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Дугогодишњи негативни демографски трендови који су били потакнути лошим природним 
прираштајем, старењем становништва и смањењем броја активног становништва, сада су додатно 
усложњени континуираним растом миграција становништва према земљама Европске уније. 
Наведени трендови на озбиљно искушење стављају будуће пројекције везане за одрживост 
економије и система социјалне заштите. 

Унија удружења послодаваца Републике Српске и ове године својим приједлозима и препорукама 
жели да да допринос утврђивању најбитнијих планских докумената Владе Републике Српске, али и 
покаже спремност и посвећеност провођењу мјера које буду садржавао Програм економских 
рееформи Републике Српске 2019-2022.

Својим приједлозима желимо да допринесемо успостављању одрживог, продуктивног и социјално 
праведног друштва. Још једном желимо посебно да нагласимо значај посвећеног и заједничког 
рада свих институција и социјалних партнера.

Имајући у виду потребу дугорочног стабилног привредног раста, за који с обзиром на ниво раста 
укупног дуга и континуираног смањења броја активног становништва сматрамо да мора бити 
значајно већи од наведених пројекција, суштину економских и социјалних реформи представљају:

ГЕНЕРАЛНА ЗАПАЖАЊА

1
Подршка привреди кроз смањење
пореских оптерећења и
промјену система подстицаја.

3
Смањење јавне потрошње
- реформа јавне управе и система
социјалне заштите.

4 Сузбијање неформалне економије.

2 Прилагођавање система образовања
потребама тржишта рада.
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 Измјенама пореске регулативе омогућити да износ повећања нето плате радника не буде 
опорезив доприносима и порезом на доходак за раднике који примају плату преко 
просјека гране / алтернатива- исплата неопорезиве 13-те плате / наведеним измјенама 
послодавци би били стимулисани да повећају нето плате запослених у Републици Српској, док 
би истовремено јавни приходи по основу пореза на доходак и доприноса остали на истом 
нивоу.

 Утврдити план смањења збирне стопе доприноса на ниво од 28% на бруто плату са 
почетком реализације у износу од 1,4%.

 Извршити укидање непотребних фискалних и парафискалних оптерећења из Регистра 
фискалних и парафискaлних оптерећења ради растерећења  рада и пословања, а са циљем 
стварања простора за повећање животног стандарда радника.

 Обезбједити средства за технолошки развој привреде кроз дугорочне кредите са ниском  и 
фиксном каматном стопом (средства ИРБ уз могуће додатне међународне изворе 
финансирања).

 Успоставити систем подстицаја запошљавања у приватном сектору на принципима  једнаких 
права и могућности за све послодавце / послодавци подношењем захтјева на крају године 
остварују поврат уплаћених доприноса и пореза на доходак за увећан број радника у односу 
на претходну годину / потписивањем уговора са Заводом послодавац се обавезује да ће 
задржати  наведени број радника двије године од дана ступања радника на рад.

 Покренути процес преласка радника из јавног у приватни сектор (ванпривредних сектора 
у привредне); миграције/слаб природни прираштај условљава значајан пад активне понуде 
радне снаге/ недостатак радне снаге у реалном сектору надокнадити прелаксом вишка 
радника из јавног сектора.

 Основати Фонд за науку и иновативност Републике Српске као централно мјесто за сва 
буџетска издвајања и улагања пословне заједнице из којег би се финанинсирали пројекти 
примјењивих истраживања.

 Измјенити Закон о порезу на добит са циљем ослобађања од опорезивања реинвестиране 
добити (Закон из 2015. године).

 Донијети измјену Закона о доприносима у смислу повећања основице на 50% за 
рефундирање породиљског и трудничког одсуства (01.01.2019) / од 01.01.2020. потпуно 
растерећење односно рефундација се врши у износу бруто плате раднице која се налази на 
породиљском и трудничком одсуству.

ПОДРШКА ПРИВРЕДИ КРОЗ 

СМАЊЕЊЕ ПОРЕСКИХ ОПТЕРЕЋЕЊА И

ПРОМЈЕНУ СИСТЕМА ПОДСТИЦАЈА1
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    Основно образовање:

 Успоставити принцип ране селекције и досљедно примјењивати утврђене критеријуме.

 Извршити опремање свих учионица и кабинета најмодернијим училима и комуни-
кацијским алатима (један ђак-један ипед-лаптоп / видео бим, озвучење, паметне табле и др.
/ све школе имају интернет... / средства обезбједити кроз уштеде у образовном систему- 
плате?). 

 Размотрити промјену начина оцјењивања кроз увођење описних и других оцјена.

 Извршити промјене-модернизацију наставних планова и прилагодити их модерним 
приступима образовању који су прихваћени у развијеним земљама(Норвешка, Шведска и 
др.)/измјеном регулативе омогућити брзо ревидирање и прилагођавање НПП динамици 
технолошких, комуникацијских и других промјена које утичу на квалитет едукације. 

 У НПП требају бити заступљенији садржаји из информатике, програмирања, предузетништва...

 С обзиром на динамику промјена успоставити континуирану едукацију наставног особља 
путем едукативних платформи Министарства просвјете-long distance learning, радионице, и 
др.).
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ПРИЛАГОЂАВАЊЕ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА

ПОТРЕБАМА ТРЖИШТА РАДА2

Имајући у виду континуиран пад броја ученика (35.000 ученика -1997/2017) као и континуиран раст 
броја запослених у образовању у протеклих 10 година, кључни корак у промјени приступу 
финансирању и модернизацији система образовања представља преусмјеравање средстава који се 
тренутно троше на плате запослених (92% од укупног буџета Мин. просвјете и културе), на 
модернизацију наставних процеса.

Кључни изазов система образовања представља технолошки развој који уједно представља и изазов 
за будуће функционисање економије.

ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА



 У наставном и ваннаставном процесу употребљавати најмодерније алате у процјени 
психолошких профила ученика са циљем што ранијег препознавања њихових префе-
ренција и других карактеристика важних  за развој ученика.

 Успоставити квалитетан систем награђивања надарених, талентованих и успјешних ученика 
(рад, иновације, и др.).

 Реформисати мрежу средњих школа са промјенама у структури занимања у њима, што 
подразумјева и гашење одређеног броја школа и занимања.

    Средње образовање

 Успоставити дуални систем образовања са циљем што ранијег увођења ученика у свијет 
рада (опција и током завршних година у основном образовању). 

 Креирати уписну политику у складу са реалним потребама тржишта рада и развојним 
политикама Републике Српске.

 Опремити средње школе и обучити довољан број предавача у циљу обезбјеђења потребних 
знања средњошколаца за занимања која могу обезбједити веће плате и развој привреде. (дио 
средстава из средстава за подстицај запошњавања, дио послодавци, дио локалне заједнице 
дио Влада , пројекат завршити најдаље у три године).

    Високо образовање

 Креирати уписну политику у складу са реалним потребама тржишта рада и друштва.

 Дефинисати цијену школовања за сваки појединачни смјер и дефинисати однос ДРЖАВА-
СТУДЕНТ кроз уговор (дефинисати кроз радни однос, студентски кредит и друго/ дефинисати 
права и обавезе приликом прекида школовања, завршетка школовања, радног односа...).

 Кроз формирање развојног центра путем различитих пројеката повезати универзитете и 
привреду уз обезбјеђење страних консултаната који ће заједнички радити на овладавању 
новим технологијама и  производима.

 Промјена начина финансирања факултета са циљем јачег повезивања са привредом ( 50% 
финансира Влада РС-50% факултети приходују на комерцијалној основи).

 Укидање непотребних студијских програма.

 Дефинисати јединствен систем додјеле и евиденције стипендија у РС те истим обезбједити 
поврат истих од којиг би формирали фонд за подршку најуспјешнијим и најталентованијим 
студентима; 

 Нови Закон о високом образовању.
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 Кроз реализацију Стретегије запошљавања РС 2017-2021 обезбједити синергијско 
дјеловање свих институција Министарство рада, Мин. просвјете и културе, Завод за 
зпошљавање, Завод за образовање одраслих, и организација које могу доприњети 
реализацији стратешких циљева - УУПРС, ПКРС, приватне агенције за запошљавање и други.

 Пројекте подршке запошљавања потребно усмјерити према приватном сектору односно 
радним мјестима на којима се ствара виши ниво додане вриједност (мјерљива), водећи рачуна 
о одрживости радног  мјеста односно могућностима задржавања запосленог на наведеном 
радном мјесту чиме се повећава и ефикасносност утрошка јавних средстава.

 Стратегијом и акционим плановима потребно је кроз дјеловање институција обезбједити 
благоворено обавјештавање циљане јавности (родитељи и ученици) о кретањима на 
тржишту рада (у оквиру ових активности израдити процјену могућности запослења за 
одређена занимања у конкрентом времену и исту дистрибуисати путем модерних канала 
комуникације према циљним групама).

 Стратегијом и акционим плановима потребно је обезбједити квалитетнији приступ у 
прикупљању података о кретањима на тржишту рада, знатно квалитетенији статистички и 
аналитички приступ у обради прикупљених података, као и транспарентно обавјештавати 
институције, стручне и друге јавности о трендовима на тржишту рада.

 Кроз измјештање администрирања здравственог осигурања по основу статуса 
незапосленог лица, као и кроз ригиднији приступ у примјени прописа из којих проистичу 
права по основу незапослености-односно уопште одвајање активних од пасивних тражилаца 
посла, смањити атрактивност статуса незапосленог лица и онемогућити злоупотребе 
наведеног статуса.

 Фокус дјеловања Завода за запошљавање усмјерити на његову основну функцију- 
посредовање при запошљавању уз стављање акцента на савјетнике- посреднике при 
запошљавању уз адекватно праћење њихове ефикасности и вредновање/награђивање за 
постигнуте резултате рада.

 Имајући у виду динамичне промјене на глобалним тржиштима, нужно је елиминсати све 
недостатке у прописима и процедурама које онемогућавају брзу реакцију надлежних 
институтуција у ситуацијама када се појављују могућност за привлачење конкрентних 
инвеститора и инвестиционих пројеката. Предвидјети изворе финансирања (Буџет РС) за 
овакве намјене.

    Мјере:
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ТРЖИШТЕ РАДА



СМАЊЕЊЕ ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ

- РЕФОРМА ЈАВНЕ УПРАВЕ И СИСТЕМА

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ3
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Имајући у виду негативне демографске трендове са лошим ефектима на пад броја активног 
становништва, као и раст просјечне старости становништва односно континуирани раст броја 
неактивног становништва, нужно је отоворити дијалог институција и социјалних партнера по питању 
одрживости система социјалне заштите на принципима међугенерацијске и радничке солидарности, 
као и начина финансирања система у будућности. 

    ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

 Нужно је започети процес дигитализације управе са роком завршетка до 2024. године.

 Обезбједити компатибилност база података на свим нивоима власти у Републици Српској.

 Започети процес „гиљотине“ односно прилагођавања прописа потребама дигитали-
зације радних процеса на свим нивоима управе.

 Дигитализовати управу, у циљу смањења административних трошкова, створити услове за 
смањење јавне управе и повећања ефикасности јавних служби (направити пројекат 
дигитализације који би у разумно кратком року потпуно дигитализовао процесе везане уз 
државу са искључивим ангажманом домаћих компанија са крајњим циљем овладавања 
технологијама, развојем домаћих компанија везаних за школски систем и израдом програма 
који би се могао продати државама величине сличне нама). Услов за дигитализацију је анализа 
и претходно поједностављење процедура.

    СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

 Израда социјалне карте која би  била у употреби приликом свих трансфера средстава 
поријеклом из буџета.  

 Јединствени регистар свих социјалних давања на нивоу Републике.
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СИСТЕМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Унија удружења послодаваца Републике Српске указује на проблеме у функционисању система социјалне 
заштите на принципима међугенерацијске и радничке солидарности имајући у виду континуиран раст 
броја неактивног становништва, као и тренд пада броја активног становништва. Приједлози за 
унапређење:    

 Покренути иницијативу за измјену прописа из области пензијског и инвалидског и здравственог 
осигурања са циљем уређивања института привремене пензије, ради превазилажења проблема 
у вези са радницима чије лијечење није завршено у року од 12 мјесеци.

 С обзиром на тренд одласка радне снаге у ЕУ, трајног или привременог, извршити измјену прописа 
из обасти здравственог осигурања у смислу укидања или рестрикције права на здравствено 
осигурање лицима за које се утврди да су напустили земљу без обзира на њихов статус у земљи у 
којој бораве / успоставити систем обавјештавања-размјене података између релевантних 
институција републичког и нивоа БиХ - (Гранична служба БиХ) / са циљем спречавања 
злоупотребе праве из области здравственог осигурања и обавеза из радног односа 
(присутни примјери одласка радника на 3 мјесеца у иностранство-одсуство са рада се правда 
привременом спријечености за рад због боловања).

 У циљу спречавања злоупотреба и негативних трендова у вези са одсуством због привремене 
неспособности за рад, иницирати доношење/измјену прописа који ће омогућити квалитетнију 
контролу и елиминисање негативних појава и трендова / Комисију за контролу боловања 
ставити под контролу Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

 
 Нужно је изврштити корекције у функционисању система породичне медицине у смислу 

бржег-ефикаснијег приступа у љечењу / проблем у дужини трајања процедуре заказивања 
термина, дијагностичкој обради (пролази и по неколико радних дана а да радник није започео са 
љечењем).

 У циљу повећања нивоа здравствене заштите и утемељења превенције као најзначајнијег облика 
здравствене заштите и са циљем смањења расхода здравственог система, потребно је проводити 
континуиране активности на едукацији радника о безбједности и заштити здравља на раду, 
здравом начину живота и рада и другим темама које могу повећати ниво здравља становништва.

    ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

 Увести корпоративни начин управљања у јавним предузећима са циљем побошљања 
ефикасности кориштења природних ресурса.

 Увести јаван и ефикасан систем запошљавања стручних, а не подобних кадрова.

 Омогућити повећање плата квалитетним и дефицитарним кадровима у јавним предузећима.

 Реформа управљања јавним предузећима на свим нивоима власти  на начин да се обезбиједи 
редовно годишње пуњење буџета исплатом дивиденде уз редовно плаћање свих обавеза.

 Појачати и проширити ниво ревизије учинака јавних предузећа са циљем подизања њихове 
економске ефикасности.
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СУЗБИЈАЊЕ НЕФОРМАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ4

Борба против сиве економије и нелојалне конкуренције је интерес послодаваца у Републици Српској. 
Због тога Унија удружења послодаваца Републике Српске жели да буде активан партнер социјалним 
партнерима како би се усагласио заједнички приступ у рјешавању овог проблема који истовремено 
погађа послодавце, раднике и државу.

Идентификовање главних узрока сиве економије веома је важно како би мјере и интервенције за 
њено сузбијање биле усмјерене на сам извор проблема. Сходно томе, потребно је:

 Повећати транспарентност и контролу рада инспекцијских органа ради елиминисања 
могућности селективног приступа у избору и третману предузећа која су предмет инспекције.

 Поједноставити и убрзати оне пословне процедуре које у овом тренутку најдуже трају или 
највише коштају (попут процедура за добијање грађевинских дозвола), те су као такве чест 
подстицај за корупцију.

 Пореска управа - пооштирити контроле на начин да се значајно казни пореска утаја, а 
порески прекршаји да буду кажњени са мањим казнама са циљем отклањања истих.

 Систематски радити на јачању повјерења пословних субјеката у рад пореских и контролних 
органа.



КОМЕНТАРИ НА НАЦРТ ПЕР-а РС 2019 - 2022.

 Страна 19. параграф 2-УУПРС сматра да измјене Закона о порезу на добит подразумјевају 
умањење основице пореза на добит за 100% од укупне инвестиције у непокретности, 
опрему или постројења која се користе за производњу.

 Страна 20. параграф 1-у складу са Меморандумом о заједничким политикама Владе РС и УУПРС 
рефундација плате у бруто износу је договорено и прихвтиљво рјешење за УУПРС.

 Страна 21, параграф 6.- потребно је утврдити јасне рокове у 2019. години за завршетак 
анализе пореских и непореских давања и утврдити јасне рокове за укидање оних за које 
анализа укаже да је њихово постојање непотребно односно да физичка и правна лица не 
добијају вриједност која представља еквивалент рада и средстава утрошених за обезбјеђење 
услуге која се исказује кроз пореско или непореско давање.

 Страна 39., параграфи 2. и 3.- имајући у виду континуиран раст броја запослених у сектору 
образовања односно континуиран пад броја ученика и упитан ниво продуктивности 
запослених у овом сектору, сматрамо да повећање плата у овом сектору не може доприњети 
расту продуктивности и конкурентности привреде.

 Страна 45, параграф 4.-предлажемо да се дода тачка 6. у којој може да стоји: „Повезати 
примарну пољопривредну производњу са прехрамбеном индустријом са циљем 
сигурнијег пласмана и вишег степена прераде пољопривредних производа“.

 Страна 46., параграф 5.-уколико се у 2019. години не обезбједе средства у износу од 2 милиона 
еура, исти ниво средстава треба обезбједити и у 2020. години.

 Страна 54. прије одјељка 4.3.3. додати текст: „Извршити анализу и измјене законодавства 
везаног за трговину и туризам са циљем смањења и поједостављења вођења документације у 
трговини и туризму, као и регистрације привредних субјеката у области трговине и туризма 
(трговачке књиге, књиге шанка, категоризација објеката и минимални технички услови које 
морају испуњавати објекти.).

 Страна 57. – списак реформи са циљем побољшања пословног амбијента и смањења 
неформалне економије допунити са: „реформа пореског система”/циљ да се смањи 
заинтересованост послодаваца за исплату плата на руке кроз смањење опште стопе 
доприноса и повећање опорезивања дивиденде за привредне субјекте који имају висок 
проценат исплаћених најнижих плата.

 Страна 74., параграф 2.- нужно је формирати посебно одјелељење у Министарству просвјете и 
културе у Влади РС које би радило на увођењу и администрирању дуалног образовања.
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