
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Образац ППИ-4/1
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ПОРЕСКА ПРИЈАВА ²
Организациона јединица ___________________________ ИЗМЕЊЕНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА

Идентификациони број пријаве

1. ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
     1.1. Пословно име, односно име и презиме
     1.2. Порески идентификациони број (ПИБ/ЈМБГ/ЕБС)
     1.3. Матични број (правног лица, односно предузетника)
     1.4. Подаци о седишту/пребивалишту/боравишту
     1.4.1. Град, односно општина
     1.4.2. Место
     1.4.3. Назив улице
     1.4.4. Кућни број (број и слово)
     1.4.5. Спрат, број стана и слово
     1.4.6. Број телефона 
     1.4.7. E-mail

    ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
2.1. Уговор

(датум примопредаје - ступања у посед)
2.2. Судска одлука или други појединачни акт државног, 
      одн.  другог надлежног органа или лица са јавним овлашћењем 

2.3. Други основ  

3. ОБВЕЗНИК СМАТРА ДА ИМА ПРАВО НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ 3

4. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА

да: не:Сагласан

ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ¹

(датум закључења уговора)(број уговора)

(врста акта о преносу)

(број)

да: не:

2. ПРАВНИ ОСНОВ ПРЕНОСА, ОДНОСНО СТИЦАЊА АПСОЛУТНИХ ПРАВА, ОДНОСНО ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ИЛИ

(датум доношења)

(датум правоснажности одлуке, 
одн. коначности акта) 

(датум доношења )

www.cekos.rs



5. НАПОМЕНА

Пријаву је припремио4: 

1 - На овом обрасцу пореска пријава се подноси за утврђивање пореза на пренос апослоутних права на непокретности, одн. код давања грађевинског или водног земљишта у јавној својини у закуп
2 - Подносилац пријаве означава да ли подноси пореску пријаву или измењену пореску пријаву
3 - Означава се одговарајућа кућица, зависно од тога да ли обвезник сматра да има право на пореско ослобођење из чл.  31. до 31б Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01,  
      45/02 - СУС, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - УС, 47/13, 68/14 - др. закон, 95/18, 99/18 - УС и 86/19)
4 - Подносилац пријаве у одговарајућој кућици обележава својство у коме подноси пријаву и попуњава податке о себи

(потпис подносиоца пријаве)(датум)(место)

порески пуномоћник
(ПИБ подносиоца пријаве)порески обвезник (ЈМБГ/ЕБС подносиоца пријаве)

заступник обвезника по службеној дужности
солидарни јемац

(пословно име, односно име и презиме подносиоца пријаве)

(адреса подносиоца пријаве)

порески саветник
законски заступник обвезника

www.cekos.rs




