
 

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
Трг Републике Српске 8 

Бања Лука 

 

Образац СДПА-1 
        

САГЛАСНОСТ / ОПОЗИВ САГЛАСНОСТИ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА 

 

Порески обвезник (физичко лице или  правно лице) даје сагласност да му се порески рачуни за порез на непокретности 

достављају путем e-mail адресе, а на основу члана 24. Закона о пореском поступку Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број 78/20) и члана 71а. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 13/02, 87/07 - 

испр., 50/10 и 66/18). 

 

1. ВРСТА  

 Сагласност за достављање пореског рачуна за порез на непокретности путем e-mail адресе 

 Опозив сагласности 

 
 

2. ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ САГЛАСНОСТИ / ОПОЗИВА 
 

Име и презиме / Назив:  

ЈМБ / ЈИБ:              
 

Град - општина пребивалишта / 

сједишта 
 

Улица и број: 
 

 

Контакт телефон:  

e-mail адреса*  
 

 
 

* e-mail адреса на коју се врши достава пореских аката и са које давалац сагласности потврђује пријем  

пореског рачуна за порез на непокретности. 
 

3. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Давалац сагласности се обавезује  да у року од 8 дана од дана пријема пореског рачуна за порез на непокртености  на e-

mail адресу наведену у овој сагласности потврди да је примио поменути  акт путем e-mail-а. Уколико давалац 

сагласности ни након друге доставе пореског рачуна за порез на непокртености не потврди пријем наведеног акта, 

порески рачун за порез на непокретности трећи пут достављен путем e-mail-а сматраће се уредно достављеним од дана 

слања трећег e-mail-а. 
 

Давалац сагласности може у сваком тренутку опозвати дату сагласност. Опозив ступа на снагу наредни дан од дана 

пријема опозива. 

 
НАПОМЕНА: 

Измјена података на постојећој сагласности, као што су име и презиме физичког лица или назив и ЈИБ правног лица, те e-mail адреса 

на коју ће се вршити достава пореских аката, резултује опозивом постојеће сагласности и издавањем нове. Измјеном контакт броја 

телефона, сједишта или адресе не мијења се постојећа сагласност, већ се поменути подаци ажурирају у бази података Пореске управе. 
 
 

 

 

 

 

 

                  ДАВАЛАЦ                                                                   

САГЛАСНОСТИ / ОПОЗИВА 

 
   
   

   
 

Мјесто: ________________________________ 

 

Датум: ________________________________

 

M.P. 


