
Презиме        ЈМБГ Контакт телефон Мејл адреса

  Број исправе/одлуке:

Да ли сте након отуђења овог земљишта остали 

ималац права, држалац или корисник више од 10 

ари земљишта које чини једну целину:

   а) ДА

   б) НЕ

   а) ДА

   б) НЕ

Подаци о непокретностима 

Адреса непокретности (Општина,место,улица,кућни број (улаз), број стана)

________________________________________________

______________________________________________

Број објекта:  _________

Катастарска општина:     __________

Број кат. парцеле:      ___________

Подброј кат. парцеле:   _____________

Адреса непокретности (Општина,место,улица,кућни број (улаз), број стана)

________________________________________________

______________________________________________

Број објекта:  _________

Катастарска општина:     __________

Број кат. парцеле:      ___________

Подброј кат. парцеле:   _____________

ТА
Б

ЕЛ
А

 1

Сматрам да имам право на пореско ослобођење за порез на пренос 

апсолутних права:

  а) По основу продаје стана, односно породичне стамбене зграде физичком 

лицу, који је купац првог стана, односно породичне стамбене зграде1:   

   б) По другом основу - молимо специфицирајте испод
2
:

    

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

  а) По основу продаје стана, односно породичне стамбене зграде физичком 

лицу, који је купац првог стана, односно породичне стамбене зграде
1
:   

   б) По другом основу - молимо специфицирајте испод2:

    

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

Подаци за опорезивање

Изјашњење о чињеницама битним за опорезивање у складу са Законом о порезима на имовину (чл. 33б и 34)  

Подаци о преносиоцу права

Име                                                                                                         

Да ли желите да вам се решење уручи у  електронско сандуче (заокружи одговор)                               ДА                                  НЕ

Подаци о исправи/одлуци

Јавни бележник:                                                

                 Потврђујем да су подаци о непокретностима у исправи тачни, и да не поседујем друге податке, да немам право на ослобођење или умањење осим за 

непокретности које наводим у табели 1. (унесите знак "Х")



Да ли сте након отуђења овог земљишта остали 

ималац права, држалац или корисник више од 

10 ари земљишта које чини једну целину:

   а) ДА

   б) НЕ

   а) ДА

   б) НЕ

   а) ДА

   б) НЕ

________________________

(датум)

1 
У складу са чланом 31а. Закона о порезима на имовину. Напомена: за сврхе остваривања права на пореско ослобођење потребно је да физичко лице приложи и попуњен образац ИКПС - ППАП - Изјаву купца стана да 

купује први стан за себе, односно себе и одређене чланове његовог породичног домаћинства који је оверен код јавног бележника
2 У складу са чланом 31. Закона о порезима на имовину.

___________________, ___________________, ___________________, ___________________, ___________________

                                                                        (потпис/и преносиоца права)                                                         

Адреса непокретности (Општина,место,улица,кућни број (улаз), број стана)

________________________________________________

______________________________________________

Број објекта:  _________

Катастарска општина:     __________

Број кат. парцеле:      ___________

Подброј кат. парцеле:   _____________

Адреса непокретности (Општина,место,улица,кућни број (улаз), број стана)

________________________________________________

______________________________________________

Број објекта:  _________

Катастарска општина:     __________

Број кат. парцеле:      ___________

Подброј кат. парцеле:   _____________

Адреса непокретности (Општина,место,улица,кућни број (улаз), број стана)

________________________________________________

______________________________________________

Број објекта:  _________

Катастарска општина:     __________

Број кат. парцеле:      ___________

Подброј кат. парцеле:   _____________

ТА
Б

ЕЛ
А

 1

  а) По основу продаје стана, односно породичне стамбене зграде физичком 

лицу, који је купац првог стана, односно породичне стамбене зграде
1
:   

   б) По другом основу - молимо специфицирајте испод2:

    

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

  а) По основу продаје стана, односно породичне стамбене зграде физичком 

лицу, који је купац првог стана, односно породичне стамбене зграде1:   

   б) По другом основу - молимо специфицирајте испод2:

    

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

  а) По основу продаје стана, односно породичне стамбене зграде физичком 

лицу, који је купац првог стана, односно породичне стамбене зграде1:   

   б) По другом основу - молимо специфицирајте испод2:

    

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

Сматрам да имам право на пореско ослобођење за порез на пренос 

апсолутних права:

Подаци о непокретностима 


