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Поштовани, 

 

Желимо поново да истакнемо да Унија послодаваца Србије подржава Владу Републике Србије 

која показује изузетну спремност и велику одлучност у тренутној кризној ситуацији и у складу 

са тиме и са нашом основном функцијом делујемо у правцу ублажавања штетних последица 

које текућа пандемија има на привреду. 

 

Са тим у вези, указујемо Вам да нам се ових дана у великом броју обраћају привредни субјекти 

у својству поверилаца, наводећи да им нису измирене доспеле новчане обавезе из 

комерцијалних трансакција са јавним сектором у својству дужника.  

 

Привредници наводе да су своје уговорене обавезе - испоруку добара, односно пружање услуга 

уз накнаду извршили у свему у складу са уговором и у року, али да ни после више упућених 

позива за плаћање, обавезе од стране дужника из јавног сектора нису извршене у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

Ово је велики проблем, поготово у ситуацији када се домаћа привреда бори да обезбеди 

ликвидност, да настави свој рад и пословање и уредно плаћа своје обавезе, а нарочити зараде 

запосленима за које и Држава упућује апел да се задрже у радном односу са истим нивоом  

примања као пре кризе изазване пандемијом COVID-19. 

 

Један број тих дужника се позива да је таква инструкција Владе Републике Србије и Кризног 

штаба, па Вас зато молимо да јасно званичним саопштењем или адекватним тумачењем 

позовете јавни сектор да као и сви остали привредни субјекти покажу одговорност која се 

поготово у овом ванредном стању од њих очекује, да поштују своје уговорене обавезе и исте 

плаћају својим повереиоцима у оквиру законских, односно договорених рокова.  

 

Делимо став Владе Репблике Србије: „Само сви заједно, уједињени, можемо изаћи из ове битке 

као победници и уверени смо да ће тако и бити!“ 

 

Са поштовањем, 

 

 

 

 

Милош Ненезић, председник 
 


