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Господо, истина је најбоље оправдање, а признање се третира као олакшавајућа 

околност! 
 

Запослени у Пореској управи, сада порески службеници, добили су повећање плате иако 
Закон о Буџету прописује да су сви замрзнути, као и договор са ММФ!  

 
Супротно томе, током марта 2009. године, док су други остајали без посла и док су 

другима смањиване плате због светске економске кризе, по хитном поступку, испод жита, 
скривено од очију јавности, ви сте изменили Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, на основу којег сте омогућили повећање зарада само пореској администрацији. 
Тако сте пореске службенике изузели из Закона о платама државних службеника и намештеника 
и довели у неравноправан положај остале запослене који су разврстани као државни 
службеници и намештеници  (судски, тужилачки, царински итд). 

 
Сматрамо да је овакво понашање неморално и да сте тиме извршили дискриминацију у 

односу на запослене у другим државним органима, чиме сте учинили и повреду закона. Ви сте 
дужни да са посебном пажњом бринете о законитости рада, а управо ви супротно чините. 
Пореске службенике сте повластили и ставили изнад осталих, док су други запослени у 
државним органима због тога доведени у неповољнији положај.  

 
Посебно незадовољство изазива понашање премијера због непринципијелности, јер 

премијер мора једнако да води рачуна о свима. Премијер је, самим тим, што је дозволио такву 
измену закона, учинио две повреде. Прва, прекршио је Закон о Буџету у делу који се односи на 
замрзавање зарада директним и индиректним корисницима Буџета, а друга, показао је 
различито поступање и неједнак третман. 

 
Министарка правде је најодговорнија за убедљиво најлошији материјални положај 

запослених које представља, јер је својим пристајањем за измену закона, дозволила да 
запослени у правосуђу буду на овакав начин дискриминисани и оштећени. 

 
И на крају, шта ради министар за рад који је дужан да спречава дискриминацију било 

које врсте? Или, можда, ово није дискриминација зато што сте је озаконили?! 
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