
Горан Кнежевић: Прихваћена два предлога штрајкача - у вези са плаћањем градског превоза и организацијом посла - плате треба да се повећају, али Влада не може то да гарантује
понедељак, 17 јул 2017 09:42

Министар привреде Србије Горан Кнежевић изјавио је да у Министарство привреде и
Владу Србије није стигла верзија протокола за преговоре са послодавцем коју
Штрајкачки одбор фирме Фијат Крајслер аутомобили Србија (ФЦА) у Крагујевцу каже да
је упутио у петак, 14. јула.

  

  

"Тај протокол није стигао до Владе и Министарства привреде. Проверио сам јутрос:
немамо никакав предлог протокола од њих. Али, то не значи да прекидамо разговоре и
да не желимо да разговарамо. Спремни смо да разговарамо, да их спојимо с
пословодством Фијата, и да реше своје проблеме", рекао је Кнежевић за
Радио-Телевизију Србије.

  

Кнежевић је рекао да су плате радника ФЦА мале, да треба да се повећају и да ће се на
томе инсистирати, али је нагласио да Влада Србије то не може гарантовати.

  

Како је навео, до сада је од четири захтева Штрајкачког одбра руководство Фијата
прихватило два - у вези са организацијом посла и плаћањем трошкова градског превоза.
А у вези бонусом и повећањем плата, можемо само да посредујемо, додао је министар.

  

Он је истакао да у влада није преговарач у решавању кризе у Фијату, да не навија ни за
кога, нити је на страни инвеститора.
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Како је истакао, штрајк би требало да се прекине што пре јер је то у интересу свих, а
Влада Србије је ту да раднике и послодавца "доведе за сто".

  

Штрајк 2.000 радника фирме ФЦА ушао је у 15. дан, а пошто још нема преговора,
Штрајкачки одбор данас треба да одлучи шта ће даље.

  

Крајем прошле седмице, Министарство привреде Србије је предложило штрајкачима
протокол који су они одбацили пошто је Штрајкачки одбор оценио да је то био предлог за
прекид штрајка, а не за преговоре, те је Влади понудио своју верзију у петак.

  

Штрајк у ФЦА почео је 27. јуна због захтева радника да послодавац повећа плате,
реорганизује рад, исплати бонус ефикасности и плаћа додатне трошкове превоза.

  

(Бета)
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