
            
_______________________

                                                                                                                                       (ЈМБГ)
________________________

                                                                                   (ПИБ) 
________________________    

                               (матични број)

ОПШТИНА СОКОБАЊА
Општинска управа
Одељење за финансије и наплату јавних прихода

З А Х Т Е В
ЗА   ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА  ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ

1. Правно лице:
___________________________________________________________________________
                                                               (назив правног лица)
____________________, ______________________________________________________
(седиште)                                                       (улица и број)
__________________________________________, ____________________________________
(име и презиме одговорног лица)                                              (контакт телефон/факс)
___________________________________________, ____________________________________
(порески пуномоћник)                                                        (контакт телефон/факс)

Правно лице разврстано у: 1. микро            2. мало          3. средње              4. велико
                                  (заокружити број према акту разврставања)

2. Предузетник                
_________________________________,  ______________________________________________
(име и презиме власника радње)                         (место, улица, број, улаз, спрат, број стана)
____________________________________________, ___________________________________
(назив и седиште радње)                                                         (улица и број)
_____________________________________________, 
 (контакт телефон/факс)
___________________________________________, ____________________________________
(порески пуномоћник)                                                            (контакт телефон/факс)

3. Физичко лице:
_________________________________,  ________________________________________
(име и презиме)                                                      (место, улица, број, улаз, спрат, број стана)
________________________________________, 
 (контакт телефон/факс)

II Подаци о усаглашеном дугованом порезу са стањем на дан ________________. године



Р.
бр. Врста јавних прихода Рачун за уплату

јавних прихода

Стање дугованог
пореза Укупно

усаглашен
дуговани

порез
(4+5)

50%
камате за
одлагање

Укупно за
одлагање

(6+7)

50%
условно
отписане
камате
(5-50%)

Главна
пореска

обавеза за
одлагање

Камата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

III Подаци о испуњености услова из члана 2. Уредбе о ближим условима за одлагање плаћања пореског
дуга («Сл. гласник РС», бр. 53/2003, 61/2004 и 71/2005)

Напомена: не попуњавају обвезници који испуњавају услове из члана 74. став 6. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, ..., 15/16)

Правно лице
1._____________________     2._____________________          3. ______________________                   

(укупан износ пореског дуга)       (укупан износ обртних средстава)      (процентуално учешће дугованог пореза  
из последњег финансијског извештаја 
у  укупним обртним средствима 1:2) 

Предузетник и мало правно лице
1._____________________     2._____________________          3. ______________________                   
   (укупан износ пореског дуга)             (укупан годишњи приход у  (процентуално учешће дугованог 
                                                                     претходној години)                                 пореза у укупном приходу из
                                                                                                                                          претходне године 1:2)
Физичко лице
1._____________________     2._____________________         3. ______________________                   
 (укупан износ пореског дуга)               (укупан износ опорезивих прихода         (процентуално учешће дугованог 
                                                                       у претходној години)                            пореза у укупним опорезивим
                                                                                                                               приходима из претходне године 1:2)    
                                          
IV Образложење захтева

Напомена: не наводе обвезници који испуњавају услове из члана 74. став 6. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији



________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

V Средства обезбеђења наплате која порески обвезник предлаже за обезбеђење наплате дугованог
пореза

Напомена:  не  подносе  обвезници који  испуњавају  услове  из  члана  74.  став  6.  Закона  о  пореском поступку  и
пореској администрацији

1) хипотека на непокретности у износу ___________________________ динара
2) залога на покретним стварима у износу _________________________ динара    
3) неопозива банкарска гаранција на износ од ______________________ динара
4) јемство другог лица које је власник имовине на којој нема терета
5) трасирана  меница  акцептирана  од  стране  два  жиранта,  из  чијих  се  зарада,  на  којима  се

установљава административна забрана, порески дуг може наплатити
6) меница авалирана од стране пословне банке

VI Прилог: - докази: - записник  о усаглашеном стању дуга
                                - акт о разврставању правног лица 

          ____________________________________
                      ____________________________________

 У_____________
Дана ________20__ године                                                       ___________________________
                                                                М.П.                           (потпис пореског обвезника)
 



Захтев за одлагање плаћања дуговног пореза
Потребна документација уз поднети захтев:
- доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 870,00 динара
Жиро рачун 840-742251843-73, позив на број по моделу 97 10-094, сврха: такса, прималац:
Општинска управа.

Захтев можете поднети у електонском облику на адресу:
aleksandra.pokrajac@opstinasokobanja.com

Захтев  можете  послати  поштом  на  адресу:  Општинска  управа  општине  Сокобања,
Локална пореска администрација, улица Светог Саве 23, 18230 Сокобања.

Информацију о стању Вашег дуга по основу свих локалних прихода можете добити на
телефон  Општинске  управе  018-830-173  и  018-830-030,  мобилне  телефоне  0648560755  и
0648560721.

mailto:aleksandra.pokrajac@opstinasokobanja.com

