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Број 483

Датум 20.03.2018.

Појашњење конкурсне бр.4
за подношење понуда у поступку јавне набавке материјала за садњу, ЈН 01/18

Питање бр.1: Консултовао сам се са службеницима пио фонда пољопривредно газдинство
неможе да има заполене раднике?

Одговор: Лице које има регистровано пољопривредно газдинство обвезник је доприноса
за  обавезно  социјално  осигурање,  а  обвезници  доприноса  не  могу  бити  ослобођени
обавезе плаћања доприноса.
 (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 117-00-
00730/2016-07, од 15.4.2016. године)
 „Према одредби члана 10. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.
гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 –
др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013,
75/2014 и 142/2014), обавезно осигурана лица у смислу овог закона јесу:
1) запослени
2) лица која самостално обављају делатност
3) пољопривредници.
Према  одредби  члана  13.Закона  осигураници  пољопривредници  јесу  лица  која  се  баве
пољопривредном  делатношћу  као  носиоци  пољопривредног  домаћинства,  чланови
пољопривредног домаћинства, носиоци породичног пољопривредног газдинства, чланови
породичног пољопривредног газдинства или чланови мешовитог домаћинства,  ако нису
осигураници запослени или осигураници самосталних делатности, корисници пензије или
нису  на  школовању.  Пољопривредним  домаћинством,  породичним  пољопривредним
газдинством, односно мешовитим домаћинством у смислу овог закона сматра се заједница
живота,  привређивања  и  трошења  прихода,  без  обзира  на  сродство  између  његових
чланова,  на  пољопривредном  домаћинству,  односно  газдинству  са  најмање  0,5  хектара
пољопривредног земљишта односно с мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта,
другог земљишта или грађевинске целине на којем се обавља сточарска, повртарска или
виноградарска производња, узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и други узгој или
гајење.
Према  одредби  члана  64.  Закона  о  доприносима  за  обавезно  социјално  осигурање
обвезници доприноса не могу бити ослобођени обавезе плаћања доприноса.

Такође  Законом  о  јавним  набавкама  и  конкурсном  документацијом  за  преметни
поступак јавне набавке је предвиђена могућност подношења заједничких понуда,  као и
подношење понуда са подизвођачима.
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