ПРЕС КЛИПИНГ
17. мај 2012.

Школујемо превише менаџера;(стр.2)
Здравство: Јесмо лоши, али нисмо најгори; (стр.3)
Највише трошимо на храну; (стр.3)
Зашто је здравство Србије на европском дну;(стр.5)
У марту дуг растао 104 евра у секунди;(стр.6)
Обавезни и допринос и изабрани лекар;(стр.7)
Радницима плата касни шест дана;(стр.8)
Губитак Галенике 120 милиона, Хемофарма 50 милиона евра;(стр.9)
Неподобнима следује бригада за фарбање;(стр.10)
Стоп за продају „Бачке";(стр.11)

1

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:380047-Skolujemo-previse-menadzera

Школујемо превише менаџера
И. МИЋЕВИЋ
Школује се превише економиста, правника, доктора или учитеља, законе
тржишта нико не поштује. Највише незапослених из економске (9.512) и правне
струке (5.729), инжењере сви траже
НА УЧИТЕЉСКИМ факултетима у Београду, Сомбору, Суботици, Врању, Лепосавићу, Ужицу и
Јагодини годишње дипломира око 700 учитеља. Како је свим школама у Србији потребно око
300 нових учитеља годишње, на тржишту рада их је тренутно 2.113!
Евиденција Националне службе запошљавања пуни се, тако, кадровима који, иако са
факултетском дипломом у рукама, нигде не могу да се запосле.
С друге стране, на Физичком факултету побројали су око 300 празних места у школама којима
су тренутно потребни професори физике, а тражи их и привреда.
НИКО СА ПРИВАТНИХ НЕ ПОЛОЖИ МАСТЕРОД када на Економском факултету УБ постоје
мастер студије, ниједан дипломац са приватног факултета није успео да положи пријемни.
Тачније, био је један пре четири године - присећа се проф. др Боричић.
- Дођу нам са државних филолошких, правних, електротехничких и других факултета и положе
пријемни за мастер, али за оне са приватних то је непремостива препрека, а пријави их се
између 100 и 300. Сви би хтели ту своју диплому мало да "појачају" мастером са нашег
факултета.
- Неких кадрова школујемо превише, а други су сасвим дефицитарни - каже, за "Новости", др
Иван Дојчиновић, продекан за наставу Физичког факултета у Београду. - На тих 300 места у
школама физику предају нестручни кадрови, јер се на конкурс не јављају физичари. На нашем
факултету годишње дипломира до 50 студената, а потреба тржишта је знатно већа.
Зато он саветује будућим бруцошима да, пре него што одлуче шта ће да студирају, осим о
жељама, размисле и о могућностима запошљавања.
Јер хиљаде правника, економиста и лекара чека годинама на евиденцији Националне службе
запошљавања.
- Највише је дипломираних економиста, чак 9.512, и 5.729 правника - наводе у НСЗ. - На посао
чека 2.194 лекара, 1.865 машинских инжењера, 1.289 стоматолога, 657 професора енглеског
језика, 474 фармацеута и 220 историчара уметности.
Укупно је, према подацима НСЗ, 54.171 особа са факултетском дипломом без посла. У просеку,
на запослење чекају годину и осам месеци. Најдуже чекају стоматолози, у просеку пет година.
Економисти су најбројнији, јер је и факултета који школују менаџере, економисте или банкаре
убедљиво највише.
- Продукција је огромна, школује се много економских кадрова, али квалитетни увек нађу
посао - каже проф. др Бранислав Боричић, будући декан Економског факултета у Београду. Око 900 наших студената дипломира годишње, а запошљава се између 550 и 600.
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А да понуда и потражња никако не могу да се поклопе, потврђује и Драган Ђукић, директор
сектора за запошљавање НСЗ.
- Прилив менаџера далеко је већи него што је послодавцима потребно. Исти случај је и са
учитељима, социолозима, историчарима уметности и још неким друштвеним профилима, као
и лекарима и стоматолозима - процењује Ђукић. - Али зато никада немамо довољно
електроинжењера, а посебно су тражени они са смера за софтверско инжењерство.
Најсвежији подаци Завода за статистику кажу да је током 2010. године факултет завршило 306
политиколога, 164 археолога, 1.706 правника и 330 новинара. Само у једној години добили смо
и 107 дипломираних дизајнера медија у образовању, шта год да је тачно њихов посао.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:380045-Zdravstvo-Jesmo-losi-ali-nismo-najgori

Здравство: Јесмо лоши, али нисмо најгори
Б. Р. |
Реакције на извештај из Брисела да је српско здравство на последњем месту у
Европи
По квалитету здравствене заштите последњи смо на листи 34 европске земље, показао је
Европски здравствени потрошачки индекс за 2012, представљен у Европском парламенту у
Бриселу. Према том индексу, Србија је мерењем 42 параметра, међу којима су права пацијената
и информације, време чекања на лечење, исход лечења, обим пружених услуга и фармацеутска
средства, од максималних 1.000 добила само 451 поен, док Холандија, иначе прва на листи, има
872 бода.
- Ти резултати одражавају лошу материјалну ситуацију у којој се налази здравствени систем
Србије - прокоментарисао је у писаном саопштењу Зоран Станковић, министар здравља Србије.
- Свакако да као министар тиме не могу да будем задовољан.
Међутим, проф. Александар Вуксановић, директор РФЗО, не може да се сложи са оценом да је
Србија рангирана на последње место, јер смо, према његовом мишљењу, у пружању многих
здравствених услуга испред много богатијих земаља:
- С обзиром на економску моћ коју Србија има, сматрам да пацијенти имају изузетно добру
здравствену заштиту.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:380031-Najvise-trosimo-na-hranu

Највише трошимо на храну
Д. МАРИНКОВИЋ

Највећи део прихода породице одлази на храну, три пута више него у Европи. У
земљама Европке уније грађани за храну и пиће одвајају просечно 13 одсто, а код
нас чак 42,9 одсто прихода
СКОРО све што зарадимо потрошимо за трпезу, али и режије и комуналије из месеца у месец
"односе" све више. То потврђује и званична статистика, где је у структури потрошње највећи
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део "резервисан" за храну и пиће - 43 одсто, готово три пута више него у развијеним европским
земљама.
У последње две године цене су незадрживо расле, а плате и пензије губиле вредност и у просеку
су три пута ниже од европских.
Према рачуници Републичког завода за статистику, у Србији за комуналије оде 16 одсто
примања домаћинстава, а за разне услуге, међу којима је и саобраћај, потребно је око девет
одсто просечног кућног буџета. Остатак одлази за куповину гардеробе, обуће, намештаја,
уџбеника, опреме, рекреацију и изласке...
Трочлано српско домаћинство, према последњим мерењима, располагало је у просеку са око
55.000 динара месечно. Од те суме око 20.000 динара одлази за куповину намирница, 7.800
динара за услуге становања, воде, струје, гаса, док око 4.100 динара просечан је издатак за
транспорт.
СКУПЉА И КАФАНАИ ДОК статистика показује да су у просеку одласци у ресторане и хотеле
поскупели прошлог месеца за 0,6 одсто у односу на март, а храна и пиће 0,3 одсто, те податке
демантују у водећим домаћим ресторанима. - Нисмо мењали цене од прошле године, тачније
од
јуна
месеца
тврди
Љубиша
Савић,
управник
београдске
"Мадере".
- Ценовници су остали на истом нивоу, не само када је реч о печењу и варивима, већ и салати,
топлим и хладним предјелима, хлебу, вину, безалкохолним пићима. Исто истичу и у ресторану
"Франш" и у скадарлијском ресторану "Три шешира".
За разлику од нас, домаћинства у Европској унији у просеку највише троше на комуналије.
Према подацима Европског статистичког завода "Еуростат" објављеним у "Годишњаку 2012",
Европљани на плаћање рачуна за станарину, воду, струју и гас троше 25 одсто кућног буџета.
Подаци показују да Европљани имају подједнаке трошкове за храну и превоз - по 13 одсто
кућног буџета.
За комуналије највише издвајају Данци (29,8 одсто), док се на храну највише троши у
Литванији (26,4 одсто), Малти (15,5), Португалу (16,9) и Румунији (29,1 одсто).
На услуге ресторана и хотела најмање су потрошили Литванци и Пољаци - мање од три одсто
потрошње, а највише Шпанци - 17 одсто буџета домаћинстава. У буџетима домаћинстава у
Србији за одлазак у ресторане се издваја мање од два одсто.
Мађарска је водећа на листи земаља које најмање троше на одећу и обућу са три одсто у
структури потрошње домаћинства, док највише троше Чеси, Италијани и Литванци по осам
одсто. У структури потрошње српских домаћинстава, на куповину одеће и обуће отпада само 4,9
одсто.
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Зашто је здравство Србије на европском дну
Зоран Станковић: Проблеми у наплати доприноса. – Томица Милосављевић: Оцена – нереална

После вести да здравство Србије заузима последње место у Европи, која нам је стигла из
Европског парламента у Бриселу, могли су се чути различити коментари – од неверице до
потврде да је наше здравство у веома тешком стању.
Здравство Србије оцењивано је у пет области – поштовање права пацијената и информисаност,
време чекања на поједине операције и прегледе, исходи по здравље, превенција и доступност
услуга које се пружају, као и фармацеутска средства која добијају болесници. Од 1.000 могућих
поена, Србија је добила најмање – 451 (највише Холандија 872), док су Хрватска, Словенија,
Румунија, па чак и Албанија оцењене боље.
Експертска организација Хелт конзјумер пауерхаус је за потребе Европског парламента
урадила истраживање и рангирала 34 европска здравствена система, оцењујући 42 индикатора
у пет поменутих, области. У индекс се урачунава комбинација података из јавне, званичне
статистике, анкета спроведених међу пацијентима и независних истраживача ове експертске
организације.
Србија није у свакој од истраживаних области била најгора, негде смо добили „уздигнути
зелени палац” као знак, који у табелама служи као позитивна оцена и носи три поена. На
пример, за вакцинацију деце или законски уређена права пацијената, за породичног лекара
који прегледе обавља у истом дану и за упућивање на специјалистичке прегледе.
За чекање на операције Србија је добила 117 бодова, што је више од 83, колико је у овој области
добила Норвешка, или по сто колико имају Шпанија и Шведска, али мање од Велике Британије
(133) или Холандије (200 бодова). Ипак, превагу су однели негативни поени добијени за:
терапију рака започету у року дужем од 21 дана, чекање на скенер дуже од седам дана, лошу
бригу о старима, лоше здравље зуба, недовољан број трансплантација бубрега, високе стопе
недијагностикованог дијабетеса и депресије, висок проценат царских резова и болничких
инфекција и смрти од инфаркта.
.................................................
Цео текст прочитајте у штампаном издању од 17. маја.
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У марту дуг растао 104 евра у секунди
Буџетски дефицит Србије након првог тромесечја већи је него што је било
договорено с ММФ-ом. Јавни дуг Србије на крају марта био је око 14,62 милијарди
евра, што значи да је током тог месеца повећан око 270 милиона евра, објавило је
Министарство финансија. Међутим, оно није саопштило колико је удео јавног дуга
у бруто домаћем производу, али је прешао законом прописану границу од 45 одсто.
– Уз оптимистичке прогнозе, при десет посто номиналном расту БДП-а у односу на прошлу
годину, удео јавног дуга у марту је износио 46,6 одсто. Спрам тога, сада може само бити већи,
никако мањи – каже за наш лист економиста Мирослав Здравковић, подсећајући на то да је
јавни дуг био тик уз зацртану границу од 45 одсто и на крају 2010. године и почетком 2011.
године, када је усвајан Закон о буџету. – Тада је износио 44,6 одсто, а на крају прошле године је
био битно изнад те границе с уделом од 48,7 одсто, уз велику вероватноћу да је премашио 50
одсто БДП-а на почетку ове године.
Међутим, није ту питање само колико износи јавни дуг већ већ и којом динамиком расте.
– Само у фебрауру је раст јавног дуга изнео 270 милиона евра, што је девет милиона евра
дневно или 104 евра у секунди – упозорава Здравковић.
По његовим речима, када гледамо приходну страну буџета, највећи допринос расту дефицита
имале су измене Закона о финансирању локалних самоуправа, којима је удео општина и
градова у порезу на доходак грађана повећан са 40 на 80 одсто. Због тога су приходи од пореза
на доходак грађана у буџету преполовљени, тачније, смањени осам милијарди динара.
– Када се упореде прошла година и ова, имамо раст дефицита од 25 милијарди динара. Значи,
да су те паре остале у буџету, дефицит не би био толики већ 17 милијарди. С расходне стране,
када се погледа зашто је дошло до толиког раста дефицита, дође се појединачно на ставке где је
највише повећан: субвенције су веће 61 посто, или 6,6 милијарди, расходи по основу плаћања
камата 59,9 посто, што је 4,2 милијарде више него лане; капитални издаци порасли су 74 посто,
али пошто су они мали, то је повећање од 2,9 милијарде; расходи за запослене су повећани 12,8
посто, или 6,5 милијарди. Заправо, дође се до тога да је намањи удео у расту дефицита имало
финансирање пензија, где је повећање само за пет посто – наводи Здравковић, уз оцену да
спрам удела јавног дуга у БДП-у и динамици којом он расте треба да се види шта ће бити прве
мере нове владе у правцу уравнотежења републичког буџета.
– Нова влада Србије наћи ће се у позицији да неће бити у стању да се даље задужује те ће бити
под притиском да потпуно промени пореску политику и јавну потрошњу, што под спољним
притиском, а што услед ситуације у којој ће се наћи – оцењује наш саговорник.
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Сарадник Економског института Иван Николић оценио је, међутим, да је питање буџетског
дефицита готово алармантно и требало би га хитно решавати, истичући да ће за будућу владу
најкрупнији проблем бити како у кратком року зауставити ширење постојећег јаза у буџету.
– Готово да више нема места никаквом одлагању, нити калкулисању или жмурењу на
проблеме, једноставно, доћи ћемо у ситацију да ћемо морати свим легитимним средствима да
се боримо против тако високог дефицита – рекао је Николић.
Говорећи о мерама које би требало спровести, он је нагласио да би на кратак рок то биле мере
штедње, „а с друге стране, када се објективно буду сагледали капацитет и могућности да се
уштеди, у којој је то мери могуће, уколико то не буде било довољно – а претпостављам да неће
– онда размишљати и деловати на повећање неких прихода”.
С. Глушчевић
Биће боље у другом полувремену
Директор Института економских наука Дејан Ерић нагласио је да објављени буџетски дефицит
није добра вест, „и то је нешто што би свакога у земљи требало да брине”, али да треба имати у
виду да је на то утицало неколико фактора, међу којима су јака и оштра зима, као и чињеница
да смо у изборној години.
– Једно је извесно: нову владу и премијера сигурно ће чекати врло озбиљан посао у ребалансу
буџета, а мој савет би био да, иако ће на расходној страни сигурно морати да се штеди, фокус
свог ангажмана посвети приходној страни – оценио је он.
По Ерићевим речима, „не би требало ширити панику” јер се ради тек о првом кварталу и
постоји могућност да се у преосталом делу године буџетски дефицит смањи.

http://www.dnevnik.rs/drustvo/obavezni-i-doprinos-i-izabrani-lekar

Обавезни и допринос и изабрани лекар
За готово седам милиона осигураника важи ново правило уколико убудуће
намеравају да овере здравствену књижицу. Осим провере да ли је уплаћен
допринос за здравствено осигурање, неопходно је да се сваки осигураник изјаснио
бар за једног изабраног лекара.
Лекара опште праксе, гинеколога, стоматолога и педијатра грађани имају право, али и обавезу,
да изаберу у дому здравља у којем се лече, што значи да треба да попуне формулар у три
примерка у којем ће навести своје основне податке и име лекара за ког су се определили.
Нове маркице у здравственој књижици за другу половину године почеће да се издају 3. јуна.
Податке о уплати доприноса за здравство по стопи од 12,3 одсто од плате или пензије,
Републички фонд здравственог осигурања добија из Пореске управе, а у својој бази има
евиденцију о избору лекара. Процес изјашњавања грађана о изабраном лекару одвијао се споро
па је зато, уместо 1. јануара ове године, почетак примене услова о изабраном лекару одложен у
пракси за шест месеци.
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Изјашњавање грађана о изабраном лекару у домовима здравља напредује, али још увек свог
лекара нема готово половина осигураника. Од око 6.787.000 регистрованих осигураника, по
подацима Републичког фонда здравственог осигурања, свог лекара опште медицине је
изабрало око 5.462.000. За гинеколога у домовима здравља одлучило се око 1.059.800 жена,
свог педијатра има 1.000.861 дете, а стоматолога готово 625.000 осигураника. До сада су свог
лекара изабрали углавном пацијенти који су имали потребе да дођу у дом здравља, било по
рецепт за лек или су имали здравствене тегобе. Да би оверили здравствену књижицу, односно
добили нову маркицу, сада ће у дом здравља морати да оду и они који немају здравствене
проблеме. Изјашњавање о изабраном лекару није временски ограничено па нико од грађана ко
до сада није попунио формуларе за избор лекара није и неће „закаснити”. На хитну медицинску
помоћ могу рачунати сви грађани, без обзира на то да ли су изабрали свог лекара или не и да
ли имају оверену здравствену књижицу или не.
Књижице ће се оверавати у зависности од основа осигурања. За запослене се оверавају на шест
месеци, осим у случајевима када су радно ангажовани на краћи рок. Изузетак су и запослени у
фирмама чија стара дуговања за здравствени допринос мирују, а започеле су уплату текућих
обавеза, којима ће се књижице оверавати на три месеца.
Ј. Барбузан
http://www.dnevnik.rs/novi-sad/radnicima-plata-kasni-sest-dana

Радницима плата касни шест дана
Незадовољни што им плата касни шест дана, радници окупљени око Синдиката
запослених у комунално-стамбеној делатности ЈКП "Чистоће" су организовали
једночасовни штрајк упозорења.
И на градској депонији 50 радника је зауставило посао на сат времена
Са једносатном обуставом рада наставиће и наредних дана, све док им плата не буде
исплаћена.
- За сада, радници са радом стају по сат времена, а послаћемо допис Граду као оснивачу,
градоначелнику Игору Павличићу, Скупштини града и послодавцу, да уколико не добијемо
плате, у року од законских десет дана ступамо у генерални штрајк - рекао је јуче за наш лист
заменик председника Синдиката комуналаца у "Чистоћи" Бобан Петковић.
Он каже да се штрајку прикључило око 200 радника, што чини половину фирме. Додаје да су
на сат времена са послом стали запослени у централи, 50 њих је зауставило посао на градској
депонији и 50 у Сектору хигијене.
- У фирми постоји још један Синдикат - "Независност" који није репрезентативан, али по
нашем мишљењу могли су и они са нама да ступе у штрајк упозорења, јер нам је циљ исти, а то
је да добијемо плате, које смо поштено зарадили – истиче Петковић.
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И директор "Чистоће" Борислав Новаковић потврдио је за "Дневник" да је плата требало да
легне на рачуне радника 10. маја, али да се то није догодило, јер једноставно нема пара.
Истакао је да ће радници плате добити до петка.
- Радници штрајкују јер нису примили плате четири-пет дана, а разлог томе је што имамо
жесток проблем наплате. Тренутно су наша потраживања 750 милиона динара, а наша
дуговања су 250 милиона динара, што значи да нам фали 500 милиона и због тога је настао
проблем. Нама дугују предузећа, а и Град нам није уплатио део за април. Очито да ово није
проблем само у “ЧистоћИ”, већ у целој држави - каже Новаковић.
Љ. Натошевић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/gubitak_galenike_120_miliona_hemofarma_50_miliona_evra.4.html?news_id
=240304

Губитак Галенике 120 милиона, Хемофарма
50 милиона евра
АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ
Београд - Хемофарм из Вршца, чији је власник немачки произвођач генеричких лекова Штада,
завршио је прошлу годину с губитком од око 5,5 милијарди динара што је око 50 милиона евра.
Још горе је прошлу пословну годину завршила земунска Галеника, у власништву Републике
Србије, са губитком од око 12,09 милијарди динара што је готово 120 милиона евра. Подаци о
прошлогодишњем

пословању

Здравља

из

Лесковца

нису

објављени.

И Хемофарм и Галеника су 2008. и 2009. године последњи пут пословали са добити.
Занимљиво је да је Хемофарм (19,65 одсто) сувласник Велефарма АД Холдинг компаније за
промет лековима и другим медицинским производима, који је опет власник Велефарма - ВФБ
доо за промет лековима и другим медицинским производима. У обе фирме је на предлог
Хемофарма 31. јануара отворен стечај. Само рачун Велефарма - ВФБ био је тада блокиран за
износ од око 5,3 милијарде динара или око 50 милиона евра, док је Велефарм Холдинг
закључно са 2010. годином имао кумулиране губитке од око седам милијарди динара, дакле
око 70 милиона евра. Имовина Велефарм је процењена на 13,8 милијарди динара или 130
милиона евра.
Појединачно највећи сувласник ( 23 одсто)Велефарма је фирма Фармахолдинг из Београда у
власништву 21 малог акционара чија имена нису позната у јавности, други сувласник по уделу
(22,24 одсто) је фирма Инвехолдинг из Београда у власништву у Швајцарској регистроване
фирме Велеx Сwисс ГМБХ.
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Према информацијама финансијских стручњака са којима се консултовао Данас, међусобне
пословно-финансијске комбинације свих ових фирми укључујући и Хабит фарм из Ивањице,
такође у стечају, заслуживале су независну ревизију.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nepodobnima_sleduje_brigada_za_farbanje.4.html?news_id=240305

Синдикат Желвоза затражио да инспекција реши проблем радника које пословодство
шиканира јер су одбили измењени социјални програм

Неподобнима следује бригада за фарбање
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
Београд - Синдикат фабрике возова Желвоз из Смедерева затражио је јуче од Министарства
рада и социјалне политике и Инспектората за рад да примора руководство предузећа да
престане са, како кажу, грубим кршењем закона којим је послодавац натерао 74 радника, од
инжењера до пекара, да чисте и фарбају фабричке погоне, због тога што су одбили да оду из
фирме

уз

знатно

мање

отпремнине

од

оних

које

им

је

држава

обећала.

Према речима Саше Миловановића, председника синдиката, директор Желвоза Новица
Давидовић формирао је такозвану Бригаду за уређење унутрашњих и спољних површина и у
њу пребацио све запослене који су тражили да се врате на посао након што је држава одлучила
да им не исплати претходно договорене отпремнине.
- Према првом програму отпремнина, за који су радници могли да се пријаве до 20. јануара
прошле године, биле су предвиђене накнаде од 5.000 евра за раднике који имају до 15 година
радног стажа, док су они који су близу пензије, могли да рачунају на 3.500 евра. За тај програм
се пријавило 444 радника, после чега је Влада рекла да одустаје од програма, јер у буџету нема
довољно новца за исплату отпремнина. Уследили су бројни протести оштећених радника,
након којих је тадашњи градоначелник Смедерева предложио да се прода део фабрике како би
се обезбедио новац за отпремнине. Рок за пријаву за тај други програм био је 1. април и тада се
пријавило 464 радника - објашњава Миловановић. Међутим, нове отпремнине су, како каже,
биле минималне, па су запослени са мање од 15 година радног стажа добијали мање од 2.000
евра, али је програм одговарао онима пред пензијом, којима је следовало и до 7.000 евра.
Резултат је био да је 74 радника, који су тражили отпремнине у оквиру првог Владиног
програма и који су до тада све време били на плаћеном одсуству, чекајући свој новац, сада
тражило да се врате на своја радна места, пошто им мале отпремнине нису одговарале.
Директор Желвоза је, како каже Миловановић, на то реаговао тако што их је све, невезано од
њихових способности и стручне спреме, пребацио у новоформирану „бригаду“ за фарбање
погона.
- Тим радницима су понуђени анекси уговора о раду, којим се премештају на та нова радна
места, уз упозорење да им, ако не потпишу, следи отказ. Имамо пример жене која је
прехрамбени инжењер, којој је дато да фарба ограде, машинском техничару који нема везе са
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молерајем је такође дата четка, док су двојици људи који из медицинских разлога не смеју да
дижу ништа теже од 12 килограма дали канте с фарбом у руке. То је противзаконито. Радници
се могу распоређивати само на послове који су у складу са њиховом стручном спремом,
квалификацијом и обученошћу, као и решењем о здравственом стању - тврди Миловановић,
који се због тога обратио инспекцији рада.
Према његовим речима, данас би требало да буде одржан састанак са надлежним начелником
инспекције рада, после чега се очекују мере за решавање овог проблема.
Руководство Желвоза јуче није било доступно за коментар.

http://pressonline.rs/sr/vesti/Vojvodina/story/220574/Stop+za+prodaju+%E2%80%9EBa%C4%8Dke%22.html

БИТКА ЗА ОЧУВАЊЕ СИВАЧКОГ КОМБИНАТА

Стоп за продају „Бачке"
ИДЕЈЕ - Синдикати се залажу да се „Бачка" претвори у јавно предузеће по моделу
ПКБ, а мањински акционари настоје да јој статус промене у земљорадничку
задругу
У Сивцу, највећем војвођанском селу чији се атар простире на 15.000 хектара, води се битка за
очување Пољопривредног предузећа „Бачка", у којем је раскинута приватизација с већинским
власником Милетом Јерковићем. Циљ је да се не допусти да „Бачка" буде поново
приватизована, јер би, како је оцењено, то значило пропаст предузећа, али и целог села.
Синдикати у Бачкој - Самостални, Независни и Слободни, залажу се да се „Бачка" претвори у
јавно предузеће по моделу Пољопривредног комбината „Београд" (ПКБ), док мањински
акционари доказују да је „Бачка" наследила имовину некадашњих сељачких радних задруга,
основаних после Другог светског рата, те да би стога требало да се региструје као задруга.
Подршку прерастању „Бачке" у јавно предузеће пружају Уједињени региони Србије, а њеној
трансформацији у задругу потпору даје Демократска странка.
Сумња у намештање тајкунима
Бивши председник СО Кула Велибор Милојичић, за време чијег мандата је
приватизована „Бачка", каже за Пресс да идеје о њеном претварању у јавно
предузеће, или задругу, нису супротстављене, и да је најбитније да она опет не
падне у руке неког тајкуна.
- Међутим, врло је чудно да члан УО „Бачке" испред локалне самоуправе није
Сивчанин, него Веселин Ераковић из Куле, брат покрајинског посланика Жељка
Двожака. Ераковићева сестра је Вера Шћепановић из Врбаса, која је учествовала у
многим приватизацијама. Све то наводи на сумњу да је Ераковић дошао у „Бачку"
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да са извора прослеђује информације, па постоји бојазан да се сивачки комбинат
намешта неком новом тајкуну - каже Милојичић. Жељко Двожак је за Пресс рекао
да Ераковић није постављен за члана УО „Бачке" као његов брат, него као успешан
привредник, чија је фирма после шећеране у Црвенки најуспешнија у кулској
општини.

Реорганизација по моделу ПКБ
Високи функционер УРС и члан Градског већа БеоградаМирослав Чучковић, који је био
задужен за превођење ПКБ у јавно предузеће, препоручио је, гостујући у Сивцу, да се „Бачка"
реорганизује по узору на београдски комбинат.
- У ПКБ, док 2010. године није прерастао у јавно предузеће, стање је било толико лоше да су на
фармама краве јеле једна другу, а радници четири године нису примали плате, није им био
повезан радни стаж и нису им биле оверене здравствене књижице. Уз финансијску помоћ
државе, ПКБ је стао на ноге и 1. јануара ове године био је у плусу 900 милиона динара.
Просечне плате радника скочиле су са 20.000 на 50.000 динара - рекао је Чучковић.
Он је казао да постоји иницијатива за оснивање националне пољопривредне корпорације, тзв.
зеленог пула, у који би била укључена сивачка „Бачка" и још 12 предузећа из Војводине и два
из Београда.

Формирати предузеће и задругу
Представник мањинских акционара и члан Управног одбора „Бачке" Малиша Раичевић рекао
је да у оквиру сивачког предузећа постоји 1.136 хектара државне земље на којој би се могло
формирати јавно предузеће, али да на преосталих 3.600 хектара „Бачка" треба да се оснује као
задруга.
Идеју за претварање „Бачке" у задругу подржао је покрајински посланик из Куле Жељко
Двожак (ДС).
- Кључно је да се имовина „Бачке" више не отуђује у некој новој приватизацији. Мој предлог је
да се оснује Пољопривредни комбинат Војводине, у који би ушла „Бачка" као задруга, а уз њу и
сва остала аграрна предузећа у покрајини у којима је раскинута приватизација - рекао је
Двожак за Пресс.
З. Рајић
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