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З А П И С Н И К 

са састанка представника 79 државних службеника Пореске управе преузетих у 

Управу царина, бивших УНМИК радника и представника Управе царина 

  

 

 

 Дана 24. октобра 2014. године у просторијама Централе Управе царина, Нови 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, са почетком у 13,10 сати, одржан је састанак 

коме су присуствовали: Радашин Касаловић, Ксенија Божовић, Соња Радовановић и 

Божо Станојевић – представници 79 државних службеника Пореске управе који треба 

да буду преузети у Управу царина, Милан Думић – представник синдиката запослених 

у Пореској управи, Валентина Милетић – представник бивших радника УНМИК 

пореске администрације, Албин Татаревић – представник бивших радника УНМИК 

царине, Дејан Павићевић – официр за везу са Приштином, Душко Маринковић – 

помоћник директора-координатор Управе царина, Драгомир Обрадовић – стручни 

консултант директора Управе царина, Сузана Остојић – начелник Одељења за људске 

ресурсе Управе царина и Драгана Гњатовић – шеф Одсека за радне односе и 

управљање људским ресурсима Управе царина. 

 

 Душко Маринковић је поздравио присутне и подсетио их на претходна 

дешавања у вези са преузимањем службеника Пореске управе у Управу царина. Наиме, 

после укидања Посебног одељења Пореске управе, због укидања послова које је то 

одељење обављало, поставило се питање запослених у том одељењу. Пореска управа се 

изјаснила да нема више потребе за радом 79 државних службеника поменутог одељења 

и тражила је да их преузме Управа царина. Управа царина се изјаснила да може да 

прими и распореди око 30 службеника из Посебног одељења Пореске управе. 

Међутим, Одлуком Владе Републике Србије о изменама Одлуке о максималном броју 

запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за 

обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, број 40 од 11.04.2014. године), која је 

ступила на снагу наредног дана од дана објављивања 12.04.2014. године, број 

извршилаца у Управи царина је повећан за 79, односно на 2663 (са 2584), а у Пореској 

управи смањен за 79, односно на 6470, јер су након измене Уредбе о промету робе са 

КиМ укинути послови које су обављала Посебна одељења ПУ на административним 

прелазима са КиМ. Управа царина је након ступања на снагу наведене одлуке, 

приступила припремама за израду новог Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Управи царина. С обзиром на послове који се обављају 

на царинским пунктовима, односно на прелазима са КиМ, у тим организационим 

јединицама су систематизована само радна места за која је потребна ВШС и ССС, што 

је укупно 16 преузетих службеника. Остали службеници који имају ВСС су 



распоређени по унутрашњим организационим јединицама Управе царина. Разлог томе 

је што се на царинским пунктовима не обављају послови за које је потребна висока 

стручна спрема, као и то да ни врста, ни обим посла на царинским пунтовима, не 

дозвољавају распоређивање свих 79 радника на царинске пунктове. Такође, не постоје 

ни физичке могућности да сви буду смештени не само на царинске пунктове, него и у 

најближе организационе јединице административне линије са КиМ. 

 

 Сузана Остојић је додатно објаснила да је, код распоређивања преузетих 

службеника, узето у обзир њихово пребивалиште, као и жеље које су изразили после 

првог састанка који је одржан са њима у Централи Управе царина и то у највећој 

могућој мери које су дозвољавале објективне околности.  

 

 Радашин Касаловић се обратио Дејану Павићевићу и рекао да ово што су чули 

није било договорено на ранијим састанцима у Влади РС и у Канцеларији за КиМ. 

Конкретно, обећано је формирање посебног одељења за све запослене из Посебног 

одељења Пореске управе. Истиче да је некоректан став Пореске управе која се овако 

понаша према својим радницима са преко 20 и 30 година радног стажа, као и 

Канцеларије за КиМ. У ранијим разговорима, тадашњи директор Канцеларије за КиМ 

је изјавио да је циљ да ови људи живе и раде тамо где су. Истиче да ће већина радника 

пре одабрати да остане без посла, али да ово решење неће прихватити. Такође, истиче 

да Управа царина није смела да прихвати преузимање и распоређивање службеника 

Пореске управе. 

 

 Душко Маринковић је указао да се говори о државној управи и о органима 

управе који само спроводе донете одлуке, те да не постоји опција да Управа царина 

одбије извршење Одлуке Владе РС. 

 

 Дејан Павићевић је истакао да не жели да се правда и избегава одговорност, 

али мора да нагласи да је из решавања овог питања у једном тренутку искључен, и да 

су други преузели његово разматрање и решавање. Такође, посебно је нагласио да нико 

од присутних не креира политику, нити доноси одлуке, већ може само да покреће 

одређена питања и да спроведе донете одлуке.  

 

 Сузана Остојић је питала које би послове обављало то посебно формирано 

одељење и у оквиру ког органа би се налазило. 

 

 Радашин Касаловић је рекао да се одељење може налазити било где, на 

пример, у Министарству финансија, а да обавља исте послове као и до сада. 

 

 Ксенија Божовић је рекла да је очекивала да ће састанку присуствовати 

представник Пореске управе, као и Жељко Јовић, помоћник директора Канцеларије за 

КиМ. Договор са Канцеларијом за КиМ је био да Жељко Јовић организује састанак на 

коме ће се дефинисати став и предлог који ће бити упућен Марку Ђурићу, директору 

Канцеларије за КиМ, и на основу кога ће се разговарати са надлежнима у 

Министарству финансија. Понуђено решење којим су сви преузети у Управу царина и 

распоређени на територији Србије, за њих није прихватљиво и за последицу ће имати 

исељавање свих службеника са комплетним породицама. За њих је једино прихватљиво 

да се све врати у пређашње стање или да пређу у Управу царина, али да остану да раде 

на царинским пунктовима. Истакла је да се не можемо ослањати на раније исказане 



жеље радника о томе где би могли и желели да раде, јер су се изјашњавали под 

притиском, мислећи да ће остати без посла ако се не изјасне. 

 

 Сузана Остојић је рекла да не може да прихвати оцену да се било ко 

изјашњавао под притиском, јер су људи сами исписивали своје мишљење на упитнику 

са основним подацима или су директно звали Одељење за људске ресурсе. Да је било 

притиска, сви би се изјаснили да ће да раде у унутрашњим јединицама Управе царина, 

а изјаснило се 14 службеника, док 16 службеника већ има пребивалиште ван подручја 

КиМ.. 

 

 Божо Станојевић је рекао да не прихвата распоређивање у Управу царина како 

је наведено, да њега и његову породицу ни Албанци нису могли да истерају из куће, а 

да га сада држава Србија тера и да ће се он са својом породицом иселити са Косова и 

Метохије. 

 

 Милан Думић је, у име синдиката запослених у Пореској управи, рекао да су 

сви ови запослени били у посебном одељењу Пореске управе, а не у већ формираним 

организационим јединицама, па да се то може урадити и у Управи царина. Такође, 

напоменуо је да запослени примају увећање плате за 50%, као и да се коефицијенти у 

Пореској управи разликују од коефицијената у Управи царина, те да је Управа царина 

морала да размени податке са Пореском управом, како ови људи не би били оштећени. 

 

 Душко Маринковић је указао да је потпуно непримерено да синдикат 

запослених у Пореској управи заступа интересе преузетих службеника у Управи 

царина, те да је заступањем интереса поменутих службеника морао да се бави у 

Пореској управи у разговорима са руководством тог органа. Што се тиче коефицијента 

за плате, наравно да су од Пореске управе прибављени подаци и да ће сви задржати 

постојеће коефицијенте. 

 

 На крају расправе, предложена су три решења: 

 

1. Вратити све у пређашње стање. 

2. Формирати посебно одељење у оквиру Министарства финансија у коме ће бити 

распоређени службеници Посебног одељења Пореске управе и који ће обављати 

послове на пунктовима. 

3. Представници преузетих службеника ће спровести анкету у којој ће се сви 

изјаснити коме одговара да ради у унутрашњим испоставама и у којим, те да 

списак са тим подацима достави Управи царина до 29. октобара 2014. године. 

 

 Валентина Милетић се обратила скупу истакавши да од 2008. године, 

некадашњи службеници УНМИК пореске администрације, који су преузети у Пореску 

управу, немају са ким да разговарају и реше свој статус. Наиме, после проглашења тзв. 

државе Косово, држава Србија је позвала запослене у привременим косовским 

институцијама да их напусте. Они су то учинили, а њихов статус до данас није решен. 

Њима се на свака 2-3 месеца нуде уговори о привременим и повременим пословима и 

већ 12 месеци нису примили плату! Нико у Пореској управи не жели да их прими и 

саслуша. Веома јој је тешко када види да 79 запослених из Пореске управе бира где ће 

да ради, а скоро седам година не може да се реши питање 17 запослених из УНМИК 

пореске администрације. 

 



 Албин Татаревић се придружио апелу за решавање овог проблема у име 36 

некадашњих УНМИК цариника.  

 

 Дејан Павићевић је рекао да је ово питање покретано много пута, на разним 

инстанцама, да је покренуто и у Бриселу, али да одлука још увек није донета. 

 

 Сузана Остојић је рекла да је Управа царина тражила проширење 

систематизације радних места за УНМИК царинике, које би било истовремено са 

проширењем за преузимање службеника из Пореске управе, али да нам то није 

одобрено. Такође, Управа царина је предложила да ови радници заврше царински курс 

и да постепено, како се буду потребе указивале, буду радно ангажовани. Министарство 

финансија није одговорило на наше предлоге. 

 

 Душко Маринковић је закључио да Управа царина може поново да покрене 

иницијативу за проширење систематизације за 36 УНМИК цариника, а да се колеге из 

УНМИК пореске администрације обрате Пореској управи у чему може да им помогне 

и синдикат чији је представник био присутан на састанку. Записник за овог састанка 

биће достављен представницима преузетих пореских службеника, Канцеларији за КиМ 

и Министарству финансија. 

 

 * * * * *  

 

Састанак је завршен у 13,15 сати. 

 

 

Београд, 24. октобар 2014. године 

 

 

 

Записник водила:       

 

Драгана Гњатовић       

 

 

 

Сагласни: 

 

Помоћник директора-координатор     Стручни консултант директора 

 

Душко Маринковић      Драгомир Обрадовић 


