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„У Кини смо једног дана, 1000 километара прешли за три 
сата. Њихов воз иде 300 километара на сат, удобније је 
него у авиону. Прецизни и тачни су у секунд. Нема гужве, 
јурњаве, ма, Кина је свет за себе...“

Кина је свет за себе

 РАЗГОВОР С ПОВОДОМ >> СИНИША ПРЕЛИЋ, ПРЕДСЕДНИК САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА У ХБИС СРБИЈА

ми у нашој фабрици, не треба 
Министарство то да ми каже. 

А како бисте ви онда опи-
сали то што је проблем?

Ми имамо групу људи која 
није мала, некада су били у 
„Спину“, у Старој железари где 
је био погон инвалидска или 
заштитна радионица. Неко је 
касније угасио све заштитне 
радионице. Дошли у ситуацију 
да те људе немамо где. Те људе 
који су доживели неко про-
фесионално оболење, а дожи-
вели су их управо због рада у 
тешким условима и неке теже 
болести... И они су сада на 
платним списковима. Не само 
у железари већ широм Србије, 
у свим тим великим системима 
које смо спомињали. Ти људи 
су се разболели. Не зато што 
су то хтели, нико од њих није 
очекивао да ће имати мождани 
удар, шлог, инфаркт, да има по 
три четири бај - паса, да дожи-
ви не знам какво професионал-
но оштећење или повреду на 

раду. И ми имамо једну такву 
групу радника која на жалост, 
због болести не може да буде 
ангажована на она радна места 
на којима су раније били.  Они 
фактички не раде или им се с 
времена на време нађе неки 
посао. Да раде у „Хисалу“, или 
као чувари купатила, али ко-
лико дуго они то могу – док им 
се поново не погорша стање. 
Ти људи су на боловањима, 
неки на операцијама. Колико 
они утичу на целокупну слику?  
Утичу, они буду на боловању 
и по три четири месаца на 
боловању. Па? Болесни су људи 
побогу, шта сад. Имамо ми и 
међу овима који су стекли ус-
лов за пензију болесне, имамо 
и болесне који долазе на по-
сао, јер не смеју ни да болују, 
зато што им следи умањење 
плате. Не кажем да нема оних 
који фолирају, али не сматрам 
да су сви такви. Као што ни 
не сматрам да су сви лекари 
корумпирани, па им за новац 
пишу боловања, ни да су сви 
новинари корумпирани, ни сви 
полицајци и тако даље. Свуда 
има нешпто да не ваља. Али ис-
паде да су у железари сви само 
такви. Па нису сви. Дођете код 
доктора и он вам измери при-
тисак 140 са 90. Па да ли сме 
он да вас пусти да радите? Не 
сме. Он мора да вас пошаље 
код специјалисте. Али, да би-
сте дошли до специјалисте 
има да чекате две недеље. Да 
ли смо ми и за то криви? А где 
ће да буде тај радник за тих 15 

дана? Па, на боловању нормал-
но. Ако нема паре, мора да се 
врати на посао. Ако има, он ће 
да плати преглед код приват-
ника јер је њему најбитније да 
зна да ли је здрав. Ко још губи 
тиме? Послодавац и то дупло, 
јер радника нема, а плаћа га, 
плус мора да ангажује још дру-
ге људе или да постојећи раде 
прековремено. Опет долази-
мо до оне приче - морају да 
причају и мењају ствари сви. 
Људи који се у то разумеју. Ја 
не могу да причам о здравству, 
економији, људским правима 
јер се у то не разумем. Али се 
разумем у причу о нашим рад-
ницима, и није лепо да се тако 
говори о њима. Да су они, који 
су све ове године, од деведесе-
тих, преко 2000. до данас, из-
нели ту фабрику, фолиранти. 
Нити онима који пласирају так-
ву причу могу да кажем било 
шта друго осим - како вас није 
срамота? На тај начин вређамо 
оне који су стварно болесни 
и оне којима треба помоћ. 
Вређамо поштене лекаре који 
на жалост немају са чиме да 
раде. Побогу, па нерадника 
нико неће да штити. Ни у кући, 
ни међу породицом, ни у ко-
лективу. Ко штити нераднике? 
Прича се још једна ствар која 
ми страшно смета, да људи са 
села користе сезонске послове 
да буду на боловању. Није тач-
но! Чак, мислим да можда међу 
онима који користе боловања 
има више оних који нису са 
села! Онај ко је домаћин, он је 

домаћин и на послу, и у кући, и 
у њиви. Ја знам много људи из 
села који су много бољи радни-
ци него што сам то ја, Прелић, 
из града. Могу сад да набројим 
бар 50 таквих. Јер, он зна кад 
шта ради, зна да се организује. 
Нећу да кажем да се можда не-
кад није десило да су и они от-
ишли на боловање, али немој 
да кажемо да је на боловању 
јер бере грожђе. Па ваљда и 
он може да се разболи. Све то 
треба да се решава на систем-
ски начин. Ја сам разговарао 
са нашим менаџментом, на 
тему наших инвадида. Мени је 
жао, ја их виђам сваки дан, они 
су сами себи тешки. И сви су 
заједно, што је ваљда још горе. 
Оно што је Кинезима одавде 
неко предлагао, шта да ураде 
са тим људима, Кинези никада 
неће да ураде. Јер не сматрају 
да то није хумано. 

Шта Кинези, према ва-
шем мишљењу у том случају 
уопште очекују од наше Вла-
де?

Данас, у инвалидску пензују 
може да оде само човек који 
нема више од пар месеци жи-
вота, или је у инвалидским 
колицима. Е, на томе треба да 
се ради. Значи сести, пронаћи 
модел, решење. Можда је наш 
послодавац вољан и да помог-
не ПИО фонду да се ти људи 
пензионишу. Али, неко треба 
да поведе разговор на ту тему.  

Већ смо рекли да је же-
лезара највећи систем у овој 
земљи који може да мења 
правила, али истовремено то 
може да значи и да ће прави-
ла за све остале, илити зако-
ни, бити промењени уколико 
то буде интерес власника же-
лезаре. Ви сте убеђени да из-
мене, уколико до њих дође, 
неће бити на штету радника? 

Увек се закони мењају и 
увек ће настојати да их при-
лагоде послодавцима, али они 
који буду радили на изменама 
закона морају све да узму у об-
зир. Да, ми треба да се мењамо, 
и многе ствари у нашим гла-
вама, али мењајмо закон тако 
да он буде у интересу свих. Да 
одговара онима који хоће да 
раде и зараде, али и послодав-
цу, наравно. Ако се закон мења 
да буде ригорознији само пре-
ма једној страни, да мене као 
радника још више оптерети, 
али да ми не могући да бар 

Није истина да је злоупотреба боловања посебан проблем 
само у железари. То је наш друштвени проблем иначе. Код 
нас, шта год неко рекао, та појава није до те мере изражена 
да ми треба да причамо да су сви који иду на боловање у 
железари фолиранти. Да злоупотребљавају, да су нерадници. 
То није тачно и нормално да ме је заболело.

Ти, којима би пало на памет да сада мењају закон треба да знају да 
имамо болесне људе, лекаре који немају довољна примања и немају 
са чиме да раде, да пацијенти чекају на специјалистички преглед, а 
немају паре за приватника. А и кад дођу на ред – покварио се апарат, 
дај нову листу чекања... Батина има два краја, али некако о томе нико 
не прича. Ја сам за, да мењамо, али да мењамо све што не ваља.

Наставак на 
следећој страни >>


