
НЕ ПОСТОЈИ ЕВИДЕНЦИЈА 0 ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ СУ ПОСЕДОВАЛЕ ДРУШТВЕНЕ ФИРМЕ,
ЗАДРУГЕ, ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ, СТЕЧАЈУ ИЛИ ПОНИШТЕНОЈ ПРИВАТИЗАЦИЈИ

КО БРИНЕ 0 ХЕКТАРИМА
ЗАПАРЛОЖЕНИХ ОРАНИЦА
Министар Млађан Динкиђ најавио стратешку са-
радњу у пољопривреди са Емиратима, али се не зна
колио земљишта би могло да се нађе у понуди
Држава не располаже ни подацима о томе колико је
фирми из аграрау реструктурирању, ликвидацији
или стечају, ајош мање са коликоземљиштаоне
располажу
Јаснија слика о обрадивим површинама добиђе се
тек средином наредне године, када буде познат ре-
зултат пописа у пољопривреди

Београд - Иако је пре го-
тово месец дана министар фи-
нансија и привреде Млађан
Динкић најавио могућност да
неке од пропалих пољопри-
вредних добара преузму
бизнисмени из Уједињених
Арапских Емирата, још увек
нема података ни које су
фирме спремне "за удају"
нити су познати детаљи тог
начелногдоговора. У првој на-
јави поменута је корпорација
ПКБ, коју је после проблема
са пословањем преузео Град
Београд, (па је предлог иза-
звао реаговање градоначел-
ника Драгана Ђиласа) али је
било назнака и да се мисли на
добро "Драган Марковић" из
Обреновца, или на ПИК Зе-
мун. У сваком случају, минис-
тар је у исти контекст ставио
и проблем великог броја
пољопривредних фирми које
су у стечају, а "у појединим
случајевима није јасно да листечајни управници раде у ин-
тересу државе или крупног
капитала који је у приватиза-
цији и довео фирме до про-
пасти". Али, нити се зна број
фирми у тој категорији, нити
колико земљишта поседују а
још мање, колико је по-
вршинанеобрађено.

Према подацима Минис-
тарства за пољопривреду,
држава у свом поседу има
425.500 хектара, а од тога је
преко локалних самоуправа,
кроз лицитацију издато у за-
куп нешто више од половине,
260.000 хектара. У том скору
налазе се и неке од фирми из
стечаја, јер су и оне великим
делом радиле државну
земљу, али имале су и своју
која је пренета на управљање

стечајним управницима.
Проблем је и у томе што

држава не располаже ни по-
дацима колико је пољопри-
вредних фирми у стечају. А
само у Војводини, где је број
предузећа пропалих у прива-
тизацији највећи, од укупно
624 стечајна поступка, више
од стотинак је из области
аграра, ајош толико је везано
затуграну, паје логичнапрет-
поставка да су оне, заокружу-
јући производни процес, та-
кође располагале неким
земљиштем. Још толико про-
палих пољопривредних пре-
дузећа процењује се да је и на
територији централне Србије.
Међу њима се налазе и не-
када познати комбинати,
угледна и огледна добра и ве-
лике земљорадничке задру-
ге, а сви су располагали чита-
вим комплексима обрадивог
земљишта. И поред тога, по-
датке о имовини фирми из
стечаја не води ни суд пред
којим се поступак води, нити
локалне самоуправе на чијем
су подручју. Често ни у извеш-
тају стечајног управника не
наводи се коју је површину
фирма обрађивала, које је
земљиште било у њеном влас-
ништву а које је изнајмљи-
вала или користила а у по-
седу је државе. Још мање је
познато како се користи
земљиште "заробљено" у
стечајном поступку. Савести
стечајног управника оста-
вљено је да одлучи да ли ће
га и коме издати у закуп или,
посебно ако је на доброј лока-
цији, продати (транспарентно
или не) како би се финанси-
рали трошкови стечајног по-
ступка. Још је више непозна-
ница о судбини земљишта
фирми које се налазе у ликви-
дацији или реструктурирању,
а и међу њима је велики број
из пропалих приватизација.

Да је евиденција обради-
вог земљишта у потпуном ха-
осу потврђује и секретар Од-
бора за пољопривреду у При-
вредној комори Србије Милан
Простран, који за Данас каже

да ће нека реална слика моћи
да се добије тек када буде
окончан попису пољопривре-
ди. - Ових дана, после за-
вршеног пописа пољопри-
вредних домаћинстава,
почело је пописивање
државне земље и по-
вршина које су у поседу пре-
дузећа или земљорад-
ничких задруга, којим ће
бити обухваћене и парцеле
фирми из стечаја, реструк-
турирања или ликвидација.
Прелиминарни подаци оче-
кују се током јануара, а ко-
начан биланс добићемо сре-
дином наредне године. Тек
ће тада бити познато право
стање у аграру и моћи ће да
се решавају и нека суптил-
нија питања у земљишној
политици, попут методоло-
гије изнајмљивања држав-
ног земљишта, која сада
више личи на поделу плена
у локалним самоуправама
него што је то рационално
газдовање јавним ресур-
сом - каже Простран и
оцењује да је попис у пољо-
привреди, који је последњи
пут рађен пре 52 године, про-
јекатоднационалногзначаја.

М.Н. Стевановић
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На мети
Највећи број пољопривредних предузећа нису доспела у

стечај зато што им је било затворено тржиште, нити због
лоше производње или пословне политике. Напротив, то је
углавном последица лоше приватизације, а чак трећину од
укупног броја чине фирме које су, углавном по Војводини, ку-
поване како би се опрао новац из нарко послова Дарка Ша-
рића. Спекулише се да је на тај начин кроз земљу прошло
више од две милијарде евра, а неке слободније процене по-
мињу чак и цифру од осам милијарди. У мрежи тих босова,
преко берзе или на аукцијама Агенције за приватизацију, на-
шао се велики број пољопривредних фирми које су куповали
Антун Станај, Миле Јерковић, Зоран Ћопић или њихови нај-
ближи сарадници и рођаци. Ти купопродајни уговори су
раскинути када се пре пет година захуктала истрага из акција
"Мемфис" (у којој је за шверц цигарета осуђен Станај) и кас-
није "Балкански ратник" (где је у великој мери разоткривена
Шарићева мрежа) . Из тог "портфеља" који је чинило око 50-ак
фирми, за 1 1 предузећа, која су после раскида уговора ушла у
реструктурирање, Агенција за приватизацију формирала је
"зелени пут" коме је придодала још и ПИК Земун и обренова-

чки пољопривредни комбинат. Али, чак ни за ту групу фирми
не постоји званичан податак о земљишту којим располажу,
иако се пословни резултати прате. "Први позитивни ефекти
су већ видљиви у поступцима обједињене јавне набавке ре-
проматеријала, где су просечне уштеде око 25 одсто или 1 ,5
милиона евра, а само код набавке семена постигнута је за 40
одсто нижа цена од оне која се плаћала пре обједињавања.
Боље цене, такође за око 40 одсто ниже него раније, добијене
су и код изнајмљивања пољопривредне механизације, а како
су се поправили и приходи, по први пут након низа година, пре-
дузећа из пула почела су да улазе у зону пословног добитка"
кажу за Данас у Агенцији за приватизацију. У пулу се налазе
Бачка из Сивца, Омољица, Агробачка, "7. јули", Млади борац,
Јадран, Мала Босна, Војводина, Братствојединство, Семе Та-
миш и Долово, а придодати су ПИК Земун и "Драган Марко-
вић" из Обреновца, Ипак, далеко је већи број фирми које су у
надлежности Агенције после раскинутог уговора, а нису
обухваћене обједињеним управљањем. Милан Простран из
Привредне коморе Србије, подсећа да се ту нису нашли Врша-
чки виногради који под засадима имају више од 1 .700 хекта-
ра, затим некада чувени ПИК Бечеј који је узорно управљао
са 27.000 хектара, или Митосрем.


