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ПРЕПОРУКЕ САВЕТУ ЗА ФИЛАНТРОПИЈУ 
Предлаже: Коалиција за доброчинство 
           Београд, 27. 3. 2020. 

Имајући у виду кризу изазвану коронавирусом у којој се нашао цео свет, Коалиција за 

доброчинство, као скуп чланица Савета за филантропију које су покренуле низ акција како 

би на конретан начин помогли институцијама и најугрженијим становницима наше земље, 

Савету и Влади Републике Србије предлаже следеће мере: 

ПРЕГЛЕД ПРЕДЛОЖЕНИХ МЕРА 

1. Успоставити радно тело Савета за филантропију за координацију 
сарадње са цивилним друштвом  

 Коалиција за доброчинство и Српски филантропски форум већ су почели да 

окупљају и координирају рад чланица и партнера - организација цивилног 

друштва и компанија. Постоји потреба да се при Савету за филантропију 

формира тело, које би кооридинарало потребе, посебно Министарства 

здравља, са акцијама организацијама цивилног друштва, како на 

националном, тако и на локалном ниво. Организације цивилног друштва, кроз 

своје мреже, партнерства са корпоративним сектором и волонтере могу 

пружити и већи степен подршке уз одговарајућу координацију од стране 

Савета. Уже тело би се састојало од копредседавајућих и секретара Савета 

и представника Министарства здравља. Радно тело би, по потреби, 

укључивало чланове по позиву.  

2. Промовисати Упуство за коришћење пореских олакшица како би се 
подстакло донирање како би се додатно подстакло донирање од стане 
корпоративног сектора 

 На иницијативу Савета за филантропију у октобру 2019. године Пореска 

управа је издала Упуство за коришћење пореских олакшица за донторе у 

складу са Законом о порезу на добит правних лица. Упуству треба 

промовисати путем свих канала, како би се додатно подстакло давање 

копороративног сектора. Препорука је да Службени гласник такође овјави 

линк ка Упуству у секцији о порписима од важности за COVID-19. 

3. Успостављање фонда за повраћај ПДВ-а непрофитним организацијама 

 У складу са препорукама Радног тела за ослобађање ПДВ-а од донације, 

повраћај би се вршио само за донације у роби и услугама учињеним у складу са 

Законом о задужбинама и фондацијама и Законом о удружењима. Фонд за 
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повраћај је буџетски фонд који се формира Одлуком Владе на основу Закона о 

буџетском систему (чланови 64-67) и Закона о Влади (члан 43), а фондом би 

управљало Министарство финансија. Фонд би имао ограничен износ (предлог 

до 500.000 евра у динарској противвредности), а повраћај би се вршио 

пропорционално (про рата). Компензациони фонд би могао привући донације у 

роби и услугама у најмање петоструком износу. 

4. Привремено укидање плаћања ПДВ-а на донације хране 

 Дефинисати ослобађање од плаћања ПДВ-а за донације хране током трајања 

ванредног стања у складу са препорукама Европске уније и циљевима УН 

Агенде одрживог развоја 2030. Европска комисија дала препоруку државама 

чланицама да ПДВ на донирану храну може бити и нула у случајевима када је 

у време донирања хране пред истеком „најбоље употребити до“ или 

„употребљиво до“ датума, па је и њена вредност близу или једнака нули. 

5. Омогућити добијање дозвола за кретање запослених у непрофитним 
организацијама које пружају помоћ угроженим категоријама 
становништва током забране кретањa 

 Инструкцијом Министарства привреде Број: 023-00-188/2020-09 од 19. марта 

2020. године, на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих 

послова, предвиђено је да дозволу за кретање могу тражити Јавна предузећа 

и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса чији су 

оснивачи Република Србија или јединице локалне самоуправе, као и остали 

привредни субјекти. Треба додати да захтев могу поднети и непрофитне 

организације (удружења, фондације и задужбине) које на терену пружају помоћ 

угроженим категоријама станвника, под истим условима. 

6. Издати препоруку Народној банци Србије да се укину банкарске провизије 
на уплату донација  

 Како би се подстакло давање појединаца у земљи, Савет за филантропију 

треба да упути препоруку Народној банци Србије да донесе Одлуку о 

изменама и допунама Одлуке НБС о накнадама у платном промету код уплата 

и преноса новчаних средстава ради пријема донације у борби против 

епидемије болести ЦОВИД -19 донете 25. марта 2020. године тако да се она  

односи и на донације које су уплаћене на отворене наменске рачуне РС и НБС, 

али и све друге наменске рачуне који су у ту сврху стављени на располагање 

од стране непрофитних организација (удружења, фондација и задужбина). 

Тренутно у Републици Србији 12 комерцијалних банака не наплаћује провизије 

за уплату новца у хуманитарне сврхе. Ова мера би била веома значајна за 
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донације локалним непрофитним организацијама и брже и ефективније 

пружање помоћи угроженом становништву.  

 

7. Увођење Пејпал донација 

 Како би се олакшало донирање из иностранства и од дијаспоре, препорука је 

да се и домаћим лицима обезбеди да врше донације путем Paypal-a, са циљем 

повећања обим давања од стране физичких лица током трајања ванредног 

стања. Према домаћој регулативи (члан 32 Закон о девизном пословању) и 

тумачењу Народне банке Србијеi, правна и физичка лица у Србији могу да 

користе PayPal само у пословању са иностранством, те је, сходно томе, 

легално примати уплате само од страних држављана, а забрањено је 

примати уплате од држављана Србије. Ово отежава процес донирања путем 

интернета. 

 

Коалиција за доброчнство је у сталном контакту са Кабинетом Председника Владе, 

организацијама цивилног друштва широм Србије и међународним донаторима, како би се 

на најефикаснији начин одговорило на тренутно потребе становништва у борби против 

ширења коронавируса, али и на потребе привреде у наредном периоду. 

 

i https://www.nbs.rs/internet/latinica/scripts/showContent.html?id=10166&konverzija=yes 
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