
Након договора да их Александар Вучић прими у суботу, радници "Фијата" завршили протест и блокаду ауто-пута код центра "Сава"
среда, 22 јун 2022 18:15

Радници "Фијата" завршили су нешто после 18 часова протест и блокаду ауто-пута
код центра "Сава", након договора да их председник Александар Вучић прими у
суботу, у девет сати ујутру.Радници крагујевачког "Фијата" завршили су блокаду
ауто-пута код Центра "Сава" у Београду.Кажу да је постигнут договор да их
председник Александар Вучић прими у суботу, у девет сати ујутру. 

  

Рекли су новинарима да председник не може да их прими пре тога, пошто путује у
Брисел.

  

Извинили су се Београђанима због блокаде саобраћаја и разишли.

  

Саобраћај је нормализован у обе траке ауто-пута.

  

  Зоран Миљковић, шеф преговарачког тима Фијата, рекао да су добили понуду из
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Вучићевог кабинета да ујутро у суботу у 9х изаберу делегацију и да седну директно са
председником да разговарају, и да добију писане гаранције када склопе договор.
Миљковић и Саша Ђорђевић објавили су да ће ићи ускоро код Вучићевог шефа кабинета
како би добили папир и гаранције, а блокада до тада остаје, јавља репортер Н1.   

„Добили смо понуду за састанак у суботу у 9х… Али да се ми сад повучемо моментално“,
рекао окупљенима. На то су радници Фијата реаговали негодујући, наводећи да су
спремни да остану и даље на Газели.

  

Миљковић каже за Н1 да их је Ивица Којић, шеф кабинета председника Србије,
контактирао а и да очекују представника кабинета Ане Брнабић да дође да им се
обрати, да то исто да потврди, након чега ће, како додаје, одблокирати аутопут.

  

"Добили смо писане ганерације шефа Вучићевог кабинета Ивице Којића, разговарали
смо и добили гаранције да ћемо у суботу у 9х бити примљени, не можемо раније јер
председник има обавезе. Дубоко верујем да ћемо изнаћи решење и да ћемо имати први
пут заиста озбиљне и конструктивне разговоре", каже Саша Ђорђевић, представник
синдиката.

  

Извињавамо се грађанима Србије и Београда за ово, морали смо јер смо сатерани за
зид, било је изнуђено, кажу представници радника Фијата.

  

(РТС-Н1)
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