
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛОЗНИЦА-ГРАДСКА УПРАВА
Одељење локалне пореске администрације
Лозница : 03.07.2015. године

Град Лозница – Градска управа, Одељење локалне пореске администрације на основу члана 2а и члана 36. став 10. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09,72/09,
53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14 – у даљем тексту: ЗПППА) објављује за месец ЈУН

СПИСАК
пореских аката који се сматрају достављеним

15-тог дана од дана предаје пореског акта пошти

Р.
бр.

ПИБ Број пореског акта Датум предаје
пореског акта

пошти

Р.
бр.

ПИБ Број пореског акта Датум предаје
пореског акта

пошти

01. X/436-5/1001/2015 05.06.2015 09. X/436-5/1009/2015 05.06.2015

02. X/436-5/1002/2015 05.06.2015 10. X/501-2-5/897/2015 05.06.2015

03. X/436-5/1003/2015 05.06.2015 11. X/436-5/1054/2015 11.06.2015

04. X/436-5/1004/2015 05.06.2015 12. X/436-5/1059/2015 11.06.2015

05. X/501-2-5/885/2015 05.06.2015 13. X/501-2-5/932/2015 11.06.2015

06. X/501-2-5/886/2015 05.06.2015 14. X/436-5/1069/2015 15.06.2015

07. X/501-2-5/887/2015 05.06.2015 15. X/436-5/1094/2015 22.06.2015

08. X/501-2-5/888/2015 05.06.2015 16. X/434-1-T4/110/2015 25.06.2015



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбом члана 36. став 1.  ЗПППА прописано је да се порески акт доставља пореском обвезнику слањем препоручене пошиљке, обичне
пошиљке или преко службеног лица пореског органа.

Одредбом члана 36. став 3. прописано је да ако се достављање пореског акта врши слањем препоручене пошиљке, порески акт сматра се
достављеним даном уручења, а ако уручење није било могуће, порески акт сматра се достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта
пошти.

Одредбом члана 36. став  4.   прописано је да ако се достављање пореског акта врши слањем обичне пошиљке, порески акт сматра се
достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје пореског акта пошти.

Одредбом члана 36. став 10.  прописана је обавеза Пореске управе (у овом случају Одељења локалне пореске администрације) да у случају
када се порески акт сматра достављеним 15-ог дана од дана предаје пореског акта пошти у смислу става 3. члана 36. ЗПППА, односно када се
достављање врши у складу са ставом 4. члана  36. ЗППА, до 5-ог у месецу за претходни месец објављује на интернет страни ПИБ пореског
обвезника коме је достављање извршено, као и број пореског акта чије је достављање извршено. 

Начелник одељења       
Марија Тешић, дипл.ек.


