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Кнежевић о "Фијату": Неопходно да што пре крену преговори
Извор: РТС

Министар привреде Горан Кнежевић каже за РТС да су Влада и ресорно министарство у
сталном контакту са штрајкачким одбором и послодавством "Фијата", као и да покушавају да
две стране доведу за сто и преговарају о својим захтевима.
Кнежевић је, гостујући у Дневнику РТС-а, објаснио да Влада није преговарач у овом процесу,
као и да је у колективном уговору "Фијата" наведено да су преговарачке стране послодавци и
запослени.
"Влада је само посредник и труди се да их доведе за преговарачки сто", нагласио је Кнежевић.
Министар је навео да ће инсистирати да се испуне захтеви радника, али да је важно да "Фијат"
остане у Србији.
"Нама је у интересу и једна и друга страна и не навијамо ни за кога већ да седну за сто и
договоре се", истиче Кнежевић.
Указао је да је сагласан да је плата у "Фијату" мала, али да не може Влада да гарантује њено
повећање.
"Слажем се да је плата мала и да треба да се повећа. Ми ћемо инсистирати да се те плате
повећају, али не можемо то да гарантујемо", рекао је Кнежевић.
Подсетио је да су испуњена два захтева радника - боља организација посла, као и обезбеђивање
превоза ван стандардног радног времена.
"Што се тиче повећења плата ми можемо само да посредујемо", додао је Кнежевић.
Коментаришући правило "Фијата" да не преговора док се не прекине штрајк, министар каже да
је то корпоративно право те компаније и да су они нагласили да ће сести за преговарачки сто
чим се штрајк прекине.
Истакао је да су Влада и министарство 24 сата на располагању радницима и поручио да је
свима у интересу да што пре крену преговори, као и да би била велика штета и за раднике и за
државу уколико се то не догоди.
"Поштовани радници дајте да седнемо да услагасимо протокол и преговарамо", поручио је
Кнежевић.
Нагласио је да у министарство и Владу није стигла верзија протокола за преговоре са
послодавцем за коју штрајкачки одбор "Фијата" каже да је упутио.
"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 са пословодством 'Фијата' и да
реше своје проблеме", закључио је Кнежевић.
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Кнежевић: Што пре сести за преговарачки сто у Фијату
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је да су Влада Србије и ресорно
министарство у сталном контакту са штрајкачким одбором и послодавством „Фијата“, као и да
покушавају да две стране доведу за сто како би се преговарало о захтевима радника.
Кнежевић је на РТС рекао да Влада није преговарач у овом процесу, као и да је у колективном
уговору „Фијата“ наведено да су преговарачке стране послодавци и запослени.
Влада је само посредник и труди се да их доведе за преговарачки сто, нагласио је Кнежевић.
Министар је навео да ће Влада Србије инсистирати да се испуне захтеви радника, али истакао
да је важно да „Фијат“ остане у Србији.
Навео је да је сагласан да су плате у „Фијату“ мале, али да не може Влада да гарантује њихово
повећање.
Слажем се да је плата мала и да треба да се повећа. Ми ћемо инсистирати да се те плате
повећају, али не можемо то да гарантујемо, рекао је Кнежевић.
Министар је подсетио да су испуњена два захтева радника - боља организација посла, као и
обезбеђивање превоза ван стандардног радног времена.
Што се тиче повећања плата, ми можемо само да посредујемо, додао је Кнежевић.
Поводом правила „Фијата“ да не преговора док се не прекине штрајк, министар каже да је то
корпоративно право те компаније и да су они нагласили да ће сести за преговарачки сто чим се
штрајк прекине.
Истакао је да су Влада и министарство 24 сата на располагању радницима и поручио да је
свима у интересу да што пре крену преговори, као и да би била велика штета и за раднике и за
државу уколико се то не догоди.
Поштовани радници, дајте да седнемо да услагасимо протокол и преговарамо, поручио је
Кнежевић радницима који су у штрајку од 27. јуна.
Навео је да су представници Владе Србије спремни на разговор и да раднике споје са
пословодством „Фијата“ како би покушали да разреше проблеме.

Неозбиљност Владе и незнање министра Кнежевића
Пише: З. Радовановић
Производни радници у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија настављају данас,
петнаести дан заредом, тоталну обуставу рада.
Они захтевају повећање бруто зарада са 38.000 на 50.000 динара, исплату договорених бонуса
за ефикасност и надокнада за превоз у нестандардно радно време, те нову организацију
производње како би се избегла учестала пракса да један радник, због дужег одсуства колеге,
поред својих, истовремено завршава и туђе производне операције.
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Штрајк у крагујевачкој фабрици наставља се зато што, упркос информацијама из Владе да
постоје стални контакти са штрајкачима, већ неколико дана нема никаквих разговора између
представника побуњених радника са надлежним министрима и менаџментом Фијата.
Министарство привреде је, додуше, у петак понудило Штрајкачком одбору да потпише
протокол који би “омогућио отпочињање преговора са менаџментом Фијата”. У Штрајкачком
одбору су, међутим, истог дана оценили да им се тим протоколом не нуди ништа конкретно,
односно да се од тог одбора тражи да донесе одлуку о прекиду штрајка, без икаквих гаранција
да ће преговори са Фијатом заиста да почну, те да ће било који од захтева штрајкача да буде
испуњен.
Штрајкачки одбор је, верујући премијерки Ани Брнабић и министру привреде Горану
Кнежевићу, прошлог четвртка већ био донео одлуку о привременом прекиду штрајка (на рок од
24 сата), како би би се обезбедило да преговори са Фијатом почну сутрадан. Услов је, међутим,
био да Влада штрајкачима гарантује да, уколико буду незадовољни исходом тих преговора,
обуставу рада могу да наставе данас, а не крајем ове недеље. Влада, као што је општепознато то
није учинила тако да су штрајкачке вође у петак увече Министарству привреде одговорили да
се они “не саплићу два пута о исти камен”.
Влада је, у међувремену, посредством њој блиских медија поручила да ће штрајкачима у
Крагујевцу бити испуњени сви услови, осим оног најважнијег због којег, у ствари, и штрајкују повећање зарада. Понегде је могло да се чује и види да ће Фијат, наводно, да пристане на
повећање бруто зарада са 38.000 на 41.000 динара, али су и то апсолутно непроверене
информације, пошто се ни менаџмент Групације Фијат Крајслер аутомобили, ни пословодство
ФЦА Србија, не оглашавају, барем не званично, још од почетка протеста крагујевачких
радника.
Уместо њих јуче се поново огласио министар привреде Горан Кнежевић који каже да су
представници Штрајкачког одбора крагујевачког Фијата вратили све што им је “стављено на
сто” као опција, и изразио бојазан да би компанија Фијат Крајслер аутомобили Србија могао да
измести машине у неку другу државу.
- Непрестано трају разговори са штрајкачким одбором, руководством Фијата, често и у ситне
сате како бисмо спречили да настала штета буде још већа - написао је министар Кнежевић у
ауторском тексту у једном домаћем дневном листу. Стање је, како је написао, озбиљно, јер
сваки дан штрајка штету увећава и шаље "погрешну поруку" пословодству "Фијата", које чека
позив из Србије да дође и да започну преговори. "Ово већ све предуго траје, па се бојим да
ризикујемо одлуку компаније ФКА да своје машине пресели у неку другу земљу. Једном када
инвеститор донесе такву одлуку, тешко се враћа за сто", оценио је Кнежевић, позивајући
раднике да прекину штрајк и да, уз посредовање Владе, започну разговоре са пословодством
"Фијата". “Разговор је у интересу радника, Крагујевца, Србије и свих нас", закључио је
Кнежевић у ауторском тексту.
Министар Кнежевић и у цитираном ауторском тексту не наводи шта то менаџмент Фијата и
Влада, односно држава Србија, као сувласник крагујевачке фабрике, нуде штрајкачима у ФЦА
Србија да би они прекинули штрајк. Кнежевић, притом, демонстрира и добрано непознавање
техничко-технолошког процеса производње аутомобила. Да би Фијат изместио машине из
Србије, како он то каже, у неку другу државу, онда би, морао и буквално да руши најскупље
погоне крагујевачке фабрике, какви су Пресерај и Лакирница, на пример.
Овај други је узидан у фабрику, док су скупоцене јапанске пресе, марке Комацу укопане по
неколико десетина метара у земљу (и заливене) бетоном. Фабрика аутомобила у Крагујевцу, за
разлику од оне некадашње Заставине, нема Механичку обраду, која је имала више од 1.000
машина (за производњу мењача и других склопова), нема, колико је познато, ни сопствену
алатницу, пошто алате за Пресерај и Каросерију добија од кооперанстких фирми, па нема ни
машина. Барем не у броју, да би њиховим евентуалним измештањем озбиљније угрозила
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производњу у Крагујевцу. Фијат може да оде из Крагујевца, уколико претходно некоме прода
овдашњу фабрику аутомбила.
Фијату овде иде одлично
Поједини аналитичари тврде да Фијату “овде нешто баш и не иде најбоље, пошто стално
смањује производњу”. Фијату, у стварности, у Србији иде одлично: у Крагујевцу и даље има
најсавременију фабрику аутомобила на свету и у њој најјефтинију радну снагу у оквиру Фијат
Крајслер групације овде је ослобођен од готово свих пореских обавеза, тако да не може боље да
му буде.
Фијату, међутим, не иде у Америци, пошто је на том тржишту пласман крагујевачког модела
“Фијат 500Л” знатно слабији од очекиваног, а што није могао да промени чак ни папа Фрања
оном чувеном вожњом шумадијског “великог фиће” по вашингтонском аеродрому, приликом
последње његове посете САД-у.
Марковић: Препуцавање преко медија
Председник Штрајкачког одбора у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија Зоран
Марковић рекао је јуче да се надлежни у држави са Штрајкачким одбором побуњених радника
препуцавају преко медија, уместо да решавају проблеме. "Представници Министарства
привреде нас позивају да наставимо преговоре са послодавцем, а да ти преговори нису ни
почели. Можда држава преговара са Фијатом, а ми не знамо", рекао је Марковић.
Он је истакао да из Владе није стигао званичан одговор на верзију Протокола за преговоре са
послодавцем коју је Штрајкачки одбор у петак увече послао Министарству привреде.

"Обезбеђена два захтева радника Фијата, али плате..."
Пише: Данас Онлине / РТС
Министар привреде Горан Кнежевић рекао је јутрос за РТС да су Влада и ресорно министарство
у сталном контакту са штрајкачким одбором и послодавством Фијата, као и да покушавају да
две стране доведу за сто и преговарају о својим захтевима.
Кнежевић је, гостујући у Дневнику РТС-а, објаснио да Влада није преговарач у овом процесу,
као и да је у колективном уговору "Фијата" наведено да су преговарачке стране послодавци и
запослени. "Влада је само посредник и труди се да их доведе за преговарачки сто", нагласио је
Кнежевић.
Министар је навео да ће инсистирати да се испуне захтеви радника, али да је важно да "Фијат"
остане у Србији. "Нама је у интересу и једна и друга страна и не навијамо ни за кога већ да
седну за сто и договоре се", истиче Кнежевић.
Указао је да је сагласан да је плата у Фијату мала, али да не може Влада да гарантује њено
повећање. "Слажем се да је плата мала и да треба да се повећа. Ми ћемо инсистирати да се те
плате повећају, али не можемо то да гарантујемо", рекао је Кнежевић.
Подсетио је да су испуњена два захтева радника - боља организација посла, као и обезбеђивање
превоза ван стандардног радног времена. "Што се тиче повећења плата ми можемо само да
посредујемо", додао је Кнежевић.
Коментаришући правило Фијата да не преговора док се не прекине штрајк, министар каже да је
то корпоративно право те компаније и да су они нагласили да ће сести за преговарачки сто чим
се штрајк прекине.
Истакао је да су Влада и министарство 24 сата на располагању радницима и поручио да је
свима у интересу да што пре крену преговори, као и да би била велика штета и за раднике и за
државу уколико се то не догоди. "Поштовани радници дајте да седнемо да услагасимо протокол
и преговарамо", поручио је Кнежевић.
5

Нагласио је да у министарство и Владу није стигла верзија протокола за преговоре са
послодавцем за коју штрајкачки одбор Фијата каже да је упутио. "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 са пословодством 'Фијата' и да реше своје проблеме", закључио је
Кнежевић.

Крушевац: Радници још на чекању
Аутор:С. БАБОВИЋ
Зашто некадашњи индустријски гиганти у Крушевцу споро проналазе пут до купаца и изласка
из кризе. У Већу Самосталног синдиката инсистирају на убрзавању стечаја
ГОТОВО 3.000 радника у Крушевцу већ годинама чека да се реши статус некадашњих
индустријских гиганата, како би коначно добили заостале плате и друга потраживања по
разним основама. Нажалост, с обзиром на то какво интересовање влада за та предузећа у
стечају, сва је (не)прилика да ће се бивши радници - начекати.
У Већу Самосталног синдиката процењују да је све могло много брже да се решава. Инсистирали смо на томе да се стечајни поступци убрзају, и тако ћемо наставити - каже
председник Већа Самосталног синдиката са седиштем у Крушевцу Миленко Михајловић.
- Постоје правно призната потраживања радника из Трговинског суда у Краљеву, и реч је о
озбиљној бројци. У читавој Србији их има више од 20.000, а у Крушевцу око 3.000, с тим што
овде није забележен случај да су радницима исплаћена сва призната потраживања.
Хемијска индустрија "Жупа" је, притом, једна од ретких фабрика која је званично променила
власника, односно продата је београдској фирми "Еуком", која је у четири фабрике упослила
130 радника. Као једини понуђач, ова фирма је прошлог децембра купила предузеће за 316,2
милиона динара. Као заинтересована за ИМК "14. октобар", с друге стрене, усамљена је остала
фирма "СЦМГ - 14. октобар" из Београда. Агенција за лиценцирање стечајних управника је
саопштила како се ради о понуди чији је износ тек нешто већи од 485 милиона динара и која је
двоструко скромнија од процењене вредности имовине.
Почетком минуле седмице је саопштено да Одбор поверилаца још није дао сагласност на
понуду, те да ће она најпре бити објављена на њиховом сајту. У Агенцији још кажу да је јавно
надметање за конфекцију "Звезда" било неуспешно, па ће при поновљеном поступку доћи до
корекције почетне цене, односно њеног умањења, што може довести до веће заинтересованости
потенцијалних купаца.
Из истог извора сазнајемо и да је "Трајал" поднео унапред припремљени план реорганизације
(УППР), који није правоснажно усвојен, док је за стечајне дужнике ДИП "Савремени дом" и
Фабрике уља процењивање још у току. Агенција ће, кажу, тек потом моћи да се изјасни о даљим
потезима. Иначе, бивши радници Дрвно-индустријског комбината су овог пролећа
протестовали како би скренули пажњу на сталне крађе преосталог материјала из погона.
- Лопови су организовано упадали и односили сировине, скидали су прозоре и врата, крали
шта су стигли - посведочила је Биљана Бошковић, бивши чувар у "Савременом дому", један од
400 радника који потражују новац на име плата, радног стажа, доприноса...
ДВА ИЗУЗЕТКА
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ПОСЛА тренутно има за ФАМ, који је у поступку стечаја - уз УППР, као и за пекарско предузеће
"Бранко Перишић", у чијем простору је производни процес, према уговору о пословнотехничкој сарадњи од прошлог новембра, наставило привредно друштво "Агрофинанс" из
Београда.

Одлазак "Фијата" угрожава 10.000 радних места
Аутор:Е. Р.
Због наставка штрајка у Крагујевцу, упозоравају надлежни, страни партнер могао би да оде.
Стевановић: Изостанак решења имао би несагледиве последице
Ако се не реши пат позиција са штрајком у наредна два дана постоји реална опасност да
"Фијат" најпре смањи обим производње у Крагујевцу, што би могао да буде увод у повлачење са
нашег тржишта - незванично сазнају "Новости". Тако би било угрожено око 10.000 радних
места. Током ове недеље очекује се долазак пословодства "Фијата" из Италије на преговоре са
штрајкачким одбором и представницима владе.
Штрајк, иначе, данас гази 21. дан, а надлежни све гласније упозоравају на његове тешке
последице. Синдикати одговарају да су они од почетка спремни за преговоре и тај захтев су
послодавцу послали већ првог дана.
- Бојим се да неизналажење решења и некретање у овом правцу може да има озбиљне
последице не само за град Крагујевац, него и за целу Србију, све оне који директно или
индиректно зависе од компаније "Фијат" - рекао је Драган Стевановић, државни секретар у
Министарству привреде. - Ово је лоша и неозбиљна порука свим потенцијалним
инвеститорима. Оно што од нас траже, и што је у суштини највећи камен спотицања, јесте да
Влада преузме одговорност и да за то повећање гарантујемо буџетом Србије.
Евентуални одлазак "Фијата" из Србије није немогући сценарио ни за председника Привредне
коморе Србије Марка Чадежа.
- Не верујем да синдикалци који руководе овим двонедељним штрајком желе да дође до
најгорег сценарија, а поготово то не желе радници - сматра Чадеж. - Хајде да оставимо емоције
са стране и да видимо шта су интереси радника и како можемо да дођемо до одређених
решења. Заустављање производње није прави начин. Уколико се овако настави, примања
уопште неће бити, јер произвођач мора да производи. Заиста, последица јесте одлазак
инвеститора.
Штрајком су се за бољи колективни уговор давно изборили и у Железари "Смедерево".
Председник Самосталног синдиката у српској челичани Синиша Прелић колегама зато
поручује да отпочну преговоре.
- И ми смо 2004. године имали сличну ситуацију са тадашњим послодавцем "Ју-Ес стилом".
Колегама саветујем да обавезно седну за сто - каже Прелић. - Ни тада нису сви били задовољни,
али је важно да смо постигли више. Важно је и да се направи помак.
ШТА ЈЕ ВЛАДА ГАРАНТОВАЛА РАДНИЦИМА
ВЛАДА Србије била је и јесте на располагању и штрајкачком одбору и радницима "Фијата" 24
часа дневно, каже се у саопштењу.
У разговору са штрајкачким одбором влада је гарантовала да ће инсистирати на решавању свих
њихових захтева, а на следећим као минимум:
* Анализи производног процеса и свих радних станица како би се оптимизовао производни
процес да би радницима било лакше.
* Да ће се у сарадњи са градом Крагујевцем решити превоз радника у вечерњим часовима, што
је потврдио и градоначелник.
7

* Да ће инсистирати на увођењу бонуса ефикасности од 2017. који ће се исплаћивати у фебруару
сваке године за претходну.
* Да ћемо инсистирати на додатном повећању плата, али да не можемо у овом тренутку да
гарантујемо колики је то проценат.
Међутим, штрајкачки одбор "Фијата" је сматрао да је све ово недовољно и једино на чему су
инсистирали да влада гарантује основну плату од 45.000 динара, што нисмо могли да урадимо,
а да не оштетимо остале раднике и пореске обвезнике Србије.
НЕ ПРЕГОВАРАМО ПРЕКО МЕДИЈА
ШТРАЈКАЧКИ одбор је упутио послодавцу захтев за отпочињање преговора 23. јуна, 27. јуна, 4.
јула и 10. јула, али одговора није било, осим става представника државе Србије да је услов да се
прекине обустава рада - одговарају синдикалци у јучерашњем саопштењу.
- Уместо позива на преговоре, разговоре штрајкачког одбора са представницима "Фијата" или
барем мањинског власника Владе, већ два дана преговора путем медија - наводи се у
саопштењу. - Истине ради, "синдикални лидери", како нас поједини медији називају, спремни
су да сваког тренутка отпочну преговоре с компанијом или Владом, и то је основни захтев.
Синдикат подсећа да је 23. јуна Инспекција рада извршила надзор и 26. јуна наложила
послодавцу да отпочне преговоре у складу са Законом о штрајку. Парадокс је и да се не поштује
потписани колективни уговор, јер у члану 82 недвосмислено стоји да су Штрајкачки одбор и
послодавац дужни да, од дана најаве штрајка и за време штрајка, покушају да споразумно реше
настали спор.

Штрајкови се шире Србијом, а решења проблема нису на видику
Аутор:Марија Комазец

Још се не назире решење за штрајкове у фабрикама у којима је тренутно 3.000 радника у
обустави рада. Док радници Фијата поручују да држава шаље штрајкачком одбору поруке само
путем медија, а ништа не решава, радници у Фабрици шинских возила Гоша најавили су
радикализацију.
Ни више од 110 дана штрајка, радницима Гоше из Смедеревске Паланке није помогло да
остваре своје основно право - право да буду плаћени за посао који су урадили. Након
једнократне помоћи државе, плата је за њих и даље појам, каже председник Штрајкачког
одбора Милан Вујичић који најављује радикализацију протеста.
“Ја ћу са још неколико колега од сутра да кренем у штрајк глађу, а моје колеге ће од уторка да
крену са блокадом пружног прелаза у трајању од 7 до 12. Па, ако ни то не уроди плодом, онда ће
и да блокирају саобраћај од седам до три сваког дана. Ми само тражимо плате које смо
зарадили, а које нам је неко узео”, поручио је Вујичић.
Док се једни боре за егзистенцију, други траже боље услове. Штрајк 2.000 радника у Фијату
почео је 27. јуна, са захтевима да се повећа износ бруто основице зараде са 38.000 на 50.000
динара.
Уместо позива на преговоре са представницима Фијата или барем мањинског власника Владе
Србије, већ два дана преговори се врше путем медија, указује председник Штрајкачког
одбора у Фијату Зоран Марковић.
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“Важно је напоменути да интерна правила једне компаније не треба да буду изнад Закона
Србије, а не поштује се ни Колективни Уговор где у члану 82. стоји: 'Штрајкачки одбор и
Послодавац дужни су да, од дана најаве штрајка и за време штрајка, покушају да споразумно
реше настали спор'”, подсећа он.
Да Влада ипак чини све да помогне радницима, поручио је министар привреде Горан
Кнежевић. Он је за Вечерње новости изјавио да су представници Штрајкачког одбора Фијата
вратили све што им је дато као опција, и изразио бојазан да би компанија Фијат Крајслер
аутомобили могла да измести машине у неку другу државу.
Успут је позвао раднике да прекину штрајк и ступе у преговоре са послодавцем.
“Фијат сигурно неће отићи због штрајка радника”
Новинар листа “Данас” Александар Милошевић сматра да је прича о одласку Фијата за сада
само спекулација и да од државе зависи да ли ће отићи или остати, а не од радника.
“Ако Фијат буде отишао из Србије, то сигурно неће бити због тога што радници Фијата
штрајкују, већ ће бити због тога што субвенције Фијату истичу. Влада Србије Фијату даје
субвенције које далеко надмашују укупан износ плата које Фијат исплаћује, тако да ми треба да
знамо да све ове године, девет година, све време Влада Србије плаћа те раднике тако да је
Фијат, што се радника у Србији тиче, врло задовољан”, истиче он.
Милошевић тврди да и уколико се радницима повећа плата за тражених 18 одсто, Србија је и
даље најјефтинија дестинација за Фијат у Европи.
Паралено са овим штрајковима и радници у фабрици Горење, по први пут, изразили су своје
незадовољство условима рада. Иако су они са руководством преговарали, нису успели да се
договоре око будућих услова рада.

Скуп солидарности са малинарима и радницима у штрајку
Извор: Н1инфо
Око 100 грађана окупило се на Тру слободе у Новом Саду на скупу подршке свима у Србији који
су у протесту - од радника фабрика до малинара. Протестни скуп организовао је Студентски
покрет Нови Сад који је у том граду координисао и протесте “Против диктатуре”.
Миран Погачар из Студентског покрета Нови Сад рекао је за Н1 да су протестом желели да
искажу солидарност са свим радницима у штрајку, али и да укажу на комплетно стање у
држави које оцењују као очајно. Он је поручио и да се протести “Против диктатуре” нису
угасили, већ да су на самом почетку.
Протесту су се по први пут прикључили и синдикати, односно Савез самосталних синдиката
Новог Сада. Председник тог синдиката Владимир Гвозденовиц рекао је за Н1 да је данас
дужност стати уз све раднике у Србији који се налазе у лошем стању.
Главна порука је солидарност, јер од будућности протеста зависи будућност свих грађана
Србије, поручио је Гвозденовић.
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Кнежевић: Инсистираћемо да се повећају плате редницима "Фијата",
нека што пре почну преговори
Извор:Танјуг
Министар привреде Горан Кнежевић изјавио је данас да су Влада Србије и ресорно
министарство у сталном контакту са штрајкачким одбором и послодавством "Фијата", као и да
покушавају да две стране доведу за сто како би се преговарало о захтевима радника.
Кнежевић је на РТС рекао да Влада није преговарач у овом процесу, као и да је у колективном
уговору "Фијата" наведено да су преговарачке стране послодавци и запослени.
"Влада је само посредник и труди се да их доведе за преговарачки сто", нагласио је Кнежевић.
Министар је навео да ће Влада Србије инсистирати да се испуне захтеви радника, али истакао
да је важно да "Фијат" остане у Србији.
"Нама је у интересу и једна и друга страна и не навијамо ту ни за кога, него желимо да седну за
сто", истиче Кнежевић.
Навео је да је сагласан да су плате у Фијату мале, али да не може Влада да гарантује њихово
повећање.
"Слажем се да је плата мала и да треба да се повећа. Ми ћемо инсистирати да се те плате
повећају, али не можемо то да гарантујемо", рекао је Кнежевић.
Министар је подсетио да су испуњена два захтева радника - боља организација посла, као и
обезбедивање превоза ван стандардног радног времена.
"Што се тиче повећања плата, ми можемо само да посредујемо", додао је Кнежевиц.
Поводом правила "Фијата" да не преговора док се не прекине штрајк, министар каже да је то
корпоративно право те компаније и да су они нагласили да ће сести за преговарацки сто чим се
штрајк прекине.
Истакао је да су Влада и министарство 24 сата на располагању радницима и поручио да је
свима у интересу да што пре крену преговори, као и да би била велика штета и за раднике и за
државу уколико се то не догоди.
"Поштовани радници дајте да седнемо да услагасимо протокол и преговарамо", поручио је
Кнежевић радницима који су у штрајку од 27. јуна.
Навео је да су представници Владе Србије спремни на разговор и да раднике споје са
пословодством Фијата како би покушали да разреше проблеме.
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