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З А П И С Н И К 
	
На састанку Одбора ЈОС Пореске управе Србије, одржаном 08.02.2013. године у Централи 
ПУ, присутни су следећи његови чланови: Милан Думић (председник), Иван Костадиновић 
(секретар), Слађана Ђурђевић, Славица Михаиловић, Даница Онђош, Радован Радуловић, 
Далиборка Гогић, Драган Топаловић, Миодраг Бабић, Микица Бешевић, Катарина 
Стевановић, Радашин Касаловић, Небојша Костић и Славиша Стевановић. За данашњи 
састанак, свој изостанак су оправдали Слађана Ђорђевић Даниловић и Никола Стошић. 
Неоправдано одсутне са данашњег састанка су Снежана Аризанов и Јелена Пантелић, 
чланови Одбора ЈОС из Централе ПУ. Данашњем састанку присуствује и Анђелија 
Килијашевић, председник ОО Синдиката Филијале Нови Сад. 
На састанку је предложен и усвојен следећи 
 

ДНЕВНИ  РЕД 
 

1. Извештај о раду ЈОС Пореске управе Србије у 2012. години, 
2. План рада ЈОС Пореске управе Србије за 2013. годину и 
3. Разно 

 
Ад.1 
У уводном делу, председник синдиката Милан Думић је присутне чланове одбора подсетио о 
свим најбитнијим дешавањима у раду синдиката у 2012. години. Почетак године обележио је 
ШТРАЈК запослених у ПУ, одбијање директора ПУ да са Синдикатом потпише Споразум о 
условима за рад синдиката, укидање решења од стране директора ПУ правном заступнику 
Синдиката у дисциплинским поступцима, одузимање службених просторија синдиката у 
Централи ПУ и све то у режији бившег директора ПУ, Др.Драгутина Радосављевића. Такође, 
подсетили смо се и учешћа екипе ПУ на Спортским сусретима Синдиката управе Србије, 
одржаним у Сокобањи,  где је остварен врло добар екипни резултат и још једном показано 
како и на који начин се бране боје Пореске управе Србије. 
Након републичких избора и формирања нове владе,  дошло је и до кадровских промена у 
ресорном министаству, што се одразило и на промене у менаџменту ПУ, а резултат је и нови 
в.д. директора ПУ, г-дин Иван Симич. Оно што је крајем прошле и почетком ове календарске 
године обележило рад синдиката у ПУ, је и иницијатива овог синдиката да се, у складу са 
могућностима и буџетом, изврши исплата јубиларних награда запосленима који су то право 
стекли у 2012. и 2013. години, што је и Влада Србије својим одлукама потврдила и 
реализација тога ће уследити наредних дана. Такође, на иницијативу синдиката, а уз пуну 
сагласност и разумевање менаџмента ПУ, одређени број запослених у ПУ, који су у 
предходним годинама дипломирали на акредитованим вишим и високим школама и 
факултетима, биће распоређени у виша порезничка звања. Ово су активности које се изводе у 



склопу рада на измени систематизације радних места у ПУ, а чија се реализација, према 
речима новог директора ПУ, очекује крајем овог и почетком следећег месеца текуће године. 
Новогодишњи пакетићи деци запослених радника у ПУ, до 15 година старости, су овога пута 
у једној трилер-завршнци, уз притисак синдиката, ипак на крају обезбеђени, чиме је у 
последњем тренутку избегнут велики скандал који би ишао на душу представницима 
републичке владе. 
 
Ад.2 
На састанку који је 07.02.2013. године одржан у кабинету в.д.директора ПУ, Ивана Симича, 
са председником ЈОС ПУ, Миланом Думићем, што је први формални састанак 
новопостављеног в.д.директора са председником Синдиката, размењене су информације о 
току досадашњих активности обеју страна, као и планови у предстојећем периоду. Састанку 
су присуствовали и сарадници директора ПУ, Александар Милошевић и Зоран Луковић. 
Директору ПУ је предочено да је Синдикат незадовољан радом одговорних који руководе 
Сектором за људске и материјалне ресурсе због неадекватне кадровске евиденције 
запослених и да се то у најкраћем могућем року мора исправити,  као и незадовољство 
чињеницом да се бројне примедбе синдиката, које су претходних година стизале на адресу 
менаџмента ПУ и ресорног министарства, нису разматрале ни реализовале, иако су све имале 
за циљ бољи радни учинак запослених, уз минимум уложени средстава за реализацију. 
Једна од крупнијих замерки синдиката односи се и на број и карактер бројних 
дисциплинских поступака који су вођени или се воде против запослених у ПУ, при чему се 
дешавају процедурални пропусти и теже повреде радне дужности од стране управо оних који 
руководе радом дисциплинских комисија, а против којих је овај синдикат поднео кривичне 
пријаве због незаконитог поступања у раду. У том погледу, примајући на знање изнете 
примедбе синдиката, директор је изразио мишљење да је потребно да сви запослени, а 
нарочито руководиоци, у организационим јединицама, пронађу начине и бољим радом на 
организацији посла, не доводе себе у позицију да покрећу бројне дисциплинске поступке и 
излажу ПУ непотребним материјалним трошковима. 
Иван Симич, в.д.директора ПУ, је изразио своју жељу да, на реализацији зацртаних циљева 
које пред њега поставља Влада Србије и ресорни министар, водећи такође рачуна и о статусу 
запосленх у ПУ, интезивно сарађује са представницима ЈОС Пореске управе Србије, на свим 
пољима свог деловања. Директор се, такође, обавезао да ће он лично, као и његови најближи 
сарадници, на примедбе и предлоге синдиката одговарати у најкраћем временском року. 
Ово је година реформи у Пореској управи Србије, како реформе прописа тако и реформе 
процеса и начина рада у овом државном органу, што ће изискивати обострано рад и сарадњу 
и менаџмента, с једне, и репрезентативног синдиката у ПУ, с друге стране, како би ефекти 
тога били што бољи. У том делу, директор је изразио мишљење да представници синдиката 
треба да буду део процеса рада на реформи ПУ, кроз радне групе које ће се формирати и 
бавити овим питањем. 
 
Ад.3 
Због вишеструко неоправданих недолазака на састанке највишег органа синдиката, и поред 
упућених позива, а у складу са чланом 14. став 1. Статута Синдиката управе Србије, чланице 
Одбора ЈОС, Снежана Аризанов и Јелена Пантелић су, једногласном одлуком присутних 
чланова синдикалног руководства, разрешене дужности члана одбора. Накнадно ће се 
спровести избор нова 2 члана Одбора синдиката из Централе ПУ, о чему ће одлуку донети 
чланство те основне организације синдиката. 
Одбор ЈОС је једногласно подржао идеју председника Милана Думића о увођењу 
електронских чланских картица за синдикално чланство, са којима би, између осталог, под 
посебним условима, било могуће куповати и разну робу у малопродајним објектима широм 
земље, као и ради неопходне кадровске евиденције која ће се водити о члановима синдиката. 



Одбор ЈОС је размотрио и могућност склапања уговора са најповољнијим понуђачем за 
услуге из области добровољног здравственог осигурања за чланове синдиката, под посебним 
условима, и о томе ће у наредном периоду донети одговарајућу одлуку. 
Одбор ЈОС обавештава све основне организације синдиката и њихове овлашћене 
представнике, да ће због гашења Развојне банке Војводине, код које ЈОС Пореске управе има 
отворен жиро рачун, доћи до гашења истог, те се председник Одбора Милан Думић задужује 
да у име синдиката, у најкраћем временском року, отвори нови жиро-рачун и о томе обавести 
све синдикалне организације ради преусмеравања дела чланарине која се уплаћује на жиро-
рачун ЈОС Пореске управе Србије. 
Састанак је завршен у 13,45 часова. 
 
ЗАПИСНИЧАР, 
Иван Костадиновић 
	


