
1)

2)

 директни корисници јавних средстава РС

 индиректни корисници јавних средстава РС

 правосудни органи

 установе за извршење кривичних санкција

 остали индиректни корисници јавних средстава РС

 установе ученичког и студентског стандарда

 установе здравства

 установе социјалне заштите

 установе културе

 судови, тужилаштва и правобранилаштва

 остали државни органи

 установе образовања

 министарства и органи управе у саставу

 стручне службе управних округа

 посебне организације

 независни и самостални државни органи

e-mail

 Председник Републике

 Влада

ПИБ

Јединствен број корисника јавних средстава код Управе за трезор

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

МЕСТО

УЛИЦА И БРОЈ

МАТИЧНИ БРОЈ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

  АП Војводина

  Јединица локалне самоуправе

Б. ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ, ОДНОСНО НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

    (изабран квадрат попунити чекирањем )

НАЗИВ (пуни назив)

Образац НЕП-ЈС

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И КОРИСНИКУ, 
ОДНОСНО НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

А. НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИ  (изабран квадрат попунити чекирањем )

  Република Србија

www.cekos.rs
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, m²

, ha

Структура

Број

 приземље

 спратова

 поткровље - таван

5) СТРУКТУРА И БРОЈ ПОСЕБНОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА

Обим удела

Земљишта

4) СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА (квадрат попунити чекирањем , ако објект поседује наведену етажу)

 подрум, односно простор испод нивоа тла

3) ПОВРШИНА

Објекта  Удео:

 Цело          Заједнички         Сусвојина

место пош. бр.

адреса број

2) МЕСТО И АДРЕСА ГДЕ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ НАЛАЗИ

 делови зграде

 стамбена зграда

 стан

 непокретност за репрезентативне потребе

 други грађевински објекат

 непокретност за потребе дипломатских и конзуларних 
     представништава у земљи и иностранству

 шумско земљиште

 друго земљиште

 службена зграда

 пословни простор

В. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ (изабран квадрат попунити чекирањем )

1) ВРСТА НЕПОКРЕТНОСТИ

 грађевинско земљиште

 пољопривредно земљиште

 гаража

 гаражно место

 установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе

 друго правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе

 директни корисници буџета аутономне покрајине

 индиректни корисници буџета аутономне покрајине

 директни корисници буџета јединице локалне самоуправе

 индиректни корисници буџета јединице локалне самоуправе

 јавно предузеће чији је оснивач РС

 друштво капитала чији је оснивач РС

 друго правно лице чији је оснивач аутономна покрајина

 јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе

 друштво капитала чији је оснивач јединица локалне самоуправе

 зависно друштво капитала чији је оснивач јединица локалне самоуправе

 јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина

 друштво капитала чији је оснивач аутономна покрајина

 зависно друштво капитала чији је оснивач аутономна покрајина

 установа чији је оснивач аутономна покрајина

 зависно друштво капитала чији је оснивач РС

 јавна агенција чији је оснивач РС

 друго правно лице чији је оснивач РС

www.cekos.rs



7) ИСПРАВЕ О СВОЈИНИ

9) НАБАВНА ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ

10) ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ

Датум попуњавања

дин.

год.

год.
(уписати назив, број и датум акта на основу кога се користи непокретност)

дин.

од

од

Лист непокретности

8) ИСПРАВА О КОРИШЋЕЊУ

КО

од год.

6) КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА, ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ И КАТАСТАРСКА ОПШТИНА

Катастарска парцела

Лист непокретности

Катастарска општина

11) САДАШЊА КЊИГОВОДСТВЕНА ВРЕДНОСТ ПО
ПОСЛЕДЊЕМ ГОДИШЊЕМ ПОПИСУ КОРИСНИКА,
ОДНОСНО НОСИОЦА ПРАВА КОРИШЋЕЊА

дин.

12) НЕПОКРЕТНОСТ НЕМА ИСКАЗАНУ ВРЕДНОСТ  (квадрат попунити чекирањем )

Г. ВРСТА ПРОМЕНЕ У ЕВИДЕНЦИЈИ (изабран квадрат попунити чекирањем )

 упис непокретности

 промена података

 брисање података

Д. РАЗЛОЗИ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА (изабран квадрат попунити чекирањем )

 прибављање, доградња, и сл.  давање непокретности у закуп

 пренос права јавне својине на другог 
     носиоца јавне својине укључујући 
     и размену

 отуђење непокретности  пренос права коришћења

 улагање непокретности у капитал  заснивање хипотеке на непокретности

 промена намене

 промена било ког другог податка 
     прописаног НЕП-ЈС обрасцем

год.

М.П. Одговорно лице

www.cekos.rs
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