
ГРАД  ПАНЧЕВО
ГРАДСКА  УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
________________________

      (ЈМБГ)
_________________________    
                  (ПИБ)                                                     
_________________________________
                    (матични број)

                    З А Х Т Е В
          ЗА   ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА  ПОРЕСКОГ  ДУГА

I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ

1. Правно лице:
___________________________________________________________________________
(пун назив правног лица)
____________________________________________, _______________________________________________
(седиште)                                                                         (улица и број)
_____________________________________________, ______________________________________________
 (име и презиме одговорног лица)                                     (контакт телефон/факс)
_____________________________________________, ______________________________________________
(порески пуномоћник)                                                        (контакт телефон/факс)

Правно лице разврстано у: 1. мало           2. средње              3. велико
(заокружити број према акту разврставања)

2. Предузетник
_________________________________,  ________________________________________ 
(име и презиме власника радње)                                            (место, улица, број, улаз, спрат, број стана)
____________________________________________, _______________________________________________
(назив и седиште радње)                                                         (улица и број)
_____________________________________________, 
 (контакт телефон/факс)
_____________________________________________, ______________________________________________
(порески пуномоћник)                                                            (контакт телефон/факс)

3. Физичко лице:
_________________________________,  ________________________________________ 
(име и презиме)                                                                 (место, улица, број, улаз, спрат, број стана)
________________________________________, 
 (контакт телефон/факс)
____________________________________
1) Захтев за одлагање плаћања пореског дуга подноси се у складу са чланом 73. и 74. Закона о пореском поступку и пореској  
администрацији («Сл. гласник РС», бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 
02/12, 93/12, 47/13, 108/13 и 68/14) –подноси се у два примерка.
2) Оснивачи ортачке радње подносе посебне захтеве за одлагање плаћања пореског дуга.



II  Подаци  о  усаглашеном  пореском  дугу  са  Секретаријатом  за  пореску 
администрацију са стањем на дан ________________. године

Р. 
бр

Врста  јавних 
прихода

Шифра 
општине 3)

Рачун за 
уплату 
јавних 
прихода

        Стање дуга Укупно 
   (5+6)Основни 

дуг 
Камата 

1 2 3 4 5 6 7

III Подаци о испуњености услова из члана 2. Уредбе о ближим условима за одлагање 
плаћања пореског дуга («Сл. гласник РС», 53/2003, 61/2004 и 71/2005)

Правно лице
1._____________________     2._____________________  3. ______________________ 
    (укупан износ пореског дуга)            (укупан износ обртних средстава               (процентуално учешће пореског дуга у
                                                  из последњег финансијског извештаја)      укупним обртним  средствима-1:2)      

Предузетник и мало правно лице
1._____________________     2._____________________  3. ______________________ 
    (укупан износ пореског дуга)            (укупан годишњи приход у               (процентуално учешће пореског дуга у
                                                  претходној години)                                       укупном приходу из претходне       

године-1:2)
Физичко лице
1._____________________     2._____________________  3. ______________________ 
    (укупан износ пореског дуга)            (укупан износ опорезивих прихода у   (процентуално учешће пореског дуга у 
                                                 претходној години)                                  укупним опорезивим приходима из

претходне године – 1:2)

IV Образложење захтева

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________

V  Средства  обезбеђења  наплате  која  порески  обвезник  предлаже  за  обезбеђење 
наплате дуга4)

1) хипотека на непокретности у износу ___________________________ динара
2) залога на покретним стварима у износу _________________________ динара    
3) неопозива банкарска гаранција на износ од ______________________ динара
4) јемство другог лица које је власник имовине на којој нема терета
5) трасирана меница акцептирана од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима 

се установљава административна забрана, порески дуг може наплатити
6) меница авалирана од стране пословне банке

Ако  се  дуговани  порез  обезбеђује  средствима  из  тачака  1),  2)  и  4),  средства 
обезбеђења  не  могу  бити  мања  од  120%  висине  дугованог  пореза  чија  се  наплата 
обезбеђује,  у  складу  са  чланом  74.  ст.3  Закона  о  пореском  поступку  и  пореској 
администрацији.

VI Прилог: - докази: - записник (ком.___) о усаглашеном стању дуга
                                      - акт о разврставању правног лица 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

      У_____________
Дана ________20__ године                                             ___________________________
                                                                  М.П.                         (потпис пореског обвезника)
 

Захтев са доказима примио дана _______________ 20__. године.

                                                                            __________________________
                                               М.П.                             (потпис службеног лица)

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                         
_________________________________________
4) Заокружити редни број испред средства обезбеђења наплате. 


	                    З А Х Т Е В

