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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВЛАДА 

Кабинет председнице Владе 

- н/р госпође Ане Брнабић, председнице Владе - 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Предлог за допуну Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за 

подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих 

епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 

 

 

 

Поштована госпођо Брнабић, 

 

Унија послодаваца Србије подржава напоре Владе Републике Србије да помогне предузећима и појединцима 

да преброде тешкоће у постојећој епидемији. Ова криза је показала колико је важно да ојачамо мост између 

државе и привреде као њеног стожера.  

 

У складу са наведеним, поздрављамо доношење Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења 

субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању 

проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, 

број 146/202). Овај правни акт је прави пример како је држава препознала проблем  и неопходност да се путем 

бесповратних финансијских средстава помогне тренутно најугроженијим делатностима, у циљу очувања 

радних места, али свакако и очувања ових бизниса. 

 

Ипак, разматрајући Уредбу, и консултујући послодаваце који се баве угоститељском делатношћу, оправдано 

указујемо на чињеницу да је из исте изостављен део угоститељске привреде - примера ради привредни 

субјекти који се баве тзв. посластичарском делатношћу, играонице и сл. који неспорно своје приходе 

оставарују од услуживања хране и пића. 

 

На ову чињеницу указујемо, с обзиром да су исти привредни субјекти, с обзиром на природу своје 

делатности, препознати и обухваћени Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-

19 („Службени гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 

126/2020 и 138/2020), која тренутно предвиђа забрану рада свих угоститељских објеката радним данима 

након 17.00 часова, као и суботом и недељом. 

 

Из наведених разлога, сматрамо да би се допуном Уредбе о Програму, утврђивању Програма распореда и 

коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању 

проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, у правцу да прво на 

бесповратна средства имају сви привредни субјекти у приватном сектору који се заиста баве угоститељском 

делатношћу и као такви несумљиво трпе велике последице епидемије, испунили доследно основни циљеви 

Програма: „очување угоститељске делатности Републике Србије, очување других привредних грана 

повезаних са угоститељством и очување запослености у угоститељству“. 

 

Указујемо још једном да је угоститељска привреда изузетно погођена епидемијом  вируса COVID-19, али и 

свим оправданим ограничењима у циљу његовог спречавања и сузбијања ширења, те да су нарочито погођени 

они послодавци који су радили легално и испуњавали уредно све своје обавезе према држави, пријављивали 

своје запослене на обавезно социјално осигурање, за разлику од оних који су ангажовали раднике „на црно“, 

и који наступањем епидемије нису више настављали са ангажовањем ових лица, па самим тим нису имали 
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ни обавезе исплате зарада, а поготово не пореза и доприноса. Зато истичемо да би сада, сви они који су били 

доследни према заједници, требали да буду подржани - у супртном  би ово био подстрек  за „сиву економију“. 

 

У очекивању да ћете уважити нашу сугестију, која ће бити од великог значаја и пружити јасан сигнал  

угоститељској привреди да је држава уз њу и у овом  изазовном тренутку, 

 

С поштовањем, 

 

 

 

У Београду,                                                                                                УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 

Дана, 9. децембра 2020. године 

 

                                                                                                                         Срђан Дробњаковић, директор 


