
      РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                             Oбразац   П   ГРЗ  
       ГРАД БЕОГРАД  -  ГРАДСКА УПРАВА 
       СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ     
       УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА 
       ОДЕЉЕЊЕ ______________________ 

 
 
 

П Р И Ј А В А 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

  
 
 
I  ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 
 
1. Назив (предузећа, радње)  ______________________________________________________________ 

 
2. ПИБ                                               .        Матични број (предузећа,радње)                                                . 
 
3. Адреса (седиште):   

        Место ______________  ул. ____________________________________________ бр. ________ 
 

                  Спрат  ______ стан/лок  ______ тел. __________________ E –мail  _______________________ 
 

4. Подаци о одговорном лицу / власнику радње 
  

               4.1. Име и презиме ____________________________________ ЈМБГ                                              . 
                                                                                        

        4.2. Адреса:  Место ________________ ул. ________________________________  бр.   ________ 
 

                                     Спрат ______ стан ______ тел. __________________ E–мail ___________________ 
 

5. Претежна делатност (шифра и назив) ___________________________________________________ 
 

6. Датум уписа у одговарајући регистар __________________________ 
                                                               
      7. Текући рачун       _______________________________ банка ________________________________ 
                                       _______________________________ банка ________________________________      
                                       _______________________________ банка ________________________________ 
 

8. Oсоба за контакт _____________________________________________ тел. ___________________   
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II ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
   
2.1.  Попуњавају само обвезници који обављају делатност у пословном простору 
 
   ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ  
 
1. Адреса:   
           Место _________________ ул. _________________________________________ бр.  ________ 
 

                  Спрат ________ локал ________ тел. __________________           
 
 2. Oснов коришћења објекта _________________________, доказ _____________________________ 

                                                      (власништво, закуп, подзакуп и др.)                                   (број уговора/решења) 
 

3. Подаци о власнику пословног простора       
    3.1. назив/име и презиме _________________________________ ПИБ/ЈМБГ                                     .                                                   
    3.2. адреса седишта/пребивалишта _____________________________________________________  
  
4. Датум почетка коришћења пословног простора _________________________ 
 
5. Опис делатности које се обављају у пословном простору 
 
        назив  _____________________________________ шифра _________________  м2 _________ 
        назив  _____________________________________ шифра _________________  м2 _________ 
        назив  _____________________________________ шифра _________________  м2 _________ 
        назив  _____________________________________ шифра _________________  м2 _________ 
        назив  _____________________________________ шифра _________________  м2 _________ 
                                                                                                                                укупно:        _________ м2 

                                                                                                                                                                                  
6. Површина празног пословног простора у објекту   _________  м2 
 

7. Подаци о површини пословног простора 
 
    7.1. површина пословног простора који користи обвезник ( 5 + 6 )                                         _________ м2 

 
    7.2. површина земљишта под објектом                                                                                 _________ м2 

 
    7.3. површина земљишта ван објекта које се користи за обављање пословне делатности    _________ м2 

                                                                                                                                                           
    7.4. Укупна површина пословног простора и земљишта ( 7.1. + 7.3.)                                      _________ м2 
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2.2.  Попуњавају само обвезници који обављају делатност у  стамбеном простору 
 

       ПОДАЦИ О СТАМБЕНОМ ПРОСТОРУ   у коме се  обавља  делатност 
 
1. Адреса:   
           Место_________________ ул. _________________________________________ бр.  ________ 
 

                  Спрат ________ стан ________ тел. __________________           
 
2. Oснов коришћења објекта ________________________, доказ _____________________________ 

                                                      (власништво, закуп, подзакуп и др.)                                (број уговора/решења) 
 

3. Подаци о власнику стамбеног простора       
    3.1. назив/име и презиме _________________________________ ПИБ/ЈМБГ                                     .                                        
    3.2.адреса седишта/пребивалишта _____________________________________________________ 
   

       4. Датум почетка коришћења стамбеног простора ____________________ 
 
       5. Опис делатности којa се обавља у стамбеном простору 
           назив  _______________________________ шифра ________________ 
 
       6. Површина стамбеног простора у коме се  обавља пословна делатност 

    6.1. површина стана у коме се истовремено станује и обавља  делатност              _________ м2 

    6.2. површина физички  издвојеног дела стана у коме се обавља делатност          _________ м2             
    6.3. површина стана који се цео користи само за обављање  делатности                _________ м2 

                     
    
        

ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________          
 
Н А П О М Е Н А:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 

        Дана _____________________                                 М.П.                       ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
                                                                                                                         
                   ___________________________         
         

          
* Пријава се подноси надлежном одељењу Управе јавних прихода града Београда према општини на чијој се     
  територији налази објекат у коме се обавља делатност 


