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Влада Републике Србије 

МИНИСТАРСТВО  ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШГОГ РАЗВОЈА 
проф. др Томислав Јовановић, министар просвете,науке и технолошког развоја   

Немањина 24, Ц крило, VI / 7 
11000 Београд 

 
Предмет: Захтев за повлачење солидарног пореза на плате 
 
Поштовани  министре Јовановићу, 

Републички одбора Синдиката високог  образовања Србије (у даљем тексту СВОС), 

на седници, одржаној 28. фебруара 2014. године у Београду, одлучио је да Вам упути 

допис у циљу заштите материјалног положаја својих чланова.  

Тражимо да се  Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору-солидарни порез 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 108 од 06.12.2013. године), Закон о изменама и 

допунама Закона о буџетском систему- забрана запошљавања у јавним секторима до 

31.12.2015. године („Службени гласник Републике Србије“ број 108 од 06.12.2013. године) и 

Уредба о поступку прибављања сагласности на ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних сектора („Службени гласник Републике Србије број 113 

од 20.12.2013. године“) УКИНУ. 
СВОС се придружује покренутим иницијативама пред Уставним судом  Републике 

Србије, за покретање поступка за оцењивање уставности Закона о умањењу нето прихода 
лица у јавном сектору (”Службени гласник РС” број 108/2013) СА ЗАХТЕВОМ ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ. 

Права  и основна  обавеза СВОС-а је да унапређује и заштити интересе својих 
чланова, побољша услове рада и материјални положај, што је  увођењем солидарног 
пореза  и забраном запошљавања  доведено у питање. Увођењем солидарног пореза крши 
се  уставни принцип о једнакости грађана пред законом. Изузимање једног дела 
запослених и опорезивање њихових доходака према неком специјалном закону 
представља нарушавање јединства правног поретка Србије. 

У Закону о високом образовању,Члан 2. стоји:"Делатност високог образовања  
од посебног је значаја  за Републику Србију и део је међународног, а посебно 
европског, образовног, научног односно уметничког простора".  

Зато СВОС ТРАЖИ  да се суштински промени однос према финасирању  високог 
образовања  и његов друштвени статус у Србији. 

 
С поштовањем, 

                                               
                                                                            в.д.Председника СВОС-а 

 
Светлана Пуцаревић 
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