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

Oбразац П КТ

ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
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. Разврставање по величини правног лица

- мало

- средње

- велико

9. Oсоба за контакт ___________________________________________ тел. ___________________
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II ПОДАЦИ О ИСТИЦАЊУ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

1. Делатност се обавља у:

- стану

- пословном простору

2. Адреса:
Место_________________ ул. _________________________________________ бр. ________
Спрат ________ стан/локал ________ тел. __________________
3. Oснов коришћења објекта ________________________, доказ _____________________________
(власништво, закуп, подзакуп и др.)

(број уговора/решења)

4. Делатност која се обавља у објекту (шифра и назив) ____________________________________
5. Обвезник има истакнуту фирму (датум од када) ________________________________________
III ПОДАЦИ О ДРЖАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ – „ЗАБАВНЕ ИГРЕ“

Обвезник држи средства за забавне игре у објекту
1. Адреса:
Место_________________ ул. _________________________________________ бр. ________
Спрат ________ стан/локал ________ тел. __________________
Тип објекта: ____________________________ опис __________________________________
2. Oснов коришћења објекта ________________________, доказ _____________________________
(власништво, закуп, подзакуп и др.)

(број уговора/решења)

3. Број апарата за забавне игре (компјутери, флипери,билијар и сл.) __________
4. Период држања апарата за забавне игре

ОД ________________ ДО _______________
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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

