
Уредба о допунама Уредбе о фискалним погодностима и директним 

давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној 

помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица 

насталих услед болести COVID-19 

Члан 1. 

У Уредби о фискалним погодностима и директним давањима привредним 

субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу 

ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 

(„Службени гласник РС”, број 54/20), у члану 9. додају се ст. 5, 6. и 7, који 

гласе: 

„Број запослених из става 1. алинеја друга овог члана умањује се и за број 

запослених којима је код привредног субјекта почев од 10. априла 2020. 

године до 30. априла 2020. године престао радни однос. 

Број запослених из става 1. алинеја трећа овог члана умањује се и за број 

запослених којима је код привредног субјекта почев од 1. маја 2020. године 

до 31. маја 2020. године престао радни однос. 

Привредни субјекат из овог члана у обавези је да примљена средства по 

основу директних давања искористи најкасније до 15. августа 2020. 

године.”. 

Члан 2. 

У члану 10. став 3. алинеја друга после речи: „за април 2020. године” додају 

се запета и речи: „а за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 

радних дана у месецу априлу 2020. године;”. 

У ставу 3. алинеја трећа после речи: „за мај 2020. године” додају се запета и 

речи: „а за које се решење о прекиду рада односи на најмање 15 радних 

дана у месецу мају 2020. године.”. 

Додаје се став 7, који гласи: 

„Велико правно лице из овог члана у обавези је да примљена средства по 

основу директних давања искористи најкасније до 15. августа 2020. 

године.”. 

Члан 3. 

У члану 12. додаје се став 4, који гласи: 

„Повраћај директних давања из става 3. алинеја друга овог члана врши се 

на посебан наменски рачун отворен за ту намену код Министарства 

финансија – Управа за трезор из члана 13. став 1. ове уредбе.”. 

Члан 4. 

У члану 16. додаје се став 4, који гласи: 



„Под дивидендама, у смислу овог члана, се подразумевају све исплате које 

својим власницима изврши привредно друштво по основу њиховог 

власништва над акцијама, односно уделима тог привредног друштва.”. 

Члан 5. 

После члана 19. додаје се члан 19а, који гласи: 

„Члан 19а 

Привредни субјекти у приватном сектору који су, у периоду од дана ступања 

на снагу Правилника о списку корисника јавних средстава („Службени 

гласник РС”, број 93/19), закључно са даном ступања на снагу ове уредбе, 

брисани са Списка корисника јавних средстава из Евиденције корисника 

јавних средстава, која се води као електронска база података код Управе за 

трезор, стичу право на отварање посебног наменског рачуна из члана 13. ст. 

2. и 3. ове уредбе, као и на фискалне погодности и директна давања под 

условима прописаним овом уредбом.”. 

Члан 6. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 


