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 Поштовани, 
  

Поводом Вашег непосредног обраћања основним организацијама синдиката 
запослених у Пореској управи од 17.05.2021, указујемо да су основне организације 
синдиката запослених у Пореској управи као пуноправни чланови Синдиката управе 
Србије самостално донеле одлуке о иступању из чланства овог синдиката. Одлуке о 
иступању су достављене надлежном министарству и од овога органа су прослеђене 
Синдикату управе.  
 Синдикат Пореске управе је тиме поступио у складу са одредбама 
СтатутаСиндиката управе Србије, мада је у протеклом периоду указивао да наведене 
одредбе нису у складу са методологијом и принципима формирања синдиката према 
којима се на више органе синдиката преносе одређена права и обавезе организација 
формираних на нижем нивоу у оквиру једног органа државне управе.  

Са друге стране, Ваше обраћње директносвакој основној организацији синдиката 
запослених у Пореској управи, а не преко Јединствене организације синдиката, 
представљало је отворено позивање на дестабилизацију, односно разбијање синдиката 
запослених у Пореској управи. 

Због тога желимо да Вас подсетимо да је синдикат запослених у Пореској управи 
преко Јединствене организације синдиката у протеклом периоду дао значајан допринос 
подизању квалитета рада у Синдикату управе, у домену преговарања са послодавцем, 
тумачења прописа, едукације чланова ... Поред чињенице да располаже стручним 
кадровима које је стављао на располагање Синдикату управе Србије, а да за то није тражио 
нити добио никакву сатисфакцију, синдикат запослених у Пореској управи у оквиру 



државних органа има далеко највећи број чланова. Стога није примерено да овај синдикат 
даље буде члан у било ком облику организовања синдиката који воде неедуковани кадрови 
у синдикалним активностима, као и у области права, економије и менаџмента. 

Позивање на одредбе чл. 11. и 12 . Статута Синдиката управе указују да је 
изостанак чланарине која се од стране Синдиката Пореске управе уливала у буџет 
Синдиката управе (на годишњем нивоу од око 4.000.000.00 динара) прави и једини разлог 
на страни незадовољства Синдиката управе, док навођење члана 44. Статута указује да су 
сарадници пропустили да Вас упознају са свим одлукама претходног руководства. 

Уколико у будућој кореспонденцији будете имали потребе да комуницирате са 
синдикатом Пореске управе Републике Србије, потребно је да своја писмена насловите на 
Јединствену организацију синдиката запослених уПореској управи Републике Србије јер 
су основне организације синдиката формиране у оквиру филијала и експозитура, донеле 
одлуке да своја права и обавезе остварују преко Јединствене организације као вишег 
облика организовања. 
 Пошто протекне период одушевљења и нови кадрови схвате да позиције не 
подразумевају само одређене бенефите, већ знање и напоран рад, предлажемо да 
поступите у складу са сопственим саветом и „размотрите и сагледате реално стање настале 
ситуације“, која ће неизоставно донети даља незадовољства и осипање чланства. 

Јединствена организација синдиката запослених у Пореској управи Републике 
Србије остаје спремна за сарадњу са осталим асоцијацијама синдиката на равноправној 
основи у циљу даљег развоја и јачања синдиката.  
  

С поштовањем,  
 
 
         
 
 
 
  


