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Запослени у крагујевачком Фијату данас су на разговорима са менаџерима и треба да
одлуче да ли ће ићи у иностранство да раде у Фијатовим фабрикама две године или ће
бити проглашени технолошким вишком, односно добиће отказ.

  

  

„Катастрофалне су вести за раднике Фијата у Крагујевцу. Радници су данас званично
обавештени од менаџмента да нуде неке ситне отпремнине, у складу са законом.
Радници ће бити проглашени технолошким вишком, а један број радника треба да се
пошаље у иностране земље – Пољску, Словачку, Немачку и Италију. За сада је тај број
200 радника и то на основу одлуке компаније ко ће ићи, а остали ће добити отказе,
односно биће проглашени технолошким вишком“, каже за Н1 заменик председника
синдиката Фијат пластик Зоран Миљковић.

  

У групама, од 11 часова, а затим на сваки сат до 16 часова радници улазе у Фијатов круг
у Крагујевцу.
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"Слика и прилика наше државе, јер је пре 15 дана била помпезна најава на свим
медијима како долази електрични модел. Данас се радници терају из наше земље или да
остану без коре хлеба", истиче Зоран Миљковић.

  

Он додаје да "ко не издржи те две године у иностранству мора да врати бонус који
добија пре одласка. Уцена", додаје Миљковић.

  

Главни синдикалац Самосталног синдиката Фијата Саша Ђорђевић не одговара на
телефонске позиве и текстуалне поруке.

  

Синдикати: Понуда радницима Фијата значи – крај фабрике

  

Понуда Фијата радницима да бирају између рада у иностранству и отказа уз симболичну
отпреминину, два синдиката ове компаније сматрају - крајем фабрике и најављују
радикалне мере синдикалне борбе, уз блокаду града. У синдикату Независност ове
фабрике истичу да ће инсистирати на детаљном социјалном програму за раднике, а у
Самосталном сидикату Фијата имају, када је реч о радницима - три услова за
послодавца.

  

„Самостални синдикат компаније Фијат аутомобили Србије, данас је информисан о
намери Фијата, да упућивањем раднíка на рад у иностранство и отпуштањима радника,
потпуно обустави производњу у крагујевачкој фабрици. Истичемо да се никада нећемо
сложити са тим намерама и уколико се не усвоје захтеви синдиката предузеће
радикалне мере синдикална борбе“, наводе у овом синдикату.

  

Овај синдикат тражи да се радницима за чијим радом је привремено престала потреба,
понуди опција упућивања на плаћено одсуство, у складу са Законом о раду, „јер Фијат
изражава спремност да настави рад у Крагујевачкој фабрици“.

  

Затим, да се упућивање радника у иностарнство врши искључиво у складу са Законом о
условима за упућивање запослених на на привремени рад у иностранство и њиховој
заштити, "а не да се избегавају одредбе овог Закона присиљавањем радника да
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'добровољно' прихвате понуђене услове, добијене у неформалној форми".

  

"Радницима који нису спремни да прихвате једну од претходне две опције, понудити
стимулативне отпремнине које не могу бити ниже од достигнутих стандарда у овој
области", наводи се у информацији коју је медијима доставио Самостални синдикат
Фијат аутомобили Србије.

  

Овај синдикат позвао је раднике да пре изјашњавања затраже од Фијата формалну
понуду, јер добијени папир, истичу -  то није.

  

"На сва друга, исхитрена И наметнута решења, биће одговорено у духу традиције
радничког Крагујевца", наводи се у саопштењу које је потписао председник Самосталног
синдиката ФАС Саша Ђорђевић.

  

У синдикату Независност фабрике Фијат аутомобили оценили су да данашња понуда
послодавца радницима да раде у иностранству, значи "крај фабрике и удар на
Крагујевац".

  

Потпредседник тог синдиката Игор Анђић рекао је агенцији Бета да су производни
радници данас у фабрици обавештени о условима за одлазак у Немачку, Пољску,
Италију и Словачку на двогодишњи рад у фабрикама компаније Стелантис, у чијем
саставу је италијански Фијат, већински власник крагујевачке фабрике аутомобила.

  

"То значи да се фабрика у Крагујевцу закључава, практично биће на стенд-бају до
производње новог модела, а нас шаљу у иностранство, што је за многе раднике
неприхватљиво, јер су то све млади људи, патриоте који хоће овде да живе и раде",
рекао је Анђић.

  

Он је додао и да послодавац није изнео детаљан социјални програм за раднике, на чему
ће инсистирати синдикат "Независност".
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Андјић је рекао да су радници спремни да блокирају град већ сутра, ако компанија не
изнесе детаље социјалног програма.

  

Да "покупе прње"

  

"Ми ћемо од државе да тражимо да Фијат покупи прње и оде, да се иселе и иду одмах,
јер остављају 2.500 радника без посла и 10.000 породица без егзистенције", рекао је
Анђић оцењујући да Крагујевац "гурају у пропаст".

  

Он је истакао да су у синдикату спремни да преговарају - али не у Београду, него у
Крагујевцу, и траже од премијерке Србије да каже радницима шта их чека.

  

Према документу са којим су данас упознати радници, за рад у Словачкој и Пољској
понудјена је минимална основна нето месечна зарада у износу од 800 односно 850 евра,
а понуђен је и нето бонус пре поласка од 6.000 евра.

  

По повратку, радници ће примити нето бонус по 11.000 евра, укупно за две године.

  

За раднике који ће отићи на рад у Немачку минимална основна нето месечна зарада је
1.900 евра, а у Италију 1.400 евра, при чему је нето бонус пре поласка 1.000 евра.

  

Нето бонус по повратку из Немачке је 2.000 евра, а из Италије 1.500 евра.

  

Смештај плаћа запослени, док се бонус запосленима исплаћује сразмерно проведеном
времену на раду у другој фабрици.

  

Пријављивање радника
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Радницима је речено да се од  13. до 20. маја у времену од 9.00 до 14.00 часова могу
пријављивати у управној згради.

  

У Самосталном синдикату сестринске компаније Фијат пластик, радницима ФЦА је
речено да постоји и опција одласка из фабрике, како је речено, уз отпремнину по закону.

  

(Н1)
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