
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
ЈЕДИНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА                            СИНДИКАТ  ''НЕЗАВИСНОСТ''  

                               

ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР 
 

  У протеклих годину дана све иницијативе репрезентативних синдиката Републичког 

геодетског завода, Јединствене организације синдиката и Синдиката НЕЗАВИСНОСТ, за 

изналажењем системског решења за питање плата и примања запослених су  одбачене од стране 

надлежних министарстава и Владе РС. Последња Одлука Владе РС о одлагању примене Закона о 

систему плата у јавном сектору као и неприхватање предлога синдиката за утврђивањем посебних 

коефицијената за ''катастарске службенике'' и дефинисањем истих у одредби Закона о државним 

службеницима отвара још један период неизвесности и стрепње за запослене у Републичком 

геодетском заводу. На основу одредби Споразума о окончању штрајка потписаног 22.12.2015. године 

као и све извеснијих проблема у усклађивању примања запослених са повећањима основице за 

обрачун зарада и ограничавајућим ефектима Извештаја буџетске инспекције, што ће директно 

неповољно утицати на материјални положај запослених, синдикати РГЗ-а су забринути за даљу 

егзистенцију запослених. Са друге стране обим послова и прелазак на електронски систем пословања 

који изискује додатно ангажовање и залагање запослених је у директној супротности са падом 

стандарда и примања запослених. Позитивни резултати  и спровођење реформи у последњих неколико 

година су евидентни и признати од свих међународних институција које прате рад РГЗ-а. У атмосфери 

повећања зарада у јавној управи запослени у РГЗ-у су једини заобиђени и у том смислу 

дискриминисани и оштећени.  

 У циљу скретања пажње јавности и представника надлежних институција и Владе РС као и 

наставку борбе за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених, по препоруци Збора 

запослених на заједничком састанку репрезентативних синдиката РГЗ-а  донета је следећа 

  

О Д Л У К А 

 

Запослени у РГЗ-у ступају у ШТРАЈК од 12.12.2018. год. у свим организационим јединицама 
РГЗ-а у Републици Србији. 

Захтеви штрајка су: 

 

1. Да се примања запослених из октобра 2014-е године увећају за претходно увећање од 

5% као и да се најављено повећање од 7% примени од 01.01.2019. год. у складу са 

одлукама Владе РС, 

2. Од предлагача Закона о платама државних службеника и Закона о изменама и 

допунама закона о државним службеницима, Владе РС, синдикати захтевају да још 

једном размотре  поднете предлоге синдиката који су усаглашени са менаџментом 

РГЗ-а и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

3. Од Владе РС и Министарства финансија, синдикати захтевају да обезбеде средства у 

Буџету за несметано функционисање РГЗ-а, примања запослених по потписаном 

Споразуму као и за плате новопримљених радника по окончању расписаног конкурса, 

4. Синдикати РГЗ-а захтевају од Владе РС да утврди одговорност представника 

Министарства државне управе и локалне самоуправе због непоступања у правцу 

изналажења системског решења за запослене у РГЗ-у. 

 

У Београду 06.12.2018. године 

 

Јединствена организација синдиката                                  Синдикат НЕЗАВИСНОСТ РГЗ 

Председник Дијана Константиновић                                     Председник Зоран Благојевић 

__________________________________                            ______________________________ 

                                                                 Штрајкачки одбор  

                                                 Председник                                           
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