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Вести по мери послодавца 
 

Унија  послодаваца  Србије   
  
 

  У центру пажње су 
најавњена поскупљења за 
привреду као и положај 
занатлија у Србији 

 
--------------  РЕЧ ПРЕДСЕДНИШТВА УПС 

 
 
      Нов модел фискализације у 
великој мери је погодио занатлије у 
Србији. Реч је о занатлијама пореским 
обавезницима који порезе на приходе од 
самосталне делатности плаћају на 
паушално утврђену основицу, с обзиром 
на то да им вођење пословних књига  
битно отежава пословање и  чији је 
остварени годишњи промет далеко 
испод предвиђеног обима од 6 милиона 
динара, као горње границе, чијим 
прекорачењем обвезник прелази на 
обавезно вођење пословних књига. Како 
би се избегле негативне последице 
увођења фискализације у сектор 
занатства, упућена је нова иницијатива 
Социјално-економском савету  за 
изузимање занатлија из новог модела 
фискализације. 
  
            Социјално-економском савету смо 
упутили и иницијативу за корекцију 
фискалне политике кроз смањење 
акциза на евродизел гориво за 
привредне субјекте који поседују 
лиценцу за обављање јавног превоза 
путника и ствари у домаћем и 
међународном друмском саобраћају.  
 
               У међувремену две важне 
иницијативе Уније послодаваца Србије 
су усвојене и то иницијатива за хитну 
реформу целокупног образовног 
система као и контролисано повећање 
цене електричне енергије за привреду. 
 
             Наше даље деловање иде у 
правцу израде анализе која се бави 
утицајем пореске политике на 
привредни раст Србије. 
 
             
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Председништво Уније послодаваца Србије 
 
 
 
 

У центру пажње 107. седница Социјално-економског савета (СЕС) 

СЕС подржао иницијативе за свеобухватну 
реформу образовног система Србије и 
контролисано повећање цене електричне 
енергије за предузећа 
-------------- УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ планирати образовање  у складу са 

потребама које на средњи и други рок 
искажу привредни субјекти и 
друштвене институције, а које би биле 
укључене у свеобухватну националну 
стратегију. 
                  Социјално-економски савет 
је данас прихватио и иницијативу 
привреде за контролисано повећање 
цене електричне енергије за 
предузећа. 
               „Поскупљење је драстично, 
иде и преко 100% и одговорно тврдим 
да је то скок трошкова који добар део 
предузећа неће моћи да издржи“, 
рекао је председавајући Социјално-
економског савета Милош Ненезић. 
„То није проблем само за привреду, то 
води ка спирали која ће се пренети на 
цело друштво, јер следи скок цена 
производа, самим тим и угрожавање 
животног стандарда становништва.“ 
              Управо због најављеног скока 
цене електричне енергије, као и због 
још две инцијативе: да се смањи 
акциза на гориво за предузећа која се 
баве транспортом, и да се о промени 
минималне цене рада разговара два 
пута годишње, а не једанпут као до 
сада – најављено је одржавање 
ванредне седнице Социјално-
економског савета у што краћем року. 
 

                             Социјално-економски савет 
Републике Србије подржао је иницијативу 
за реформу образовног система, са 
основним циљем да се он прилагоди 
реалним потребама привреде и друштва у 
целини. 
                   „Подизање образовног нивоа 
становништва, нарочито у правцу веће 
запошљивости, питање је од општег 
националног интереса, али истовремено 
представља и економски, и социјални 
изазов“, наводи се у иницијативи коју је 
покренула Унија послодаваца Србије. 
                   „Ми данас имамо поједина 
међурешења која представљају помоћ, као 
што су дуално образовање или програм 
Моја прва плата. Међутим, то није коначно 
решење, нама је потребна свеобухватна 
реформа система образовања који ће да 
буде прилагођен потребама друштва и 
привреде“, изјавио је после седнице 
председавајући Социјално-економским 
саветом и председник Уније послодаваца 
Србије Милош Ненезић, председник Унија 
послодаваца Србије. 
         Представници државе, синдиката и 
послодаваца у Социјално-економском савету 
сагласили  су  се  да  је  нужно  дугорочно 
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Утицај пореске 
политике на привредни 
раст Републике Србије -
Кључни резултати  
-------------- ИСТРАЖИВАЊЕ УПС 
 
 
 

 Иницијатива Уније послодаваца Србије    

Изузимање занатлија из новог модела 
фискализације 

 

-------------- СТАВОВИ ПРИВРЕДНИКА 
 
 
               Унији послодаваца Србије се 
свакодневно обраћају власници малих 
бизниса, предузетници, занатлије са питањима 
и недоумицама у вези са применом Закона о 
фискализацији и пратеће Уредбе о 
одређивању делатности код чијег обављања 
не постоји обавеза евендетирања промета на 
мало преко електронског фискалног уређаја  
указујући на велике и конкретне проблеме, 
које ће им нови начин евидентирања промета 
донети у пракси. 
             Последње у низу је било обраћање 
наше чланице Удружења самосталних 
занатлија Нови Сад, које је након анализе 
Закона и Уредбе, посебно у делу који се односи 
на занатлије - обавезнике који плаћају порез на 
приходе од самосталне делатности на 
паушално утврђеној основици, указало на 
одређене негативне последице које ће 
увођење обавезног електронског фискалног 
уређаја код занатлија створити. 
              Удружење самосталних занатлија Нови 
Сад, истиче: „Овде се ради о занатлијама:             
- пореским обавезницима који порезе на 
приходе од самосталне делатности плаћају на 
паушално утврђену основицу, с обзиром на то 
да им вођење пословних књига на паушално  

утврђену   основицу,  с обзиром  на  то  да  им 
вођење пословних књига битно отежава 
пословање; - привредним субјектима који нису 
обавезници евидентирања и плаћања пореза 
на додатну вредност (ПДВ); - привредним 
субјектима чији је остварени годишњи промет 
далеко испод предвиђеног обима од 6.000.000 
динара, као горње границе, чијим 
прекорачењем обвезник прелази на обавезно 
вођење пословних књига. 
          Напомињемо да је ово сектор за који се 
већина надлежних институција и других 
субјеката чијим се одлукама битно утиче на 
услове пословања у њему, залаже пре свега 
кроз декларативну подршку и разумевања за 
потребе стварања квлатетних услова  за његов 
напредак  и развој. 
          Сматрамо да је увођење електронских 
фискалних уређаја - фискалних каса и других 
уређаја као обавезе у евндентирању премета у 
овој области неоправдано, нерационално и 
контрапродуктивно како са аспекта државних 
финансија а још више са аспекта занатлија, 
којима ће овим чином бити наметнутни 
непотребни трошкови везани не само за 
увођење фискалних каса, набавку посебних 
софтввера, него и њиховог одржавања, као и 
неопходних радњи у примени норматива за 
њихово коришћење, као и могућих казни у 
пропуштању истих.  

 

Смањење акциза на евродизел гориво  за комерцијалну 
транспортну привреду 

 

 Апсолутни износ и релативни удео дажбина 
које се наплаћују приликом стављања 
деривата нафте у промет, када је у питању 
дизел гориво за транспортне сврхе легалне 
транспортне привреде, већи су него у било 
којој земљи у окружењу и спадају у сам 
европски врх. 
                  У том смислу, како би допринели 
уређењу пословног амбијента и услова 
пословања у сектору друмског транспорта, 
предложили смо да највише трипартитно тело 
на националном нивоу- Социјално-економски 
савет разматра и прихвати  иницијативу   за 
корекцију  фискалне политике кроз  смањење 
акциза  на  евродизел   гориво  за   привредне             

субјекте који поседују лиценцу за обављање јавног 
превоза путника и ствари у домаћем и међународном 
друмском саобраћају.  
                  Наш предлог је у потпуности усклађен са 
Директивом Европске уније, број 2003/96/ЕЗ о 
реструктурирању система опорезивања енергената и 
електричне енергије у Европској заједници, која 
третира опорезивање енергената и електричне 
енергије и која препоручуje олакшице и ниже цене 
енергената за комерцијалну транспортну привреду. 
Предметном директивом, прописан је износ свих 
такси на евродизел гориво у износу од 330 евра / 1.000 
литара за јавни друмски транспорт и комерцијалну 
услугу jaвног превоза на тржишту и истовремено се 
не препоручују олакшице рефакције акцизе за превоз 
за сопствене потребе. 
 

---------- УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 

                  Променом политике фискалног 
опорезивања деривата нафте и увођењем нових 
такси, у периоду од 2012-2020. године, промет 
деривата нафте у Републици Србији је 
преоптерећен обимом и разним дажбинама.  

2  УПС  
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Актуелно 

Представљен први Нацрт закона о радним праксама 
-------------- Унија послодаваца Србије 

           Осим најважније иницијативе Уније послодаваца Србије која се 
односи на свеобухватну реформу образовног система, један од захтева 
је било и регулисање радне праксе као изузетно важне могућности за 
повезивање послодаваца и младих без радног искуства.  
            Водећи се препознатим интересима и младих људи и 
послодаваца, Унија је предложила допуну члана 201. Закона о раду у 
оквиру ког већ постоје Уговор о стручном оспособљавању  и Уговор о 
стручном усавршавању као уговори ван радног односа.  
           Уважавајући све аргументе Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања је формирало радну групу која треба да 
нађе најбоље решење за регулисање радне праксе у оквиру које се 
налазе и представници Уније послодаваца Србије, али и све друге 
релевантне институције и министарства као и представници  

цивилног сектора који су заинтересовани за ово важно питање.  
До сада су организована два састанка на ком је представљена еx-анте 
анализа и истраживања код послодаваца као и истраживања код 
младих. Такође, акценат се ставља на израду Закона о радним праксама, 
а не на допуни члана 201. Закона о раду како је Унија послодаваца 
Србије предлагала. 
          Добро упознати са захтевима привредника у Србији и у жељи да 
побољшамо положај младих људи без радног искуства на тржишту рада 
наставићемо са захтевима који ће ставити у фокус послодавце јер је  
неопходно урадити регулативу коју ће они лако прихватити и 
примењивати, а да млади људи  буду том истом регулативом осигурани 
да ће им се обезбедити квалитетна пракса на којој ће применити 
теоријска знања у пракси што ће им омогућити лакше запошљавање. 
Више информација као и Нацрт закона о радним праксама можете 
видети у објави на нашем сајту. 

 радно место су постали још већи током 
пандемије. Тржишта рада се суочавају 
са двоструким изазовом - напором да 
се број радних места врати на ниво пре 
пандемије и истовременим 
обезбеђивањем преласка радника у 
нове типове улога и сектора насталих 
због структурних промена.      
Флексибилност коју су морали да 
покажу и послодавци и запослени неће 
нестати. Напротив, дијалог о развоју и 
све чешћем увођењу нових облика рада 
као што су гиг радници, рад на даљину 
и другим атипичним облицима рада ће 
морати да се одвија систематично. 
Посебно је важан социјални дијалог у 
сагледавању и регулисању употребе 
вештачке интелигенције. У овом 
тренутку она се већ користи, на пример 
у сектору саобраћаја, кроз систем 
надзора у смислу лоцирања возила 
(GPS), праћења протока времена 
неопходних за обављање задатка и сл. 
Међутим, постоје програми који прате 
тон гласа саговорника или израз лица 
и кориснику могу да сугеришу да ли је 
саговорник искрен (на пример током 
интервјуа за посао), или је под стресом, 
или да препознају неку другу емоцију. 
Овакви програми су веома опасни јер могу 
бити извор дискриминације, на пример 
особа са инвалидитетом. 

Такође постоје програми који омогућавају 
надзор над запосленима на даљину, а који 
могу да тајно прате које сајтове запослени 
посећује, или да праве насумичне 
фотографије садржаја екрана. Све ове 
новине и теме покрећу бројна питања о 
етичности и законитости на које социјални 
партнери треба да изнађу одговоре кроз 
социјални дијалог. Током Форума су 
презентована и бројна практична искуства 
којом су подвучени важност социјалног 
дијалога. Taко је представник SCANIA-e 
нагласио да ниједно радно место у том 
предузећу није угашено од избијања 
пандемије. Успех је постигнут захваљујући 
раном укључивању запослених у 
проналажење решења. Процес консултација 
и дијалога није успорио процесе већ их је, 
напротив, убрзао. При томе, до најбољих 
решења се дошло управо кроз дијалог са 
запосленима.  
Глобални договор је иницијатива коју је 
покренуо Премијер Шведске, а у њен развој су 
се потом укључиле Организација за европску 
сарадњу и развој (OECD) и Међународна 
организација рада (МОР). Она укључује више 
стејкхолдера ради јачања социјалног дијалога 
између влада, организација послодаваца, 
синдиката, цивилног друштва и других 
организација о економским питањима и 
питањима политика. Званично је лансирана 
2016. године и до данас му се придужио већи 
број организација и земаља.             

Форум Глобалног договора 
-------------- УПС-међународна сарадња 

           Овогодишњи Форум високог нивоа је 
11-14 октобра окупио говорнике са свих 
континената у дискусије о актуелностима у 
социјалном дијалогу, у пост пандемијским 
околностима у којима се налази свет рада. 
Показало се да је управо социјални дијалог, у 
тражењу одговора на кризу, био користан алат за 
проналажење и увођење другачијих решења, на 
пример краћег радног времена или нових 
политика образовања. Од њега се пуно очекује и у 
примени планова опоравка економије, а исто тако 
је, гледано на дуже стазе, користан алат за 
постизање Одрживих циљева развоја Уједињених 
нација.  

Изазови који су дошли са увођењем 
дигитализације  и   вештачке   интелигенције   на  
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Актуелно 

Одржан састанак са привредницима у Јагодини 
-------------- Унија послодаваца Србије 

                  У Јагодини, у просторијама нашег члана „Јела Јагодина“ доо, 
одржан је састанак чланова Извршног одбора Уније послодаваца 
Србије са привредницима. 
            Разговарало се о проблемима са којима се у пословању сусрећу 
привредници из овог града, као и најефикаснијим начинима њиховог 
решавања, а истакнута је и потреба реорганизације структуре Уније 
послодаваца Србије-послодавци Јагодине, са акцентом на секторско 
организовање.  
             Исказана је потреба за формирањем локалног социјално-
економског савета у Јагодини, с обзиром да је суштина локалног СЕС-a 
да  у   координацији   локалне  самоуправе,  послодавци  и  синдикати 

имају договор о томе како да привреда боље функционише, да 
предузећа боље зарађују, радници примају веће и  редовније зараде, 
а локлални буџети убирају веће приходе. 
                На састанку су представљени резултати Уније 
послодаваца Србије у претходном периоду што је наишло на велико 
одобравање од стране привредника и инспирисало присутне 
послодавце који нису чланови Уније послодаваца Србије, да приступе 
овој организацији. 
                Састанку су, као представници Уније послодаваца 
Србије, присуствовали Андреја Бркић, председник Извршног одбора, 
као и Марко Бјелетић и Ервин Пашановић чланови Извршног одбора 
Уније. 

 

 
путовања,  део  делегата  је   пратио   
седнице  у  онлине  формату, укључујући и 
српску страну. 
                     Будући да је ове године 
истекао мандат Генералног секретара, 
заменика Генералног секретара, чланова 
Управног одбора и председника АICESIS-
а, на седницама Управног одбора и 
Генералне скупштине АICESISA-а су 
одржани избори за разобље од 2021. до  
2023. године. Србија је и даље 
заступљена у Извршном одбору јер је 
Председник Уније послодаваца Србије, 
Милош Ненезић поново изабран за члана 
овог  тела. 
 
                   Такође су изабрани нови 
Генерални секретар АICESIS-а, господин 
Апостолос Ксирафис, који је на челу 
грчког CESIS-а, и 4 заменика Генералног 
секретара поштујући принцип регионалне 
заступљености.  
 
        Наредне две године АICESI-ом ће 
председавати Русија, те је за председника 
изабрана госпођа Лидија Михејева, иначе 
чланица Борда у својству секретара 
Друштвене коморе РФ. 
 
                 На седници Генералне скупштине 
су  представљени  извештаји  о раду  и  

  
финансијски извештај за 2019. и 2020.  
годину. Председавајући је нагласио да се рад  
AICESIS - а 2019.  и 2020. године одвијао у 
ванредним околностима узрокованим 
пандемијом COVID-19 у којима није било 
могуће одржавати састанке уз лично 
присутство делегата. 
               
                 Међутим, АICESIS је преиспитао и 
прилагодио начин на који окупља своје 
чланове, како би им омогућио да размењују 
информације и наставе сарадњу путем 
онлине активности. 
 
                Кад је финансијски извештај у 
питању, највећи изазов је и даље 
нерегуларно плаћање чланарине од стране 
низа организација чланица, иако је 
механизам који је развио генерални Секретар 
уз помоћ својих заменика омогућио 
побољшање ситуације у овом подручју.  
 
                На Седници је потврђена 
посвећеност сарадњи са Међународном 
организацијом рада (МОР) и Економским и 
социјалним саветом Уједињених нација 
(ECOSOC) као и другим међународним 
организацијама.  
 
               Такође је донета одлука о пријему у 
чланство Међународног франкофонског 
социјалног дијалога (IFDS), као придруженог 
члан AICESIS-а. 
 

Кандидатура Милоша 
Ненезића је поново подржана 
од стране Управног одбора 
AICESIS-a 
-------------- УПС-међународна сарадња 

 

                               
                           27. октобра су одржане седнице 
Управног одбора и Генералне скупштине 
Међународне асоцијације економских и 
социјалних савета и сличних организација (АICESIS) 
у Абиџану, под председништвом Економског и 
социјалног савета Обале Слоноваче.  
                           Због текуће пандемије Covid-19, као 
и даље постојећих ограничења  за  међународна   
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Фотографија: Купујем продајем

KupujemProdajem-Највећа онлајн 
заједница у Србији 
Нов члан Уније послодаваца Србије 

-------------- ДА СЕ УПОЗНАМО 
 
         КупујемПродајем је највећа онлајн заједница за куповину 
и продају у Србији, са преко 2 милиона регистрованих 
корисника и 720.000 посета сваког дана. Наша сарадња 
фокусирана је на нову услугу “Послови“ .Узимајући у обзир 
све веће изазове у погледу недостатака стручних кадрова и све 
веће потребе за запошљавањем дефицитарних занимања где се 
посебно издвајају занатска занимања у грађевинарству, 
трговини, металској индустрији, индустрији хемије и 
неметала, прехрамбеној индустрији као и у услужним 
делатностима, важно је омогућити што већу видљивост 
тражених занимања и у том смислу повезивања послодаваца 
који нуде послове са онима који посао траже. 
         Поред понуде различитих врста производа и услуга на 
сајту КупујемПродајем могуће је наћи и разноврсну понуду 
послова који имају јасан фокус на средњеквалификована и 
нискоквалификована занимања (blue-collars job). Како је 
КупујемПродајем дубоко укорењена навика просечних 
грађана, радно способних људи из целе Србије, кандидати су 
већ ту. 
           Тим портала КупујемПродајем је ту за Вас, да Вам пружи 
помоћ приликом креирања налога и постављања огласа, да 
заједничким снагама пронађе оптималан начин за Ваш 
„employer branding“ на платформи, као и да посебно 
промовише занимљиве огласе како на самој платформи тако и 
на друштвеним мрежама. 
           Посебна понуда намењена послодавцима за категорију 
„Послови“ обухвата бесплатно оглашавање до краја године, 
постављање неограниченог броја бесплатних огласа, који трају 
до 30 дана, могу се обнављати и додатно промовисати те самим 
тим бити видљивији од других. Поред наведених предности 
могуће је бирати и начин конкурисања кандидата у складу са  
Вашим потребама и то за сваки оглас појединачно, огласима 
можете управљати са рачунара, као и путем мобилних  

апликација и мобилног сајта, а са истим налогом можете се 
бесплатно оглашавати и у свим другим категоријама на 
КупујемПродајем сајту. 
              Поред бројних предности, Унија послодаваца Србије и 
КупујемПродајем спремили су поклон за чланице Уније 
послодаваца Србије у вредности од 10.000 динара за маркетинг 
промоцију и боље позиционирање огласа на КупујемПродајем. 
              О великом досегу и видљивости огласа говоре и 
резултати истраживања до којих се дошло, а то је да 
КупујемПродајем посети преко 40% домаће интернет 
популације (око 1,5 милиона корисника), а да је чак 8 од 10 
интернет корисника у Србији користило КупујемПродајем. 
Значајна информација јесте да готово половина корисника спада 
у старосну групу од 25 до 45 година старости. 
             Категорија Послови након првих неколико месеци 
остварила је значајне резултате, а даљим јачањем потенцијала 
које поседује радиће се на стварању бољих услова пословања као 
и пружању подршке малим и средњим бизнисима, којима би 
поменута помоћ и подршка били од изузетног значаја. 
            Сви заинтересовани послодавци који желе да искористе 
поклон у вредности од 10.000 динара за маркетинг, промоцију и 
боље позиционирање огласа на КупујемПродајем могу да се јаве 
на телефон број: 064/642 7725 или d.jovanovic@poslodavci.rs, 
контакт особа Дамира Јовановић. 
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