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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВЛАДА 

КРИЗНИ ШТАБ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НАСТАЛИХ И СПРЕЧАВАЊЕ МОГУЋИХ 

ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ПО ПРИВРЕДУ 

 

 

Датум: 23. април  2020. године 

 

 

ПРЕДМЕТ: Предлог за допуну Пакета економских мера                    

 

 

Поштовани, 

 

Унија послодаваца Србије се захваљује на разумевању потреба привреде и грађана и 

проширењу Пакета економских мера Владе и председника Републике Србије, који је 

усмерен на превазилажење последица епидемије COVID-19. 

 

Поштовање принципа једнакости и равноправности у доношењу и имплементацији мера 

и њихово ефикасно спровођење је веома битно за трајно пословање привредних субјеката 

и њихово поверење у систем и државу, па сматрамо да је неопходно извршити и одређене 

модификације и допуне мера које су у примени, а наш предлог дајемо у наставку: 

 

1) Право на уплату бесповратних новчаних средстава из буџета у висини износа 

основне минималне зараде по запосленом, као и право на одлагање плаћања 

пореза и доприноса, треба да се односи на све предузетнике, запослене код истих, 

као и на запослене у микро, малим, средњим, али и великим предузећима, и то 

како у приватном сектору, тако и у државним предузећима; 

 

2) Прецизирање формулације „смањење броја запослених не више од 10%“, у 

смислу да се под смањењем броја запослених не сматра отказ од стране 

запосленог и други случајеви отказа који су настали независно од воље 

послодавца; 

 

3) Одлагање примене одредаба члана 85. Закона о порезу на доходак грађана, којима 

се уводи тест самосталности предузетника; 

 

4) Одлагање примене обавезе QR и бар-кодова, прописане последњим изменама 

Закона о трговини; 

 

5) Одлагање рокова плаћања комуналних услуга за време трајања ванредног стања. 

Обрачунавати струју и гас почевши од 1. априла 2020. године па до доношења 

одлуке о укидању ванредног стања, са тим што ће наплата кренути од 1. јануара 

2021. године, распоређено на 24 рате без камате; 
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6) Од јануара 2021. године када буде почела отплата доспелих а одложених јавних 

прихода и буџетски приходи буду увећани, треба донети одлуку да се порез на 

додатну вредност плаћа по наплаћеној реализацији; 

 

7) Подела ваучера у одговарајућој форми, у вредности од 100 евра за куповину 

домаће робе, односно плаћања услуга извршених од стране домаћих фирми, 

уместо предложене мере исплате динарске противвредности наведеног износа. 

 

У очекивању да ћете размотрити и усвојити наше предлоге усмерене на одрживост  

пословног сектора, који ће  као такви допринети и социјалној сигурности грађана, 

 

Са поштовањем, 

 

 

Милош Ненезић, председник 


