
 

www.poslodavci.rs    info@poslodavci.rs 

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 

Стевана Марковића 8, 11080 Београд, Земун 

Телефон 011/ 3160 248, факс 011/2610 988 

Рачун: 160-927703-91 

Матични број: 17055666, ПИБ: 100059711 

 

 

 

 

 

 

Поштовани послодавци, 

 

Данас је од стране Владе Републике Србије усвојен правни оквир за спровођење економских мера 

за смањење негативних ефеката проузрокованих пандемијом COVID-19.  

 

Програм економских мера, садржи четири мере - мере пореске политике, директну помоћ 

приватном  сектору, мере за очување ликвидности и директну помоћ свим пунолетним  

грађанима и износи 5,1 милијарду евра, односно 608,3 милијарде динара. 

 

Ове мере су усвојене кроз три уредбе: 

 

▪ Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у 

приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских 

последица насталих услед заразне болести COVID-19; 

 

▪ Уредбу о утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за 

одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним 

пандемијом COVID-19;  

 

▪ Уредбу о поступку за издавање дужничких хартија од вредности за време ванредног 

стања. 

 

Имплементација економских мера које су прописане овим уредбама, према најави званичника, 

почиње у понедељак, од ког дана ће заинтересовани привредници моћи да се пријаве за 

коришћење мера, и то кроз попуњену пореску пријаву. 

 

Такође, је истакнуто да ће прецизно упутство у вези свих наведених мера за привреднике бити 

припремљено почетком  идуће недеље. 

 

У прилогу Вам дајемо неке од битних мера донетих кроз наведене уредбе. 

 

 

I. Уредба о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у 

приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских 

последица насталих услед заразне болести COVID-19 

 

Уредба се односи на подршку у смислу фискалне политике и директне помоћи приватном 

сектору, као и на исплату износа од 100 евра свим пунолетним грађанима. 

 

Сва предузећа у приватном сектору могу да користе предвиђене мере, под условом да од 15. 

марта (као дана доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања) до данас нису 

смањивали број запослених за више од 10%. 

 

Погодности из овог прописа могу да користе и предузетници који су регистровали 

привремени престанак обављања делатности најраније на дан 15. марта. 

 

Уредбом се предвиђају следеће мере: 

 

▪ Одлаже се плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада до 4. јануара 2021. 

године, а приликом попуњавања пореске пријаве привредници треба да као датум 
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почетка плаћања пореза ставе поменути датум. Ова обавеза се одлаже на највише 24 

месечне рате и то без плаћања камате. Oдлагање плаћања пореза и доприноса односи се 

на привредне субјекте, укључујући и огранке и представништва страних правних лица. 

 
▪ Попуњавањем  горе наведене ставке у пореској пријави, привредници се аутоматски 

пријављују и за новчану помоћ у износу од 30.000 динара по запосленом.  

 

Ова мера се односи на лица која са послодавцем имају потписан уговор о раду, на 

одређено или на неодређено време, а ова исплата ће почети у мају, и ићи у три рате - 

мај, јун и јул. У циљу добијања ове помоћи, свака фирма ће морати да отвори 

наменски рачун, укључујући и паушалце, преко кога ће се уплати тај новац, тако да ће 

он сигурно морати да буде прослеђен запосленима. Сваки послодавац може да исплати 

на свој терет и већу зараду, али Влада на то не може да га примора.  

 

На ову меру имају право предузетник, предузетник паушалац, предузетник 

пољопривредник, предузетник друго лице, правна лица која су разврстана као 

микро, мала и средња. Такође, ако је неко лице самостални предузетник, и нема 

запослених, може да користи ову новчану помоћ.  

 

Велико правно лице има право на уплату бесповратних  новчаних средстава у 

износу од 50 % од минималне нето зараде за март 2020. године, и то за запослене 

којима је решењем утврђен прекид рада након увођења ванредног стања. Исплата 

ће се вршити у мају, јуну и јулу, у износу 50% од минималне зараде за месец март. То је 

новац који послодавац може да урачуна у минималну накнаду зараде од 60 %, а може да 

иде и као додатак на тих 60 % од укупне зараде запосленог. 

 

▪ Одлаже се плаћање и аконтације пореза на добит правних лица за март, април и мај 

2020. године до предаје коначне пореске пријаве  за порез на добит правних лица за 

2020. годину. 

 

▪ Укида се ПДВ-а на донације које су извршене ка Министарству здравља, Републичком 

фонду за здравствено осигурање, односно здравственој установи у јавној својини.  

 

 

 

II. Уредба о утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за 

одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним 

пандемијом COVID-19 

 

Ова уредба се односи на подршку привреди преко Фонда за развој, што је мера за очување 

ликвидности.  

 

Позив Фонда биће објављен у понедељак, а од следећег четвртка ће бити готов и правни оквир 

за гарантну шему (две милијарде евра) за подршку предузетницима, микро, малим и средњим 

предузећима.  

 

Ово су финансијска средства за који ће држава гарантовати, а иста ће бити на располагању 

привредницима већ овог месеца. 
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