
 

 
Република Србија                     Образац ГГЗ 
Аутономна покрајина Војводина         
Општина Апатин 
Општинска управа 
Одељење за привреду и финансије 
Одсек за локалну пореску администрацију 
 

П Р И Ј А В А 
за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта за  _________ годину 

 

 
1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ НАКНАДЕ 

1. Пословно име (фирма), односно име и презиме                  

2. Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ) 

3. Матични број (правног лица, односно предузетника) 

4. Подаци о седишту, односно пребивалишту: 

4.1 Општина 

4.2 Место 

4.3 Улица 

4.4 Број и слово 

4.5 Спрат, број стана и слово 

5. Број телефона или факса 

6. E-mail 
 
2. ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

1.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 

Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

2.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 

Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

3.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

4.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 

Основ коришћења1  - Власништво, закуп, привремено коришћење 

Тип објекта2 – Стамбени простор, пословни простор, киоск, гаража, паркинг, други грађевински објекти и гараже, летња башта, парцела  

 
         

        

 
 
 

     
       

 
 



 

 

2. ПОДАЦИ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

5.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

6.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

7.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

8.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 

Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

9.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

10.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

11.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

12.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 

Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

13.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
 

Основ коришћења1  - Власништво, закуп, привремено коришћење 



Тип објекта2 – Стамбени простор, пословни простор, киоск, гаража, паркинг, други грађевински објекти и гараже, летња башта, парцела  

НАПОМЕНА: 
* Овај део попуњавају само обвезници који имају више од 13 (тринаест) објеката у оквиру привредног субјекта на територији општине Апатин. 
 
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

14.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

15.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 

Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

16.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

17.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

18.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

19.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 

Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

20.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

21.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
Редни бр. Место Улица и број Основ коришћења1 Тип објекта2 

22.     
 

Датум почетка коришћења Површина земљишта под објектом Површина земљишта ван објекта 

                 ха   а   м2       ха   а   м2  
 
 



 
 
 
3. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. НАПОМЕНА 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

ПОПУЊАВА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни: 

 

 

 

            _______________________________                  ______________________________                         М.П.             ______________________________ 

                                           (Место)             (Датум)                                                       (Потпис одговорног лица – подносиоца пријаве) 

 

 


