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 Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да је увек спремна да разговара са
радницима у Фијату, али да постоји "шум у комуникацији".

  

  "Фијат је, нажалост, још увек отворено питање. Ја сам се надала да ће се данас донети
одлука о престанку штрајка како би већ вечерас или сутра ујутро могли да седнемо",
рекла је Брнабићева одговарајући на питање новинаре током посете термоелектране
Костолац Б.   

Влада Србије у потпуности, како каже, стоји иза радника Фијата и због тога су обећали
да ће на највишем нивоу организовати преговоре са менаџментом Фијата на којима ће
бити присутна као председница владе.

  

"Ми смо радницима јасно понудили одговор на сва четири њихова захтева, да ћемо као
влада и као мањински власник у Фијату инсистирати да се реше сва четири захтева",
рекла је она.

  

Брнабићева је додала да влада једино није могла да гарантује које ће бити
процентуално повећање плата пошто је то било нешто што је морало да се договори
директно у преговорима.

  

Она је додала да влада стоји на располагању радницима за преговоре 24 сата, седам
дана у недељи.

  

 1 / 2



Ана Брнабић: Постоји "шум у комуникацији" са радницима у Фијату, одговорили смо им на сва четири захтева - једино нисмо могли да гарантујемо повећање плата
понедељак, 17 јул 2017 19:57

"У овом тренутку плашим се да смо близу неког сценарија који нико од нас не жели, а то
је смањивање производње Фијата и то баш у тренутку када продаја Фијата у ЕУ иде јако
добро, односно на узлазној је путањи. Због тога је још већи притисак зато што на лагеру
нема довољно возила", рекла је Брнабићева.

  

Она подсећа да се због штрајка већ 20 дана ништа не производи у Фијату у Србији и
каже да се на њене апеле као премијерке штрајкачки одбор није одржавао.

  

Према њеним речима, то не значи да влада не стоји и даље нон-стоп на располагању
штрајкачком одбору.

  

"Чини ми се, више бих волела да кажем директно радницима...спремна сам да
разговарам са њима, али чини ми се да негде постоји шум у комуникацији. Чини ми се да
није јасно да смо ми изашли у сусрет за сва четири захтева и да је у овом тренутку,
верујте, неразумно и мени несхватљиво да се и даље иде у потпуни прекид производње,
уместо да седнемо уз све гаранције Владе Србије са менаџментом Фијата и разговарамо
о колективним уговорима за наредне три године, јер би то била сигурност тих радника
за наредне три године", рекла је Брнабићева.

  

(Танјуг)
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