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Београд, 19. март 2020. године
Потпредседник Владе Републике Србије
Кабинету потпредседника владе
Председник владе и министар трговине, туризма и телекомуникација
Господину, Расиму Љајићу
Поштовани господине Љајићу,
Пословно удружење хотелско-угоститељске привреде Србије ХОРЕС одржало је, 12. марта
2020. године, проширену седницу Управног одбора Удружења, у присуство представника
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства здравља, Привредене
коморе Србије, потпредседника Националног савета за туризам, Туристичке организације
Србије, Туристичке организације Београда, на којој је разматрано питање утицаја
здравствене кризе корона вируса на хотелско-угоститељску делатност.
Чланице ХОРЕС-а су свеснe ситуације у земљи и свету поводом актуелне здравствене кризе
короне вируса (COVID-19), посебно да је здравље људи најважније, те у том смислу, наша
основна брига је да бринемо о здравственој безбедности запослених и гостију. Чланице
ХОРЕС-a одговорно ће спровести све мере које је предложила Влада Републике Србије и
надлeжене здравствене установе у борби против ширења овог вируса.
На иницијативу ХОРЕС-а, надлежно Министарство здравља и Институт за јавно здравље
Србије „др Милан Јовановић Батут“ објавили су препоруке и упутства о безбедности
запослених и гостију у хотелијерству и ресторатерству, у вези са корона вирусом. Такође,
од Европског удружења хотела, ресторана и кафића ХОТРЕК, добили смо драфт водича
Светске здравствене организације како се заштити од корона вируса у хотелској индустрији,
који смо доставили свим нашим чланицама.
Управни одбор је констатовао да већи број хотела у Србији, посебно у Београду већ имају
огромну финансијску штету отказивањем потврђених резервација од 20. јануара до сада.
Нажалост, предвиђања за наредни период нису повољна. Такође, представљен је извештај о
броју отказаних потврђених резервација на основу информација које су хотели чланице
доставили ХОРЕС-у до 11. марта, као последица здравствене кризе корона вируса (COVID19). На основу прикупљених података од 64 хотела из 12 туристичких дестинација, до 11.
марта 2020. године, укупан број отказаних индивидуалних ноћења страних гостију за први
квартал је 8.765, укупан број отказаних групних ноћења је 27.828, што је укупно 36.593 број
ноћења, односно 2.712.807 евра, као неостварен приход, само за ноћења. Већ 12. марта,
обавештени смо од хотелских предузећа да је 90% аранжмана отказано за другу половину
марта и април месец. Напомињемо да су хотели почели да пријављују и отказивање
међународних догађаја, што чини значајан неостварени приход у хотелској индустрији.
Такође, по свим показатељима, у Београду је евидентан пад промета у ресторатерству, који
закључно са 12. мартом 2020. износи око 40%. Нажалост, промет се драстично смањује у
свим угоститељским објектима.
ХОРЕС, као члан Европског удружење хотела, ресторана и кафића ХОТРЕК, придружује се
препорукама кровног европског удружења, да је потребно, и у овим тешким временима,
обезбедити све услове да кинески и други посетиоци буду добродошли и поштовани.
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ХОРЕС је, 29. јануара 2020. године, информисао Mинистарство трговине, туризма и
телекомуникација о отказивању потврђених резервација страних гостију у хотелима Србије,
посебно Београда, у вези са корона вирус. Још тада смо констатовали да су, посебно
београдски хотели, дошли у врло неповољну ситуацију, јер туроператори и индивдуални
путници траже да им се не наплаћују пенали за отказивање потврђених резервација,
позивајући се на корона вирус. ХОРЕС је отада, све време, био у интензивном конктакту са
Министарством – сектором за туризам.
Имајући у виду да су се српски хотелијери и ресторатери припремили за прихват
потврђеног броја кинеских и туриста из других држава, а да су сада суочени са проблемом
да исти туристи отказују потврђене резервације, а хотелијери су ангажовали, у пуном
капацитету, радну снагу за коју су сада принуђени да отпусте, и извршили набавку добара,
ХОРЕС предлаже Влади Републике Србије да донесе размотри предлоге и донесе одређене
мере, како би се помогло српским хотелијерима и ресторатерима, и ублажили негативни
ефекти пословања хотелско-угоститељске привреде.
Управни одбор ХОРЕС-а сублимирао је све предлоге чланица, које се односе на
превазилажење негативних ефеката на пословање хотелско-угоститељских предузећа:
 Ослобађање пореза и доприноса на зараде (субвенционисање дела плате од државе)
за период здравствене кризе корона вируса;
 смањење пдв на храну са 20 на 10%;
 ослобађање пореза на имовину за период здравствене кризе корона вируса;
 препорука за промену законских оквира за неплаћено одсуство (да може и
послодавац, за период здравствене кризе корона вируса, да пошаље запосленог на
неплаћено одсуство до 30 дана);
 репрограм обавеза према јавним предузећима, као што су ЈП „Србија гас“ и ЈП
„Електрориврда Србије“... ;
 препорука банкама за замрзавање кредитних обавеза за физичка и правна лица која
послују у хотелијерству и ресторатерству;
 препорука локалним самоуправама за обуставу наплате локаних такси за период
здравствене кризе корона вируса – таксу на заузеће јавних површина (летње баште),
за истицање фирме;
 подстицај запошљавања младих;
 обезбеђење повољног кредита, са грејс периодом од годину дана, за финансирање
обртних средстава.
 укинути таксу на истакнуту фирму, такође прописану од локалне самоуправе, а
односи се на угоститеље са више пословних јединица (огранака);
 ослобађање обавезе давања везана за ауторска права – СОKОЈ, ОФПС, УИ за период
здравствене кризе корона вируса;
 и све друге мере које би помогле хотелско-угоститељског привреди да превазиђе ову
кризу.
С поштовањем,
Директор,
Др Георги Генов

