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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

КРИЗНИ ШТАБ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НАСТАЛИХ И СПРЕЧАВАЊЕ МОГУЋИХ 

ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ПО ПРИВРЕДУ 

 

ПРЕДМЕТ: Предлози приоритетних мера у циљу смањивања негативних ефеката 

         пандемије вируса  COVID-19 на домаћу економију  

Поштовани, 

 

Унија послодаваца Србије подржава Владу Републике Србије која je и овом приликом показала 

изузетну спремност и велику одлучност у тренутној ситуацији у којој се наша домовина и свет 

налази, а посебно је важно и ценимото што се нарочито размишља о привреди као покретачкој 

снази. 

 

У овим временима послодавци уједињени у Унији послодаваца Србије имају право али и 

одговорност да нађу најбоља решења за себе, а у циљу опште равнотеже и стимулисања одрживог 

привредног раста, уз очување вредности достојанства и етике рада, свакако партнерски са 

Владом Републике Србије и синдикатима, као и свим другим релевантним организацијама, при 

том подражавајући позив Владе у ком се каже да „у овој борби не може победити сама, већ је 

неопходна сарадња са свим грађанима и наша највећа могућа дисциплина“. 

 

С тим у вези, сматрамо да је неопходно да Влада Републике Србије усвоји сет привремених мера 

у области рада и смањење пореских издатака у домену фискалне политике, чиме би се чувала 

ликвидност у привреди и ниво запослености у ситуацији са драстично мањим обимом посла.  

 

У наставку су наши предлози приоритених мера: 

 

1. Привредним субјектима продужити рокове плаћања ка јавним и јавно-комуналним 

предузећима за минимум 30 дана од уговореног датума доспећа обавезе; 

 

2. Привредним субјектима омогућити растерећење пореза и доприноса на зараде које 

послодавци буду исплаћивали запосленима у износу до минималне зараде, а за 

најугроженије привредне делатности (туризам, угоститељство, путнички саобраћај, 

делатности самосталних радњи) у потпуности преузети трошак зарада запослених за 

чијим радом неће постојати потреба за време трајања ванредног стања и у разумном 

периоду по укидању истог у износу минималне зараде, као и заспослених који буду 

одсуствовали са рада услед болести COVID-19 услед карантина или болничког лечења; 

 

3. Привредним субјектима омогућити приступ повољним кредитима привреди 

успостављањем гарантног фонда уз усаглашен приступ подели ризика између Влaде и 

пословних банака; 

 

4. За време трајања ванредног стања и у разумном периоду од укидања ванредног стања 

одложити плаћање обавеза за порез на додату вредност, аконтација пореза на добит 

правних лица, а контроле Пореске управе за време трајања ванредног стања ограничити 

на изрицање опомена и упозорења, док се обрачунавање камате на доспеле пореске 

обавезе за време трајања ванредног стања и у периоду од 30 дана од дана укидања 

ванредног стања треба укинути; 

 



Унија послодаваца Србије 
 

 

 

2 / 2 

5. Предузетницима који су обвезници пореза на приходе од самосталне делатности на 

паушално утврђени приход, занатлијама, такозваним паушалцима, треба умањити 

обавезе по основу пореза на приход од самосталне делатности и припадајућих доприноса 

за обавезно социјално осигурање за 2020. годину за минимум 50%; 
 

6. Омогућавање несметаног прекограничног транспорта робе и услуга, уз препоруку Влади 

да се хитно отпочну преговори и усаглашавање мера са земљама са којима се граничимо, 

укључујући земље ЕУ и ЦЕФТА земље, како би и наша земља имала тзв. „зелену траку“ 

за промет робе. 

 

7. Поједностављење административних процедура и њихова бржа дигитализација, као што 

су омогућавање електронског отварања боловања, пријаве пребивалишта и осталог где је 

год то могуће;  

 

8. Статус компанија које су у светлу ванредног стања означене као снабдевачи есенцијалних 

производа, треба дефинисати централизовано, потпуно одвојено од целе остале привреде. 

У циљу заштите живота и здравља становништва и наставка рада и пословања 

привредних субјеката који обављају делатности од есенцијалног значаја, у овом случају: 

произвођачи и трговци прехрамбене робе, основних животних намирница и заштитне 

опреме, дезинфекционих средстава и сличних производа, као и произвођачи лекова  и 

апотекара који имају статус снабдевача, те пружаоци комуналних и телекомникационих 

услуга, треба прогласити неку врсту радне обавезеза за запослене, а да се овим 

послодавцима остави на одлучивање да поједине запослене ослободе ове обавезе према 

стварној ситуацији а не према тренутним препорукама; Такође, сматрамо да је јако битно 

да се централизовано уреди радно време за трговине основним животним намирницама 

и апотекаре који имају статус снабдевача, како не би зависили од одлука локалних власти. 

 
Напомињемо да је неопходно да се ове мере донесу што пре, да не сме да буде дискриминације 

између јавног и приватног сектора и да свака мера треба да важи за целу вертикалу привреде и 

да смо за појединачне мере, које би важиле само за одређене кластере, већ закаснили што не 

значи да не треба отклањати у ходу проблеме и специфичне баријере за одређене гране привреде, 

као што је пример возача и преко-граничног саобраћаја, доставе сировина, материјала и слично. 

Свака мера треба да буде недвосмислена и јасно комуницирана. 

 

Новчани токови морају да се очувају на што вишем нивоу и што дуже и да позивање на 

неплаћање услуга није добар пут, те да постоје алтернативе шалтерском плаћању и да на томе 

треба радити.  

 

Уврени смо да ћете уважити предлоге привреде, јер делимо став да: „Само сви заједно, уједињени 

и солидарни, можемо изаћи из ове битке као победници и уверени смо да ће тако и бити!“ 

 

Јака привреда је јака Србија! 

 

С поштовањем, 

 

У Београду,                                                                               УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 

Дана, 23. марта  2020. године 

 

 

                                                                                                          Милош Ненезић, председник 


