
Прима:  

Министарство финансија, Кнеза Милоша 20, Београд 

Међуресорни тим за имплементацију  

економских мера за смањивање негативних  

ефеката проузрокованих пандемијом Ковид-19 

 

Београд,  

7. април 2020. године  

 

Предмет: Допуњен предлог и отворена питања у вези са пакетом економских мера 

за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом Ковид-19 

 

Предлог упућују: 

Фондација Ана и Владе Дивац,  

Траг фондација,  

Смарт колектив,  

Фондација Каталист,  

Српски филантропски форум,  

Форум за одговорно пословање,  

Фонд Б92  

 

Предлози и отворена питања 

 

Први сет мера: 

а. Одлагање плаћања пореза на зараде и доприносе за приватни сектор:  

 Будући да регистроване организације цивилног друштваi (у даљем тексту ОЦД) 

такође припадају приватном сектору, потребно је уважити став да се ова мера 

односи и на ОЦД која обављају привредну делатност као споредну, али важну 

јер приходе користе за бригу о најрањивијим групама становништва, дакле, 

предлажемо обавезно прописивање ове норме тако да њоме буду обухваћене и 

организације под шифром 94.99 – Делатност осталих организација на бази 

учлањења и 94.1 – Делатност пословних и професионалних организација и 

послодаваца; 

 Потребно је разјаснити под којим условима се организације цивилног друштва 

могу сврстати у ову меру, будући да Законом о удружењима и Законом о 

задужбинама и фондацијама, ОЦД могу обављати привредну делатност ако иста 

није супротна циљу ради којег су основани и ако су то прописали Статутом и 

имајући у виду да се према рачуноводственој класификацији, ОЦД сврставају у 

мала правна лица, те на основу тога, преузимају и све обавезе које се на та лица 

односе.  

 



б. Ослобађање давалаца донација од обавезе плаћања ПДВ-аii 

 Меру дефинисати тако да обухвати сва правна лица у својству давалаца 

донација, укључујући све компаније и све хуманитарне организације које купују 

и донирају робу (лекова, хране, медицинске опреме, хигијенских производа и 

сл.), и то, државним установама, удружењима, фондацимајама, задужбинама, 

јединицама локалне самоуправе и Влади Републике Србије као примаоцима 

донације за сврху сузбијања пандемије, лечење грађана и подршку 

најугроженијим категоријама грађана, односно санирању последица изазваних 

пандемијом Ковид-19.  

 Меру дефинисати тако да се примењује ретроактивно од дана проглашења 

ванредног стања, и до 3 месеца након проглашења ванредног стања.  

 Дугорочно, неопходно је трајно решити питање ПДВ-а на донације хране у 

складу са препорукама Европске уније, као и плаћање ПДВ-а од стране 

непрофитних организација за робу и услуге које се купују и донирају за опште 

добро, а у складу са закључцима Савета за филантропију.  

 

Други сет мера:  

ц. Директна помоћ привреди 

 Имајући у виду да се мера односи, пре свега, на очување радних места, 

потребно је уважити став да се иста мера односи на све запослене у приватном 

сектору, укључујићи и ОЦД с обзиром да и оне учествују у  осигуравању 

запослења и радних местаiii, а имајући у виду посебно да, у оквиру ове групе 

правних лица делују и организације које запошљавају тешко запошљиве групе 

по принципу социјалног предузетништва осигуравајући им на тај начин зараду 

за коју ће готово сигурно остати ускраћени, уколико се ова норма тумачи 

рестриктивно, и не примени и на њих.  

 

У име подносиоца: 
Милица Мишковић,  

координатор групе за унапређење  

правног оквира Коалиције за доброчинство   

 

                                                           
i  https://civilnodrustvo.gov.rs/ 

ii Овај предлог је такође детаљнијије образложен и достављен ПКС, као и организацијама које су 

вршиле консултативни процес са својим чланицама 

iii https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20201017.pdf 


