
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР  

 

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСТАЛИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 

На основу члана 58. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16), подносим 
пријаву за утврђивање осталих локалних јавних прихода.  

 

ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ: 

1. Име и презиме/пословно име привредног субјекта (правна лица или предузетници) 

 ______________________________________________________________________________________________ 

2. ЈМБГ/ ПИБ/Матични број (предузећа, радње)  ______________________________________________________ 

3. Адреса (седиште), телефон/факс, емаил 

 ______________________________________________________________________________________________ 

4. Подаци о пословном простору 

 ______________________________________________________________________________________________ 

5. Датум почетка/престанка коришћења пословног простора____________________________________________ 

6. Укупна површина пословног простора / м2_________________________________________________________ 

7. Датум почетка коришћења непокретности _________________________________________________________ 

8. Датум престанка коришћења непокретности _______________________________________________________  

9. Површина непокретности којa се користи за обављање пословне делатности __________________ м2 

10. Основ коришћења (власништво, закуп, подзакуп и др.) и доказ (број уговора/решења) 

 ______________________________________________________________________________________________ 
 

Уз пријаву достављам: 
 

РБ Документа Форма документа 

1  Документ о праву својине, праву коришћења или праву закупа на 
непокретностима (уговори, решења / лист непокретности) 

Копија 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 
 

  ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да податке 
прибави орган 

Достављам сам 

1. Документ о праву својине, праву коришћења или 
праву закупа на непокретностима (уговори, 
решења/лист непокретности) 

 
 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у пријави потпуни и тачни. 
 
Место и датум _________________________________     Подносилац  пријаве 
 
У____________________________           __________________________ 
                             МП                          Потпис 
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