категорије Г..........................................................  3.770,00 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 1,750,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – употребне дозволе  

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 



      износ:  -    објекте категорије А..........................................................1.890,00 

- објекте категорије Б..........................................................9.450,00 

- објекте категорије В.........................................................18.890,00 

- објекте категорије Г......................................................... 18.890,00 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ:  -    објекте категорије А..........................................................5.500,00 

- објекте категорије Б...........................................................9.500,00 

- објекте категорије В.........................................................19.500,00 

- објекте категорије Г..........................................................28.600,00 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – потврда правноснажности решења 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: 320,00динара 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 500,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – прибављање сагласности на техничку документацију у погледу мера  

                заштите од пожара 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: 320,00динара 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 1.500,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

Захтев – за прикључење на комуналну инфраструктуру 



    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: 320,00динара 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 1.500,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

 

Захтев – за издавање решења за која није прописана посебна такса 

    - републичка такса: 

      број рачуна: 840-742221843-57 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: републичка административна такса 

      износ: 550,00динара 

      прималац: Буџет Републике Србије 

    - општинска такса: 

      број рачуна: 840-742251843-73 

      шифра плаћања: 153 

      позив на број: 97   26-121 

      сврха: општинска административна такса 

      износ: 2.800,00динара 

      прималац: општинска административна такса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


