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Предмет:  Информација о максималном броју запослених у ПУРС 
 

 
У Пореској управи је на дан 06.02.2017.г. систематизовано укупно 5.459 запослених, а 

на неодређено време је запослено укупно 5076 лица ( 5065 извршилаца + 11 лица на 
положају).На одређено време је запослено 429 лица ,а на уговор 58 што укупно износи 
неодређено +одређено + уговор 5563 запослена.Број тренутно запослених у ПУРС није 
довољан за обављање основних функција контроле и наплате јавних прихода.  

Истичемо да СИНДИКАТ ПУРС прихвата у целости мере рационализације у јавном 
сектору које спроводи Влада Републике Србије, али и да је у протеклих неколико година 
суочена са сталним, енормним одливом кадрова. Број запослених (попуњена радна места у 
радном режиму на неодређено време) у Пореској управи у 2014.г. је смањен за 496.У 
пензију сили закона (са навршених 65  година живота)  у току 2015.г.из ПУРС је отишло 
укупно 76 запослених, у 2016.г.  укупно 100 запослених, а у 2017.г. треба да оде укупно 
112.  

За број запослених који су до сада отишли у пензију или из других разлога напустили 
ПУРС, није вршено занављање кадрова, због познатих околности да је у протеклом 
периоду било честих измена руководства, те није било времена за спровођење конкурса. 

Стога СИНДИКАТ ПУРСостаје при предлогу да у новој систематизацији радних 
места, број систематизованих извршилаца буде 5800. 
 

У наступајућем периоду,  најважнији задаци који се постављају пред Пореску управу 
су повећање наплате пореза и спречавње сиве економије. ПУРС планира њихово 
спровођење, тако што ће извршити измену организационе сруктуре уз смaњeње броја 
организационих јединица, повећање мобилности запослених, обезбедити потпуну ИТ 
подршку, као и оптимални брјој добро обучених кадрова.  
 

Како је неспорно да нема успешне државе без добро избалансираних пореских 
закона, пореске политике, метода, начина убирања државних прихода и на крају – људи 
који ту функцију врше,  СИНДИКАТ ПУРС-а сматра да је у циљу одржања постојећег 
нивоа функције и повећања ефикасности Пореске управе, потребно одобрити Пореској 



управи предложени број запослених, а оне који сада раде стимулисати да остану у 
Пореској управи и да раде на тим пословима.  

Даље смањење броја запослених (одлазак у пензију обучених кадрова без 
занављања њиховог броја; напуштање, односно прелазак обучених извршилаца код 
других послодаваца), угрозило би контролу и наплату јавних прихода.  

Увођење нових пословних процеса као резултат измене пореских и других закона 
утицао је на разноврсност послова у Пореској управи, где су порезнички послови 
доминанти али више нису једини (конверзија земљишта, провера наменског трошења 
кредитних средстава, контрола средстава за наводњавање и одводњавање, контрола 
мењачких и девизних послова, контрола заштите ауторских и сродних права, 
програмирање), повећао је ниво сложености и обим послова и захтева довољан број 
високо обучених кадрова. 
 Стога сматрамо да Република Србија као послодавац треба да подржи даљи 
развојПореске управе кроз подшку вредностима које та управа има у људским ресурсима.  
 
 

Табела: Број запослених у ПУС у периоду 2003-2014.г. 

ПУРС 
Број запослених (систематизован бр. извршилаца) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
10012 10092 10092 7587 7271 7271 7271 6347 6387 6549 6549 6470 

 Истичемо да је у ПУРС број извршилаца смањен два пута: у априлу 2015.г. број је смањен 
са 6.470 на 6.458, а у децембру  исте године, у поступку даљег смањења је утврђен на 5.459. 

 
Поређење са пореским администрацијама Балкана 

У поступку анализе стања људских ресурса у ПУРС, извршено је поређење са 
бројем запослених у пореским администрацијамау земљама окружења (EX YU) и 
закључено да у ПУРС ради далеко мањи број пореских службеника него у земљама 
региона. 

Такође, уколико поредимо да са нормама Европске уније (на1.000 становника 
долази 1 порески службеник), ПУРС би требало да има минимум 7.100 запослених.  

Уз наведено, треба истаћи да Република Словенија има формирану Финансијску 
управу која обједињава убирање свих јавних прихода (порези, доприноси, царине, таксе, 
трошарине, казне) и да је, сходно томе определила број запослених.    

Табела: Број запослених у пореским администрацијама Балкана 
Земља  Бр.становника Бр.запослених у ПУ Број пор. службеника 

према бр. 
становника 

Србија  7.146.759 5.459 1.309 
Словенија 2.062.874 2.506(ФУ 3.692) 823 (559)  
Хрватска  4.253.000 4.850 876 
Република Српска 1.326.991 1.283 1.034 
 
 

ЗАКЉУЧАК  

I 

 У наредном периоду ПУРС ће имати константне проблеме да обезбеди чак и 
минимални број обучених пореских службеника (инспектора), због чињенице: 

- Да укупан опредељени број запослених (5.459) није довољан за редовно оптимално 
сервисирање буџета; 

- Да се 65% запослених у ПУРС налази у категорији старијих радника (преко 50 година), а 
скоро 15% има преко 60 година (одлази у пензију за најдуже 5 година); 



- Да је потребно време за занављање кадра (пријем у радни однос младих, необучених  
кадрова путем јавног конкурса); 

- После обављеног поступка јавног конкурса, потребно време за обуку кадрова (искусни 
порезници сматрају да је за доброг пореског службеника потребно око 5 година праксе и 
обуке); 

- Потребно је определити средства за плате новопримљених кадрова.   
 

II 

Да би се одговорило на налог државе којим је ПУРСу обавези да администрира 
велики број пореских закона, др.закона и подзаконских аката који не спадају у групу 
порескихпрописа, као и да се, у контесту одговора на захтеве ЕУ, формирају нове 
организационе целине (Група за стратегију, планирање и управљање ризицима, Сектор за 
трансформацију),мора се вршитиунутрашња прерасподелаи онако недостајућих 
кадрова и обезбедити стручњаци из различитих области које не спадају и изворно 
пореску материју (инжењери машинства, грађевинарства, ИТ стручњаци). 

 
III 

 Поред наведених ризика, на недовољну ефикасност и ефективност ПУРС могу да утичу 
елементи лоше кадровске политике у којој на руководећа места долазе некомпетентни 
кадрови и кадрови без искуства у раду у државним органима. 

 Како се у овом периоду развоја државне управе РС у целини, реформски процеси 
морају одвијати брзо, а у сарадњи са матичним министарством и другим државним 
органима са којим ПУРС дели делокруг (МУП, Јавно тужилаштво), то је потребно да 
руководиоци добро познају делокруг државног органа којим руководе и место и улогу тог 
органа у јединственом систему државне власти у РС. 

 
Срдачан поздрав, 

 


