
И  З  Ј  А  В  А

Ја _______________________________________ , из ___________________________________ , 
са станом у  _______________________________________________________________________ ,
улица ___________________________________________________________,     бр. _______ , 

ЈМБГ ________________________ , лк број _____________________ , ПУ __________________ ,
под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да  прихватам, а у складу са чланом 
22. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл.гл. РС” бр. 80/02, 84/02-испр, 
23/03 –исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09  - др. 
закон, 53/10, 101/11, 2/12- испр.) припадајући део  дуга по основу пореза на имовину физичких 
лица, који се води код Градске управе града Панчева,у Секретаријату за пореску администрацију 
за имовину у __________________________________________________ , улица 
__________________________________________ , бр. _______ , а наслеђену по основу Решења о 
наслеђивању Основног суда у __________________________ бр. ________________ 
од________ ,иза покојног/покојне ______________________________________________ , ЈМБГ 
_________________________ ,  који  на дан _______ 201__ . године износи:

− главница _______________________ динара,
− камата _________________________ динара 

а наслеђени део по Решењу о наслеђивању (______) , износи:

− главница_______________  динара, 
− камата _________________ динара

Панчево,                                                                                              ИЗЈАВУ ДАО

Дана, ___ .  ___ . 201 __.год.                                                   ___________________________ 



Правни основ:

Закон о наслеђивању (“Сл.гласник РС” бр. 46/95 И 101/03-УС)

“Члан 222
Наследник одговара за оставиочеве дугове до висине вредности наслеђене имовине.”

“Члан 224

(1) Санаследници солидарно одговарају за оставиочеве дугове, сваки до висине вредности свог 
наследног дела, без обзира на то да ли је извршена деоба наследства.
(2) Дугови се међу санаследницима деле сразмерно њиховим наследним деловима ако из 
завештања не следи што друго.”

Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл.гл. РС” бр. 80/02, 84/02-испр, 23/03 
–исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09  - др. закон, 
53/10, 101/11, 2/12- испр.) 

“Члан 22

(1) Пореску обавезу преминулог лица испуњавају наследници, у оквиру вредности наслеђене 
имовине и у сразмери са уделом појединог наследника, у моменту прихватања наследства.
(2) Ако оставилац нема наследника или се ниједан од наследника не прихвати наследства, 
оставиочева пореска обавеза се отписује.”


