
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна покрајина Војводина
Општина РУМА
Општинска управа 
Oдељење за локалне јавне приходе
Број: 
Дана:
Главна 107, 22400 Рума
022/431-015, 478-712

ЗАХТЕВ  за одлагање плаћања дуговног пореза на рате                                     Образац ЗОПДП

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. микро      2. мало    3. средње    4. 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)

 
   II Подаци о усаглашеном пореском дугу са Одељењем за локалне јавне приходе са стањем на дан       
____.____.201___. године 

Редни
број

Врста јавних прихода Рачун за уплату
јавних прихода

стање на дан ___.___.201__.

Главни дуг Камата Укупно

 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, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18) –подноси се у два примерка.  
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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, микро 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

                                                                                     IV Образложење захтева:

У складу са одредбама чл.  73.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр.
80/2002,... 112/2015, 15/2016), подносим захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате најдуже до 60 месеци,
за дуговани порез који у себи садржи главницу и 50% камате, јер:

________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порески дуг уколико је могуће одложити на: ________ рата(е)                     

 V Средства обезбеђења наплате које предлаже порески обвезник

Уколико дуговани порез прелази износ прописан чланом 74. Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („Сл.гласник РС“, бр. 80/2002,... 112/2015, 15/2016), порески обвезник предлаже следећа средства 
обезбеђења:
1) хипотеку на непокретности у износу од ______________________________________динара,
2) залогу на покретним стварима у износу од _________________________________ динара, 
3) неопозиву банкарску гаранцију на износ од _________________________________динара, 
4) јемство другог лица које је власник имовине на којој нема терета, 
5) трасирану меницу акцептирану од стране два жиранта, из чијих се зарада, на којима се успоставља 
административна забрана, порески дуг може наплатити, 
6) меница авалирана од стране пословне банке у износу од __________________________________ динара.
 Заокружити редни број испред средства обезбеђења наплате.  

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 о усаглашеном стању дуга 
- _____________________________________________________
-_____________________________________________________

 У Руми, дана ____.____201__ године                                                                                                                                                                                

Захтев са доказима примио: 
                                                                                                                                                                                  
    
______________________________________________                                                                           ___________________________________________
(потпис службеног лица)                                                                          М.П.                 (потпис пореског обвезника)        
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