
Општина Жабари 

Општинска управа Жабари  
Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода  
  
  

ПРИЈАВА 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 
за _______ годину 

 

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ТАКСЕ   
  

1. Пословно име (фирма)   
  

2. Порески идентификациони број (ПИБ)                      
  

3. Матични број (правног лица, односно предузетника)                  
  

4. Шифра претежне делатности            
  

5. Име и презиме (овлашћеног лица, односно власника)   
  

6. Јединствен матични број грађана (ЈМБГ)                           
  

7. Подаци о седишту правног лица, односно пребивалишту предузетника           
  

7.1. Општина   
  

7.2. Место   
  

7.3. Улица   
  

7.4. Број и слово            
  

7.5. Спрат, број стана и слово                
  

8. Број телефона или факса                        
  

9. Е-mail   

10. Пословни приход- за период 01.01.-31.12.___ (у 000 динара)                 

11. Разврставање за текућу годину    
  

ПОДАЦИ О ИСТИЦАЊУ ФИРМЕ  НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ   
  

1. На адреси седишта фирме:   
  

  Општина   
  

  Место   
  

  Улица   
  

  Број и слово                   
  

  Спрат, број стана и слово                    



  Датум истицања фирме                   

 
    Површина пословног простора у м2           

2.  На адреси ван седишта фирме (издвојени пословни простор):  
 

Р.б. Назив и адреса пословне јединице, огранка, заступништва и сл. 
Датум 

истицања 
фирме 

Разврставање 
фирме 

Површина 
пословног 
простора у 

м2 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Напомена: 
Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавеза по основу комуналне 
таксе надлежном Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, до 15. марта у години за коју се врши утврђивање таксе, као и да сваку 
насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Обавеза плаћања ове таксе утврђује се решењем по оснивању предузећа или радње, а надаље по службеној дужности у континуитету све док 
постоји обавеза плаћања таксе по овом тарифном броју. 

Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре који обављају делатност на територији општине Жабари, а обвезници су 
комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужни су да најкасније до 15. марта текуће године доставе доказ о висини годишњих 
прихода у претходној години као и доказ о разврставању у средња или велика правна лица ако је било промена у статусу. 

Предузетници који обављају делатност на територији општине Жабари, а у претходној години су остварили приход преко 50.000.000 дин. дужни су 
да поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за текућу годину. 

 

  

  

Напомена обвезника:   
  

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни. 

 -------------------------------------            ---------------------------        м.п.                           ------------------------------------------------ 

         (место)                                                  (датум)                                            (потпис одговорног лица-подносиоца пријаве) 

 


