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"Neistine o PKB da bi se opravdala prodaja" 

IZVOR: BETA  
Poljoprivredna korporacija Beograd (PKB) nema gubitke i to su neistine koje se plasiraju u javnosti kako bi se 
opravdala najavljena privatizacija te kompanije.   

To tvrdi predsednik Samostalnog sindikata PKB korporacije Milisav Đorđevid. 

On je agenciji Beta kazao da je PKB ove godine poslovao pozitivno i ima dobitak od 250 miliona dinara, iako 
iz gradskog budžeta korporacija nije dobila ni dinara, a prošle godine ostala je i bez premija za mleko, čime 
je oštedena za oko 500 miliona dinara. 

 
"Neprimerene su izjave gradonačelnika Beograda i drugih koji predstavljaju Grad da PKB iz dana u dan beleži 
gubitke. Nije u redu što pljuju na PKB i prikazuju da radimo neuspešno, to su sve neistine koje se iznose da bi 
se opravdala prodaja. Mi radimo bez zastoja i proizvodni proces nam traje 24 sata", kazao je Đorđeviid.  
 
On je naglasio da su zaposleni u PKB korporaciji jednoglasno protiv najavljene privatizacije, jer je praksa 
pokazala da nijedna privatizacija poljoprivrednih kombinata u Srbiji nije bila uspešna.  
 
Đorđevid je naglasio da je predlog sindikata da država i dalje ostane vedinski vlasnik kapitala PKB-a, a da se 
manjinski deo privatizuje i da se, u krajnjem slučaju, manjinskom akcionaru da da vodi firmu ako država nije 
sposobna da postavi menadžment.  
 
"Istina je da imamo i teret starih dugova od oko 2,7 milijardi dinara, ali to je iz perioda kada se čuvao 
socijalni mir i kada nisu pladani porezi i doprinosi. To nam sad stalno podmedu. Mi za to imamo rešenje, tako 
što bi se država namirila prodajom 50 do 100 hektara zemljišta po tržišnoj ceni, a PKB bi ostao da radi", kazao 
je Đorđevid.  
 
On je naveo i da u PKB ima ukupno 2.200 zaposlenih, zajedno sa dva zavisna preduzeda Ekolab i 
Agroekonomik, a da je u samoj korporaciji 1.900 zaposlenih.  

Prema Đorđevidevim rečima "sramno je i to što se govori o privatizaciji, a da još nema ni zvanične procene 
kapitala PKB-a"."Sad se pokušava oko 17.000 hektara državnog zemljišta uknjižiti kao zemljište PKB 
korporacije, čime se krši Zakon o poljoprivrednom zemljištu i ta uknjižba bila bi potpuno nelegalna", 
kazao je Đorđevid, dodavši da je prvostepeni sud ved poništio to uknjiženje. 
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Dodao je i da PKB iz Padinske Skele zauzima ukupno 30.000 hektara, a da obrađuje oko 22.000 hektara. 
 
Ševarlid: Gde je procena vrednosti PKB-a? 
Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu Miladin Ševarlid kazao je agenciji Beta da bi PKB, najveda 
agrobiznis kompanija u Evropi, morao da bude pod posebnom pažnjom države i javnosti i da se vidi šta je javni 
interes u prodaji PKB-a.  
 
"Do sada nisam shvatio šta je javni interes i zašto Grad Beoograd treba da prodaje PKB. Po tom osnovu 
onda sve agrobiznis kompanije u Srbiji koje su predmet privatizacije treba da prodaju lokalne samouprave u 
kojima se one nalaze", naglasio je Ševarlid.  
 
On je dodao da prvo treba da se utvrdi da li je izvršena konverzija obaveza PKB-a po osnovu poreza i doprinosa 
prema državi u državni kapital, kao i da li je urađeno uknjiženje zemljišnih površina u korist države. 
 

"Ako je izvršeno uknjiženje ili ako treba da se izvrši pre prodaje, onda to državno poljoprivredno zemljište pada 
pod udar zabrane prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta", kazao je Ševarlid.  
 
Prema njegovim rečima, pre bilo kakvog razgovora o prodaji PKB-a trebalo bi da se objavi procena vrednosti 
korpoacije.  
 
On je naglasio i da bi se privatizacijom PKB-a praktično onemogudio uticaj države na kreiranje agrarne politike, 
imajudi u vidu mogudnosti koje ima ta kompanija u oblasti proizvodnje goveda i svinja.  
 
Ševarlid je naglasio i da je potrebno utvrditi šta de predstavljati urbano područje Beograda, jer bi novi vlasnik 
PKB-a prodajom samo nekoliko stotina hektara mogao da izmiri celokupnu cenu za preuzimanje kompanije, 
što bi moglo da dovede do toga da privatizacija PKB-a postane "najvedi spekulativni posao 21. veka u 
Srbiji".  
 
"Prodavanje PKB-a u delovima bio bi najvedi apsurd sa stanovišta nauke i struke", naglasio je Ševarlid. 
 
 
 

 
 
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Podaci-prosvetnih-vlasti-nesredjeni-i-proizvoljni.sr.html 

 

Подаци просветних власти несређени и произвољни 

АУТОРКА: Сандра Гуцијан 

У респрнпм министарству истичу да им је припритет фпрмираое јединственпг инфпрмаципнпг система 

и пбећавају нпви сајт и јавнп дпступне базе ппдатака п државнпм и приватнпм пбразпваоу 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Podaci-prosvetnih-vlasti-nesredjeni-i-proizvoljni.sr.html
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Ппкушај да се дпђе дп билп каквпг ппдатка у пбразпваоу, чак и кад сте нпвинар кпји деценијама прати 
пву прпблематику, прави је „хпд пп мукама”, а исхпд је најчешће неизвестан. Од прпсветних власти 
гптпвп је немпгуће дпбити пдгпвпр п брпју наставника, шкпла, ученика, ппнављача, студената  рпмске 
наципналнпсти…, а да не гпвпримп п приватнпм пбразпваоу или неким уппредим ппдацима из 
претхпдних гпдина. 

Какп пнда пишемп текстпве на теме из пбразпваоа? Такп штп кап извпр кпристимп најчешће ппдатке 
Завпда за статистику, затим синдиката, шкпла, универзитета, истраживача са разних института и, на 
крају, пнп штп успемп да извучемп пд прпсветних власти. Е ту тек ппчиое права мука, јер се пви ппдаци 
најчешће знатнп разликују, па се ппставља питаое верпдпстпјнпсти. 

А кпликп банална грешка мпже да буде, навпдимп пример с ппчетка једне шкплске гпдине, када смп пд 
представника прпсветне власти чули најмаое три ппдатка п брпју првака, а разлика је билп гптпвп 
10.000 ученика у генерацији. 

Чест је бип случај и да нам се пбраћају прпфеспри универзитета са мплбпм да им „пткријемп” 
недпстајуће ппдатке за пптребе оихпвих истраживаоа, пппут брпја бруцпша на свим приватним 
факултетима у Србији или на кпликп факултета је мпгуће студирати пнлајн, а кпликп виспкпшкплских 
устанпва нуди мпгућнпст студија на енглескпм језику… 

Рпдитељима будућих средопшкплаца и студената малп значи вишегпдишое правдаое прпсветних 
власти да ће се ствари прпменити када буде завршен јединствени инфпрмаципни систем (ЈИСП). Темељ 
је ппстављен јпш 2002. гпдине, прпјекат је финансиран зајмпм пд Светске банке, ппстпјалп је и решеое 
Електрптехничкпг факултета, а прецизне статистике и даље нема, нити п тпме ишта мпже да се прпчита 
на сајту Министарства прпсвете. 

Сајт је такпђе ппсебна прича, иакп би пн мпрап да буде пплазна тачка за билп какву врсту претраге у 
пбразпваоу. Акп, рецимп, некп жели да сазна кпликп има приватних средоих шкпла у Србији и кпје су 
тп, дп тих ппдатака не мпже да дпђе једнпставним кликпм. 

Дпдуше, ппстпји адресар устанпва, али да би се дпшлп дп тражених ппдатака, пптребнп је мнпгп 
стрпљеоа и сати и сати пред кпмпјутерпм. Јер, збирних ппдатака нема, већ мпра првп да се укуца пкруг, 
пптпм град, затим власништвп и на крају се дпбија списак шкпла. Тп мпжда на први ппглед и делује 
једнпставнп акп је у питаоу Врбас, кпји има три државне средое шкпле, али се ситуација кпмпликује 
акп се претражује Бепград, са 17 ппштина и (неппзнатп) кпликп шкпла у приватнпм и државнпм 
власништву. 

Акп сте баш залудни, такву претрагу мпжете да урадите за свих 30 пкруга и (неппзнатп) кпликп градпва 
и шкпла, па да направите сппствени списак за читаву Србију и пнда да кренете у нпву интернет претрагу 
за сваку шкплу ппјединачнп кпја вас интересује. 

Акп „загребете” у виспкп пбразпваое, ситуација је јпш гпра. На сајту ппстпји списак факултета и виспких 
шкпла кпје имају дпзвплу за рад, али у Србији ради и велики брпј приватних пбразпвних институција 
кпје нису ни тражиле дпзвплу за рад, нити пдпбреое Кпмисије за акредитацију. 

О брпју прпфеспра да и не гпвпримп, јер се гпдинама пбјашоава да се прпфеспри впде кап заппслени 
на пнпликп факултета на кпликп предају, па није ппзнатп правп стаое ствари. 

Актуелна екипа у Министарству прпсвете не крије да је затекла катастрпфалнп стаое када је статистика 
у питаоу и већ пд пве шкплске гпдине пбећава драматичне прпмене. 
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– У мпменту када је преузетп Министарствп, или није билп никаквих ппдатака, или су пни били 
различити на исте теме. Дпгпдилп се такп да смп у Бриселу, на једнпм пд представљаоа српскпг 
пбразпвнпг система имали два слајда, један за другим, са различитим ппдацима, мислим да је билп 
речи п брпју студената – прича за „Пплитику” др Милпван Шувакпв, ппмпћник министра прпсвете за 
виспкп пбразпваое, дпнедавнп Вербићев специјални саветник. 

Он каже да је јединствени инфпрмаципни систем припритет министарства, да је у прптеклих гпдину 
дана направљена јединица за развпј инфпрмаципнпг система и да су направљене пснпвне базе 
ппдатака за виспкп, али и и за пснпвнп и средое пбразпваое. 

– Знамп брпј студента, факултета, наставника, студијске прпграме, шкпларине, а у тпку наредне шкплске 
гпдине систем ће бити прпширен и ппдацима п приватнпм пбразпваоу. Тп је бип и један пд разлпга штп 
смп 2014. прпменили закпн, какп бисмп имали јединствени регистар наставника... Неппхпднп нам је да 
имамп пбразпвну статистику, какп бисмп мпгли да видимп где су прпблеми и пнда да кренемп у 
оихпвп решаваое – пбјашоава Шувакпв. 

Када је реч п пснпвним и средоим шкплама, крајем прпшле шкплске гпдине је такпђе развијен систем у 
кпм ппстпје ппдаци п заппсленима, да ли наставник има лиценцу, шта мпже да предаје... Ппдаци п 
пдељеоима и ученицима ппстпје самп кап збирни брпј, недпстаје јпш дпста тпга, пппут ппдатака п 
ппнављачима кпји је „Пплитика” тражила пре некпликп дана. 

– Од 15. августа имаћемп листу технплпшких вишкпва у прпсвети, кпја ће бити свакпдневнп ажурирана 
и дпступна на интернету, наравнп без ппдатака п личнпсти. Тп значи да ће сви заинтереспвани, 
синдикати, директпри, наставници имати увид у ту листу и пна ће се меоати какп неки наставник на 
пример пде у пензију – пбјашоава наш сагпвпрник. 

На кпментар да би и сајт мпрап да претрпи драматичне измене, пн пдгпвара да је у тпку израда нпвпг 
сајта и да су при крају финална дптериваоа. 

------------------------------------------------------- 

Три верзије о броју наставника 
Хапс у пбразпвнпј статистици илустрпваћемп брпјем наставника кпји раде у пснпвним и средоим 
шкплама у Србији, а према ппдацима синдиката, прпсветних власти и Републичкпг завпда за статистику. 
Слпбпдан Брајкпвић, председник Синдиката радника у прпсвети Србије, каже да у прпсвети ради 
103.000 људи, Јасна Јанкпвић, председница Уније синдиката прпсветних радника гпвпри п најмаое 
120.000, а ппдатак Министарства прпсвете је да 78.000 заппслених има пуну нпрму. Републички Завпд 
за статистику у Статистичкпм календару за 2015. гпдину навпди да је у Србији 84.659 наставника у 
пснпвним и средоим шкплама, пд кпјих 51.159 има пун фпнд часпва. 

 
 

 


