Н1: Радницима Фијата понуђене три опције. Отпремнине у износима од 220 до 790 евра по години р
субота, 25 јун 2022 15:37

На двосатном састанку код председника Републике Србије понуђено је да радници
Фијата који не прихвате одлазак на рад у иностранство добију 790 евра отпремнине по
години стажа, а 500 евра они који су претходно радили и у Застави, сазнаје Н1.

Радницима Фијата биће понуђено да се изјасне и изаберу једну од три опције: Кога је
послодавац одредио да остане у Стелантису примаће пуну зараду од 1. јула 2022, а то је
око 500 радника у које улазе и заштићене категорије.

За оне који се добровољно изјасне да желе да наставе да раде код неког другог
послодавца у Крагујевцу и околини, радни однос ће се раскинути споразумно уз исплату
наканаде у износу од око 220 евра по години радног стажа и гаранцију председника
Србије да ће им се обезбедити адекватно радно место.

За оне који не прихвате одлазак у иностранство или посао у другим компанијама радни
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однос ће престати решењем о технолошком вишку уз исплату отпремнине од 790 евра по
години радног стажа у Фијату и 500 евра по години стаза за рад у Застави.

Уз ову отпремнину остварује се и право на накнаду преко националне слузбе за
запошљавање у зависности од броја година радног стажа. На пример, ко има од пет до
15 година радног стажа има право на накнаду 6 месеци на бироу за запошљавање и за
то време им иде радни стаж и имају оверену здравствену књижицу, пише у информацији
коју су добили електронским путем радници крагујевачког Фијата.

Сви радници којима престаје радни однос по наведна предходна два основа имаће
право на накнаду за неискоршћени годишњи одмор сразмерно броју неискоришћених
дана, стоји у информацији Самосталног синдиката Фијата.

Радници Фијата претходно су протестовали због тога што су били незадовољни
условима које им је понудио послодавац Стелантис.

Они су тражили боље услове на састанку са председником Вучићем, премијерком Аном
Брнабић и министром финансија Синишом Малим у суботу пре подне.
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