
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА       Образац  ППИ -1
Јединица  локалне  самоуправе  ___________________________ ¹
Организациона  јединица  ________________________________ ПОРЕСКА ПРИЈАВА

ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА

                 ПОРЕСКА ПРИЈАВА
             О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ ЗА 20___ ГОДИНУ

1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ  ПОРЕЗА , ОДНОСНО  О ОГРАНКУ  НЕРЕЗИ ДЕНТНОГ  ОБВЕЗНИКА  

1.1. Пословно име, односно име и презиме

1.2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ)

1.3. Матични број 

1.4. Претежна делатност Шифра²

                               Назив

1.5. Датум уписа у регистар

1.6. Подаци о седишту/адреси огранка/пребивалишту-боравишту:

      1.6.1. Општина

      1.6.2. Место

      1.6.3. Назив улице

      1.6.4. Број (број и слово)

      1.6.5. Спрат, број посебног дела објекта (стана, локала и сл.) и слово

      1.6.6. Број телефона

      1.6.7. Е-mail

2. ПРИЈАВЉУЈЕМ :

2.1. Утврђени порез за 20____ годину 

2.2. _____³ измену утврђеног пореза за 20____ годину, због промене:

Дан настанка промене:

3.   УТВРЂЕНИ  ПОРЕЗ  ЗА 20___ ГОДИНУ                 
(збир утврђеног пореза за све непокретности са Бр. 8. Прилога-1)

3.1. Износ пореза за прво тромесечје 
(збир утврђеног пореза за прво тромесечје за све непокретности са Бр. 8.1. Прилога-1)

3.2. Износ пореза за друго тромесечје 
(збир утврђеног пореза за друго тромесечје за све непокретности са Бр. 8.2. Прилога-1)

3.3. Износ пореза за треће тромесечје 
(збир утврђеног пореза за треће тромесечје за све непокретности са Бр. 8.3. Прилога-1)

3.4. Износ пореза за четврто тромесечје 
(збир утврђеног пореза за четврто тромесечје за све непокретности са Бр. 8.4.Прилога-1)

4. ИЗНОС  УВЕЋАЊА -УМАЊЕЊА  УТВРЂЕНОГ  ПОРЕЗА  СА БРОЈА  3. НАКОН  ПРОМЕНЕ  СА БРОЈА  2.2.⁴
(збир Бр. 9. из Прилога-1 који су саставни део ове пријаве)

4.1. Износ увећања-умањења утврђеног пореза за прво тромесечје    
(збир Бр. 9.1. из Прилога-1 који су саставни део ове пријаве)

4.2. Износ увећања-умањења утврђеног пореза за друго тромесечје    
(збир Бр. 9.2. из Прилога-1 који су саставни део ове пријаве)

4.3. Износ увећања-умањења утврђеног пореза за треће тромесечје    
(збир Бр. 9.3. из Прилога-1 који су саставни део ове пријаве)

4.4. Износ увећања-умањења утврђеног пореза за четврто тромесечје   
(збир Бр. 9.4. из Прилога-1 који су саставни део ове пријаве)

1 - Подносилац пријаве означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву
2 - Податак из евиденције органа надлежног за послове статистике
3 - Подносилац пријаве означава да ли први пут, други и сл. пријављује измену утврђеног пореза  
4 - Попуњава се само када се пријављује измена утврђеног пореза због промене из Броја 2.2.



5.   УТВРЂЕНИ  ПОРЕЗ  ЗА 20__ ГОДИНУ  НАКОН  ПРОМЕНЕ  СА БРОЈА  2.2.⁴
(Бр.3 + Бр. 4.)

5.1. Износ пореза за прво тромесечје    
(Бр.3.1. + Бр. 4.1.)

5.2. Износ пореза за друго тромесечје    
(Бр.3.2. + Бр. 4.2.)

5.3. Износ пореза за треће тромесечје    
(Бр.3.3. + Бр. 4.3.)

5.4. Износ пореза за четврто тромесечје   
(Бр.3.4. + Бр. 4.4.)

6. ПОПИС  ПРИЛОГА  НА ОБРАСЦИМА  ПРИЛОГ -1 И ПРИЛОГ -2: Број Прилога

6.1. на Обрасцу Прилог-1

6.2. на Обрасцу Прилог-2

7. ПОПИС  ПРИЛОЖЕНИХ  ДОКАЗА :

8. НАПОМЕНА  ПОДНОСИОЦА  ПРИЈАВЕ : 

Попуњава  подносилац  при јаве : пријаву је попунио и подноси:
  порески обвезник   законски заступник обвезника

(ПИБ подносиоца пријаве)
  порески пуномоћник   заступник обвезника по 

  службеној дужности
  порески саветник   огранак нерезидентног (ЈМБГ подносиоца пријаве)

 обвезника

         (пословно име, односно име и презиме подносиоца пријаве) (пребивалиште, односно седиште подносиоца пријаве)

Пријава  се подноси  преко  јавног  бележника ⁵ 

      У _______________________ Потпис подносиоца пријаве:
      Дана: ______________ 20___

Попуњава  орган  јединиц e локалне  самоуправе  надлежан  за утврђивање , наплату  и контролу  пореза  на  имовину
Потврда о пријему пореске пријаве:

4 - Попуњава се само када се пријављује измена утврђеног пореза због промене из Броја 2.2.
5 - Подносилац пријаве који пријаву подноси преко јавног бележника то означава у кућици


