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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ  

Обрачун плата запослених никако не може бити повод за штрајк у Републичком геодетском заводу 

иако то гласноговорници синдиката упорно истичу. У прилог овој тврдњи наводимо следеће:  

- Плате су службеницима РГЗ-а исплаћене 20. фебруара, а до данас, 28. фебруара ни један 

запослени РГЗ-а од преко 3000 радно ангажованих, па ни један члан сидиката, није упутио 

Одељењу финансија писмену примедбу на лош обрачун плате како би по тој притужби 

руководство могло да реагује.  

- Додатним увидом у исплатну документацију утвђено је да су службеници катастра Нови Сад 

2 остали ускраћени за надокнаде које је требало да одобри шефица Одсека те службе 

Татјана Самарџиja, која је истовремено и председница штрајкачког одбора и чланица 

синдиката АСНС, дакле иста она особа која сад позива на штрајк, а довела је до тога да њени 

запослени имају ниже обрачунате плате. При том треба нагласити да службеници катастра 

Нови Сад 2 нису у штрајку. Такође, они нису уппутили ни примедбу да обрачун сати за 

исплату зарада, вероватно због страха од синдикалних притисака.  

- 27. фебруара у штрајку је било 18 од преко 170 служби катастра, што јасно говори да овај 

нови штрајк нема подршку већине запослених, па чак ни већине чланова синдиката.  

- У 4 службе за катастар непокретности Вождовац, Звездара, Палилула и Раковица, које се 

налазе у улици 27. марта 43-45, није било обуставе рада самих служби, већ је неколицина 

синдикалних активиста физички блокирала једнокрилна врата за улазак у писарницу и на тај 

начин насилно спречила грађане да уђу у просторије државне институције. Истовремено су 

и службеници писарнице који су желели да раде били у томе спречени.  

Горе наведене чињенице јасно указују на то да штрајк нема подршку запослених већ се ради о 

перформансу и незапамћеном насиљу над институцијом које, уз политичке инструкције из 

централа гранских синдиката АСНС и Независност, изводе њихови представници у РГЗ-у са 

циљем да се генерише незадовољство код грађана и привредних субјеката.  

Према сазнањима руководства Републичког геодетског завода, опструкција рада и нарушавање 

угледа РГЗ-а, спроводи се уз јаку подршку политичара и бизнисмена којима сметају успешно 

спроведене реформе у РГЗ-у, а које су награђене домаћим и међународним признањима. 

Уведена системска решења у радне процедуре катастра избрисала су простор за корупцију и 

малверзације и учинила катастар непокретности транспарентним, поузданим, ефикасним и 

лако доступним, чак и на мобилним телефонима, за све грађане и привреду Србије. Ипак оваква 

решења сметају моћним појединцима који би да „лове у мутном“.  



Републички геодетски завод још једном апелује на све државне органе да хитно реагују и  

предузму активности из свог делокруга рада како би се осигурао несметан рад институција 

система. Блокада рада катастра није само блокада једне институције већ ствара ланчану 

блокаду више ресора Владе Републике Србије  као што су Министарство правде, Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство привреде итд. На састанку 

Међуресорне радне групе за утврђивање стратешког развоја РГЗ-а и будућег статуса запослених, 

на чијем формирању су инсистирали синдикати, а Влада прихватила, представници руководства 

РГЗ-а поставиће питање какав је сада статус Споразума о прекиду штрајка и да ли је неазконитим 

поступањем синдиката једнострано раскинут закључени Споразум.   

Руководство РГЗ-а у потпуности разуме незадовољство и бес грађана којима су у неколико 

служби за катастар, током јучерашњег и данашњег дана, ускраћена законом прописана права, а 

у појединим случајевима нарушено и достојанство противзаконитим физичким спречавањем 

приступа службеним просторијама. Извињење које су упутили синдикати је неискрено и дубоко 

лицемерно и руководство га сматра неприхватљивим.  

Институт штрајка, као једног од цивилизацијских достигнућа човечанства у борби за права 

радника, данас је злоупотребљен за реализацију личних интереса малог броја појединаца.  

Руководство сматра својом обавезом да са јавношћу подели и стечена сазнања о члановима 

штрајкачког одбора. Међу њима се налазе особе правноснажно кривично осуђене због насиља, 

правноснажно дисциплински кажњене, лица која су дужи временски период одсуствовала са 

посла због различитих психичких, физичких и других здравствених тегоба и лица са сталним 

запослењем у синдикату. На жалост, стиче се утисак да је то плански одабрана гупа којом се 

лако може манипулисати из центара гранских синдиката. Тужно је што ову групу чине лица која 

су слика и прилика ликова сатиричних емисија и што они снажно утичу на слику која се ствара у 

јавности о државним службеницима иако у Републичком геодетском заводу ради велики број 

вредних, одговорних и стручних инжењера, техничких лица, правника, програмера.  

Руководство РГЗ-а уверава грађане да предузима све мере како би се умањиле последице 

настале због бесмислене авантуре синдикалних лидера и моли за разумевање због обима 

проблема са којима се менаџмент суочава у покушају да обезбеди редован рад и 

функционисање Републичког геодетског завода.  
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