ФАП: Радницима дали акције
уместо плата
Извор: Данас, 15.07.2017Усвајање УППР-а за прибојски ФАП, до чега је дошло 16. јуна,
менаџмент те фабрике оцењује као значајан корак ка изласку “на
зелену грану” док радници сматрају да су оштећени за шест
заосталих пата које су претворене у акције.
– Одлуком већине поверилаца Скупштине акционара ФАП-а, а то су
углавном представници државе, одлучено је да шест заосталих
плата које потражујемо буду претворене у акције. Сматрамо да
смо на тај начин закинути за личне дохотке које смо зарадили.
То представља апсолутно кршење законских решења у Србији јер
се зна на који начин се обавља исплата зарада и регулише радни
стаж. Недозвољено је то чинити пребацивањем тих обавеза у
акције. Те акције радници неће моћи ни да наплате јер су оне
фактички бескорисне. Ко ће се то одлучити да купи акције
фабрика које су у власништву радника – каже за Данас Мирослав
Мршевић, председник Удружења за заштиту радника Фабрике
аутомобила Прибој “Радник није роб”.
Према његовим речима Лазар Рвовић, председник општине Прибој,
преузео је обавезу да из буџета општине надокнади тих шест
заосталих зарада радницима ФАП-а.
– Рвовић је веома коректан и заиста жели да нам помогне.
Међутим и поред његове добре воље општина Прибој не може да
нам помогне без да интервенише држава јер је њен буџет веома
скроман. Најбољи пример за то је обавеза коју је општина
преузела да нам исплати 100 евра отпремнине по години радног
стажа. Од 650 запослених који су пристали да напусте фабрику
уз отпремнине та сума је од стране општине досад исплаћено за
свега 50 до 60 радника. Сви остали су на чекању. Једноставно,
прилив новца у буџет општине Прибој није велики и отпремнине
се исплаћују када за то има новца – објашњава Мршевић. Он
истиче да је веома неизвесно шта ће са фабриком бити после

усвајања УППР-а и тврди да држава нема јасан план за извлачење
предузећа из кризе у коју је запало.
– Након што је 650 запослених напустило фабрику уз отпремнине
у њој је остало свега 15 радника у сталном радном односу који
нису испуњавали услове за одлазак у превремену пензију и њих
50 који раде по уговорима. Они раде на пословима чији је
наручилац Војска Србије као и на неким старим наруџбама. Иако
је било речи да ће одмах по проглашавању УППР-а ФАП прећи у
власништво Војске Србије од тога и даље нема ништа. Према
информацијама којима располажемо одређени кругови Војске
Србије се противе да ФАП постане фабрика која би пословала у
њеном саставу јер већ постоје нека предузећа у Србији која
могу да подмирују потребе Војске. Са друге стране држава која
нема јасан план шта и како са ФАП-ом само купује време и
стално понавља причу како ће проблем ФАП-а бити решен. Да кажу
да фабрика добро послује надлежни у држави не могу јер то не
одговара чињеницама. Да продају фабрику у иностранству не могу
ником а да кажу да Војска није заинтересована да је преузме
властима такође политички не одговара. Због тога се иде на што
дуже пролонгирање решења – сматра Мршевић.
Са друге стране Ранко Вуковић, генерални директор ФАП-а, каже
за Данас да ће та фабрика постати део војног комплекса.
– Да би се то остварило потребно је да одлука о УППР-у постане
правоснажна. Када ће до тога да дође је на правосудним
органима и није прикладно да ја као генерални директор
прејудицирам када ће то бити. За то постоје одређени законски
рокови и чим одлука буде правоснажна ФАП ће преузети Војска
Србије. ФАП иначе нормално функционише и радимо на пословима
везаним за два уговора која смо потписали. Када је пак реч о
томе да је шест заосталих плата претворено у акције једино што
могу да кажем је да је то била одлука већине поверилаца а
радници су на тај начин постали власници акција које ће моћи
да продају – закључује наш саговорник.
Опширније на :Радници широм Србије у борби за своја права
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