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 Уредница часописа Нова економија Биљана Степановић рекла је у Новом дану,
коментаришући смањење плата запосленима који су у самоизолацији у КЦ Ниш, да је
председник на самом почетку рекао да ће медицинским радницима да повећа плате 10
одсто. "Да се донесе неки пропис да се ванредном исплатом надокнади људима који су
се разболели, угрозили свој живот помажући другима. Устав се крши, Скупштина је
распуштена, ванредно стање је уведено без Скупштине, а позивамо се на Закон о раду
да се људима смањује плата на боловању", каже она.

  

  Говорећи о најави председника да ће бити уведена забрана кретања 24 сата "ако
грађани не промене понашање", Степановић каже да "то делује као неки покушај да нас
препада, што би било у реду да не делује као да у томе ужива".   

"Колико знам, и Француска и Италија су увеле да нема изласка из куће ако нема потребе
за продавницу и апотеку. То је у реду. Начин на који нам председник то саопштава
мислим да је погрешан. Мислим да то није одрживо, видећемо како ће да буде и на који
начин. Мислим да и он зна да нас не може затворити све на 15 дана да нико не изађе.
Стварно не разумем људе који су неодговорни, који се шетају, седе по клупама кад нема
кафића... Мени то стварно није јасно", каже она.

  

Према њеном мишљењу, све време се комуницира погрешно.

  

"Нећемо заборавити да нам је изговорено да идемо у Милано, да се председник смејао
иза тог лекара. Од тога да неће бити затваране школе, до "седећете у кућама 24х".
Друга ствар, начин на који председник државе износи то није добар, јер код људи
изазива револт. То мора да се каже смирено. Гледала сам како се Путин обраћа
грађанима, који није мој љубимац, обраћа се смирено, јасно, кратко, одлучно, да свима
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буде јасно. Мислим да је комуникација погрешна, изазива револт код извесног броја
људи, а то није добро", каже она.

  

Како је рекла, ако може ишта да утиче, апелује на људе да се уозбиље.

  

"То је у нашем интересу, наших родитеља, свих нас, да се уозбиљимо. Ово више нема
везе ни са каквом влашћу, него са нашим животом", каже она.

  

Истакла је да је помоћ малим предузећима неопходна кад не раде, да људима исплате
минималац. Председник је најавио да ће држава обезбедити помоћ малим и микро
предузећима тако што ће власницима и њиховим запосленим платити минималну зараду
за три месеца, ако током ванредног стања не отпусте више од 10 одсто радника.

  

"Сваки власник предузетничке радње мора сам да одреди и да се определи шта ће да
ради даље, кад истекну ова три месеца. Мислим да је бесмислено давати 100 евра
сваком пунолетном грађанину. Требало би направити неку селекцију да се помоћ да коме
је потребна, а не да то добију сви, па и они који неће осетити", каже она.

  

Како је рекла, не треба заборавити да "морамо да наставимо да живимо и послујемо и
после коронавируса".

  

"Онолико колико нам опстане привреда и успе да се поврати, толико ћемо ми као
друштво и као земља успети да наставимо нормалан живот", рекла је она.

  

Коментаришући смањење плата лекарима који су у самоизолацији у КЦ Ниш, Степановић
каже да је председник на самом почетку рекао да ће медицинским радницима да повећа
плате 10 одсто.

  

"Смањење јесте, строго гледано, према закону, кад сте на боловању примате 65 одсто
плате, али треба видети шта се дешава кад се жртва повреде на раду, како би се ово
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могло третирати. Или да се донесе неки пропис да се ванредном исплатом надокнади
људима који су се разболели, угрозили свој живот помажући другима. Устав се крши,
Скупштина је распуштена, ванредно стање је уведено без Скупштине, а позивамо се на
Закон о раду да се људима смањује плата на боловању. Нађите начин, помозите
људима", каже она.

  

Министарство одбране је усред ванредног стања расписало јавну набавку за услугу
испитивања "рејтинга министра".

  

Степановић каже да "он ради пропаганду".

  

"То је доследно његовом ненормалном понашању. Другу реч немам, мислим да Вулина
треба склонити из јавног живота, треба довести некога ко се понаша примерено
ситуацији. Ништа што је рекао и урадио за мене није нормално, он је давно морао да
нестане из јавности. Мислим да је баш његово појављивање на Сајму, где је направљена
привремена болница, изазвало велики отпор код људи, страх. Он ради пропаганду, томе
није ни место, ни време. Понаша се говори непримерене ствари", каже. 

  

Истакла је да је култура неопходна.

  

"Људи треба нечим да се забаве, да скрену мисли, да се осећају лепо. Стрес јесте
велики, али је важно да у томе нађемо неки начин да што безболније, макар ментално,
кроз то прођемо", каже она.

  

(Н1)
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