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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВЛАДА 

Кабинет председнице Владе 
- н/р госпође Ане Брнабић, председнице Владе - 

 
 
ПРЕДМЕТ: Предлози мера за очување привреде услед постојеће пандемије 
 
 
Поштована госпођо Брнабић, 
 
Унија послодаваца Србије заједно са Привредном комором Србије подржава напоре Владе Републике 
Србије да помогне предузећима и појединцима да преброде тешкоће у постојећој пандемији. Данас јесте 
велики изазов да се нађе баланс између заштите живота и здравља становништва и очувања економије, 
које је предуслов да имамо већа финансијска средства за улагање у здравствени систем, набавку опреме и 
медицинских средстава. 
 
У том смислу, у сарадњи са Привредном комором Србије, дајемо предлоге нових мера, као наставак нашег 
заједничког партнерског деловања на заштити и помоћи грађанима, али и на помоћи привреди која је 
стожер државе: 
 

1) Смањење пореза на додату вредност за храну и пиће на 10% за пружање услуга које порески 
обвезник изврши у Републици Србији уз накнаду, у оквиру обављања делатности хотелијерства и 
угоститељства, кроз измену Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 
86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. 
закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 
7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени 
дин. изн., 72/2019 и 8/2020 - усклађени дин. изн.). Ове делатности су најтеже погођене пандемијом 
COVID-19, првобитно због забране рада, а онда и свих ограничења рада и пословања. Иначе, 
смањење попут овог и још ниже, увеле су до сада све земље Европске уније, али и земље региона 
са којима се Србија може поредити. 
 

2) За сектор МСП применити меру даљег одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде или 
њихов делимичан отпис. Предложено такође применити и на предузећа обухваћена Унапред 
припремљеним планом реорганизације (скр. УППР). Ово све из разлога што ће се 
епидемиолошка ситуација у држави, без сумње, погоршавати, али и из разлога што је почетком 
сваке године генерално приметан пад привредних активности, па самим тим и профита. Ова 2020. 
година, нам је свима једна од најтежих у животу, и с обзиром на развој ситуације, сви ми из 
привреде јасно видимо да ће и наредна 2021. бити тешка.  

  
3)  Обустаљање увођења нових такси и других дажбина на републичком и локалном нивоу. 

 
4) Наставак гарантне шеме за подршку ликвидности и инвестиционим улагањима за сектор 

МСП, произвођаче и угрожене делатности преко комерцијалних банака, као и могућност 
поновног додатног застоја у отплати обавеза (мониторинг) по основу кредита и кредитних 
производа за грађане и привреду код банака. 
 

5) Надокнада до пуног износа зараде запосленог (а највише до 50% износа зараде), у случају 
смањеног обима посла када послодавац нема потребу за ангажовањем запосленог на пуно 
радно време. Ова мера би требала да се примени на све привредне субјекте. 
 



Унија послодаваца Србије 
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Ни једна земља, компанија или појединац нису остали недодирнути овом кризом, а Србија треба да, 
партнерским радом свих заинтерсованих страна, кроз мудре потезе искористи ову ситуацију и сачува своју 
привреду, а верујемо и унапреди своју конкурентност. 
 
У очекивању да ћете уважити наше предлоге који ће бити од великог значаја и пружити подстрек домаћој 
привреди, а самим тим и друштву у целини, у овом одсудном тренутку, 
 
С поштовањем, 
 
 
 
У Београду,                                                                                                УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 
Дана, 19. новембра 2020. године 
 
 
                                                                                                                         Милош Ненезић, председник 
 

 


