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Најмање 35.000 динара за минималац у 2021. 

Синдикати остају при ставу да треба изједначити минималну цену рада са минималном 
потрошачком корпом, која износи око 37.500 динара, али не пристају на повећање које је ниже 
од 17 одсто у односу на актуелну цену 

Преговори државе, синдиката и послодаваца о новој минималној цени рада за 2021. годину још 
нису званично почели, али би први неформални састанак о тој теми могао да буде одржан већ 
крајем ове седмице. Синдикати увелико припремају своје предлоге, док су у Савезу 
самосталних синдиката Србије чак прилично конкретни. 

Већ сада знају да неће пристати на то да минималац у наредној години буде испод 35.000 
динара. Тренутно он износи 30.022 динара, то јест 172,54 динара (нето) по радном сату. 

Душко Вуковић, потпредседник овог савеза, истиче да синдикат остаје при ставу да треба да се 
изједначи минимална цена рада са минималном потрошачком корпом, која износи око 37.500 
динара. 

– То је оно с чиме ћемо сигурно иступити у овогодишњим преговорима, иако ће бити тешко за 
очекивати да се сусретну минималац и корпа. Ипак, нешто испод чега нећемо ићи јесте 35.000 
динара, то јест тражићемо да се минимална зарада повећа за најмање 17 одсто – конкретан је 
Вуковић. 

У УГС „Независност” засад не иступају у јавност са коначним идејама око предлога нове цене 
минималца. Истичу да су припремили предлог који још није прошао органе синдиката, због 
чега га и не износе у детаље. 

Кажу да се и даље стреми ка томе да у наредном периоду минимална зарада буде изједначена 
са минималном потрошачком корпом. 

Зоран Ристић, економски саветник у УГС „Независност”, сматра да, иако је ситуација у 
привреди погоршана због појаве вируса корона, треба наставити истим путем када је реч о 
њиховом изједначавању. 

– Основна теза је да минимална зарада треба да покрије минималну потрошачку корпу, која 
сада износи око 37.500 динара. Будући да је сада  минималац на око 80 одсто у односу на 
корпу, ипак није реално очекивати да се ове године потрошачка корпа и минималац изједначе, 
али јесте оствариво да се настави рад на томе – додаје Ристић. 

Од 1. јануара 2020. минимална цена рада износи 30.022 динара, то јест 172,54 динара (нето) по 
радном сату, чиме је у односу на 2019. минималац повећан за 11,1 одсто. 

Овај месечни износ важиће до краја ове године, јер је Влада Србије још средином септембра 
прошле године усвојила одлуку о висини минималне цене рада за 2020. 
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Иначе, ово је било најзначајније повећање минималне зараде досад, похвалили су се тада 
представници власти, док повећање минималца за 3.000 динара ипак није превише 
обрадовало ни синдикате ни послодавце, јер су први тражили повећање за најмање 20 одсто, а 
други пет до шест процената. Од око 2,1 милиона запослених, на минималну зараду у Србији 
засад може да рачуна око 350.000 радника, који чине више од 15 одсто укупног броја 
запослених. 

У претходне четири године минималац је порастао за око 42 одсто, али упркос расту из године 
у годину, ипак је и даље низак и остаје испод 500 евра. Први разлог за то је, како сматрају у 
синдикатима, веома ниска основица, а други што просечна плата расте спорије, и то условљава 
нижи минималац. 

 

У првој половини 2020. дефицит буџета 304,8 милијарди динара 

Танјуг 

У првој половини ове године остварен је дефицит републичког буџета у износу од 304,8 
милијарди динара, објавило је данас Министарство финансија. 

Приходи су остварени у износу од 579,1 милијарди динара, а расходи су извршени у износу од 
883,9 милијарди динара. 

Само у јуну дефицит је износио 68,3 милијарди динара, наводе у ресорном министарству. 

Министарство финансија 

"У јуну су наплаћени приходи у износу од 123,3 милијарди динара, од чега су порески приходи 
износили 103,9 милијарди динара. Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у 
износу од 44,8 милијарди динара и акциза у износу од 31,8 милијарди динара", наводи се у 
информацији објављеној на сајту министарства. 

Непорески приходи остварени су у износу од 18,3 милијарди динара, а прилив донација у јуну 
износио је једну милијарду динара. 

Када је реч о расходима, они су извршени у износу од 191,6 милијарди динара. Расходи за 
запослене, у јуну, су износили 25,7 милијарди динара, а трансфери ООСО (фонд ПИО, РФЗО, 
НСЗ, фонд СОВО) 33,5 милијарди динара. 

"Субвенције су износиле 44,3 милијарде динара, а остали текући расходи 32,9 милијарде 
динара, с обзиром да је са ових расходних категорија исплаћивана помоћ привредницима и 
грађанима у склопу сета мера за борбу против ефеката пандемије корона вируса", кажу 
надлежни. 

Прелиминарно, на нивоу опште државе у периоду јануар - јун остварен је фискални дефицит у 
износу од 311,5 милијарди динара и примарни фискални дефицит у износу од 248,3 милијарди 
динара. 

Јавни дуг Србије 57,3 одсто БДП-а на крају јуна 
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Јавни дуг Србије износио је на крају јуна 2020. године 26,827 милијарди евра, што чини 57,3 
одсто бруто домаћег производа (БДП) земље, објавило је данас Министарство финансија. 

Према подацима из Макроекономског извештаја Министарства, удео јавног дуга у БДП-у је на 
крају јуна био већи за 0,1 процентни поен у односу на крај маја, када је износио 57,2 процента. 
У номиналном износу, јавни дуг је у јуну порастао за 37 милиона евра са мајског нивоа од 
26,790 милијарди евра. 

На крају јануара 2020, јавни дуг је износио 24,20 милијарди евра, а на крају децембра прошле 
23,94 милијарде евра, што је чинило 52 одсто БДП-а. 

 

 

МИНИМАЛАЦ СТИЖЕ У ПЕТАК: Држава одвојила 18,4милијарде 
динара да помогне привреди 

В. Н. 
 
ДРЖАВА ће у петак, 7. августа, исплатити 60 одсто минималне зараде, односно око 
18.000 динара по запосленом, за 235.372 привредна субјекта у којима ради 1,01 милион 
запослених. 

Министар финансија Србије Синиша Мали је изразио очекивање да ће ова подршка бити 
додатни ослонац привреди Србије, а за ту сврху из буџета државе ће бити опредељено 18,4 
милијарде динара. 

Сваки запослени ће добити око 155 евра. Реч је о мери из другог пакета економских мера који 
је Влада усвојила 30. јула са циљем ублажавања последица насталих услед болести ковид 19, 
вредног 66 милијарди динара. 

Мали је прецизирао да друга уплата следи у септембру, као и да ће за један месец да буду 
одложени порези и доприноси на зараде. 

- Очекујемо да ова мера додатно оснажи привреду у Србији, али и да пружи додатно време 
предузетницима за економско прилагођавање новим околностима - поручио је министар 
финансија. - Уверили смо се да је први пакет мера вредан 5,1 милијарду евра био оправдан, 
јер је исплата минималца, одлагање кредитних и пореских обавеза, помогло предузећима да 
обезбеде ликвидност и не прибегну отпуштању запослених. 

НОВАЦ НАЗАД У БУЏЕТ 

ПОСЛОДАВЦИ који су остварили право на помоћ, а не желе новац, не треба да дирају 
новац са рачуна. Министар финансија је објаснио да ће та средства бити аутоматски 
враћена у буџет, најкасније до 31. октобра. 

Додао је да најновији подаци показују да је Србија, упркос кризи, успела да одржи стабилан 
број запослених и да у другом кварталу ове године у односу на исти период прошле, 
забележи раст броја запослених за 1,6 одсто. 
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Мали је поновио да сви који су добили минималну зараду у јулу, неће морати да се 
пријављују за нови пакет подршке, већ ће бити пријављени аутоматски. 

Министар је напоменуо да послодавци имају обавезу да не смањују број запослених за више 
од 10 одсто у периоду од три месеца од исплате последњег директног давања, односно 
најкасније до краја године. 

НОВИМ ФИРМАМА У СЕПТЕМБРУ 

ЈЕДНА од највећих промена у односу на први пакет мера је што је други пакет усмерен и 
на привредне субјекте који су основани након 15. марта ове године. 

- Ова мера је нека врста подршке почетницима у бизнису, а ми верујемо да међу њима има 
пуно младих људи - казао је Мали. - Новац ће таквим новооснованим фирмама на рачуне 
лећи у септембру, и то у висини од 120 одсто минималне зараде по запосленом. Они треба 
да до 15. септембра поднесу ППП-ПД образац на ком ће као датум доспећа пореза и 
доприноса ставити 5. јануар 2021. године. 

Исплата новца ће се обавити на већ отворени "ковид" рачун и директна давања се могу 
користити искључиво, како је напоменуо, за исплате зарада и накнаде зарада запосленима. 

Мали је прецизирао да је за помоћ привреди и грађанима, рачунајући оба економска пакета, 
укупно издвојено 5,8 милијарди евра, што је 12,5 одсто БДП Србије, а што га чини једним од 
највећих у региону по уделу у БДП, али и шире. 

Истакао је да је уверен да су економске мере које је предузела Влада допринеле да Србија 
прву половину године заврши са падом БДП од свега 0,9 одсто, што је знатно мањи пад, 
указао је, него код других земаља, и оценио да је то одличан резултат имајући у виду у 
каквом се стању налази цела светска и европска привреда. Он је рекао да су остварени 
резултати у другом кварталу ове године бољи од очекиваних. 

  

Економски резултати у другом тромесечју гори од најава, а бољи од очекивања 

Најављивали раст од један, а завршили с падом од 6,5 одсто 
 
Републички завод за статистику из непознатих разлога вратио се објављивању флеш оцене 
кварталног бруто домаћег производа од чега је одустао пре годину дана тврдећи да се 
злоупотребљава и јуче саопштио да је у другом тромесечју ове године БДП смањен за 6,5 одсто 
у односу на исти период 2019. године. 
 
Пише: М. Обрадовић 
     

Томе је вероватно допринело што су председник Србије и председница владе неколико дана 
раније већ увелико користили ове бројке представљајући економске резултате владе. 
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Елем, пад економске активности од 6,5 одсто у једном тромесечју је, звучи невероватно, чак и 
добар резултат с обзиром да је пад БДП-а у ЕУ на основи флеш оцена десетак земаља био чак 
14,4 одсто. 

Према овим подацима само Литванија је имала мањи пад у периоду од априла до јуна -3,7 
одсто, док је следећа била Летонија са -9,7 одсто. 

Дакле, поставља се питање колико је овај резултат добар, односно лош. Пре неколико месеци 
када су објављивани подаци за прво тромесечје, на крилима раста од пет одсто, директор РЗС 
Миладин Ковачевић је гостујући на јавном сервису изјавио да би у другом тромесечју привреда 
могла расти један одсто, да би на крају године била на нули у односу на претходну годину. 

Председник Александар Вучић је у истом периоду оценио да „верује да ће и други квартал, иако 
у априлу ништа није радило, бити са малим минусом, а можда и не, иако су процене биле 
минус седам, осам одсто“. 

С обзиром да друго тромесечје обухвата април када мало шта да је радило, Владимир Глигоров, 
сарадник у Бечком институту за међународне економске студије, каже да је то релативно мали 
пад, „али је скуп јер је дошао уз поновљени епидемијски талас и не мали број смртних 
случајева. То ће имати и негативне последице по трећи квартал, а ризикује се и четврти“. 

Да би се оценили ефекти епидемије, према његовим речима, могућа су три приступа. 

„Ако се упореде 2020. са 2019, то би онда, уз веома високу стопу раста у првом кварталу 
вероватно и уз брзи раст у другој половини прошле године, и посебно у четвртом кварталу 
вероватно довело до пада производње од око четири одсто. А ако се одужи садашње 
епидемиолошко стање, а можда и погорша на јесен, онда можда и до пада од пет посто, а 
зависиће и од јавних финансија.“ 

Уколико би се поредила економска активност током пандемије са онима пре пандемије, 
рецимо последња три квартала прошле године и први квартал ове са истим периодом ове и 
наредне године, ефекат би могао бити према његовој процени, пад од око шест одсто. Трећи 
начин је да се раст ове године упореди са потенцијалним растом прошле године и онда би се 
дошло до пада од три-четири одсто. 

„Коначно могло би се оценити који би био исход да је епидемија стављена под контролу 
рецимо после преласка из карантинског режима на онај са маскама, ограниченим окупљањима 
и смањеним политичким активностима. Пад у другом кварталу би био дубљи, али би опоравак 
био бржи. И што је много важније одрживији и јефтинији и у новцу и у људским животима. 
Тада би вероватно рецесија завршила негде на око три одсто губитка, и то све имајући у виду 
веома високу основу из прошле године. Власти су изабрале ово што се сада одвија да би се 
учврстиле. Тако да ће трошак бити већи, а за стабилност ћемо да видимо“, оцењује Глигоров. 

Резултат привреде у другом тромесечју, а посебно опоравак индустријске производње у јуну 
изгледа да је представљао изненађење за представнике државе. 

Премијерка је истакла да је у пројекцијама најјачег удара кризе планиран пад од чак 14,5 одсто, 
затим се пројекција ублажила на 11,1 одсто. Пре неколико недеља председник је поменуо пад од 
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9,9 одсто, да бисмо стигли до минус 6,5 одсто. Са растом од 5,1 одсто у првом тромесечју 
долазимо до пада од 0,9 одсто за цело полугодиште. 

Међутим, рачунски гледано долази нам тешко време, јер је привредни раст прошле године у 
првом полугођу био прилично низак, на нивоу 2,7 одсто да би у другој половини године скочио 
на 5,5 одсто (4,8 одсто у трећем и 6,2 одсто у четвртом тромесечју). 

Иван Николић, уредник Макроекономских анализа и трендова, истиче да је ово тек флеш 
оцена и да очекује да резултат буде још и бољи када сви подаци пристигну и када се крајем 
августа буде давала коначна оцена БДП-а у другом тромесечју. 

„Сада улазимо у период са знатно вишом базом из прошле године и биће веома изазовно 
задржати економску активност на прошлогодишњем нивоу. Ако бисмо задржали овај ниво 
производње, онда би то значило пад од око три одсто и претпостављам да је ММФ на то 
рачунао код своје пројекције“, истиче Николић. 

Он напомиње да ће посебно бити тешко да грађевинарство достигне тај ниво активности јер је у 
другој половини прошле године порасло за чак 42 одсто у односу на исти период претходне 
године и то пре свега због изградње гасовода Турски ток. 

„Ако индустрија настави активност из јуна (раст у односу на мај 9,5 одсто, а у односу на јун 
2019. раст од 2,5 одсто), уз пољопривреду која ће већ извесно бити добра, постоји шанса да се 
компензује грађевинарство и да на крају године будемо на нули у односу на прошлу годину. На 
БДП ће негативно утицати индиректни порези, пре свега ПДВ који ће бити мањи него прошле 
године. Туризам који је највише погођен чини свега 1,4 одсто БДП-а па је његов ефекат мали“, 
оцењује Николић додајући да ће ипак много зависити и од опоравка региона и Европе. 

Занимљиво је да ће ово бити трећа добра пољопривредна година заредом, а према речима 
Николића, никада се није десило да после одличне године дође још боља. 

За економисту Сашу Ђоговића, аутора „Макроекономских кретања у Србији“, нема дилеме да 
ћемо ове године имати рецесију и то резултат из другог квартала ништа не мења. 

„Пољопривреда ће ублажити пад, у грађевинарству има великих пројеката па не верујем да ће 
оно допринети паду, али скоро све остало хоће. То неће бити довољно да надокнади пад у 
индустрији, саобраћају, туризму, услугама… Колико год говорио о расту од нула одсто, шта год 
то било. Такође, треба очекивати и пад БДП-а у првом тромесечју следеће године због доброг 
првог квартала ове године, а онда од пролећа опоравак. За разлику од других земаља које ће 
имати велики пад, па онда велики раст, тзв. В облик опоравка, код нас ће бити блажи пад, а 
онда и блажи раст следеће године“, оцењује Ђоговић. 

Због блокаде више људи у Србији, већа потрошња 

Огроман раст је забележен у јуну у промету на мало од чак 11,5 одсто у односу на исти период 
прошле године. Стручњаци то објашњавају тиме што је много више људи у Србији у овом 
периоду него ранијих година пошто се не може нигде путовати. То повлачи већу потрошњу у 
малопродаји, а посредно се одражава и на прехрамбену индустрију која је у јуну повећана за 6,3 
одсто у односу на јун лане. 



9 

 

У јуну су још и производња деривата нафте (+44 одсто) и производња рачунара и електронских 
производа (+45,7 одсто) забележили велики раст. С друге стране аутоиндустрија се налази у 
огромним проблемима на нивоу од 53 одсто прошлогодишње јунске производње. Производња 
основних метала је смањена за 15 одсто у јуну међугодишње, али ово ће се тек осетити у јулским 
подацима пошто је 5. јула угашена друга висока пећ у железари у Смедереву. 

 

Јавни дуг Србије преко 50 одсто БДП-а на крају јуна месеца 
 
Министарство финансија данас је објавило да је јавни дуг Србије износио је на крају јуна ове 
године 26,827 милијарди евра, што чини 57,3 одсто бруто домаћег производа (БДП) земље. 
 
Пише: Бета 
     

Јавни дуг Србије износио је на крају јуна 2020. године 26,827 милијарди евра, што чини 57,3 
одсто бруто домаћег производа (БДП) земље, објавило је данас Министарство финансија. 

Укупне директне обавезе по стању унутрашњег и спољњег дуга биле су 25,388 милијарди евра, 
а укупне индиректне обавезе 1,438 милијарди евра, наведено је на сајту Министарства 
финансија. 

Удео јавног дуга у БДП-у на крају јуна био је већи за 0,1 процентни поен у односу на крај маја, 
када је износио 57,2 одсто БДП-а, односно 26,790 милијарди евра. 

На крају децембра прошле године јавни дуг је био 23,944 милијарде евра, што је чинило 52 
одсто БДП-а. 

НОВА 

Естрада нема приходе, али плаћа порез 
 
Фото: Архива 

Због пандемије коронавируса угрожене су многе области привреде, али и музичка индустрија, 
која није део програма мера Владе спроведених у циљу сузбијања економске кризе. Тачније, 
Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије упутио је недавно захтев Влади 
који није био усвојен у потпуности, а то је да у пакет мера буду укључени и самостални 
естрадни уметници, извођачи и сарадници. Наиме, одлуком Владе само су самостални 
уметници уврштени у програм мера помоћи, док су самостални радници у области културе, 
односно естрадно-музички извођачи, стручњаци и сарадници изостављени. Овим поводом за 
портал Нова.рс огласили су се Иван Милинковић, некадашњи певач групе Легенде, Гоца 
Тржан и Харис Џиновић. 

Менаџери о пропасти музичке индустрије: Сада нема решења 

Иван Милинковић истиче да упркос кризи која влада на сцени, у обавези је да редовно 
уплаћује порезе и доприносе, признајући да је његов статус такав да је добио помоћ од државе, 
мада то не умањује чињеницу да је естрадни еснаф угрожен због пандемије коронавируса. 

https://nova.rs/showbiz/menadzeri-o-propasti-muzicke-industrije-sada-nema-resenja/
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“Што се тиче плаћања пореза и доприноса, у обавези сам сваког месеца и то редовно уплаћујем. 
Трошим уштеђено, али и томе има краја. Ако се овако настави, музичари и уметници биће у 
проблему. Многи већ јесу. Помоћ државе је била и делимично је помогла у измирењу обавеза. 
Ослобађање неког дела пореских обавеза у наредном периоду много би значило. С обзиром на 
то да смо као еснаф директно угрожени, било би добро да се нађе начин да радимо. Бар на 
отвореном, уз све мере опреза. Заиста је ситуација тешка. Имамо сараднике, многе породице 
живе од нашег рада. Што пре се нађе решење, биће свима много лакше, ово постаје агонија”, 
каже некадашњи певач Легенди за Нова.рс и додаје: 

“Ускоро ће проћи и лепо време, па се питам шта ће бити када стигне јесен, потом и зима. Ту ће 
тек настати проблеми. Било би добро направити стратегију за наступе у затвореном простору 
(клубови, ресторани, концертне дворане) уз све мере заштите, а не натерати људе да се сами 
организују и улазе у прекршаје. Живот ће власнике објеката, угоститеље, као и све друге 
послодавце, натерати да свесно улазе у прекршаје, уколико држава не нађе решење по овом 
питању”, завршава Милинковић. 

Гоца Тржан, попут Милинковића, такође плаћа држави оно што је дужна, упркос томе што 
нема приходе, као и већина њених колега. 

“Без обзира на то што не радимо, у обавези смо да плаћамо порез. Значи, немамо приходе, а 
дужни смо да платимо. Шта да се ради, своје обавезе морам да измирујем”, кратко је рекла 
певачица. 

Харис Џиновић, с обзиром на то да има две регистроване фирме,  а да приходе није остварио од 
почетка године, каже за Нова.рс да самим тим порез није платио. 

“Нити има пореза, нити има реализације. Имам своје две регистроване фирме и кад дође лова, 
она се порезује ако пређес одређену квоту. Све у зависности од тога како живиш, о коме водиш 
бригу и остале ствари. Ове године нисам видео динар прихода. Ако имаш приходе, онда си 
дужан да плаћаш ПДВ, и на крају порез”, рекао је он. 

Харис Џиновић: Не видим светло на крају тунела 

Подсетимо, првобитни захтев који је још на почетку пандемије Самостални синдикат 
естрадних уметника и извођача Србије упутио Влади РС да у пакет мера буду укључени и 
самостални естрадни уметници, извођачи и сарадници није био усвојен у потпуности. 

Због тога је Синдикат у неколико наврата писао на адресу Владе да се и они укључе у пакет 
мера од чега је последњи захтев стигао ових дана на адресу министра финансија Синише 
Малог. 

“У неколико дописа и телефонском разговору који смо водили пре десетак дана информисао 
сам вас да су естрадно-музички извођачи и сарадници можда у још тежем материјалном 
положају од многих других којима је пружена помоћ, јер сами уплаћују доприносе за социјално 
осигурање, а не остварују никакве приходе. Имајући у виду да ће ових дана Министарство 
финансија и Влада Србије из буџета Републике Србије определити финансијска средства за 
други пакет мера финансијске помоћи, молимо вас да тим пакетом буду обухваћени сви 
самостални уметници и самостални естрадно музички извођачи и сарадници”, стоји између 
осталог у допису који је потписао председник синдиката Драгиша Голубовић. 

https://nova.rs/showbiz/haris-dzinovic-ne-vidim-svetlo-na-kraju-tunela/
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“Шиканирање у Геодетском заводу, нису поштеђена ни деца” 
 
Аутор:Даниела Илић Красић0 
 
Синдикат запослених Републичког геодетског завода у отвореном писму које је упутио 
потпредседници владе Зоране Михајловић упозорио је на озбиљно кршење права радника у 
овој установи. 

“Иако је РГЗ промотер родне равноправности у области власништва над непокретностима са 
жаљењем констатујемо да је истовремено и лидер у кршењу елементарних људских права и 
слобода међу којима и оних која се тичу родне равноправности и материнства. Отпуштање 
службеница које су самохране мајке у време штрајка, премештање и шиканирање самохраних 
мајки, ускраћивање новогодишњих пакетића деци радника који су учествовали у штрајку су 
само део корпуса нецивилизацијских и незаконитих одлука и мера које се спроводе у РГЗ-у од 
стране директора Борка Драшковића и његових најближих сарадника”, стоји у отвореном 
писму. 

 

Савић и Рељановић: Где су нестала радничка права? 

“У време када је у великом броју локалнх самоуправа на снази ванредна ситуација због 
епидемије коронавируса, запослени у службама за катастар су принуђени да се сами сналазе за 
средства и мере заштите”. 

У неким катастрима људство је, наводе – десетковано. 

“А,  некима су готово сви или заражени или у изолацији. Велики број хроничних болесника је 
присиљен да долази на посао на коме не постоје основни услови за безбедан рад. Велики број 
запослених који су премештени налозима и привременим решењима, међу којима је значајан 
број самохраних мајки са малом децом, путује да ради у суседне општине најчешће средствима 
јавног превоза чиме се додатно излаже могућностима заразе”, наводи се у писму. 

Додаје се да РГЗ као буџетски корисник који има буџет од пет милијарди динара није у 
могућности да спроведе набавку неопходног материјала за заштиту запослених ( маски, 
визира, рукавица, средстава за дезинфекцију и др). 

“Рад од куће је био организован у току ванредног стања када је опасност од заразе била далеко 
мања. Истовремено у сред ванредног стања се спроводе многи други поступци јавних набавки а 
о некима као што је колективно осигурање запослених не постоје никакви подаци на сајту РГЗ-
а”, стоји у писму. 

О другим одливањима буџетских средстава синдикати наводе да су писали у претходним 
обраћањима министарки Михајловић. 

“Верујемо да су вам добро познати наши наводи и сумње које су изнете. Нисмо на жалост могли 
да чујемо какав је ваш став поводом тога али верујемо да када буде пристигло мишљење 
Буџетске инспекције, ДРИ и експерата Светске банке да ће и вама бити јасно о каквим се 
пропустима ради”, указују синдикати. 

https://nova.rs/politika/otvoreno-pismo-mihajlovic-rgz-brutalno-krisi-prava-radnika/
https://nova.rs/drustvo/savic-i-reljanovic-gde-su-nestala-radnicka-prava/
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Такође, истичу да верују да ће и годишњи извештај и ранг листа Светске банке бити нешто 
блажи због светске кризе. 

“Па се у том смислу надамо да неће бити и драстичних последица овако накарадног 
руковођења Републичког геодетског завода. Осим начина руковођења сматрамо да је и однос 
представника Владе РС према свему што се дешава у овој институцији један од узрока овако 
негативних трендова, који су у највећој мери на штету грађана РС и других корисника услуга 
РГЗ-а. Држава мора да има јасан и орочен план реформи за овако важну област а не да се 
руководи ад хок решењима”, наводи се у писму. 

Синдикати РГЗ су се Зорани Михајловић обратили поводом информација о лидерској позицији 
Србије у области родне равноправности и власништва над непокретностима. 

“Веома се радујемо чињеници да је Републички геодетски завод допринео таквој позицији коју 
је препознала и Организација уједињених нација – УО ФАО. Задовољство би било и веће када 
би и остали ефекти започетих реформи били на том нивоу. На жалост, пре свега нас 
запослених у РГЗ-у и катастрима широм наше земље, ефекти су све невидљивији а укупни 
резултати испод очекиваних. Имајући у виду и све недаће које носи пандемија изазвана 
вирусом ковид 19 у овој години, ни један аспект реформи није дао позитиван резултат. Неки 
ефекти као увођења е-шалтера су само пропагандни а у пракси се спроводе све компликованије 
и скупље процедуре”, навели су синдикати и додали да су њихова бројна обраћања и упозорења 
остала без адекватне реакције надлежних институција, док се број нерешених предмета у РГЗ 
драматично увећава. 

“Уколико се нешто не предузме за крај године можемо очекивати и милион нерешених захтева 
. Одговорност за оваквим стањем се уместо ка бахатом руководству преусмерава на запослене 
што је још један од облика дискриминације којој су запослени изложени већ дужи временски 
период”, наводи се у писму. 

Синдикати истичу да верују да ће будућа Влада имати више снаге и капацитета да преузме 
одговорност за стање у РГЗ и “ову институцију поведе путем стварног напретка и коренитих 
реформи које ће афирмисати владавину права, правну сигурност, дигитализацију у пуном 
капацитету и коначно решити статус завода и материјално социјални положај запослених 
службеника”. 

 

 


