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Поштовани, 
 

Унија послодаваца Србије подржава Владу Републике Србије и њену спремност и велику 

одлучност у тренутној кризној ситуацији, као и пакет мера донетих у циљу спречавања 

штетних последица пандемије по домаћу привреду и грађане. 
 

У складу са тиме, имамо конструктивни предлог модификације извршења у вези четврте тачке 

представљеног пакета мера, а која се тиче финансијске помоћи сваког пунолетног грађанина 

Републике Србије у износу од 100 евра у динарској противвредности, а који би требао да се 

исплати након окончања ванредног стања. 
 

Представљен предлог наишао је, разумљиво, на одобравање грађана, а истим ће се сигурно 

повећати потрошња, па и у државну касу повратити 20% од ПДВ-a.  
 

Међутим, предметни предлог је изазвао и резервисаност у стручним круговима по питању 

ефективности овакве акције посебно у њеном утицају по домаћу привреду. 
 

Зато је наш предлог да ову меру спроведемо, али модификовано, на тај начин што би се сваком 

пунолетном грађанину дали одговарајући ваучери у адекватној форми, у вредности од 100 

евра, али са којима би искључиво могли да се плате поизводи домаћег порекла, односно 

услуге пружене од стране домаћих фирми. 
 

Примера ради, наводимо да би се могло предвидети да се овим ваучерима плати део авио карте, 

али само за авио превозника Air Serbia, купе сви прехрамбени артикли и алкохолна пића, одећа, 

обућа, хемија, апарати за домаћинство, заштитна средства, ђубрива за пољопривреду, 

грађевински материјали, али све то произведено у Србији, те да се могу платити комуналне 

услуге, студентски домови, превоз у домаћем саобраћају, угоститељске услуге у домаћим 

објектима и друго. Подсећамо на изузетно добро искуство са ваучерима којима су се плаћале 

туристичке услуге у земљи. 
 

На овај начин би смо директно у српску привреду упумпали знатан износ новца, односно наш 

би новац и завршио на рачунима наших, домаћих фирми које су и пуниле буџет, наравно 

уз обезбеђен поврат 20% ПДВ-a у државну касу. 
 

У очекивању да ћете размотрити и уважити наш предлог, чиме ће се додатно оснажити домаћа 

привреда, срдачно Вас поздрављамо. 
 

Са поштовањем, 

 

 

Милош Ненезић, председник 


