Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Влада АП Војводине
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 21 00 824 F: +381 21 21 00 831
office.uprava@vojvodina.gov.rs
БРОЈ:404-152/2014
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Предмет: додатнe информације или појашњења у вези са припремањем
понуде за јавну набавку радова – капитално одржавање зграда и објеката, обликоване
по партијама од 1 до 3 – ЈН ОП 17/2014
Дана 27.06.2014.године примили смо mail којим заинтересовано лице тражи
додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова –
капитално одржавање зграда и објеката, обликоване по партијама од 1 до 3 – ЈН ОП
17/2014, у оквиру којег је поставило следеће питање:
1.У доказима о испуњености додатних услова за кадровски капацитет у тачки 8.
Захтевано је да понуђач додстави „одштампан ППП—ПД образац за месец који претходи
месецу у којем је објављен Позив за предметну набавку―.
Како образац ППП-ПД представља појединачну пореску пријаву о обрачунатом и
плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање која се предаје за
период од годину дана, молимо Вас да, уколико остајете при услову да понуђач достави
пореску пријаву за претходни месец, доказ о испуњености услова промените тако што
ћете тражити образац ПП ОД (пореска пријава о обрачунатим и плаћеним
доприносима).
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС―, бр. 124/12) Комисија за јавну набавку припремила је додатне
информације или појашњења:
1.На основу члана 41. став 12. Закона о пореском поступку и пореској
администарцији („Службени 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, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13) министар
финансија донео је Правилник о пореској пријави за порез по одбитку ("Службени
гласник РС―, бр.74/13 i 118/13), којим је прописао образац ППП-ПД.
Почев од 01.марта 2014.године примењује се пун систем обједињене наплате
пореза – за све исплате прихода од 01.марта 2014.године обвезник пре сваке исплате
прихода на које се плаћа порез и/или доприноси Пореској управи искључиво
електронски доставља појединачну пореску пријаву за порезе по одбитку на обрасцу
ППП ПД.
Чланом 22. став 1. тачка 2). Правилника о пореској пријави за порез по одбитку
("Службени гласник РС―, бр.74/13 i 118/13) прописано је да за исплате прихода на
које се плаћају порези по одбитку, које су обухваћене овим правилником и које се
врше почев од 01. марта 2014.године,подносе се обрасци прописани овим
правилником, уместо следећих образаца:
Образац ПП ОД................................из
Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима
за обавезно социјално осигурање по одбитку („Службени гласник РС―, бр.96/04,
105/04, 65/05, 82/06, 15/12, 123/12 i 61/13).

Месец који претходи месецу у којем је објављен Позив за предметну набавку
(Позив објављен 10.06.2014.године) је мај 2014.године а од 1.марта 2014. године пре
исплате прихода на које се обрачунава и плаћа порез и доприноси по одбитку
подноси се појединачна пореска пријава - ППП-ПД уместо досадашњих збирних
пореских пријава међу којима је и
ПП ОД - Пореска пријава о обрачунатим и
плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС―,
бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом лицу и
истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs.

Комисија:
1.Јелена Шкорић, члан
2.Ана Поњичан, члан
3. Жељко Чанак, члан
4.Ивана Секулић, члан

