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Поштована председнице владе,  
 

У име Међународне конфедерације синдиката (МКС) и Европске 
синдикалне конфедерације (ЕКС) изражавамо велику забринутост због 
драстичног кршења основних синдикалних права и слободе синдикалног 
деловања од стране Републичког геодетског завода и Владе Републике 
Србије.  

Дуготрајна борба у овој државној установи, чији је циљ била заштита 
одређених егзистенцијалних интереса, имала је за последицу неколико 
штрајкова. Последњи је завршен 21. јануара 2019. потписивањем споразума 
између синдиката и Владе Републике Србије. Оптуштањем председника 
синдиката Мирјане Јовановић и њеног сина Милоша Јовановића, запосленог 
у експозитури у Нишу, тај је споразум одмах прекршен.  

Сва три синдиката присутна у Републичком геодетском заводу 
једногласно су донела одлуку да ступе у штрајк, у складу са законом. Уместо 
да решава горуће проблеме, послодавац се одлучио за прогон синдикалних 
представника, користећи притом сва средства пропаганде и вршећи  
притисак на запослене.  

Откази, премештања, физички обрачуни са штрајкачима и 
фабриковање неистинитих информација о наводној политичкој позадини 



штрајка само су део арсенала који је коришћен у борби против легитимних 
представника синдиката.  

Важно је подсетити да је Србија ратификовала Конвенцију 87 МОР (о 
слободи удруживања и заштити права на организовање) и Конвенцију 98 
МОР (о праву на организовање и колективно преговарање) и да је влада 
стога одговорна за обезбеђење и унапређење ових људских и синдикалних 
права, како на законодавном нивоу, тако и у пракси.  

Поред тога, Србија је земља-кандидат у преговорима за приступање 
Европској унији и обавезала се да ће спроводити Правне тековине ЕУ. Иако  
законодавни и институционални оквир који подржава људска права и 
социјални дијалог постоји, настала ситуација практично поништава напредак 
постигнут у поштовању Тековина.  Стога је нужно да влада промени своју 
политику и своје активности усклади са европским амбицијама и обавезом 
поштовања основних радничких права и очувања функционалног социјалног 
дијалога.  

МКС и ЕКС осуђују поступке владе у улози послодавца и указују на то да 
је дискриминација синдиката један од најозбиљнијих облика кршења 
слободе удруживања и да због чланства у синдикату или легитимних 
синдикалних активности нико не сме бити отпуштен.  

МКС и ЕКС позивају владу да забрани и конкретно санкционише сваки 
вид дискриминације синдикалиста везан за радни однос. Заштита од такве 
дискриминације подједнако треба да се односи и на чланове синдиката и на 
синдикалне руководиоце.  

Исто тако, МКС и ЕКС захтевају да Влада Републике Србије као 
послодавац сместа испоштује право на колективно преговарање државних 
службеника у Републичком геодетском заводу и прихвати га као главно 
средство за решавање спорова.  

Примите наше искрене поздраве,  

              Шаран Бароу                                                   Лука Висентини 

        Генерални секретар                                         Генерални секретар 

                     МКС                                                                        ЕКС 

 



МКС иначе представља 207 милиона радника, учлањених у 331 
синдикалну организацију, у 163 државе и територије.  

ЕКС представља и говори у име 45 милиона радника, учлањених у 90 
синдикалних организација, у 38 европских држава, као и  у име 10 европских 
гранских федерација.  

Копија овог писма послата је:  

- Зорани Михајловић, заменику Премијера и министру за 
грађевинарство, транспорт и инфраструктуру (cabinet@mgsi.gov.rs) 

- Зорану Ђорђевићу, министру за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања (cabinet@minrzs.gov.rs) 

- СССС-у (sindikatsrbija@gmail.com) 

- НЕЗАВИСНОСТ-и (sekretar@nezavisnost.org и 
internationaldepartment@nezavisnost.org) 

- АСНС-у (asns@asns.rs)  

      


