ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ
За исплату диретних давања из Уредбом о утврђивању Програма директних давања из буџета
Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања
економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2
Исплата директних давања прописаних Уредбом о утврђивању Програма директних давања из
буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања
економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-CoV-2 (''Сл. гласник РС'' бр. 11/2021, у даљем тексту: Уредба) привредним субјектима
који прихвате директна давања, врши се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену
код Министарства финансија – Управе за трезор.
Ради исплате директних давања, привредном субјекту отвара се посебан наменски рачун –
исплата директних давања – COVID-19 код банке која у моменту ступања на снагу Програма
(13.02.2021. године) води текући рачун тог привредног субјекта. Привредни субјекти који у
моменту ступања на снагу Програма имају отворене текуће рачуне код једне банке, нису дужни
да доставе податак о називу банке, односно истима ће бити отворен наменски рачун код те
банке.
Привредни субјекти који у моменту ступања на снагу Програма имају отворене текуће рачуне
код више банака дужни су да најкасније 25. марта 2021. године, путем електронских сервиса
Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће бити отворен наменски рачун.
Одабир пословне банке врши се преко портала Пореске управе еПорези, за шта је неопходно
поседовање квалификованог сертификата. На почетној страни портала е-порези након избора
обвезника у делу Избор пријаве, бира се опција Избор пословне банке и Изјава о прихватању
исплате директних давања (слика 1).

Слика 1

У наставку приказујемо изглед секције Избор пословне банке и Изјава о прихватању исплате
директних давања (слика 2).

Слика 2
Након клика на дугме Измени у делу за Избор пословне банке, појављује се прозор у оквиру
којег се из падајућег менија бира банка код које обвезник жели отварање посебног COVID
рачуна (Слика 3).

Слика 3
Избором банке и кликом на дугме Сачувај обвезник завршава активности у оквиру избора
пословне банке (Слика 4).

Слика 4
Након 25. марта 2021. године не постоји могућност промене одабира пословне банке у којој је
отворен наменски рачун за исплату директних давања – COVID-19.
У делу у ком привредни субјекат доставља податке о одабраној пословној банци налази се и
одељак за подношење изјаве којом се субјекти опредељују за исплату директних давања.
Напомињемо да се приликом одабира пословне банке привредни субјекти не морају одмах
поднети и изјаву већ то могу урадити накнадно, у року за подношење исте.

