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Прилог број 2 

  

Република Српска 

Министарство финансија 

Пореска управа 

Образац  ЗОПН 
 

Захтјев за ослобађање плаћања 

пореза и примјену ниже пореске 

стопе 

 

БАР КОД 

 
       ОПШТИ ДИО 

Подаци о типу пријаве  

1.1.  Основна            

1.2.  Измијењена      

1.3.  Сторно                                       Бар код основне пријаве   

 

Подаци о  подносиоцу захтјева 

1. ЈМБГ/ЈИБ:                             

2. Име/фирма:       

3. Презиме:       

4. Очево име:       

Адреса 

5. 

5.1. 
Општина:       

5.2. 
Бар код 

ПФРН:   
                    

5.2. Мјесто:       5.3. ПТТ Бр:       

5.4. Улица:       5.5. Бр:       5.6 Бр. јединице/стана:       

5.7. Тел.:       5.8. E-mail:       

6. 

Подаци о власништву (означити врсту власништва) 

6.1. Власник                 6.2. Корисник      6.3. Заједничар         

6.4. Физичко лице     6.5. Правно лице   6.6. Остало                  
6.7 Удио  у власништву или корисништву:      /      

 6.8 Порески период за који се подноси ЗОПН: _ _/_ _/_ _ _ _ 

Локација непокретности  

1. Општина:       

2. Мјесто:       3. ПТТ број:       

4. Улица:       5. Бр.:       6. Бр. јединице/стана:       

7. Катастарска општина:       8. Катaстарска честица:       
 

Основ за ослобађање  плаћања пореза (“Закон о порезу на непокретности”, члан 9) 
Означити 

основ 

1. 
Непокретности дипломатских и конзуларних представништва страних држава, по 

принципу реципроцитета 
 

2. Непокретности вјерских заједница које се користе у обављању вјерских обреда  

3. Културни и историјски споменици које је као такве прогласио надлежни орган  

4. Непокретности које се користе у хуманитарне сврхе  

5. 
Јавна добра, осим објеката који се на њима налазе, а служе за стицање економске 

користи 
 

6. Склоништа за заштиту људи и робе од ратних дејстава  

7. 
Објекти или дијелови објеката који у складу са законом служе за извођење јавних 

радова 
 

8. 
Непокретности које се налазе у минским пољима и којима приступ и нормална 

употреба нису дозвољени 
 

9. 
Обрађено пољопривредно земљиште и непокретности које служе за властиту 

пољопривредну производњу 
 

10. 
Обављање дефицитарне производно-занатске дјелатности по одлуци скупштине 

општине, односно града 
 

11. 
Непокретности у власништву Босне и Херцеговине, Републике Српске, Федерације 

БиХ, Брчко Дистрикта БиХ и јединица локалне самоуправе које користе њихове 

институције 
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12. 
Непокретности на којима је настала материјална штета као посљедица природне 

катастрофе или елементарне непогоде, по одлуци скупштине општине, односно 

града 

 

13 
Непокретности у власништву институција чији је оснивач БиХ, Република Српска 

и Федерација БиХ, Брчко Дистрикт БиХ и јединицe локалне самоуправе 
 

14 

Непокретности које порески обвезник гради, односно сагради, а које су у пословним 

књигама пореског обвезника евидентиране, у складу са прописима којима се 

уређује рачуноводство и ревизија, као средства која су искључиво намијењена 

даљој продаји 

 

 Основ за примјену ниже пореске стопе  

15. Непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност  
 

 Документи који се достављају уз Захтјев Означити 

1. Потврда о регистрацији код надлежне институције  

2. Документи надлежне институције/суда  

3.  Потврда/ рјешења о примјењивању међународних споразума  

4. Остали документи  
ВАЖНО: Уколико порески обвезник има више непокретности за које подноси захтјев за ослобађање, те податке уписати у 

сљедеће табеле.  Под тачком 10. као основ за ослобађање упишите број који одговара  основу ослобађања, односно под тачком 

11. број који одговара врсти документа који достављате уз захтјев. 

Подаци о непокретности  за коју се тражи ослобађање/нижа пореска стопа 

1. Општина:       2. Бар код ПФРН:                     

3. Мјесто:       4. Број ПБН       

5. Улица:       6. Врста 

употребе      

7. Бр. јединице/стана:      

8. КО         9. КЧ       

10. Основ за ослобађање (1-15):       11. Документ (1-4):       
 

Подаци о непокретности  за коју се тражи ослобађање/нижа пореска стопа 

1. Општина:       2. Бар код ПФРН:                     

3. Мјесто:       4. Број ПБН       

5. Улица:       6. Врста употребе 

      

7. Бр. јединице/стана:      

8. КО         9. КЧ       

10. Основ за ослобађање (1-15):       11. Документ (1-4):       
 

Подаци о непокретности  за коју се тражи ослобађање/нижа пореска стопа 

1. Општина:       2. Бар код ПФРН:                     

3. Мјесто:       4. Број ПБН       

5. Улица:       6. Врста 

употребе 

      

7. Бр. јединице/стана:      

8. КО         9. КЧ       

10. Основ за ослобађање (1-15):       11. Документ (1-4):       

Подаци о непокретности  за коју се тражи ослобађање/нижа пореска стопа 

1. Општина:       2. Бар код ПФРН:                     

3. Мјесто:       4. Број ПБН       

5. Улица:       6. Врста 

употребе 

      

7. Бр. јединице/стана:      

8. КО         9. КЧ       

10. Основ за ослобађање (1-15):       11. Документ (1-4):       
 

Изјава: Под моралном, материјалном и  кривичном  

одговорношћу, изјављујем  да    су  сви подаци у ово 

захтјеву  тачни и  вјеродостојни. 

Подаци о пријему и обради захтјева 

 

Датум пријема:       

Име и презиме пореског обвезника/  

име и презиме овлашћеног лица: 

      

    

 

 

Датум 

 

Име, презиме и потпис пореског службеника: 

      

Име, презиме и потпис овлашћеног лица: 

      
Потпис пореског обвезника / овлашћеног 

лица:       Датум обраде:       М. П. 
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Име и презиме подносиоца захтјева:       
Одобрено       

Потпис: Није одобрено       

 


	comb_1: 
	fill_2: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	comb_2: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	Email: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_17_2: 
	comb_1_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_21_2: 
	fill_23_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	comb_2_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_34_2: 
	fill_36_2: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	comb_3_2: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_47: 
	fill_49: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	comb_4_2: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_60: 
	fill_62: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_72: 
	fill_3_2: 
	vrstaVlasnistva: Off
	tipPrijave: Off
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	osnovOslobadjanja: Off
	dokumenti: Off


