Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
Инђија, Војводе Степе бр. 48, тел/фах: 022/510-024

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ
ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ:

1.1. ПИБ
1.2. Матични број правног лица
1.3. Фирма (пун назив)
1.4. Фирма (скраћен назив)
1.5. Име и презиме ФЛ
1.6. ЈМБГ
1.7. Седиште:
1.7.1. Држава
1.7.2. Општина
1.7.3. Место
1.7.4. Назив улице
1.7.5. Број, слово
1.7.6. Спрат, број стана и слово
1.7.7. Телефон – fax
1.7.8. Fаx
1.7.9. E-mail
1.8. Величина предузећа

велико
средње
мало

2. ПОДАЦИ О РЕГИСТРАЦИЈИ:
2.1.
Назив органа надлежног за упис
2.2.
Број решења о упису у регистар
2.3.
Датум регистарције-уписа
2.4.
Врста облика организовања
2.5.
Претежна делатност
2.6.
Назив органа надлежног за брисање
2.7.
Број решења о брисању из регистра
2.8.
Датум брисања из регистра
2.9.
Назив органа надлежног за отварање стечаја
2.10.
Број решења о отварању стечаја
2.11.
Датум отварања стечаја
2.12.
Назив органа надлежног за отварање ликвидације
2.13.
Број решења о отварању ликвидације
2.14.
Датум отварања ликвидације
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словима

шифра

3. ПОСЕБНИ ПОДАЦИ:

3.1. Истицање фирме на пословном простору:
Назив објекта

Адреса

Датум од

Датум до

3.2. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима:
Назив објекта

Адреса

Тип

Датум од

Датум до

3.3. Држање моторних друмских и прикључних возила (осим пољ. возила машина):
Тип возила

Тонажа

Количина

Дат.од

Дат. до

*Тип возила: Теретно, Прикључно, Специјално, Радна приколица, Путничко, Прикључно возило за путничке
аутомобиле, Мотоцикл, Теретни мотоцикл, остало.

3.4. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија:
Адреса

Површина (м2)

Дат. од

Дат. до

3.5. Држање/коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води:
Тонажа

Датум од

Датум до

Датум од

Датум до

3.6. Држање и коришћење чамаца и сплавова на води:
Тип

Тонажа

*Тип: Чамац без мотора, Чамац са мотором, Сплав.

3.7. Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води:
Назив ресторана/објекта

Обалска зона

Дужина (м)

3.8. Држање кућних и егзотичних животиња:
Број ______________
3.9. Коришћење простора на јавним површинама/испред пословних просторија у пословне сврхе:
Адреса

Површина (м2)

Датум од

Датум до

*Искључено: продаја штампе, књига, публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности.

3.10. Држање средстава за игру:
Врста средстава

Датум од

Датум до

*Врста средстава: организовање игара на срећу, Томбола, Спортске кладионице.

3.11. Приређивање музичког програма:
Тип програма

Датум од

*Тип програма: Музички програм, Музички аутомати.

2

Датум до

3.12. Коришћење рекламних паноа:
Адреса

Тип

Површина (м2)

Датум од

Датум до

*Рекламни пано/натпис, Покретни пано на тротоару, Платнени транспарент, Плакат .

3.13. Коришћење обале у пословне и било које сврхе:
Обалска зона

Дужина (м)

Датум од

Датум до

Датум од

Датум до

3.14. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом:
Тип

Површина (м2)

*Тип заузећа: Заузеће коловоза на главним улицама, Заузеће коловоза на споредним улицама, Заузеће
коловоза на тротоарима, Изградња објекта, Раскопавање.
4. НАПОМЕНА:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
попуњава подносилац пријаве:
Пореску пријаву, односно њен део припремио
порески саветник:
___________________
(потпис пореског саветника)

ПИБ пореског саветника
ЈМБГ пореског саветника
Под
кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у пријави потпуни и тачни

_______________

______________

(место)

(датум)

__________________________________
(потпис пореског обвезника)

М.П.
попуњава Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода:
Потврђујем да сам примио пријаву за регистарцију:
_________________ ___________
__________________________________
пријава заведена под бројем

(датум пријаве)

(потпис службеног лица)

М.П.
ПРИЛОГ: 1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________
3 ___________________________________________________________
4 ___________________________________________________________
5 ___________________________________________________________
6 ___________________________________________________________
попуњава Одељење за утврђивање и наплату јавних приходау сличају подношења
службене пријаве:
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у пријави попуњени
на основу евиденције којом располаже Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода:

______________________
(датум)

______________________________
(потпис службеног лица)
М.П.
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