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Синдикат управе Србије 
-председнику- 

 
         11000 Б е о г р а д 
         Трг Николе Пашића 5 
 
 Поштовани, 
  

Поводом Вашег поновљеног обраћањао сновним организацијама синдиката запослених у 
Пореској управи од 25.08.2021, зашта смо вам сугерисали да je супротно облику организовања 
синдиката у Пореској управи Републике Србије, још једном указујемо да су основне организације 
синдиката запослених у Пореској управи као пуноправни чланови Синдиката управе Србије 
самостално донеле одлуке о иступању из чланства Синдиката управе Србије. 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 Статута Синдиката 
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 поновно обраћање директно свакој основној организацији синдиката 
запослених у Порескојуправи, а не преко Јединствене организације синдиката (достављање дописа 
од 23.06.2021. који је Синдикат управе упутио Министартву за рад, борачка и социјална питања) и 
даље представља отворен позив на дестабилизацију, односно разбијање синдиката запослених у 
Пореској управи. 

Због тога желимо да Вас још једном подсетимо да је синдикатз апослених 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 итд. Поред чињенице да располаже стручним кадровима које је 
стављао на располагање Синдикату управе Србије,  а да за то није тражио нити добио никакву 
материјално-финансијску сатисфакцију, синдикат запослених у Пореској управи у оквиру 
државних органа има далеко највећи број чланова. Стога није логично нити примерено да овај 
синдикат даље буде члан у било ком облику организовања синдиката који воде кадрови 
неедуковани у синдикалним активностима, као и у области права, економије и менаџмента. 

Такође поново указујемо 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 незадовољства Синдиката управе. 



 
Позивање на члан 38. Статута Савеза самосталних синдиката Србије је у овој правној 

ситуацији ирелевантно. Ова је одредба идентична одредби Статута Синдиката управе Србије из 
члана 6.  став 5.  у којој се прецизира да уколико Синдикат управе Србије или други синдикат 
непосредно учлањен у Савез самосталних синдиката Србије, па намерава да иступи из чланства у 
Савезу самосталних синдиката Србије, исту је дужан да најави најмање шест месеци унапред. 

То даље указује да се на конкретан случај (ИСТУПАЊЕ ЈОС И СВИХ ОСНОВНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ СРБИЈЕ) не примењују 
одредбе члана 6. ст. 3, 4.и 5. Статута Синдиката управе Србије јер је у њима регулисано иступање 
ове организације (Синдиката управе Србије) из Савеза самосталних синдиката Србије.  

ЈОС Пореске управе, са свим својим припадајућим основним организацијама синдиката, 
нити тражи нити жели било какву потврду или сагласност од Синдиката управе, јер за тимe нема 
потребе. Наш однос са овим синдикатом је окончан, из разлога што не делимо исте интересе и 
бригу о чланству. 

У синдикату где председник, као и секретари, секретарице и администратори  имају зараде 
које по својој висини далеко премашују износ зараде пореског службеника са високим 
образовањем и радним искуством од преко 30 година и друге бенефите (износ додатка за минули 
рад, отпремнина приликом одласка у пензију) у износима већим од примања свих државних 
службеника које треба да представљају, сасвим су јасне намере за „реалним сагледавањем 
чињеница и ситуације“, чиме престаје потреба за даљим исказивањем бриге за наводно поштовање 
или непоштовање одређених одредаба Статута.  

Градећи свој самостални пут у синдикалну будућност, Јединствена организација синдиката 
запослених у Пореској управи Републике Србије, која представља целокупно чланство овога 
синдиката (све основне организације и подружнице синдиката) остаје спремна за сарадњу са 
осталим асоцијацијама синдиката на равноправној основи у циљудаљег развоја и јачања синдиката. 
 
  

С поштовањем,  
 
 
         
 
 
 
  


