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Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је председник Странке слободе и
правде Драган Ђилас „у оргомној паници“ због истраге о пословању његових фирми коју
је најавио министар послиције Небојша Стефановић.

  

  

Она наводи да је то разлог због ког Ђилас после 15 година покреће питање његове
факултетске дипломе.

  

На питање новинара да прокоментарише оптужбе Ђиласа да Стефановић има лажну
диплому основних студија она је рекла да Ђилас „док је био толико година на власти није
подносио пријаву поводом Стефановићеве дипломе, а да сада, када је министар најавио
истрагу, Ђилас покреће то питање“.

  

Брнабић је нагласила како Ђилас "сада повлачи нешто од пре 15 година", наводећи да је
толике године био на власти, а тада је "све било у реду".
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„То говори више како се Ђилас осећа подом најављене истраге него о оптужбама о
лажној дипломи“, рекла је Брнабић.

  

Додала је да Ђилас причом о Стефановићевој допломи покушава да скрене пажњу са
истраге о његовим пословима.

  

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић недавно је рекао да се спроводи
велика истрага тужилаштва и полиције, јер постоје основи сумње да су Драган Ђилас и
запослени у његовој компанији заједно са делом некадашнег руководства РТС-а
учествовали у озбиљној корупцији везаној за купопродају секунди различитих
телевизијских емисија по условима противним закону.

  

Институције у Бриселу да реагују на забрану да Вулин посети Косово

  

Премијерка Србије Ана Брнабић апеловала је данас на институције у Бриселу да реагују
поводом одлуке власти у Приштини да се српском министру одбране Александру Вулину
забрани посета Косову.

  

„Таква политика власти у Приштини је против слободе кретања робе, капитала и људи, а
институције у Бриселу су гарант примене Бриселског споразума и треба да реагују на
такве одлуке“, рекла је Брнабић новинарима.

  

Додала је да се забрана посете Косову не односи на све званичнике Србије, већ да се
такве одлуке доносе појединачно.

  

На питање да прокоментарише постављање Стефана Кркобабића, сина министра за
регионални развој и контролу рада јавних предузећа Милана Кркобабића, на место
директора јавног предузећа „Стара планина“ она је рекла да је та одлука пре него што је
потврђена на седници Владе Србије, прошла проверу више владиних одбора.
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Додала је да о сваком појединачном именовању не може да води рачуна и да и о
евентуалном сукобу интереса треба питати „људе који су га номиновали“.

  

Одговарајући на питање зашто је тужилаштво обуставило истрагу против министра
полиције Небојше Стефановића поводом сумњи да је умешан у корупцију она је рекла да
се не меша у рад тужилаштва.

  

„То што је тужилаштво покренуло процедуру у том случају значи да је ово земља у којој
влада право“, казала је премијерка.

  

Уводимо потпуни електронски инспекцијски надзор

  

Премијерка Србије Ана Брнабић рекла је да је од данас 36 инспекција у Србији почело
да користи информациони систем е-Инспектор и да је земља на тај начин показала да
може да буде једина у Европи по потпуно електронском инспекцијском надзору.

  

Она је на седници Координационе Комисије за инспекцијски надзор рекла да Србија
може да буде „лидер када као држава стане иза неког пројекта“.

  

„Реформа инспекцијске службе је пример шта све може да се уради за само две-три
године када постоји политичка воља да се нешто уради у интересу грађана и привреде“,
рекла је Брнабић.

  

Инспекције су, како је рекла, један од основих стубова у борби против сиве економије, за
достизање фер конкуренције на тржишту и јачања привреде, посебно малих и средњих
предузећа и предузетништва.

  

Додала је да ће у новембру бити отворена Академија за јавну управу која ће помоћи да
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се реформе спроводе брже.

  

Министар за државну управу и локалну самозуправу Србије Бранко Ружић рекао је
данас у изјави за новинаре пре седнице Координационе комисије за инспекцијски
надзор да је реформом инспекцијског надзора постигнуто да контрола те службе буде
транспарентнија и ефикаснија.

  

„Променили смо и однос анимозитета између инспектора и привредника у однос
разумевања, консултација и заједничког решавања недоумица“, рекао је Ружић.

  

Додао је да су уведени и нови алати за прикривене куповине и споразум за прекршаје.

  

Он је казао да ће прикључењем инспекције на информациони систем е-Инспектор бити
онемогућено преклапање контрола, које ће бити јефтиније јер је до сада једна коштала
15 евра, па ће то бити огроман бенефит и за буџет.

  

Ружић је казао да је установљено да инспектори нису адекватно плаћени иако раде на
терену и да је реформом инспекцијске службе омогућено да постану самостални
саветници и имају плату од 60.000 до 70.000 динара.

  

Инспекцијске службе ће, према његовим речима у следеће три године примити 1.272
инспектора јер тренутно запошљавају два ипо пута мање него у ЕУ.

  

Према речима председника Мреже инспектора Србије Драгомана Пауновића ове године
ће се поправити материјални положај републичких инспектора, а прошле године локалне
самоуправе су повећале плате њиховим инспекторима.

  

Председник Скупштине Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД)
Драган Пенезић казао је да привреда подржава борбу против сиве економије, па самим
тим и повећање капацитета инспекције.
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„Сива економија сада чини око 15 одсто бруто домаћег производа (БДП) па и више, а то
значи да сваке године у сиве канале оде пет милијарди евра“, рекао је Пенезић који је и
директор за регулаторне послове у компанији Бритиш америкен тобако.

  

Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе
Србије Михаило Јовановић казао је да ће до краја године на систем е-Инспектор бити
прикључено и преосталих седам инспекција.

  

Инспектори, њих 1.500 од 4.000 добили су како је рекао рачунаре за рад на терену.

  

Директорка за Западни Балкан у Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) Жужана
Харгитаи рекла је да та банка две године подржава реформе инспекције и да је
најважније да се оне крећу у правцу професионализације кроз адекватну накнаду за
рад.

  

Још се ради на платним разредима, ми остајемо посвећени томе

  

На утврђивању платних разреда се и даље ради, изјавила је данас премијерка Србије
Ана Брнабић и нагласила да као проблем увек искрсне каталог радних места.

  

„Када год са минстарствима и инстутицијама финализујете каталог радних места, нађе
се неко да каже: моје радно место није у том каталогу или би требало да буде
дефинисано као посебно радно место због важности“, рекла је Брнабић новинарима
после седнице Координационе комисије за инспекцијски надзор коју је организовало
Министарство државне управе и самоуправе.

  

Премијерка је подсетила да је утврђивању платних разреда и обавеза у оквиру новог
програма са Међународнмим монетрани фондом. „Ми остајемо посвећени томе“,
поручила је Брнабић.
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Брнабић на питање Инсајдера о постављању Синише Малог на чело тела за борбу
против прања новца: Очекујете да кажем да тужилаштво није у праву? 

  

На питање Инсајдера какву поруку Влада шаље именовањем Синише Малог на чело
Координационог тела за борбу против прања новца и финансирања тероризма имајући у
виду да је вођен поступак против њега по пријави Агенције за борбу против корупције,
премијерка Ана Брнабић је рекла да су се тим поводом огласиле надлежне институције
као и да она “не може да иде преко тужилаштва”.

    

Подсетимо, пре неколико дана Влада Србије разрешила је министра унутрашњих
послова Небојшу Стефановића, а именовала министра финансија Синишу Малог на чело
Координационог тела за спречавање прања новца и финансирање тероризма.

  

Ово именовање изазвало је бурну реакцију на друштвеним мрежама, а пре свега због
чињенице да је Агенција за борбу против корупције раније пријавила Синишу Малог, а у
документацији коју је доставила тужилаштву навела је и сумњу једне банке на прање
пара.

  

Тужилаштво је након неколико месеци обуставило поступак по овој пријави, а јавност је
за ово сазнала готово случајно када је Више јавно тужилаштво, одбијајући захтев
портала Пиштаљка, навело да је поступак обустављен. Од тада до данас Више јавно
тужилаштво није образложило на основу којих истражних радњи, саслушања и
предузетих корака је донело одлуку да не покрене поступак.

  

Због свега наведеног, данас смо питали председницу Владе Ану Брнабић коју поруку
Влада Србије шаље именовањем Малог прво на место министра финансије, а сада и на
место председника Координационог тела за спречавање прања новца и финансирање
тероризма.

  

“Очекујете да опет ја као председница Владе не поштујем институције и кажем
тужилаштво није у праву”, упитала је између осталог премијерка.
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Брнабић: Је'л тужилаштво реаговало?

  

Инсајдер: Тужилаштво је обуставило поступак, али не образлаже које радње је
предузело.

  

Брнабић: Очекујете да опет ја као председница Владе не поштујем институције и кажем
тужилаштво није у праву.

  

Инсајдер: Не, не далеко од тога. Него само каква се порука шаље ако је постојао
уопште било какав поступак?

  

Брнабић: Ако је постојао неки поступак и надлежне институције су реаговале, онда
шаљемо праву поруку, а то је да је ово земља владавине права… Дакле, ви данас
можете да покренте поступак као анонимном пријавом против било кога кога желите…

  

Инсајдер: Овде је Агенција за борбу против корупције пријавила.

  

Брнабић: … и онда морају да реагују надлежне институције и надлежне институције да
кажу своје мишљење. Ја као председница не могу да идем преко тужилаштва, нити могу
да било како доводим у питање рад тужилаштва.

  

Брнабић на питање Инсајдера о именовању Стефана Кркобабића за директора ЈП:
Питајте људе који су га номиновали да ли ту има сукоба интереса 

  

Да ли је именовање Стефана Кркобабића за в.д. директора ЈП Стара планина сукоб
интереса, с обзиром на то да је син министра надлежног јавна предузећа Милана
Кркобабића, проверите с људима који су га номиновали, рекла је премијерка Ана
Брнабић одговарајући на питање Инсајдера. Она је навела да као председница Владе не
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може да води рачуна о сваком појединачном кандидовању, као и да је овај предлог
прошао низ одбора који су “потврдили да може да дође на седницу Владе”.

    

Стефан Кркобабић је на седници Владе 30. маја постављен за в.д. директора Јавног
предузећа за развој планинског туризма Стара планина. Шта га је препоручило за ову
позицију и да ли је реч овде реч о сукобу интереса - питања су на која Инсајдер до данас
није добио одговор од надлежних.

  

На та питања данас није одговорила ни премијерка Ана Брнабић.

  

“То морате да проверите с људима који су га номиновали, са људима који су потврдили.
Као председница Владе ја свакако не могу да водим рачуна о сваком појединачном
номиновању”, навела је премијерка.

  

На подсећање новинарке Инсајдера  да је Стефана Кркобабића на функцију в.д.
директора ЈП Стара планина изабрала управо Влада, премијерка је одговорила: “Влада
га је изабрала, али пре тога иде на читав низ одбора који потврђују да на седницу Владе
то може да дође”, навела је Брнабић.

  

(Агенције, Инсајдер )
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