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ПРЕДМЕТ: Позив на правовремено испуњавање обавеза  

                      јавних предузећа и Управе за Трезор 

  

  

Поштовани господине Мали, 

  

Унија послодаваца Србије, у својству једине репрезентативне организације послодаваца, активно 

делује и у доба пандемије и као што Вам је познато, помно прати и подржава све активности и 

подстицајне мере усмерене на превазилажење последица епидемије COVID-19, чијем 

спровођењу, односно креирању је несумљиво велики допринос дало Министарство финансија на 

чијем сте Ви челу. 

  

Ипак, и поред свих напора Председника и Владе Републике Србије, ресорних министарстава и 

других релевантних организација, истичемо да се национална привреда бори да обезбеди 

ликвидност, да настави свој рад и пословање и уредно плаћа своје обавезе у моменту када се 

дешавају тектонски поремећаји на нивоу глобалне економије. 

  

Истичемо још једном да је беома битно одржати финансијски систем виталним, а за то је 

неопходно правовремено извршавање финансијских обавеза, како привредних субјеката, тако и 

локалних самоуправа и државе. 

 

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

притужбама на неиспуњавање плаћања јавних предузећа и Управе за трезор која је у саставу 

Министарства финансија, истичући да се плаћања не испуњавају а према Вашим инструкцијама, 

што се првенствено односи на обавезе јавних предузећа за предходно расписане тендере, као и 

повраћај пореза на додату вредност. Истичемо да има и похвала за правовремени повраћај ПДВ-

а и рад Управе за трезор. 

  

Напред наведени проблем је велика препрека који кочи привредне субјекте, националну 

привреду, умањује ефекат мера за ублажавање утицаја COVID-19 и одражава се на све грађане 

Србије. 

  

Из наведених разлога, молимо Вас да својим ауторитетом хитно утичете на извршавање горе 

наведених плаћања. 

  
Са поштовањем, 

 

 

 

Милош Ненезић, председник  


