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О Т В О Р Е Н О  П И С М О  
- Душану Вујовићу, министру финансија - 

 
 
 

 Поштовани г-дине Вујовићу, 
 Јединствена организација синдиката запослених у Пореској управи Србије (скр. ЈОС-
ПУРС), као једина и најмасовнија, репрезентативна организација синдиката у Пореској 
управи Србије, обраћа се са захтевом за састанак са Вама, као ресорним министром, ради 
разматрања хитних мера и предлога којима наш синдикат излази пред Владу Србије и 
министарство на чијем сте челу, а у циљу унапређења радног процеса у Пореској управи, 
заштите и унапређења стандарда запослених у Пореској управи, као и даље динамике 
реформе овог државног органа. 
 Много је отворених и нерешених питања у Пореској управи, која захтевају одговор, са 
којима нисмо као синдикат задовољни и због којих изражавамо свој протест и 
незадовољство, односом Владе Србије, премијера, Министарства финансија и вас лично, 
министре Вујовићу, према Пореској управи и запосленима у њој. 
 С обзиром да су Пореска управа Србије и њени запослени у претходних 2 године 
уложили максимални труд у погледу утврђивања и наплате јавних прихода и да је тај рад 
произвео конкретне финансијске резултате о којима је и сам премијер Вучић недавно, 
30.10.2016. године од 11,00 часова на конференцији за штампу, јавно изнео податке, желимо 
од Вас и Владе Србије образложење о томе ГДЕ ЈЕ ПОВЕЋАЊЕ ЗАРАДА И ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ СРБИЈЕ. 
Такође не тако давно, ви сте се као министар финансија, јавно, путем медија обратили 
грађанима Србије и веома јасно и гласно похвалили и изразили своје задовољство, у погледу 
резултата које су, у претходном периоду, Пореска управа и њени запослени постигли, јер су 
планирану наплату јавних прихода пребацили за више од 80 милијарди динара, а опет, са 
друге стране, „извисили“ за повећање, односно враћање дела зараде које ће, по други пут, 
добити запослени у неким другим министарствима, односно државним органима.  
  



 
 

Очекујемо од Вас термин за што скорији састанак са представницима ЈОС-ПУРС, 
како би смо Вам детаљније предочили наше аргументе које сматрамо „црвеном линијом“ 
испод које нећемо прелазити, у заштити интереса својих чланова, у борби за голу 
егзистенцију оних који се сматрају државним службеницима и намештеницима – 
порезницима и који, већ одавно по свим економским параметрима, спадају у социјалне 
случајеве, а нарочито запослени са најнижим коефицијентима тј. примањима. 
 

Срдачан поздрав,  

 


