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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА 

Кабинет председнице Владе 
- н/р госпође Ане Брнабић, председнице Владе - 

 
Датум: 20. јул  2020. године 

 
 
ПРЕДМЕТ: Предлози мера за ревитализацију привреде 
 
 
Поштована госпођо Брнабић, 
 
Унија послодаваца Србије још једном поздравља све донете мере Владе Републике 
Србије, усмерене на спречавање инфекција, спашавање живота и минимализовање 
негативних утицаја пандемије COVID-19 на националну економију. 
 
Сматрамо да, као и до сада, треба  партнерски радити на заштити и помоћи грађанима, 
али и на помоћи привреди, која је стожер државе. 
 
С тим у вези, након опсежне консултације са привредницима у оквиру пројекта 
подржаног од стране Међународне организације рада и Европске банке за обнову и 
развој, у својству једине репрезентативне организације послодаваца Србије, 
предлажемо следеће подстицајне мере: 
 

1) Смањење пореза на додату вредност на 10% за пружање услуга које порески 
обвезник изврши у Републици Србији уз накнаду, у оквиру обављања 
делатности туризма и угоститељства, кроз измену Закона о порезу на додату 
вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 
93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 
5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 
7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 
4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.). Ови 
сектори су најтеже погођени услед епидемије COVID-19, првобитно због 
забране рада, а онда ограниченог рада, те пада промета, услед пада тражње. 
Иначе, смањење попут овог, увеле су у последњих месец дана из разлога пада 
промета Аустрија и Велика Британија, док је у Републици Хрватској, овај порез 
још у 2019. години смањен на 13%, а у Црној Гори чак на 7%. 

 
2) Од 1. јануара 2021. године увести да се пореска обавеза по основу пореза на 

додату вредност плаћа по наплаћеном потраживању, кроз измене Закона о 
порезу на додатну вредност. Ову меру предлажемо, узимајући у обзир 
чињеницу да се од тог датума очекује повећање прилива средстава у буџет 
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Републике Србије услед уплате одложених  пореза и доприноса који се плаћају 
на зараде запослених. 
 

3) Укидање обавезе документовања неопорезивих накнада трошкова превоза 
за долазак и одлазак са рада запослених, кроз измене одредби члана 18. став 1. 
тачка 1) Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 
80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 
18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 
114/2012 - одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 
108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - 
усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени 
дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени 
дин. изн., 86/2019 и 5/2020 - усклађени дин. изн.). 
 

4) Смањење износа локалних комуналних такси за 30%, као што су нпр. таксе 
за истицање фирме на пословном простору (тзв. фирмарина), али и комуналних 
такси (нпр. за одношење смећа (поготово што има мање отпада бар за привреду 
која јо увек не ради пуним капацитетом)). Ово урадити кроз измене Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 
93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 
усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 
96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон 
и 86/2019 - усклађени дин. изн.), односно Закона о комуналним делатностима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), евентуално кроз измену 
одлука локалних самоуправа. 
 

5) Одлагање обавезе плаћања „еко-таксе“ до 1. априла 2021. године,  кроз 
одлагање примене одредаба члана 137. и 138. Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019 - усклађени дин. 
изн.), којим члановима је утврђена обавеза плаћања накнаде за заштиту и 
унапрђивање животне средине за правна лица и предузетнике. Ово нова 
финансијска обавеза предвиђа да су обвезници дужни да поднесу пријаву са 
подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине надлежном органу јединице локалне самоуправе до 31. јула ове године, 
и да се утврђени износ накнаде плаћа једном месечно, 15 дана по истеку месеца 
за претходни месец, до почетка идуће године. Нашим предлогом за одлагање 
плаћања исте, узимајући у обзир и чињеницу смањене привредне активности, 
што сигурно утиче и на степен смањења загађења, сматрамо да ће се омогућити 
већа ликвидност привредних субјеката у овим вишеструко отежаним условима 
изазваним пандемијом вируса COVID-19. 
 

Надаље, с обзиром на новонасталу ситуацију, истичемо иницијативу да се донесе 
нова уредба којом би се за предузећа обухваћена Унапред припремљеним планом 
репорганизације (скр. УППР), увео период мировања за све доспеле обавезе које 
ова предузећа имају према држави, локалној самоупарви и трећим лицима и то 
почевши од 1. августа 2020. до 1. априла 2021. године. Ово предлажемо, с обзиром на 
неспорну чињеницу да је привредним субјектима обухваћеним УППР, пандемија 
COVID-19 донела велике поремећаје у пословању, а при том исти нису били 
обухваћени Пакетом економских мера државе у току ванредног стања. 
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Истовремено, истичемо још једном молбу да се од стране јавног сектора 
благовремено испуњавају све доспеле новчане обавезе из потписаних уговора и 
комерцијалних трансакција са приватним сектором.  
 
Такође, овог приликом Вас информишемо да смо ресорном Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, доставили посебне предлоге за хитне и 
неопходне измене и допуне Закона о раду, а све у циљу прилагођавања овог прописа 
новонасталим околностима, како би се попуниле правне празнине које су се указале у 
време ванредног стања. Ове предлоге Вам достављамо у прилогу. 
 
У очекивању да ћете размотрити и уважити наше предлоге и иницијативе које ће бити 
од великог значаја и пружити подстрек домаћој привреди, 
 
Са поштовањем, 
 
 
 
_________________________ 
Милош Ненезић, председник 
 

 


