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Поштоване колеге, на састанку Штрајкачког одбора одржаном 26.02.2019. године
разматрана је ситуација у Републичком геодетском заводу настала након доношења
одлуке о ступању у Штрајк. Констатовано је да Републички геодетски завод и Влада РС
у односу на постављене услове нису предузели ништа на отклањању постојећих
проблема и поштовању Споразума којим је прекинут претходни штрајк. Запосленима у
СКН Нови Сад 2, СКН Србобран и Одсеку Водова Панчево исплаћена су примања без
обрачунатих додатака. Тиме је прекршена одредба Споразума о усклађивању укупних
плата са одлуком о увећању основице. Поред тога није спроведена у дело ни одредба о
покретању надзора над радом руководства РГЗ-а од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Одредбе о формирању Одбора за праћење
примене и спровођења Споразума нису спроведене што је и довело до погрешних
тумачења и његове примене.
Представници синдиката су изнели своје ставове у односу на све израженије
притиске на запослене у погледу захтева за потписивањем спискова и условљавањем
организовања прековременог рада. Опште мишљење је да је у Споразуму јасно
дефинисано да се за све запослене гарантује затечени ниво примања тј. укупне плате
увећан за 7% колико је одредила Влада РС у својој одлуци. Одговорност за
непоштовање ове одредбе Споразума је пре свега на директору и руководству РГЗ-а. У
том смислу је потврђена и оправданост захтева за утврђивањем одговорности и смене
директора и руководства РГЗ-а.
У дискусији је изнето више предлога међу којима је великом већином присутних
гласова потврђена раније донета Одлука сва три синдиката о ступању у ШТРАЈК од
27.02.2019.године у свим организационим јединицама Републичког геодетског завода.
Почетак Штрајка је у 7.00 часова и спроводиће се по раније донетим упутствима стим
што ће иста бити допуњена упутством о поступању са нотарским записима и
предметима из обједињене процедуре.
Штрајкачки одбор је изабрао за председницу штрајкачког одбора Татјану
Самарџију испред Синдиката запослених РГЗ-а АСНС, запослену у СКН Нови Сад 2.
Поред председнице Штрајкачког одбора у Преговарачки тим су изабрани овлашћени
представници синдиката: Дијана Константиновић и Нада Вечански испред ЈОС, Зоран
Благојевић и Небојша Пејчиновић испред Синдиката НЕЗАВИСНОСТ И Стеван
Тодоров испред Синдиката запослених РГЗ-а АСНС.
За односе са јавношћу испред штрајкачког одбора је изабран Небојша
Пејчиновић.
У оквиру дискусије о последњим Саопштењима директора у којима се наводе
политички мотиви овога штрајка усвојен је јединствен став да су овакве интерпретације
потпуно неистините и неосноване. Све одлуке које синдикати доносе су аутономне и без
икаквих утицаја са стране и искључиво усмерене ка одбрани интереса запослених.
Понашање директора и руководства указује да је основа проблема у погрешним
одлукама и њиховом спровођењу и одсуству било какве координације на релацији
руководства и запослених. Гаранције Владе РС коју је заступао министар Зоран
Ђорђевић нису биле довољне за руководство РГЗ-а и спровођење Споразума за све

запослене, што указује на самовољу и бахатост истих, а што је један од основних узрока
одлуке о штрајку. У том смислу и питање одговорности руководства треба посматрати и
у контексту одлуке о укидању и умањењу додатка у 2018. години којом су запослени
драстично оштећени.
Поштоване колеге, сви чланови Штрајкачког одбора су исказали велики степен
јединства и солидарности. Са уверењем да ће овај Штрајк коначно довести до
успостављања реда у функционисању РГЗ-а и показати да се са интересима и судбином
запослених нико не може играти без последица.
С поштовањем.
У Београду 26.02.2019 год

ПРЕДСЕДНИК ШТРАЈКАЧКОГ ОДБОРА
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Татјана Самарџија, дипл. инж. геод.

