
 
REPUBLIC OF SERBIA 

REPUBLIC GEODETIC AUTHORITY 
Date: March 21st, 2019 

Bulevar Vojvode Misica 39 
Belgrade 

Phone :+381 11 7152602  

 

Attn: 
International Trade Union Confederation (ITUC) 
5, Boulevard du Roi Albert II 
B-1210 Brussels, Belgium 
 
European Trade Union Confederation (ETUC) 
5, Boulevard du Roi Albert II 
B-1210 Brussels, Belgium 
 
European Public Service Union 
40, Rue Joseph II 
Box 5 
1000 Brussels, Belgium 

 

 

Поштовани, 

 

Ово писмо је припремљено од стране руководства Републичког геодетског завода (РГЗ) 

и одговор на писмо упућено 13. марта 2019. године од стране Савеза самосталних 

синдиката Србије, Савеза синдиката "Независност" и Удружења Слободних и независних 

синдиката. Мишљење је руководства РГЗ-а да бисте ценили информације које имају обе 

стране. Руководство РГЗ изражава жаљење што сте били доведени у заблуду у писму 

које су вам послали синдикати и да су њихови лидери ставили Европски синдикат јавних 

служби (ЕПСУ) у позицију да се осрамоти пред Владом Србије тако што су послали писмо 

подршке штрајкачима међу који су и они који су починили кривична дела. 

 

Ево наших одговора по тачкама: 

 

1. РГЗ поштује међународне конвенције као што су конвенције ILO 87 и 98 и сва права 

синдиката. Руководство РГЗ-а доделило је посебне канцеларије у улици Краљице 

Наталије у Београду, како би омогућило синдикатима да слободно раде и организују 

своје активности. Поред тога, додељено је службено возило као подршка синдикалним 

активностима. Синдикати такође могу слободно организовати своје активности ван 

Београда, у локалним катастарским службама широм Србије и то и чине. Каже се да 

постоји "драстично кршење основних радних права и слободе синдикалних активности", 

међутим, у писму које вам синдикати шаљу нема аргумената који би поткрепили ову 

тврдњу. 



 

2. Писмо синдиката наводи да је "споразум прекршен одмах након следеће исплате 

плата", међутим, нема аргумената који би то подржали. Није било притужби у обрачуну 

плата. Одељење за финансије је израчунало плате запослених у складу са Законом о 

платама државних службеника и "Споразумом о окончању штрајка" који је потписан 21. 

јануара 2019. године. То је више пута проверавано, а Одељење за финансије РГЗ-а није 

примило жалбе до 15. марта 2019. године, када је 8 запослених, из Новог Сада и Панчева, 

доставило додатну документацију за плаћање прековременог рада. Документи су одмах 

прихваћени од стране финансијског одељења и плате су прерачунате истог дана. 

Шефица једног одељења у Новом Саду, која је уједно и председница штрајкачког 

одбора, Татјана Самарџија, одбила је да одобри прековремене сате и њени запослени 

нису плаћени за прековремени рад јер није било правне основе за то. Она је такође 

позвала друге запослене у РГЗ-у да прекрше одредбе Споразума, што је основа за правно 

заснован обрачун плата. 

 

3. Није директор тај који је отпустио председнцу синдиката Мирјану Јовановић и њеног 

сина Милоша Јовановића. Дугогодишњи лидер синдиката ЈОС чији је мандат 

председника истекао 2018. године Мирјана Јовановић осуђена је на 8 месеци затвора 

због кршења радне етике, након што је признала кривицу, па је по сили закона 

отпуштена. Њен син Милош Јовановић није отпуштен, већ је његов уговор истекао 31. 

децембра 2018. године. 

 

4. У свом писму синдикати су тврдили да су постојали “физички напади на штрајкаче”. 

Просторије РГЗ-а су покривене видео надзором и могуће је видети да није било 

физичких напада на штрајкаче. Нажалост, постоје појединци који саботирају рад РГЗ-а и 

ометају синдикате и раднике. Чланови штрајкашког одбора Дијана Константиновић и 

Предраг Миљковић иду тако далеко да физички спречавају грађане да дођу до шалтера 

у највећој писарници у Србији, упркос томе што зарађују за живот од тих самих грађана, 

иако им је обавеза да буду сервис тим грађанима. Запослени у службама катастра такође 

су изненађени насилним деловањем штрајкачког одбора, који упада у канцеларије 

канцеларије начелника, без најаве или једноставног куцања на врата. У неким службама, 

запослени који желе да раде, изложени су вербалном насиљу, а штрајкачи их називају 

неморалним. 

 

5. Такође, синдикати доводе у заблуду да директор треба да се састане са њима како би 

размотрили и пронашли решења. Држава (Република Србија) је послодавац запослених 

у РГЗ, а плате су дефинисане Законом о платама државних службеника, тако да се о 

плтама може преговарати само са Владом Србије, а не са директором РГЗ. Због тога је 

Споразум о окончању штрајка потписан од стране министра рада, запошљавања, 

борачких и социјалних питања који је делегиран да представља Владу. 

 

Споразум о окончању штрајка упућен је Влади Србије од стране штрајкачког одбора као 

коначни документ, без могућности преговарања, по систему "кључ у руке". Влада је 

прихватила и потписала тај документ као такав, чиме је у потпуности прихватила захтеве 

штрајкашког одбора. Споразумом се одобрава запосленима РГЗ-а да имају продужени 

прековремени рад и одређено достављање потребне документације. Руководство РГЗ 

је у потпуности поштовало споразум приликом обрачунавања плата; међутим, 

штрајкачки одбор је одлучио да прекрши своје захтеве и затражио од запослених да не 



поднесу сву потребну документацију потребну за законско обрачунавање плата. 

Руководство РГЗ-а не може дати одговор зашто су то учинили синдикални лидери. 

 

Тачно је да је у РГЗ ангажовано око 3.000 запослених, али само 40 њих није доставило 

комплетну документацију за обрачун прековремених сати. 

 

Од 170 катастарских служби у Србији, само 22 су изјавиле да су у штрајку, па штрајкачки 

одбор нема подршку већине запослених. 

 

6. Помоћник директора за стратешки развој и шеф правног одељења делегирани су да са 

Штрајкачким одбором разговарају у име руководства РГЗ о свим питањима везаним за 

обрачун плата и друга отворена питања, али нико их није контактирао из штрајкачког 

одбора. 

Недостатак темеља за овај штрајк се може приписати чињеници да је директор РГЗ-а, Борко 

Драшковић, добио признање Реформатор године за 2018. У радним процедурама катастра 

уведена су системска решења која блокирају простор за корупцију и злоупотребу, чинећи тако 

катастар транспарентним, поузданим, ефикасним и лако доступним, чак и на мобилним 

телефонима, за све грађане и предузећа у Србији. Према најновијем Индексу глобалне 

транспарентности у области некретнина за 2018. годину, Србија је достигла прво место у Европи 

и пето место на глобалном нивоу по напретку оствареном од 2016. године. 

Директор РГЗ Борко Драшковић је креатор идеје Crowd SDI, која је представљена на Првој УН 

Конференцији о геопросторним информацијама у Кини и члан je Комисије експерата 

Уједињених нација за управљање глобалним геопросторним подацима (УН-ГГИМ). 

Адресни регистар је побољшан коришћењем иновативних савремених технологија од глобалног 

значаја, а страни универзитети шаљу предлоге за стажирање својих студената у Републичком 

геодетском заводу. Катастарске мапе су дигитализоване за целу Србију, а све земљишне књиге 

су скениране и ускладиштене у бази података Дигиталног архива РГЗ-а. 

Светска банка је препознала улогу РГЗ-а у реформи законског оквира, са циљем да се повећа 

број жена које имају приступ земљишту и власништву над имовином, а Борку Драшковићу је 

додељено признање за допринос студији „Жене, бизнис и закони“ 2018 ”. 

Једно од најзначајнијих достигнућа директора РГЗ-а је објављивање два конкурса за стално 

запослење у РГЗ: 455 радних места у априлу 2018. године и додатних 107 места у децембру 2018. 

године. Још једно посебно достигнуће је редовно организовање добровољног давања крви два 

пута годишње, за које је РГЗ добио посебно признање од стране Института за трансфузију крви 

Србије. 

Руководство РГЗ позива представнике Међународне конфедерације синдиката, Европске 

конфедерације синдиката и Синдиката Европске Уније за јавне службе да посете РГЗ како би 

лично проверили да тврдње синдиката нису тачне. Све реформе имплементиране у РГЗ су у 

складу са стандардима ЕУ и потписаним уговором са Светском банком. Циљ РГЗ-а је да катастар 

учини транспарентним, поузданим, ефикасним и лако доступним, али постоји одређени отпор 

тим променама и артикулишу га синдикални лидери и чланови штрајкачког одбора. 

Руководство РГЗ-а још једном изражава жаљење што сте били заведени од стране појединаца 

који нису часни представници синдиката. 



Ово писмо ће такође бити прослеђено Светској банци, премијеру, заменику премијера и 

министру грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, министру за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, представницима синдиката у Србији и РГЗ и српским медијима. 


