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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Поштоване колеге, последњих дана сви запослени а и најшира јавност су суочени са
незамисливом количином лажи, инсинуација, полуистина упакованих у спиноване и наручене
текстове са циљем дезинформисања и замене теза у односу на штрајк који је у току. Основни узрок
незадовољства запослених и доносилац одлука, које су пре свега умањиле њихова примања, дакле
руководство РГЗ-а и директор Драшковић лично, по угледу на највештије манипуланте, покушава да
промени стварност. Константно понављање неистина и вешта злоупотреба полуистина у појединим
медијима који су иначе познати по ''провереној објективности'' и ''професионализму'' користи се за
деградацију представника синдиката, учесника у штрајку и свих до сада постигнутих Споразума и
договора са Владом РС.
Најновији наводи у листу ''Информер'' о могућој блокади рада катастра у Нишу су готово
невероватни. Служба која је у штрајку треба да буде блокирана након тога што ће запосленима бити
умањена примања тј. укупне плате. Разлог је тобоже деловање тамошње председнице синдиката и
опструкција доношења решења о додатцима за запослене. Чиме је то Мирјана Јовановић утицала на
начелника СКН Ниш да не донесе решење о прековременим сатима, није наведено. Добро је познато
какав је однос између начелника СКН Ниш и Мирјане Јовановић па се заиста поставља питање на
који начин је могуће повезати ово двоје људи у било какав контекст опструкције. Истина је да је
начелник инсистирао да се одраде прековремени сати што је противно Споразуму и што је
неприхватљиво за синдикат а и за све запослене у РГЗ-у.
Синдикати и Штрајкачки одбор су унапред добили информације да ће доћи до оваквог расплета
ситуације али нису претпоставили да ће се кривица преношење овлашћења и непостојећу
комуникацију и координацију са нижим руководиоцима ставити на терет синдиката и запослених.
Прича о личним интересима и случају колегинице Јовановић је незахвална пре свега што се још увек
одвија другостепени поступак по жалби. Било какав коментар је неумесан осим констатације, да је РГЗ
чекао више од 15 месеци за доношење решења о престанку радног односа. Посебно, зашто је то
учињено у току штрајка као и због чега је њеном сину прекинут ангажман на одређено након 10
година проведених у СКН Ниш. Ко је у овом случају злонамеран лако је закључити а синдикати су о
овоме обавестили и чланове Социјално економског савета Републике Србије.
Оваквих случајева у којима ће бити умањења зарада тј. укупних плата на аконтацији за фебруар
биће вероватно још. Синдикати су све ово и покренули да би се ситуација спречила и обезбедила
примена Споразума онако како је и договорено. Сведоци ових навода су управо представници Владе
РС, министар г. Зоран Ђорђевић, шеф кабинета премијерке г. Милош Поповић, Миритељка г-ђа
Верица Хрнчјар као и директор Агенције за мирно решавање радних спорова г. Миле Радивојевић.
Напред поменути могу да посведоче да су одредбе Споразума које се односе на повећања укупних
плата и исплату додатака у сам Споразум унете као предлог директора РГЗ-а и да су синдикати једино
инсистирали да се употреби формулација ''укупна примања'' уместо ''укупна плата'' што је био предлог
Владе РС који је прихваћен. Дакле онај који је писао текст Споразума који се крши и не спроводи, има
проблем са његовим тумачењем. У том контексту се намеће питање чије су намере да се Споразум
опструише и са којим циљем. Према наводима директора у неким саопштењима, може се закључити
да су запослени склони самоповређивању а чини се и самоумањивању сопствених зарада. Да ли има
икога у РГЗ-у ко може да поверује у овакве небулозне тврдње па чак ни међу члановима новог
синдиката који формира Директор лично? Шта је стварни разлог оваквог необичног понашања?
Синдикати мисле да се ради о последњем покушају да се активира прича о трансформацији РГЗ-а у
привредно друштво. Изгледа да стварно постоје налогодавци ван РГЗ-а, али да они нису у спрези са
синдикатима. У више навратa смо били сведоци, веома ватреним и непријатним разговорима између
директора РГЗ-а и представника Владе РС по овом питању. Став министра Ђорђевића је да ће се РГЗ
трансформисати у складу са интересима Републике Србије а да су мишљења страних моћника као и
неких невладиних организација у другом плану.

Прича о залагању за нулту толеранцију на алкохол је управо нешто на чему су представници
синдиката инсистирали у разговорима са руководством. Уместо да агенција која се бави физичкотехничким обезбеђењем РГЗ-а, добије овлашћења да по пријави изврши тестирање на алкохолисаност
она је добила овлашћење или наредбу за пребијањем запослених. Акохолисаних руководилаца има на
претек а да има и оних који су на некој другој врсти наркозе можемо закључити из текстова и изјава
које се појављују у јавности последњих дана. Синдикати се поред свега залажу и инсистирају на
обавезним лекарским прегледима и испитивању психо-физичких способности посебно за руководећа
радна места која су по свом карактеру изложена стресу. Видљиво је несналажење неких колега са
теретом обавеза и одговорности посебно у контексту пренетих овлашћења и неопходности
преузимања туђих надлежности.
Поштоване колеге, сви запослени који су у прилици да читају саопштења и информације које
стижу са различитих страна знају истину. Нама у РГЗ-у је све сасвим јасно. Да ли је то сазнање
довољно да се коначно сви и ујединимо и покажемо праву снагу која ће превентивно спречити сваки
вид махинације и манипулације са нашим интересима. Одговоре на ово питање даће дешавања у
наредним данима. Треба размишљати не за себе и данас, већ за колектив и за будућност. Нема РГЗ-а у
будућности ако се не изборимо за јединственост организације, а то подразумева и јединствену борбу.
Ако је РГЗ у питању онда се он мора бранити и у Београду, Нишу, Крагујевцу, Новом Саду али и у
Прокупљу, Новом Пазару, Лесковцу, Мајданпеку, Бору, Книћу, Жабљу и др. местима. Нема нама
помоћи осим сопствених снага. Наредних дана ће притисци и уцене бити још јачи. Уместо решавања
постојећих проблема ствараће се и фабриковати други. Све са намером да се постигнути Споразуми
анулирају, да се уведе диктатура и да се било какав синдикални рад угуши. Још једном подсећамо на
читање приче о ''Царевом новом оделу'', заиста је поучна. О активностима које су планиране за
06.03.2019. године биће те правовремено обавештени. У прилогу достављамо Отворено писмо које
смо упутили Директору РГЗ-а са неколико питања на које очекујемо искрене одговоре. Запослени који
случајно знају одговоре на нека од питања могу да их доставе штрајкачком одбору у писаној форми
или путем фејсбука.
С поштовањем.
У Београду 05.03.2019 год
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