
Слободна Суботица: Немачка компанија Норма група телефоном поделила отказе привремено запосленим радницима
четвртак, 09 април 2020 18:59

 Немачка компаније данас поделила отказе привремено запосленим радницима,
запослени тврде да је отпуштено сто радника

  

  Норма група, која у суботичкој Слободној зони послује од 2011. године, данас је
отпустила прву групу привремено запослених радника. Сада већ бивши радници
“Норминог” погона у Малом Бајмоку, са којима је Слободна Суботица разговарала, тврде
да је отпуштено сто радника.   

– Очајан сам. Позвали су ме телефоном и саопштили да више не радим. Имам кредит,
подстанар сам. Не знам шта ћу. Дуго већ радим обнављајући уговор, час са агенцијом
“Тренквалдер”, час са “Нормом”. Овако су ми јавили и прошле године, телефоном, да сам
добио отказ, да би ме после две недеље звали. Таман сам поново био потписао уговор
са “Нормом” и стекао каква-таква права и ето... – каже извор Слободне Суботице из
редова отпуштених радника који је желео да остане неименован.

  

Председник Удружења грађана “Слободан град”, Немања Шарчевић, каже да су откази
Суботичанима у сред ванредног стања доказ да је Србија последњих деценија
неоколонија.

  

– Волео бих да неко у Немачкој добије отказ обичним телефонским позивом, чак и у
случају да се ради о привремено запосленој особи. Наша држава под хитно мора да
мења своју политику и примора компаније да поштују српске грађане. Ово није од јуче,
“Норма група” је већ поступала овако. То једноставно мора да се промени – каже
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Шарчевић.

  

Влада Србије је за потребе доласка “Норма групе” уложила више од сто милиона динара
у инфраструктурно опремање земљишта и издвојила по пет хиљада евра по запосленом
у поменутој компанији. Халу у којој послује "Норма група" изградили су компанија ДГ и
СМБ градња.

  

Како сазнајемо, нико од стално запослених није добио отказ.

  

(Слободна Суботица)
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