
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ,КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ТАКСЕ  

1. Фирма-пословно име  

2. Порески идентификациони број (ПИБ)  

3. Матични број (правног лица, односно 

предузетника 

 

4. Претежна делатност  

5. Разврставање правног лица (велико, 

средње, мало) 

 

6. Име и презиме  

7. Јединствен матични број грађана 

(ЈМБГ) 

 

8. Подаци о седишту /пребивалишту  

8.1. Општина  

8.2. Место  

8.3. Назив улице  

8.4. Кућни број (број и слово)  

8.5. Спрат, број стана и слово  

9. Број телефона или факса  

 
 

 

 

2. ПОДАЦИ О РАЧУНУ ОБВЕЗНИКА 

Место  Назив банке Број рачун 

   



   

   

 
 

3. ФИРМА ЈЕ ИСТАКНУТА НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

3.1. На адреси седишта фирме:  

 Место  

 Назив улице  

 Кућни број (број и слово)  

 Спрат, број стана и слово  

3.2. На адреси пословне – организационе јединице  

 Место  

 Назив улице  

 Кућни број (број и слово)  

 Спрат, број стана и слово  

3.3.   

 На адреси пословне - организационе једионице  

 Место  

 Назив улице  

 Кућни број (број и слово)  

 Спрат, број стана и слово  

 
 

 

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

--------------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------ 
(потпис пореског пуномоћника, односно (ПИБ пореског пуномочника, (ЈМБГ пореског пуномоћника, 

пореског саветника пуномоћника) односно пореског саветника односно пореског саветника ика 
пуномоћника) пуномоћника) 



Под кривичном и материјалном одговорношћу изјавњујем да су подаци у пријави потпуни и 

Тачни: 

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

подносиоца пријаве) 

 

 

 

 



 

     НАПОМЕНА             
 

 

У  складу са одредбама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине 

Прибој ( '' Сл.Лист општине Прибој'', бр. 12/12 ),  Таксене тарифе , Тарифни број 1, тачка 2. 

подтачка  5.  и 6. правна лица   уз таксену пријаву у обавези су да доставе : 

 

 верификовано обавештење о разврставању по величини  од стране Агенције за 

привредне регистре у смислу Закона о рачуноводству и ревизији; 

  финансијски извештај за годину  која предходи години за коју се утврђује фирмарина. 

 

Уз таксену пријаву предузетници достављају и документацију о исказаном годишњем 

приходу. 

 

За додатна објашњења можете се обратити Одељење за друштвене делатности , финансије и 

буџет- Служби  за пореску управу  ( телефон  бр. 033/2452 341, локал 137 или 155 ), е mail  

rcvijovic@ gmail. com   ул. 12. јануар бр.108, 31 330 Прибој . 

 

Рок подношења  : 30.04.2014. године 


