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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВЛАДА 

КРИЗНИ ШТАБ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НАСТАЛИХ И СПРЕЧАВАЊЕ МОГУЋИХ 

ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ПО ПРИВРЕДУ 

 

 

Предмет: Иницијатива и предлози за допуну Пакета економских мера за сектора 

јавног превоза путника у Србији 

 

Упућујемо Вам иницијативу и молбу да се сектор јавног превоза путника посебно 

сагледа у процесу разраде економских мера за ублажавање последица по привреду 

услед пандемије COVID 19, јер је аутобуским превозницима забрањен рад у време 

трајања ванредног стања. 

Посебно желимо да укажемо на важност друмског транспорта у друштву и потребних 

пословних активности и подршке у наредном периоду после периода ванредног стања. У том 

смислу неопходно је у већој мери уважавати ставове струке и привреде из разлога 

неопходности функционисање транспорта у интересу корисника услуга.  

Сада преко 90% капацитета у сектору не ради и услед забране рада и не постоји 

могућност текућег прихода. Делатност јавног превоза путника је нискоакумулативна а 

наплата потраживања је потпуно онемогућена. Истовремено постоје велики текући трошкови 

а услед неликвидности потпуно је немогуће да превозници обезбеде исплате запослених у 

наредном периоду. У сектору је запослено 21.550 радника а приход сектора предходних 

година износио је преко 550 милиона евра/годишње, што указује да је сада евидентан пад 

прихода већи од 90% а губитак у сектору јавног превоза путника преко 40 милиона евра на 

месечном нивоу. Забраном рада јавног превоза путника посредно велике губитке трпе 

аутобуске станице, добављачи и сви пословни системи у ланцу пословања.  

Имајући у виду да је у Републици Србији на снази ванредно стање због епидемије вируса 

COVID 19, ценећи све напоре које Влада и државни органи улажу у решавању тешке ситуације 

у којој се земља налази, молимо Вас да разумете забринутост послодаваца, те очекујемо да 

дате Ваш допринос да се искреира посебан пакет мера помоћи послодавцима и запосленима у 

сектору јавног превоза путника.  

Уважавајући реалне проблеме, ставове и предлоге у консултацијама са послодавцима у 

сектору, достављамо Вам предлоге мера помоћи привреди у околностима ванредног стања и 

мерама забране обављања делатности за привредна друштва која поседују лиценцу за 

обављање делатности и имају основну делатност у грани привреде 49.31 и 4939 (услуге 

превоза путника и остале услуге у сектору превоза путника у друмском саобраћају). 

Јавни превоз путника у градском, приградском, међумесном, међународном, посебан 

превоз ђака, ванлинијски и туристички јавни превозу путника у друмском саобраћају је 

забрањен и у потпуности обустављен. Једино се на организован начин врши посебан превоз 

запослених што у овом тренутку чини око 5% обима рада у односу на редовно пословање и 

капацитете превозника. Превозници сада не раде а више од 8.000 аутобуса су паркирани.  

 



Предлажемо допуну Пакета економских мера за сектора јавног превоза 

путника у Србији да се губици у овој делатности посебно сагледа у процесу разраде 

економских мера за ублажавање последица по привреду услед пандемије COVID 19, јер 

је аутобуским превозницима забрањен рад у време трајања ванредног стања 

1. Да се превозницима којима је опао промет за више од 50% у односу на просечан 

месечни приход у протеклој 2019. години, а који нису отпустили више од 10% 

запослених у периоду после 15. марта 2020.године надокнади део губитака у 

висини: 

Од 40% износа  просечног оствареног месечног прихода у предходној 2019. години. 

Процедура: пријава прихода у ПУ 2019/ пријава прихода ПУ 2020 (све постоји 

документовано) - попуни образац и достави ПКС  - Оверава се (потврда тачности од АПР, 

групише се и доставља министарству финансија у процедуру реализације.  

Оваква одлука представља могућност гаранције превозника при узимању кредита за 

ликвидност, чиме се решавају проблеми недостатка финансијских средстава у периоду 

када се не обавља делатност.  (Табеле и анализа у прилогу) 

2. Укидање плаћања пореза и доприноса на зараде запосленима за наредна 3 месеца у 

периоду  трајања ванредног стања, почевши од исплата зарада за март 2020. године. 

Превозници немају право на рад, те по том основу немају баш никакав приход. У оваквим 

условима неопходно је сагледати могућност да се обавеза за порезе и доприносе са 

послодаваца пренесе на државу и да се запосленима евидентира да су измирене обавезе. 

3. Да се прекорачење прописаних и обавезних рокова за достављање пореских пријава 

пролонгира у наредних 90 дана, односно да се превозницима не наплаћују казне по 

том основу. 

Предлог је процесуиран, очекује се доношење. Јако је важно разумевање за овакву меру. 

4. Да буду ослобођена свих такси и парафискалних намета од локалних и републичких 

нивоа за 2020. годину због губитака у периоду ванредног стања у Републици Србији. 

Сектор јавног превоза путника по природи свога посла, заснован је на правима, 

лиценцама, концесијама и другим уређеним пословним процесима, а своју делатност 

обављају са ресурсима који на много начина у свом раду подлежу обавезама плаћања 

такси и парафискалних намета на локалним и републичким нивоима. 

5. Одлагање плаћања пореза на имовину компанија и умањење износа пореза за време 

трајања ванредног стања . 

Сектор јавног превоза путника за обављање делатности располаже са значајном 

имовином, сервисним радионицама, аутобуским станицама, продајним ресурсима, који 

сада нису у функцији и онемогућено је било какво коришћење у смислу остваривања 

пословних прихода. 

 

Овом приликом апелујемо на све надлежне релевантне институције и организације 

да све економске мере буду хитно донете, да буду јасно формулисане и недвосмислене 

и те да се хитно крене са њиховом применом. 

Са поштовањем, 

Горан Алексић , генерални директор 

 

 


