ОДЛУКА
О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
(Сл. лист града Панчева бр. 23/11 - пречишћен текст, 28/11 - исправка, 36/11 , 8/12 ,
19/14 , 29/14, 28/15, 38/15 )

Члан 1.
Овом одлуком уводи се посебнанакнадаза заштиту и унапређивањеживотне средине (у даљем
тексту: посебнанакнада) и утврђују обвезници, начин наплатеи употребесредставаод посебне
накнаде, а ради стварањаматеријалних условаза остваривањеправаи дужности ГрадаПанчева (у
даљемтексту Град) у области заштите и унапређивањаживотне средине.
Члан 2.
Средстваод посебненакнаде, обезбеђенау складу са одредбамаове одлуке, приход су буџетаГрада.
Члан 3.
(1) Посебну накнаду плаћају:
1. Корисници, власници, односно закупци пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне
делатности, у износу од 3 динара по квадратном метру пословног простора на територији Града, на месечном
нивоу, осим привредних субјекатаиз става 1. тачке 3. овог члана;
2. Корисници, власници, односно закупци земљишта за обављање редовне делатности, на територији Града, у
износу од 0,5 динара по квадратном метру земљишта, на месечном нивоу, осим привредних субјеката из става 1.
тачке 3. овог члана;
Земљиште за обављање редовне делатности је земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји
привременаграђевина, као и земљиштена којем се не налазинепокретност из тачке 1. овог члана;
3. [1] привредни субјекти (правна лица и предузетници) који на територији Града обављају одређене активности
које утичу на животну средину, дефинисане Уредбом о одређивању активности чије обављањеутиче на животну
средину ("Сл. гласник РС", бр. 109/2009 и 8/2010), за које је обавезна израда пројеката о процени утицаја на
животну средину у износу од 0,2%, а привредни субјекти за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину у износу од 0,1%, на годишњем нивоу од оствареног прихода, од продаје производа, сировине,
полупроизводаили производау земљии иностранству:
- порески период за који се обрачунава накнада, предаје пореска пријава и плаћа накнада је
календарски месец,
- обвезник је дужан да обрачунава накнаду за одговарајући порески период на основу оствареног
прихода од продаје сировине, полупроизвода и производа у земљи и иностранству, сразмерно
оствареномприходу на територији градаПанчева,
- при обрачуну накнаде по основу оствареног прихода обвезник одузима утврђене, односно
уплаћенеобавезена месечном нивоу из члана 3. став 1. тачка 4;
4. власници или корисници теретних возила, железничког превоза, речног превоза, као и правналица која обављају
послове агентуре, шпедиције и слично у вези транспорта нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и
полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на територији Града
утоварених или истоварених у транспортно средство, носивости већеод 5 тона, у износу од 100,00 динарапо тони

терета, односно носивости.

(2) Накнадаза ауто-транспорт утврђује се по тони носивости теретних возилаиз саобраћајнедозволе.
(3) Накнадаза железнички и речни транспорт се утврђује по тони теретакоји се превози.
(4) Накнадаза заштиту и унапређивањеживотне срединене плаћасе на пољопривредноземљиште,
шуме и шумско земљиште.
(5) Ако је једно лице обвезник плаћањапосебненакнадепо више основа, највиши износ посебне
накнадекоју тај обвезник плаћане може бити већи од 0,4% од оствареног приходана годишњем
нивоу.
Члан 4.
(1) Секретаријат за пореску администрацију Градске управеградаПанчева, вршићеутврђивање,
контролу и наплату посебненакнадеиз члана 3. став 1. тачке 1, 2. и 3.
(2) Обвезници плаћањапосебненакнадеиз члана 3. став 1. тачка 4. ове одлуке доласком на место
утовара, односно истовара, у круг фабрике приликом преузимањаили испоруке робеобавезни су да
уз осталу прописану документацију поднесу и доказ о уплати посебненакнадеиз ове одлуке.
Члан 5.
(1) Обвезници посебненакнадеиз члана 3. став 1. тачке 1. и 2. дужни су да поднесу пријаву на
прописаном обрасцу Секретаријату за пореску администрацију Градске управеградаПанчева
најкасније до 15. мартау години у којој се врши утврђивањенакнаде, односно у року од 15 данаод
данаступањана снагу ове одлуке.
(2) Ако обвезник посебненакнадене поднесепријаву из претходног става, накнадаће се утврдити на
основу податакакојима располажеГрадска управаградаПанчева (Секретаријат за заштиту животне
средине, урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналнепослове - Одељењеза инспекцијске послове,
Секретаријат за пореску администрацију и др.) и други државни органи.
(3) Обвезник посебненакнадеиз члана 3. став 1. тачке 1. и 2. који је поднео пореску пријаву, није у
обавезида за исти пословни простор, односно земљиштеза обављањепословнеделатности, подноси
нову пријаву, осим у случају променеподатака садржаних у пријави који се односена промену
података о пословном седишту, односно пословним јединицама, као и променеподатака везаних за
земљиштекоје служи за обављањепословнеделатности, а од утицаја су за утврђивањеобавеза.
(4) Обвезници посебненакнадедужни су да утврђени износ посебненакнадеиз члана 3. став 1. тачке
1, 2. и 3. плаћају до 15. у месецу за претходни месец.
(5) Обвезник накнадеиз члана 3. став 1. тачка 3, подноси пореску пријаву Секретаријату за пореску
администрацију Градске управеградаПанчева, на измењеномобрасцу који је дат у Прилогу ове
Одлуке и чини њен саставни део, у року од 15 данапо истеку пореског периода.
(6) Обвезник подноси пореску пријаву независно од тога да ли у пореском периоду има обавезу
плаћањанакнаде.
(7) Обвезник је дужан да, ради правилног обрачунавањаи плаћањанакнаде, води евиденцију која
обезбеђује вршењеконтроле.
Члан 6.
(1) Обвезник посебненакнадедужан је да сваку насталу промену пријави Секретаријату за пореску
администрацију Градске управеградаПанчевау року од 15 данаод дананастанка промене.
(2) Ако обвезник накнадене поднесепријаву, односно не пријави промену надлежном Секретаријату,
накнадаће се утврдити на основу податакакојима располаженадлежни орган или путем
инспекцијске контроле, у складу са законом и прописимадонетим на основу закона.

Члан 7.
(1) Град, као подстицајну меру за развој привредних активности, ослобађа плаћања посебне накнаде:

- За двадесет и четири месеца правно лице, односно предузетника који по окончању улагања које је од значаја за
град Панчево, а којим доприноси бржем привредном развоју града, тако што први пут запосли, односно
увећа просечан број запослених за 10% у зависности од просечног броја запосленик предвиђених чланом
6. Закона о рачуноводству за разврставање;
- За дванаест месеци правно лице, односно предузетника који започну са привредним активностима, од дана
регистрације у АПР;
- Као и за време трајања привремене одјаве;
(2) Правно лице, односно предузетник у поступку ликвидације задужује се накнадом за заштиту и унапређивање
животне средине до дана регистровања и објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације у складу са
законом којим се уређује ликвидација привредних субјеката.
(3) Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка 3. Одлуке умањује се за:
- 100% за субјекта приватизације од стратешког значаја за привреду Републике Србије а на основу Одлуке
Владе Републике Србије о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја до дана окончања
поступка приватизације закључењем уговоро о :
- продаји капитала или
-продаји имовине или
-преносу капитала без накнаде или
-стратешком партнерству
- 50% обвезницима који су на основу члана 7. Закона о рачуноводству и ревизији разврстани:
- средња правна лица,
- мала правна лица,
- микро правна лица.

Члан 8.
(1) Накнадаутврђенау члану 3. став 1. тачка 1. Одлуке умањује се за:
- 70% обвезницима који су власници или корисници пословног простора за обављање производне пословне
делатности.

(2) Накнадаутврђенау члану 3. став 1. тачке 1. и 2. ове одлуке умањује се за 100%:
- државним органима, организацијама и установама, органима и организацијама и установама територијалне
аутономије и јединица локалнесамоуправеи установамапремакојима град врши праваоснивача;
- правним лицима чије се пословањефинансирау потпуности или делимично из средставабуџетаградаПанчева;
- удружењимаграђана, спортским организацијамаи другим непрофитним организацијамаи
- старим занатима.

Члан 9.
Уплата приходаод посебненакнадеврши се на посебанрачун, у складу са Правилником о условимаи
начину вођењарачуна за уплату Јавног приходаи распоредсредставаса тих прихода .

Члан 10.
Висина посебненакнадеутврђенаовом Одлуком може се изменити и у случају доношења, односно
изменезакона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединица локалнесамоуправе.
Члан 11.
(1) Средстваод посебненакнадеусмеравају се, односно користе за финансирањепословазаштите и
унапређивањаживотне средине, а што се регулише Одлуком о буџету ГрадаПанчева.
(2) Средстваиз става 1. овог чланакористе се за:
1. финансирањеПрограмаконтролеквалитета, анализеи праћењастањаживотне срединеу граду,
2. финансирањеПрограмазаштите и развоја заштићених природних добарау граду,
3. суфинансирање пројекта и пројеката заштите животне средине, или инвестиција које доприносе битном
смањењу загађивања животне средине (у околини индустријских и других загађивача, на контаминираном
подручју у случају акциденатаи сл.),
4. суфинансирање опремања стручних и научних институција и центара који врше стручне послове у области
заштите животне срединеод интересаза град,
5. суфинансирање научно-истраживачких и едукативних програма и пројеката, издавање, публиковање радова и
информативно-пропагандних материјала у циљу стицања знања и подизања свести о значају заштите и
унапређивањаживотне средине, и
6. финансирање осталих програма, пројеката и мера у области заштите животне средине и комуналне
инфраструктуре за које одлуку доноси Градско већеградаПанчева.

(3) Уколико у наведенимобластимане постоји програм или је исти исцрпљен, одлуку доноси Градско
већеградаПанчева.
(4) Средстваобезбеђењау складу са овом одлуком користићесе на основу Локалног еколошког
акционог планаи ПрограмакоришћењасредставаБуџетског фондаза заштиту животне срединеграда
Панчева.
(5) Програм коришћењасредставаБуџетског фондаза заштиту животне срединеградаПанчева
доноси Градско већеградаПанчева, по претходној сагласност министарстванадлежног за заштиту
животне средине, у складу са законом.
Члан 12.
Пренос средставаза наменепредвиђенеПрограмомкоришћењасредставаБуџетског фондаза
заштиту животне срединеградаПанчеваврши се актом Градоначелника градаПанчева, на предлог
надлежног секретаријата, у складу са Одлуком о буџету градаПанчева.
Члан 13.
Градоначелник градаПанчеваједном годишњеподноси Градском већу градаПанчеваизвештај о
реализацији програмаи усмеравањусредставаза заштиту и унапређивањеживотне средине.
Члан 14.
Секретаријат за пореску администрацију Градске управеградаПанчеваподноси прекршајне пријаве
против обвезника плаћањапосебненакнадекоји не поштују одредбеове одлуке.

Члан 15.
Лица из члана 3. ове одлуке одговорназа њено спровођење, казниће се новчаном казном у износу од
5.000,00 до 250.000,00 динарауколико не поштују одлуку.
Члан 16.
У свему што није регулисано овом одлуком, а односи се на наплату, застарелост, рокове за плаћање
каматеи остало, сходно се примењују одредбеЗакона о пореском поступку и пореској
администрацији , Закона о порезу на доходак грађанаи Закона о порезу на добит корпорација .
Члан 17.
Листа активности које се обављају на територији градаПанчевадефинисанеУредбом о одређивању
активности чије обављањеутиче на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 109/2009 и 8/2010) датаје
у Прилогу 1 ове одлуке и чини њен саставни део.
Члан 18.
Ступањемна снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење
животне средине ("Сл. лист градаПанчева", бр. 16/2008 и 27/2009).
Члан 19.
Овај пречишћен текст Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивањеживотне срединебиће
објављену "Службеном листу градаПанчева".

ПРИЛОГ 1
(Прилог 1 који је саставни део Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивањеживотне
средине , објављенеу "Службеном листу градаПанчева", број 6/10)
Листа активности које се обављају на територији градаПанчевадефинисанеУредбом о одређивању
активности чије обављањеутиче на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 109/2009 и 8/2010)
I Пројекти за које је обавезнапроценаутицаја на животну средину:
1. Комбинована хемијска постројења, тј. постројења за индустријску производњу супстанци код којих се
примењују поступци хемијске промене и у којима се поједини погони налазе један поред другог и функционално
су повезани, а намењенису за производњу:
- основних (базних) органских хемикалија,
- основних (базних) неорганских хемикалија,
- вештачких ђубривана бази фосфора, азотаили калијума (проста или сложенађубрива).
2. Објекти за интензиван узгој живине или свињаса капацитетом преко:
- 85.000 местаза производњу бројлера,
- 40.000 местаза живину у узгоју и експлоатацији,
- 2.000 местаза производњу свиња (преко 30 kg тежине),
- 750 местаза крмаче.

II. Пројекти за које се може захтевати проценаутицаја на животну средину:
1. Пољопривреда, аквакултураи шумарство
1) системи за наводњавањеи одводњавањемелиоративни
системи

- подручје на коме се простиру је већеод 20 ha;
2) објекти за интензиван узгој и држањеживине
- капацитетаод 30.000 до 85.000 местаза бројлере,
- капацитетаод 10.000 до 40.000 местаза живину (укључујући и ловну перад);
3) објекти за интензиван узгој говеда
- капацитета 200 местаза говедаи више;
4) објекти за интензиван узгој
- свињакапацитетаод 1.000 до 2.000 местаза свиње,
- крмачакапацитетаод 450 до 750 местаза крмаче;
5) интензиван узгој рибау базенимаи рибњацима
- за салмонидегодишњепроизводње 10 t и више,
- за ципринидеповршине 5 ha и веће;
2. Производњаи прерадаметала
1) постројења за производњу сировог гвожђа или челика (примарно или секундарно топљење)
укључујући континуални поступак ливења
- сви пројекти који нису наведенипод I у Уредби;
2) постројењаза прераду у црној металургији
- сви пројекти који нису наведенипод I у Уредби,
- вруће ваљаонице,
- ковачнице са једним или више чекића или маљева,
- за наношењеповршинских заштитних металних слојевау растопљеномстању;
3) постројења за површинску обраду метала и
електролитичких или хемијских поступака

пластичних

материјала коришћењем

- сви пројекти који нису наведенипод I у Уредби;
4) постројења за производњу или склапање моторних возила и производњу мотора за моторна
возила (аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна, грађевинска и рударска
механизација као и друга возилана моторни погон)
- сви пројекти;
5) бродоградилишта (производњаи/или поправка бродских трупова или мотораили деловаброда)
- дужине брода 20 m или више;
6) производњаи поправка ваздухоплова
- сви пројекти са изузетком радована редовном одржавањуваздухоплова;
3. Индустријска прерадаминерала
1) постројења за производњу стакла и стаклених влакана, укључујући производњу стакла које се
добија прерадомстарог стакла
- капацитетадо 20 t на дан;
2) постројења за производњу керамичких производа печењем (плочице, санитарна галантерија,
кућни прибор од керамике и порцелана и слично) као и производња грађевинског материјала
печењем (цреп, цигла и слично)
- капацитетаод 40 t до 75 t на дан;
3) постројењаза производњу асфалтних мешавинаукључујући мобилнапостројења
- капацитетапреко 50 t на сат;

4. Хемијска индустрија
1) обрадаполупроизводаи производњахемикалија
- сви пројекти који нису наведенипод I у Уредби;
2) самостална постројења за производњу, прераду, формирање и лаковање базних органских и
неорганских хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и калијума (проста и сложена
хемијска ђубрива), производа за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и козметичких
производа, пластичних маса, експлозива, боја и лакова, детерџената и средстава за одржавање
хигијене и чишћењеи др.
- сви пројекти који нису наведенипод I у Уредби;
5. Прехрамбенаиндустрија
1) постројењаза производњу, третман, прераду или обраду производаиз
- сировина животињског порекла (осим млека) капацитетаод 10 t до 75 t на дан,
- сировина биљног пореклакапацитетаод 30 t до 300 t на дан;
2) постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа капацитета преко 10 t на
дан
3) постројењаза производњу хранеза животињеосим мешаонасточне хранеза сопственепотребе
- капацитетапреко 5 t на дан;
4) постројењаза обраду, третман и прераду млека
- капацитетаод 5.000 литарадо 200.000 литарана дан;
5) постројењаза захватањеи прераду подземних вода
- сви пројекти;
6) постројењаза производњу пива
- капацитетапреко 3.000.000 литарагодишње;
7) постројењаза клањеживотиња
- капацитетаод 3 t до 50 t на дан;
8) постројењаза производњу и прераду скроба
- капацитетапреко 100 t дневно;
9) млинови и сушаре
- капацитетапреко 200 t дневно;
6. Индустрија текстила, коже, дрветаи папира
1) постројењаза прераду, обраду и оплемењивањедрвета
- сви пројекти;
2) постројењаза штављењеи обраду коже
- капацитетадо 12 t на дан;
7. Гумарска индустрија
1) постројењаза производњу и прераду гуме и каучука
- сви пројекти.

Образац ПП ЕКО-ПРИХОД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА - ГРАД ПАНЧЕВО
Градска управа
Секретаријат за пореску администрацију

ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
за месец_______________ 201__. године за обвезнике из чл. 3, став 1., тачка 3.
1.ПОДАЦИ O ОБВЕЗНИКУ
1.1

Фирма – пословно име

1.2

Порески идентификациони број (ПИБ)

1.3 . Име и презиме власника (оснивача)
1.4

Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.5

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)

1.6

Подаци о седишту / пребивалишту
1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ

2.1. Претежна делатност (назив и шифра)
2.1.1. Адреса објекта на коме је седиште фирме

3. УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПРИХОДА (чл. 3, став 1., тачка 3.) ЗА МЕСЕЦ ___________________201__. године
(у динарима, без децимала
)
3.1. ПРИХОД ОСТВАРЕН ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА, СИРОВИНА,
ПОЛУПРОИЗВОДА ИЛИ ПРОИЗВОДА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ:
3.2. СТОПА (0,2% или 0,1%)
3.3. ОБРАЧУН (3.1. x 3.2.)
3.4.ОБАВЕЗА НАКОН УМАЊЕЊА по члану 7. Одлуке ( 3.3. х 50%)
3.5. УПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ ПО ОСНОВУ ТРАНСПОРТА НАФТЕ И
НАФТНИХ ДЕРИВАТА, КАО И СИРОВИНА, ПРОИЗВОДА И ПОЛУПРОИЗВОДА
ХЕМИЈСКИХ И ДРУГИХ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА (чл. 3, став 1., тачка 4.) У МЕСЕЦУ ___________
3.6. ПРЕПЛАТА ПО ОСНОВУ УПЛАТЕ ИЗВРШЕНЕ ПО ОСНОВУ ТРАНСПОРТА НАФТЕ И
НАФТНИХ ДЕРИВАТА, КАО И СИРОВИНА, ПРОИЗВОДА И ПОЛУПРОИЗВОДА
ХЕМИЈСКИХ И ДРУГИХ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА (чл. 3, став 1., тачка 4.) ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
3.7. УКУПНО (3.5. + 3.6.)
3.8. ОБАВЕЗА ЗА МЕСЕЦ ____________ (3.3. – 3.7.) или ( 3.4. – 3.7.) или (3.7)

3.9. ПРЕТПЛАТА: (3.7. – 3..3.) или (3.7. – 3.4.)

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________
Попуњава подносилац пријаве

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
________________________
(место)

___________________________
(датум)

Попуњава Секретаријат за пореску администрацију:
Потврда о пријему пријаве

М.П.

_______________________________
(потпис одговорног лица- подносиоца пријаве)

ПРИЛОГ 1
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА - ГРАД ПАНЧЕВО
Градска управа
Секретаријат за пореску администрацију

Образац ПП ЕКО

ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за 201__. годину
1.ПОДАЦИ O ОБВЕЗНИКУ
1.1

Фирма – пословно име

1.2

Порески идентификациони број (ПИБ)

1

1.3 . Име и презиме власника (оснивача)
1.4

Матични број (правног лица, односно предузетника)

1.5

Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)

1.6

Подаци о седишту / пребивалишту
1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ

2.1. Претежна делатност (назив и шифра)
2.1.1. Адреса објекта на коме је седиште фирме
2.2. Подаци о укупној површини пословног простора и пословних зграда који се користе за обављање делатности
м
2

2.3. Подаци о укупној површини земљишта које се користи за обављање пословне делатности (податак не обухвата пољоприврено
земљиште, шуме и шумско земљиште).
м
2

3. ПОДАТАК О ОСТВАРЕНОМ УКУПНОМ ПРИХОДУ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (податак
исказан у хиљадама динарима)

4. ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ У СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ОБЈЕКТИМА (НАВЕСТИ АДРЕСУ И ПОВРШИНУ
СВАКОГ ОБЈЕКТА/ЗЕМЉИШТА) – УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИМА ВИШЕ ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ
ПРИЛОГУ ИЛИ НА ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ.
АДРЕСА СЕДИШТА И ПОСЛОВНИХ ЈЕДИНИЦА

ПОВРШИНА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЗЕМЉИШТЕ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
НАПОМЕНА : На основу члана 6. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине града Панчева обвезници посебне
накнаде су дужни да сваку насталу промену пријаве надлежном Секретаријату у року од 15 дана од дана настанка промене.

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________
Попуњава подносилац пријаве

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
________________________
(место)

___________________________
(датум)

Попуњава Секретаријат за пореску администрацију:
Потврда о пријему пријаве

М.П.

_______________________________
(потпис одговорног лица- подносиоца пријаве)

