
____________________________________________________________ Образац ППИ-1
   (назив јединице локалне самоуправе чијем органу се подноси пријава)

___________________________________________________________
(назив органа коме се подноси пријава)

1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА

1. Пословно име (фирма), односно име и презиме2

2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ)

3. Матични број (правног лица, односно предузетника)

4. Подаци о седишту, односно пребивалишту:
4.1. Општина

4.2. Место

4.3. Улица

4.4. Број и слово

4.5. Спрат, број стана и слово

5. Број телефона или факса

6. Е-mail

2. ПОДАЦИ О РАЧУНУ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА

Место Назив банке Број рачуна

1 За правна лица и физичка лица која остварују приходе од самосталне делатности, која воде пословне књиге у складу са прописима којима се уређује рачуноводство, као и за физичка лица 
која остварују приходе од самосталне делатности и воде пословне књиге по систему простог књиговодства, у складу са прописима којима се уређује порез на доходак грађана, осим лица која 
порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђен приход - за имовину која им служи за обављање самосталне делатности (предузетници који воде пословне књиге)
2 Правно лице уписује ПИБ и пословно име (фирму), а физичко лице - предузетник који води пословне књиге ПИБ, пословно име (фирму), име и презиме

ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 20___. ГОДИНУ1



3. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА

3.1. Врста непокретности 3.2. Врста права3, односно 
коришћење

3.3. Место 3.4. Адреса

1.

3.5. Површина 3.6 Вредност непокретности
 у пословним књигама

ха а м2

2. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

3. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

4. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

5. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

6. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

7. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

8. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

9. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

10. 3.3. 3.4.

3.5. ха а м2 3.6.

3 За сваку непокретност уписује се једно од следећих права: право својине; право становања; право закупа стана или стамбене зграде у складу са законом којим је уређено становање, за период 
дужи од једне године или на неодређено време; право коришћења градског грађевинског, односно јавног грађевинског земљишта или осталог грађевинског земљишта у државној својини, 
површине преко 10 ари



4. ПОДАЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ

Ред. 
бр. Површина

ха а м2

ха а м2

ха а м2

ха а м2

ха а м2

ха а м2

ха а м2

ха а м2

5. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА

6. НАПОМЕНА:

Попуњава подносилац пријаве
Пријаву, односно њен део припремио порески пуномоћник, односно порески саветник пуномоћник:
___________________________________________

(потпис пореског пуномоћника, односно пореског (ПИБ пореског пуномоћника, односно (ЈМБГ пореског пуномоћника, односно
саветника пуномоћника) пореског саветника пуномоћника)5 пореског саветника пуномоћника)5

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
_______________________ ____________________ ___________________________________________

(место) (датум) М. П. (потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)

У ____________________________________ M.П.
Дана: _________________________________ (потпис обвезника)

Попуњава орган коме се подноси пријава - _________________________________
                                                                                                  (назив органа)
Потврда о пријему пореске пријаве:

4 Уписује се основ ослобођења из члана 12. Закона
5 Уписује се ПИБ, односно ЈМБГ пореског пуномоћника, односно пореског саветника пуномоћника када је то лице попунило пријаву

Ред. бр. непокретности на коју 
се односе Основ 4


