
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

КРИЗНИ ШТАБ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НАСТАЛИХ И СПРЕЧАВАЊЕ МОГУЋИХ
ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ПО ПРИВРЕДУ

Датум: 2. април  2020. године

ПРЕДМЕТ: Предлози за прецизирање и допуну Пакета економских мера

Поштовани,

Имајући у виду изузетне резултате фискалне консолидације, економске и социјалне функције
државе, као и напоре Председника и Владе Републике Србије, где је као мера за ублажавање
ефеката  штетних  последица  коронавируса  представљен  Пакет  економских  мера  Владе
Републике  Србије,  сматрамо неопходним прецизирање и допуну Пакета донетих мера,  а  на
основу сагледавања потреба привреде за време трајања ванредног стања, све у циљу како би се
она очувала  и најбрже могуће  опоравила након завршетка  пандемије  и  његовог укидања,  а
узимајући у обзир потребе фукционисања буџета .

С тим у вези, Унија послодаваца Србије, након опсежне консулатције са привредницима, дошла
је до закључка да треба да се мере у оквиру представљеног пакета прецизирају,  те донесу и
додатне мере:

1) Репрограм  плаћања  пореза  и  доприноса  на  зараде  запослених,  почевши  од  исплата
зарада  за  април  2020.  године,  евентуално  од  дана  доношења  Одлуке  о  увођењу
ванредног  стања,  па  до  доношења  одлуке  о  укидању  ванредног  стања,  треба  да  се
односи на све привредне субјекте,  а њихово плаћање да буде одложено за како је и
предвиђено од 1. јанура 2021. године на 24 месечне рате;

2) Од 1.јануара 2021. године када буде почела отплата и буџетски приходи буду увећани,
треба донети одлуку да се ПДВ плаћа по наплаћеној реализацији;

3) Порез на имовину одложити и почети са наплатом од 1. јануара 2021. године, без камата
и на 24 месечне рате;

4) Исплата накнада запосленим лицима у висни минималне зараде треба да се односи на
све предузетнике, запослене код истих, као и запослене у микро, малим, средњим, али и
великим предузећима, и то како у приватном сектору, тако и у државаним предузећима,
као и организацијама које се баве представљањем, заштитом и унапређењем положаја
запослених  и  послодаваца.  Ова  накнада  треба  да  буде  исплаћивана  почевши од 10.
априла 2020. године;

5) Суспензија правила о привременој спречености за рад проузроковане болешћу, тако да
боловања од првог дана иду на терет Државе, а не послодавца;

6) Прецизирање формулације „смањење броја запослених не више од 10%“ у смислу да се
под смањењем броја запослених не сматра отказ од стране запослених, као ни отказ
запосленима  којима  је  истекао  уговор  о  раду  на  одређено  време  током  трајања
ванредног стања;
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7) Померање рока за предају годишњих финансијских извештаја (рок би био три месеца од
укидања  ванредног  стања),  што  би истовремено подразумевало  и  померање рока  за
предају пореске пријаве за порез на добит правних лица; 

8) Продужење рока за предају пазара на 10 дана, јер у ситуацији ванредног стања је често
немогуће  на  дневном  нивоу  (због  отежаног  функционисања  саобраћаја  и  скрећеног
радног времена банака);

9) Одлагање примене одредаба члана 85. Закона о порезу на доходак грађана којима се
уводи тест самосталности предузетника;

10) Одлагање примене обавезе QR и бар-кодова, прописане најновијим изменама Закона о
трговини;

11) Укидање локалних комуналних такси и сличних парафискалних намета током периода
трајања ванредног стања;

12) Одлагање рокова плаћања комуналних услуга за време трајања ванредног стања,  као и
смањење  цена.  Компанијама  из  производних  делатности  обрачунавати  струју  и  гас
почевши од 1. априла 2020. године,  евентуално од дана доношења Одлуке о увођењу
ванредног стања, па до доношења одлуке о укидању ванредног стања, по повлашћеној
цени, с тим што ће наплата кренути од 1. јануара 2021. године, распоређено по ратама
без камате, у складу са могућностима ЕПС-а и Србија Гаса. 

Овом приликом апелујемо на Владу Републике Србије и све надлежне релевантне институције
и организације да све економске мере буду хитно донете уз консултацију са представницима
привреде,  да  буду  јасно  формулисане  и  недвосмислене,  да  не  предвиђају  компликоване
процедуре и документацију коју није могуће прикупити у кратком року, да не искључују једне
друге, те да се хитно крене са њиховом применом, јер у супротном помоћ коју привреда очекује
неће имати ефекта.

Са поштовањем,

_________________________
Милош Ненезић, председник
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