
Подаци о укупној имовини обвезника подношења пријаве са стањем на дан 1. јануара 2013. 
године - ИПП-I 

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  ИНФОРМАТИВНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА - Образац ИПП  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ     
ПОРЕСКА УПРАВА     
  

Подаци о укупној имовини обвезника подношења пријаве са стањем на дан 1. јануара 2013. године - ИПП-I  

Подносилац пријаве _________________________, ЈМБГ ___________________, са пребивалиштем у ____________________, улица и 
број _______________, стан број __________, спрат ________.  

I ПОДАЦИ О УКУПНОЈ ИМОВИНИ  

I/I ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИ  

Р. 
бр.  

Врста 
непокретности са 

описом  
Држава  Место  

Адреса (улица и број, 
катастарска општина)  

Површина 
у м2 1) 

Начин 
стицања 2) 

Година 
стицања  

Број и 
датум 
акта  

Учешће у 
власништву 3) 

Тржишна 
вредност 4) 

                                 

                                 

                                 

                                 



                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

______________ 
1)Исказује се податак о целокупној површини непокретности израженој у м2. Уколико се непокретност састоји из више делова, 
исказује се збирни податак за све делове; 
2)Исказује се податак о начину стицања - куповина, градња, поклон, наслеђе и др; 
3)Исказује се податак о власничком уделу израженом у проценту; 
4)Исказује се податак о тржишној вредности непокретности, односно власничког удела на непокретности.  

  



I/II ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА  

Р. 
бр.  

Назив правног 
лица  

ПИБ правног 
лица  

Држава  Место  
Адреса (улица и 

број)  
Број 
акција  

Вредност акција 1) Начин стицања 3) 
Година 
стицања  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

  



Iа/II ПОДАЦИ О УДЕЛИМА  

Р. 
бр.  

Назив правног 
лица  

ПИБ правног 
лица  

Држава  Место  
Адреса (улица 

и број)  
Проценат удела у имовини 

правног лица  
Вредност 
удела 2) 

Начин 
стицања 3) 

Година 
стицања  

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                    

______________ 
1)Исказује се податак о тржишној вредности акција на берзи или номиналној вредности ако се акције не котирају на берзи; 



2)Исказује се податак о тржишној вредности удела; 
3)Исказује се податак о начину стицања - куповина, поклон, наслеђе и др. 

I/III ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  

Р. 
бр.  

Врста 
опреме  

Адреса на којој се опрема налази (место, 
улица и број)  

Година 
стицања  

Број и датум акта о 
стицању  

Тржишна 
вредност  

Начин 
стицања 1) 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

______________ 
1)Исказује се податак о начину стицања - куповина, поклон, наслеђе и др.  

  



I/IV ПОДАЦИ О МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА  

Р. 
бр.  

Марка, тип и модел  
Година 

производње  
Снага 
мотора  

Број регистрационе 
дозволе  

Година 
стицања  

Број и датум документа о 
стицању  

Тржишна 
вредност  

   I. Подаци о моторним возилима                    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

   II. Подаци о пловилу                    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

   III. Подаци о ваздухоплову                    

                        

                        

                        

                        



                        

                        

                        

                        

I/V ПОДАЦИ О ШТЕДНИМ УЛОЗИМА  

Р. 
бр.  

Назив пословне банке код које је 
депонован штедни улог  

Држава у којој се налази банка код које 
је депонован штедни улог  

Број рачуна на коме је 
депонован штедни улог  

Висина штедног улога  

Износ у 
валути 1) 

Износ у 
динарима 2) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Iа/V ПОДАЦИ О ГОТОВОМ НОВЦУ  

Р. бр.  
Износ готовог новца  

Износ у валути 1) Износ у динарима 2) 

         

         

         

         

         



         

         

         

         

______________ 
1)Исказује се податак о износу и врсти валуте; 
2)Исказује се износ у динарима, односно динарска, односно динарска противвредност износа исказаног у валути по средњем курсу 
Народне банке Србије.  

I/VI ПОДАЦИ О ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА  

Р. 
бр.  

Врста имовинског 
права  

Напомена пореског обвезника у вези са 
имовинским правом  

Година 
стицања 

имовинског 
права  

Број и датум документа о стицању 
имовинског права  

Тржишна 
вредност 
имовинског 

права  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

   
У ________________________  Потпис: _________________________________  

Дана, __________ 2013. године     



   

ОБВЕЗНИК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ  

   

____________________________________ 
(име, име једног од родитеља и презиме)  

   

____________________________________ 
(потпис)  

Телефон број: __________ е-маил: _______________________________________________  

   

________________________________________________ 
(адреса)  

Потврђујем да сам примио информативну пореску пријаву (ако се подноси непосредно).  

(пријава заведена под бројем)  

___________________________  

(датум пријема)     (потпис службеног лица ПУ)  

         

         

      М.П.  
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