
1 

 

          
 
16. jул 2020. 
 

                                        

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

   ПРЕС КЛИПИНГ 

http://www.politika.rs/
http://adbox.inbox-online.com/bannerRedirect?bannerId=522&bannerZoneId=1202
http://www.pravda.rs/


2 

 

 
 
 

Приватни сектор тихује, а јавном се најављује повећање плата(str.3) 
Stojiljković: U Srbiji na jesen oko milion nezaposlenih bez novog paketa 
finansijske pomoći privredi(str.5) 
NBS se sprema za otkaze i pad plata u Srbiji(str.2) 
Velike firme podržavaju nova pravila zaštite od korone(str.7) 
Protest sindikata Sloga ispred Ministarstva poljoprivrede Srbije(str.8) 
Sindikat: Hoćemo direktora RTS-a odmah(str.9) 
Turistički radnici i javni prevoznici traže pomoć od države(str.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

Приватни сектор тихује, а јавном се најављује повећање плата 

Било би много продуктивније и сврсисходније повећати неопорезиви део зараде и 
смањити намете на рад него делити новац јавном сектору, сматра економиста 
Саша Ђоговић 

 
У неким секторима ће бити отпуштања, посебно у фирмама које су у вези са ауто-
мобилском, машинском и металском индустријом  
Ако буде сачувана стабилност до краја године, биће услова за раст плата у јавном сектору, 
најавио је председник Србије Александар Вучић. Током овог месеца слично је рекао и после 
видео-састанка с мисијом ММФ-а, када је изразио очекивање да ће се контролисани раст плата 
и пензија наставити и у 2021. години. Међутим, економисти сматрају да то није реално када је 
приватни сектор на коленима, а није ни правично јер би сви требало да деле судбину друштва. 

Економиста Саша Ђоговић, аутор публикације „Макроекономска кретања у Србији”, 
категорично каже да у овој и наредној години нема шансе за повећање плата. Осим ако држава 
не планира додатно задуживање. То би даље значило повећање дефицита и јавног дуга који ће 
по свему судећи до краја године прескочити 60 одсто БДП-а. 

Иначе, у априлу је влада усвојила ребаланс буџета којим је планиран буџетски дефицит од 
седам одсто БДП-а или више од три милијарде евра. Али наш саговорник очекује да ће нова 
влада сачинити још један ребаланс буџета, када ћемо знати да ли ће буџетски дефицит бити 
повећан. 

– Уместо повећања плата, требало би ићи на олакшавање ситуације у привреди. Било би много 
продуктивније и сврсисходније повећати неопорезиви део зараде и смањити намете на рад него 
делити новца јавном сектору. Свакако би одређене награде и стимулације требало дати 
запосленима у здравству. За њих мора да се пронађе новац тако што ће се обавити тријажа 
непродуктивних инвестиција, било да је реч о административним зградама или улагању у 
безбедносне и војне структуре – сматра Ђоговић. 

Остатак јавног сектора, каже, на то не може да рачуна када привреда трпи. Приватни сектор ће 
имати појачану незапосленост и не може да се рачуна на раст плата. У таквој ситуацији јавни 
сектор не може да буде острво за себе. 

– Када се заврше сезонски радови у пољопривреди и грађевинарству биће појачани приливи 
незапослене радне снаге. Забележићемо потпуни подбачај у туризму, готово библијских 
размера. Имамо велики пад у индустријској производњи текстила, намештаја, па и основних 
метала. Веће компаније попут Железаре, која већ бележи губитке и гаси једну пећ, моћи ће да 
издрже, али шта је са осталима. Доста малих предузећа нема резерве и акумулирани капитал 
који би им омогућили дуже време да опстану на тржишту и обезбеде солвентност, тако да ће 
многи отићи у историју – каже Ђоговић. 

http://www.politika.rs/
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Горан Радосављевић, професор Факултета за економију, финансије и администрацију (ФЕФА), 
каже да „с резервом” треба говорити и о повећању плата, јер то зависи од трајања здравствене 
кризе због пандемије. 

– Не би требало повећавати расходе у буџету. Порески приходи од почетка године опали су за 
два одсто, што је доста – рекао је Радосављевић агенцији Бета. 

У прилог ставу да треба бити обазрив у обећањима о повећању плата и пензија иде, како је 
рекао, и то што од планираног суфицита у буџету „нема ништа”, већ се после пет месеци у овој 
години бележи дефицит. 

То, оцењује, није неуобичајено у кризи, и зато треба водити рачуна о обећањима како се Србија 
не би превише задужила. 

Драгољуб Рајић, из Мреже за пословни подршку, каже да је приватни сектор имао пад прихода 
од око 33 одсто у јуну, што је настављено у јулу. То практично значи да ће зараде у приватном 
сектору морати да се смањују, а у неким секторима ће бити отпуштања. Првенствено, каже, у 
великим компанијама које раде за велике индустрије по Европи јер је тамо тражња 
преполовљена. То су фирме које су везане за аутомобилску, машинску и металску индустрију. 
Према његовим речима у сектору услуга је права паника јер ће многе фирме бити угашене, а 
десетине хиљада људи остати без посла. 

– Није добро да повећавамо плате у јавном сектору, а с друге стране, пола привреде каже да 
нема довољно новца да исплаћује запослене. То није добра порука привреди. И није фер, јер 
привреда треба да напуни буџет. Једино што у кризама помаже јесте да се улаже у јавне 
инвестиције и тако поспешује рад привреде – сматра Рајић. 

Како се тренутно крећу зараде у приватном и јавном сектору? 

Зараде у јавном сектору остаће непромењене у другом делу године, док ће зараде у приватном 
сектору имати благи пад, предвиђања су најновијег „Кварталног монитора”, билтена који 
издају Економски факултет у Београду и Фондација за развој економске науке (ФРЕН). 

 

Stojiljković: U Srbiji na jesen oko milion nezaposlenih bez novog paketa 
finansijske pomoći privredi 
 
U Srbiji će na jesen biti oko milion nezaposlenih građana ako država ne nađe način da 
pomogne privredi novim paketom finansijske i druge vrste pomoći zbog krize izazvane 
pandemijom korona virusa, rekao je danas predsednik sindikata UGS „Nezavisnost“ 
Zoran Stojiljković. 
 
Piše: Beta 
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„Socijalno-ekonomski savet (SES) traţi da se u Srbiji što pre formira nova vlada i razgovara o 
dodatnoj podršci najugroţenijim firmama jer će se bez toga nezaposlenima od pola miliona pridruţiti 
i više od 200.000 radnika koji će ostati bez posla i oko 100.000 povratnika iz inostranstva“, rekao je 
Stojiljković koji do proleća 2020. godine predsedava SES-om. 

Dodao je da prvi paket pomoći privredi od pet milijardi evra nije dovoljan i nije bio selektivan, pa su 
novac ili olakšice dobili i oni kojima nije bilo neophodno. 

Stojiljković je rekao da je drţava trebalo da pruţi novčanu pomoć firmama čija je proizvodnja pala 15-
20 odsto, a ne svima. 

„I druge zemlje su posle paketa pomoći za prva tri meseca krize nastavile da daju podršku privredi“, 
rekao je Stojiljković. 

SES traţi od drţave, prema njegovim rečima, novu podršku kompanijama po ugledu na te zemlje koje 
su nastavile da pomaţu privredu novim ciklusom od još tri meseca. 

„Znam da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da drţava više nema para za pomoć privredi i 
da nije vreme komunizma, ali nisam znao da je Amerika koja pomaţe privredu komunistička zemlja“, 
rekao je Stojiljković. 

On je rekao da „ova kriza traţi drugačije mere i da niko ne govori o sidru kojim bi se zaduţenje drţave 
ograničilo na 50 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). 

Vlada Srbije trebalo bi, kako je rekao, rebalansom budţeta da poveća investicije u infrastrukturu jer 
stranih neće biti, a istovremeno da preispita dosadašnje planove o ulaganjima. 

Stojiljković je ocenio da moraju da se, pre svega, preispitaju planovi o „podizanju jarbola i gradnji 
fudbalskih stadiona“. 

Istakao je da sada u Srbiji „nema institucionalizovanog dijaloga o pravcima razvoja zemlje jer je 
parlament bez opozicije, a socijalni dijalog je marginalizovan“ . 

 

Odluka centralne banke da omogući duţu otplatu keš kredita "odbrambeni mehanizam" pred 
očekivani udar epidemije na trţište rada 

NBS se sprema za otkaze i pad plata u Srbiji 
 
Pre nešto više od šest meseci Narodna banka Srbije je skratila rok odobravanja keš 
kredita sa do 10 godina koliko su banke u praksi odobravale na osam godina u 2019, pa 
od ove godine na sedam, a od naredne na šest godina tako što je naterala banke da 
umanje svoj kapital za iznos neotplaćenog dela kredita koji je odobren na duži rok od 
propisanog. 
 
Piše: M. Obradović 
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Prekjuče je tu odluku stavila ad akta. Sada NBS poručuje bankama da mogu da produţe rokove 
dospeća kreditima pri čemu njihovi pokazatelji poslovanja neće trpeti. 

„Ističemo da stimulisanjem odobravanja olakšanih uslova otplate kredita stanovništvu Narodna 
banka Srbije ne odstupa od podsticanja prakse odrţivog kreditiranja i sprečavanja odobravanja 
nenamenskih kredita stanovništvu na rokove koji nisu u skladu s rizičnošću ove vrste proizvoda i 
kreditnom sposobnošću svakog pojedinačnog duţnika. Takođe, na ovaj način se umanjuju rizici od 
rasta stope problematičnih kredita u ovom segmentu kreditiranja u periodu nakon isteka 
moratorijuma, doprinosi se ublaţavanju posledica krize u ovoj i narednoj godini i stvaraju se uslovi za 
kreiranje dodatne potrošnje fizičkih lica“, navodi se u obrazloţenju Narodne banke. 

Ovo je sasvim pouzdan signal da i činovnički aparat očekuje vruću jesen kako su to nedavno najavili 
sindikalci, u kojoj bi 300.000 ljudi moglo da ostane bez posla. 

Ekonomista Milan Kovačević podseća da je tri meseca odloţena naplata kredita moratorijumom, ali 
nakon toga nije ništa lakše otplaćivati kredite bankama. 

„Pri tome će banke još dodati kamatu iz prethodna tri meseca na preostali dug i tako povećati rate. To 
je bio taktički, a ne strateški potez. Do sada su krize bile finansijske prirode, a sada imamo promenu 
načina ţivota sa posledicama na ekonomiju. Izvesno je da će problematični krediti rasti u narednom 
periodu. Privreda moţe kredite vraćati ili iz amortizacije ili iz profita, a i jedno i drugo će da se 
smanjuje. Što se tiče stanovništva, veliki broj građana će ostati bez posla. Trebalo je napraviti plan šta 
raditi i sa bankama i sa građanima ako porastu problematični krediti. Trebalo je da razumemo da će 
pad biti veliki i da će dugo trajati. Umesto toga, zbog izbora, drţava se ponašala kao da ima ćup sa 
novcem koji je delila“, ocenjuje Kovačević. 

Odluka Narodne banke odnosi se na gotovinske, potrošačke i ostale kredite, odnosno na sve osim 
stambenih i minusa po tekućim računima. Prema statistici Narodne banke na kraju maja građani su 
po osnovu ovih kredita dugovali skoro pet milijardi evra, gde dominiraju keš krediti sa oko 4,2 
milijarde evra. Ne tako davno NBS je odobravanje tih kredita na po 10 godina videla kao rizik za 
bankarski sistem, ali sada u vreme krize rizik predstavlja potencijalna nemogućnost da se oni otplate, 
pa i NBS pokušava da privoli banke da olakšaju kreditnu zaduţenost duţnicima. 

„NBS je uradila šta je mogla, dala je mogućnost bankama da refinansiraju ili produţe rok otplate 
kredita, a ostaje da se vidi da li će banke to prihvatiti“, napominje Nebojša Savić, profesor na FEFA 
univerzitetu. 

Pored produţenja roka otplate, NBS je olabavila i zahtev za učešće kredita u ukupnim primanjima 
duţnika. Prošle godine je odredila da rata kredita moţe biti maksimalno 60 odsto plate ili penzije, ali 
sada je bankama ostavljeno na volju da reprogramiraju duţnicima keš kredite i ako prebace 60 odsto 
prihoda. Ove mere se odnose na kredite odobrene do 18. marta ove godine. 

Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica, smatra da se nešto slično moglo očekivati. 

„Produţenje roka otplate kredita predstavlja odbrambeni mehanizam. Kreditnom zaduţenošću 
upravlja privredna aktivnost, a to je pod znakom pitanja čak i za nekoliko nedelja unapred. Pitanje je 
koliko ljudi nije zaposleno, koliko ih neće imati plate koje su očekivali, a to su sve građani koji imaju i 
kredite“, ocenjuje Uzelac uz komentar da je ova mera namenjena da pomogne građanima dok je 
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prethodna mera o smanjenju učešća za stambene kredite više bila usmerena kao pomoć građevinskoj 
industriji. 

Velike firme podržavaju nova pravila zaštite od korone 
Poslodavci u Srbiji imaju rok od mesec dana da prilagode svoju organizaciju rada kako 
bi ispoštovali sve mere predviđene pravilnikom koje je objavilo Ministarstvo za rad, a 
između ostalog, moraće da sačine procenu rizika, pripreme plan za svako radno mesto, 
utvrde preventivu, odrede zaduženja i kontrolu sprovođenja propisanog. 
 
Piše: M. N. Stevanović 
     

Pravilnik predviđa više opcija za preraspodelu radnog vremena, rad od kuće, zaštitu lanca nabavke i 
transporta, pojačanu dezinfekciju, kao i sredstva koja poslodavac mora da obezbedi kako bi 
zaposlenima obezbedio zaštitu. 

Uvodi se i obaveza zaposlenih da te mere primenjuju kao i da obavesti poslodavca ukoliko posumnja 
da je inficiran ili je bio u kontaktu sa nekim od zaraţenih kovidom 19. Prema rečima Stevana 
Đurovića, direktora Inspektorata za rad, rok od mesec dana sasvim je dovoljan da poslodavci to 
prilagode jer ne mogu svi na isti način da se prilagode. 

– Do 10. avgusta inspekcije neće kaţnjavati firme jer u tom periodu još neće nastupiti obaveza 
primene, ali će ukoliko budu u kontroli, delovati savetodavno. Samim pravilnikom nisu propisane 
kazne za nepoštovanje mera i pravilnika, to je regulisano Zakonom o bezbednosti i zaštiti zdravlja na 
radu, a prema tim odredbama reč je o prekršajima za koja je predviđena novčana kazna i ona moţe ići 
do milion dinara za pravno lice – kaţe Đurović. 

Velike kompanije u Srbiji uglavnom ozbiljno shvataju epidemiju i većina je još ranije preduzela mere 
zaštite. 

U Bambiju kaţu da su se i pre nego što je proglašena globalna pandemija, organizovali kako bi se svi 
zaposleni pridrţavali neophodnih zaštitnih protokola, a proizvodni proces neometano odvijao, tako da 
se ne samo poštuju svi propisi i preporuke, nego idu i korak dalje sprovođenjem dodatne preventive. 

– Kao tim radimo na usvajanju novih mera i načina ponašanja kako bi sačuvali zdravlje i zaštitili 
najpre sebe, a zatim i svoje najbliţe. U svakodnevnoj komunikaciji sa zaposlenima, podsećamo ih da 
se preventivnih mera moraju pridrţavati i kada nisu na radnom mestu. Trenutno, određeni broj 
zaposlenih radi iz svojih domova, dok se zaposlenima koji su i dalje na terenu ili u proizvodnim 
pogonima obezbeđuju sva neophodna lična zaštitna sredstva. U skladu sa tim proces rada u Bambiju 
se sprovodi po protokolima koji su u skladu sa svim preporukama od strane nadleţnih organa i 
Svetske zdravstvene organizacije – kaţu za Danas u Bambiju. 

Nevenka Stojmenović, direktorka Poslovnog udruţenja proizvođača mineralnih voda, kaţe za Danas 
da u prehrambenoj industriji nije problem da se sprovedu mere zaštite jer je to grana u kojoj su i inače 
bili na snazi protokoli koji obezbeđuju zaštitu zaposlenih, proizvodnih linija i samog proizvoda, a 
sadašnja situacija samo je malo zaoštrila njihovo sprovođenje. 

– Sve mere koje su do sada bile predviđene, članice udruţenja, proizvođači su primenjivali, to nije bila 
novina iako je činjenica da dopunjene mere izazivaju nešto uvećane troškove. Problem je prevoz 
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zaposlenih, dupliraju se vozila, procedura dezinfekcije malo smanjuje radno vreme, ali sve je 
primenjivo – kaţe Stojmenović i dodaje da ima obolelih u preduzećima i pogonima, ali se na vreme 
reaguje, oni po pravilu odmah sami prijavljuju da imaju simptome ili su bili u kontaktu i odlaze u 
izolaciju. 

„Mere koje je Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i 
širenja epidemije zarazne bolesti propisalo Ministarstvo za rad, a koji je stupio na snagu 11. jula se 
velikim delom već primenjuju u većini preduzeća. Kod nekih proizvodnih procesa, u određenim 
delatnostima gde je tehnološki postupak definisan tako da su mere teško primenljive, poslodavci su 
preduzeli sve što je moguće od mera zaštite, tako da mere jesu prihvatljive, pogotovo kada znamo šta 
im je cilj“, kaţe za Danas Miloš Nenezić, generalni direktor kruševačkog Trajala i predsednik Unije 
poslodavaca Srbije. 

On dodaje da su u Trajalu već u prvom naletu epidemije primenili skoro sve mere koje propisuje ovaj 
pravilnik, počev od korišćenja ličnih zaštitnih sredstava do obavezne dezinfekcije ruku, obuće, radnih 
prostora, saobraćajnica… 

– Nije najveći problem kod poslodavaca u primeni mera već u organizacionim merama koje dovode 
do povećanja troškova, na primer kada je prevoz radnika u pitanju u uslovima redukcije javnog 
prevoza – zaključuje Nenezić. 

Atanacković: Pravilnik koristan, ali i nameće troškove 

Poslodavci u Srbiji i inače ne mogu da predvide koja će ih nova obaveza dočekati naredne godine, pa 
je tako i sa novim pravilnikom, iako je ovo očekivano zbog epidemije i ne treba sporiti da je on 
koristan i za privrednike i za zaposlene. Istina je i da pravilnik nameće neka opterećenja, troškove – 
nekima veće nekima manje, a najteţe će biti malim i mikro preduzećima gde nema ni dovoljno znanja 
kako bi se sačinili planovi pa će to morati da plate. Međutim, da skup mera kojima će se zaštititi 
zaposleni mora da postoji jasno je i nikome ne ide u prilog da mu se radnici razbolevaju, da se remeti 
proizvodni ciklus a da i ne govorimo o tome koliko je to značajno za svakog pojedinca – kaţe Nebojša 
Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije. 

 

Protest sindikata Sloga ispred Ministarstva poljoprivrede Srbije 
 
Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ održali su danas protest ispred Ministarstva 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Beogradu. 
 
Piše: Beta 
     

Oni zahtevaju da se utvrde otkupne cene višanja, pšenice, mleka i drugih proizvoda, jer smatraju da su 
neprihvatljive cene koje sada nude otkupljivači. 

Predstavnici Sindikata paora i individualnih poljoprivrednih proizvođača u okviru „Sloge“ su traţili da 
u roku od 48 časova razgovaraju s ministrom Branislavom Nedimovićem o problemima 
poljoprivrednika. 



9 

 

Sindikata paora i individualnih poljoprivrednih proizvođača, Dejan Bulatović, rekao je da 
Ministarastvo još nije utvrdilo otkupnu cenu višanja koja je bila niska i proizvođači su ih zato bacali, 
jer im nije bilo isplativo da ih beru. 

„Upadljivo je niska otkupna cena ţita, a mleko je pet puta jeftinije od nafte, uz nisku cenu stoke, te je 
stočarstvo gurnuto na ivicu egzistencije“, ocenio je Bulatović. 

Predsednik „Sloge“ Ţeljko Veselinović rekao je da će „u Srbiji nastupiti glad“ ako drţava seljacima ne 
garantuje otkupnu cenu ţita, soje, pešenice i drugih proizvoda. 

„Ukazujemo i na neodgovarajuće i niske drţavne subvencije poljoprivrednicima, kao i na štete koje su 
prouzrokovane na voću i usevima usled obilnih gradonosnih padavina i poplava koje resorno 
Ministarstvo nadoknadilo poljoprivrednicima“, naveo je Veselinović. 

On je rekao da su ratari pretrpeli veliku štetu tokom vanrednog stanja usled zabrane kretanja i zbog 
zatvaranja pijaca, te su veliki gubici malih proizvođača kojima Ministarstvo poljoprivrede nije 
ponudilo nikakve naknade. 

Sindikat: Hoćemo direktora RTS-a odmah 
 
Sindikat „Sloga“ Radio-televizije Srbije (RTS) ocenio je danas da je ta kuća društvene 
tenzije ponovo dočekala nespremna i obezglavljena i dodao da je zbog toga izbor 
generalnog direktora javnog servisa u ovom trenutku prioritetni zadatak za sve 
zaposlene. 
 
Piše: Beta 
     

„Po ko zna koji put se pokazalo da, kada je društvo u krizi, RTS postaje priorietetno nacionalno, 
drţavno i društveno pitanje. Narasle društvene tenzije, ponovo smo dočekali nespremni, ovog puta i 
obezglavljeni, bez ikakvih naznaka kada će se okončati izbor novog generalnog direktora RTS-a. 
Ponovo postajemo meta različitih interesnih grupa, ali i onih kojima su destrukcija i mrţnja jedini 
smisao javnog delovanja“, navodi se u saopštenju sindikata. 

Taj sindikat je dodao da RTS „prozivaju na svim nivoima“, od vrha drţave do „potpuno besprizornih 
likova“. 

„Traţimo čoveka koji nas poznaje, koji je vredan i častan. Profesionalca koji će se izboriti da ovo malo 
preostalih ljudi koji vrede i rade dobiju mogućnost da obavljaju svoj posao bez uplitanja politike, 
interesa, sa idejom da smo tu zbog naroda, u ulozi javnog servisa“, navodi se u saopštenju. 

Dodaje se da kolege sa RTS odlaze na druge televizije, da se razboljevaju i da nema ko da radi a da 
nema nikoga u toj kući ko je zbog toga posebno zabrinut. 

„Svi smo razočarani na isti način. Na rukovodećim mestima su nam potrebni ljudi odani profesiji, koji 
brinu o interesu naroda i opštem dobru, a ne poslušnici i izvođači radova. Treba nam takav 
rukovodeći tim koji će biti spreman da u svakom trenutku izađe u javnost i objasni principe kojima se 
RTS rukovodi u uređivačkoj politici“, dodaje taj sindikat RTS-a. 
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Turistički radnici i javni prevoznici traže pomoć od države 
 
 
AUTOR: 
Beta 

Udruženja turističke privrede i javnih prevoznika Srbije u drumskom saobraćaju 
uputila su apel državi da im pomogne u ublažavanju posledica pandemije koronavirusa 
na njihovo poslovanje. 

Pismo u kojem je zatraţena pomoć tim najgroţenijim sektorima upućeno je  predsedniku Srbije 
Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i ministru trgovine, turizma i telekomunikacija Rasimu 
Ljajiću. 

Navedeno je da je poslovanje turističkih agencija, rent-a-car kompanija, vodiča, hotelijera i 
prevoznika u najvećoj meri obustavljeno. 

"Trenutni pad prometa od preko 90 odsto onemogućava preduzeća iz ovih oblasti da obezbede 
minimum prihoda za osnovne egzistencijalne potrebe. U ovim sektorima direktno je ugroţeno preko 
25.000 radnika, a posredno i više od 60.000 radnika", ističe se u pismu. 

Predloţeno je da se zaposlenima u turizmu, ugostiteljstvu i javnom prevozu isplate bruto minimalne 
zarade u narednih šest meseci, a da se preduzećima u tim sektorima otpišu obaveze po osnovu poreza 
i doprinosa za prva tri meseca pomoći privredi. 

Zatraţen je i moratorijum na obaveze prema finansijskim institucijama u narednih devet meseci, kao i 
dodatna sredstva samo za sektor turizma i transporta u Fondu za razvoj, sa ubrzanom procedurom 
odobravanja i isplate kredita. 

Predlog je i da im se odloţe obaveza plaćanja poreza na imovinu preduzeća i poreza na dobit 
preduzeća u vreme trajanja vanrednih okolnosti, 

"Ovaj apel upućujemo i kao očajnički pokušaj da se u poslednjem momentu mogu pronaći rešenja za 
opstanak ovih sektora i svih zaposlenih, iako bismo voleli da sami svojim radom moţemo obezbediti 
egzistenciju i za sebe i za svoje zaposlene i njihove porodice", navodi se u zajedničkom 
pismu Poslovnog udruţenja drumskog saobraćaja "Srbijatransport", Udruţenja hotelijera i restoratera 
HORES, Udruţenje turističkih vodiča Srbije, Udruţenja turističkih agencija ATAS, ANTAS, UTAS, 
URA i Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije - YUTA. 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-

