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Поштовани, 
 
 
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност 
полова, Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, Министарство финансија-Пореска управа, Привредна комора 
Војводине, Војвођанкси ИКТ кластер и Друштво за информатику Србије – 
ДИС,  позивају Вас на скуп са темом 
 

НОВИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ 
ОД 1. ЈАНУАРА 2014. 

- Предаја нове пореске пријаве искључиво електронским путем - 
 

који ће се одржати у уторак 29.10.2013. године, 
са почетком у 11 часова у Великој сали Скупштине АП Војводине. 

 
Најављеним променама фискалних форми везаних за порезе и доприносе по 
одбитку, 11 постојећих образаца се укида и замењује само једном 
новом пријавом, која ће се предавати искључиво електронски, уз 
употребу електронског квалификованог дигиталног сертификата. 
Планирано је да овај систем уђе у продукцију 01.01.2014. године и да 
се оствари ажурност Пореске управе на дневном нивоу када сви подаци 
почну да стижу у дигиталној форми. Сходно томе, компаније које се баве 
израдом рачуноводствено - књиговодственог софтвера треба благовремено 
да припреме своје електронске апликације, како би њихови корисници 
спремно дочекали најављене промене. Због изузетно кратких рокова, 
неопходно је да се компаније и одговорни појединци што пре информишу о 
новом систему, и пре свега да обезбеде своје квалификоване дигиталне 
сертификате за одговорне особе, без којих од 1. јануара 2014. године неће 
моћи да пријаве своје порезе и доприносе. 
 
Планирано је да се на скупу 29.10.2013. у Скупштини АП Војводине 
окупе привредници, представници локалних самоуправа, компанија 
које се баве развојем и имплементацијом пословних софтвера и 
представници књиговодствених агенција из АП Војводине, са циљем 
да се упознају са планираним изменама, да би благовремено могли 
да ускладе своје софтверске апликације за генерисање пореске 
пријаве. 
 
 



 
 

 
НОВИ СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ОДБИТКУ 

ОД 1. ЈАНУАРА 2014. 
- Предаја нове пореске пријаве искључиво електронским путем - 

 
уторак 29.10.2013. године, 11 часова 
Велика сала Скупштине АП Војводине. 

 
 

АГЕНДА 
 
 
 
11:00 – 11:05 Уводна реч 

Мирослав Васин, члан Владе Аутономне Покрајине 
Војводине и Покрајински секретар за привреду, 
запошљавање и равноправност полова 

Миливој Вребалов, потпредседник Скупштине Аутономне 
Покрајине Војводине  

11:05 – 12:00 Саша Дулић, помоћник директора Пореске управе за 
информационе и комуникационе технологије са 
сарадницима 

12:00 – 13:00 Питања и одговори 

Модератор: Милан Парошки, Влада АП Војводине 
 
 
 
Позивамо Вас да са својим сарадницима присуствујете скупу, а своје 

присуство пријавите Милану Парошком путем e-mail-а: 

milan.paroski@vojvodina.gov.rs, или путем телефона : 021/487-4649 и 

062/202-049. 

 
 
 
 
 
 
 
 


