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УВОДНИК

Драги пријатељи, поштовани
грађани Војводине,

П

ред вама је веома важан и одговоран задатак – да узмете оловке у руке,
изађете на биралишта и изаберете покрајинску власт по вашој мери – људе
који ће вредно радити у најбољем интересу свих грађана.
Војводини су потребни поштени и способни људи који ће долазити на своје
радно место, који се неће возикати улицама Новог Сада са ротационим светлима или се забављати по кафанама и салашима, већ ће осмишљавати пројекте како би обезбедили бољи живот Војводини и Војвођанима, који неће размишљати о приватном интересу, комбинацијама, процентима и начинима како
да ваше, народне паре, заврше у њиховим џеповима, већ о томе како да изграде нове мостове, путеве, улице, школе, вртиће, болнице, да привуку нове
инвестиције, отворе нове производне погоне и радна места.
Крајње је време да Војводина изабере људе који се неће, свим силама и по
сваку цену, до последњег секунда мандата, са одавно изгубљеним легитимитетом и са мање од шест одсто подршке грађана, очајнички држати за фотељу
покрајинског премијера.
Плодна и некада богата Војводина не би могла да издржи још један мандат
штеточинске власти која ју је разорила и осиромашила.
Војводина пропада због пљачки које су опустошиле фондове – од Фонда за капитална улагања, преко Фонда за развој до Фонда за субвенционисање погона
нових технологија. Војводина и цела Србија тешко су страдале због малверзација у Развојној банци Војводине и давања кредита без покрића миљеницима
ДС-ове власти, због Пајтићевих Потемкинових села и давања субвенција за
отварања непостојећих погона, које је лично отварао и пресецао црвене врпце, али и због новца који су демократе, на челу са шефом војвођанског режима,
Бојаном Пајтићем, на разне начине отеле, не само од пореских обвезника и
грађана који својим радом пуне буџет Војводине, већ и од оних који су тешко
оболели и од деце ометене у развоју.
И нимало их није било срамота што су, у пљачкашким приватизацијама, уништили пољопривредне задруге и велике комбинате, и оставили читаве породице
без егзистенције, већ су „решавали“ проблем незапослености запошљавањем
својих страначких колега, фамилије и пријатеља на измишљеним местима у
покрајинској администрацији и по локалним самоуправама којима су суверено
владали.
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Својевремено су тражили да раде путеве у Покрајини, па се показало да су
неспособни и то да раде, због чега је Република прихватила да гради путеве
сваког реда у Војводини, како би барем мало ублажила свакодневне проблеме
грађана.

Уредништво: Служба за информисање

Режим Бојана Пајтића способан је само за то да узме паре из буџета и подели
их својим члановима, бизнисменима са којима су у дилу, председницима одбора и тобоже невладиним организацијама, али и за то да измишља афере и
најгнусније лажи како би бацио љагу на људе који поштено и вредно раде.

Дизајн: Зоран Станковић

Сетимо се само паничног страха од полицијског полиграфа, бројних лажи које
је изговорио и лажних афера које је пласирао Бојан Пајтић, од графита „Смрт
Пајтићу“ до наводног прислушкивања и рекетирања, али и тога како је, уз помоћ својих страначких колега, најбруталније измислио да сам за Нову годину
био у Дубаију, а истина је да нисам прешао границе Србије и да сам 1. јануара,
пре осталих, дошао на посао у Владу Републике Србије.
Зар Војводини није било доста 16 година овакве власти?
Време је да се Војводина покрене и да почне да ради.
Време је за промене.
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УНИШТАВАЊЕ
ВОЈВОДИНЕ
2000 - 2016
Комбинати запошљавали 60.000
радника, а данас 1.500

Пољопривреда се свела на
основну делатност

Некада је било преко 400
задруга, данас четири пута мање

У народним кухињама храни се
више од 10.000 Војвођана

Стопа незапослености младих
већа него на нивоу целе Србије

Чак 15% младих напушта школовање
пре завршетка средње школе

Раст запослености само у локалним администрацијама и ЈКП

Природни прираштај - 5,4%

Зараде запослених у органима АПВ порасле за преко милијарду
динара, већина запослена на основу страначке припадности

О

д 2000. године до данас, пуних 16 година,
Војводина је, под управом Демократске странке и Бојана Пајтића, од
некада најразвијеније, најбогатије и
најперспективније регије, симбола
развијене пољопривреде и индустрије, радне и фискалне дисциплине,
постала девастирана регија, са пропалим задругама, уништеним предузећима и осиромашеним грађанима.

Пољопривредни комбинати и задруге некада су запошљавали 60.000
радника, а данас је већина пропала,
а остатак запошљава свега 1.500
људи. Некада је у Војводини било
преко 400 задруга, а данас их је
четири пута мање, а стопа незапослености младих већа је него на нивоу целе Србије. Раст запослености
бележи се једино у локалним администрацијама, јавним и комуналним
предузећима, где ДС кадрује и за-

пошљава по страначким критеријумима.
Пољопривреда се свела на основну
делатност, произвођачи су изгубили
технолошки корак са развијенима, а
стравичне злоупотребе и отимање
новца грађана из развојних фондова
уништили су било какву перспективу
за развој. У народним кухињама Црвеног крста храни се 10.000 Војвођана, а још око 7.500 људи добија помоћ
у храни. Уз то, све војвођанске општи-

УНИШТАВАЊЕ ВОЈВОДИНЕ 2000 - 2016
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не, осим Града Новог Сада, из године
у годину, имају све мање становника,
а природни прираштај је - 5,4. Чак 15
одсто младих напушта школовање
пре завршетка средње школе, што
ствара још веће сиромаштво.
Шта се то догодило са богатом
и плодном Војводином и њених
1.650.000 хектара обрадивих површина?
„У протеклих деценију и по, привреда у Војводини девастирана је кроз
процес тајкунско-буразерске приватизације, који је, као модел приватизације, промовисан и усвојен након 2000.
године, када је власт на свим нивоима
вршила Демократска странка. Највише
штете претрпели су до тада веома развијени привредни центри као што су

НВО сектор
миљеник ДС - ове власти
Ребалансом буџета АП Војводине више пара одузето је
пољопривреди него невладиним организацијама, које су остале заштићене, због њихове директне или индиректне везе
са ДС-ом.

Према његовим речима, последице штетне приватизације могу се
сагледати кроз губитак великог броја
радних места, о чему најсликовитије
говоре подаци о броју запослених
на територији АП Војводине. Тако,
на пример, у 2008. години било
је 533.343 запослених, а само четири године касније, 2012. њихов
број пао је на 447.963 радника. Дакле, за само четири године 85.380
људи остало је без
посла.
- Пајтић је новац, преко покрајинских
„Последице такве
секретаријата, давао предузећима која
погубне приватизације нису заобишле
су врло брзо намерно улазила у стечај.
ни пољопривреду,
И државни ревизор утврдио је да Влада
накарадном приАПВ чак 1,8 милијарди динара из буџета у аватизацијом
униш2014. потрошила незаконито и супротно
тен је велики број
правилима (Жарко Мићин, дипл. правник)
пољопривредних
комбината, добара и задруга. Више
Зрењанин, Панчево, Сомбор, Кикинда, стотина хиљада хектара државне
али готово да нема града, општине и и друштвене земље завршило је у
насељеног места у Војводини где не рукама тајкуна, а десетине хиљада
постоји „споменик“ тој и таквој руши- хектара у рукама фирми основаних
лачкој економској политици - у виду страним капиталом. У највећем броју
пропале фабрике, производне хале, тих предузећа, након приватизапогона“, каже економиста Ђорђе Ми- ције, није дошло до улагања у разлићевић, потпредседник Скупштине вој, није улагано у нове технологије,
АПВ и члан ИО СНС.
у системе за наводњавање, једном

речју у модернизацију пољопривредне производње. Напротив, циљ
је био да се по ниским ценама купи
пољопривредно земљиште и да се
профит за новог власника обезбеди
кроз константно растућу тржишну
цену земљишта. У тим играма, које
је омогућила Демократска странка, нестала су читава предузећа из
области примарне пољопривредне
производње и прехрамбене индустрије, по којима је Србија била препознатљива на европском и светском тржишту”, наводи Милићевић.
Када се зна да чак у 36, од укупно
45 општина и градова у Војводини
претежно доминира пољопривреда,
видимо да је девастирана практично
цела територија Покрајине.
„Откако Владом АПВ управља ДС,
са својим коалиционим партнерима,
може се извести закључак да је реч
о лошој, безидејној и по све грађане
штетној политици. У претходним годинама потрошено је више стотина
милиона евра на пропале пројекте
као што су докапитализација Развојне
банке Војводине, пројекат Тесла банке, али и кроз Фонд за развој нових
технологија, Фонд за капитална улагања...”, каже економиста Милићевић.

Грађани Војводине 16 година
нису
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КОЛИКО ЈЕ ЧЛАНОВА ДС-а ЗАПОСЛЕНО
У ЈАВНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ?
БРИСЕЛ
Новац само за
општине
у којима је ДС на
власти
- Новац из буџета АПВ, путем
конкурса, требало је да буде
распоређен за развој градова и
села у Војводини, да буде дат
привредницима, земљорадницима
и усмерен на побољшање услова
живота свих грађана Војводине,
стимулисање привредног и економског развоја. Међутим, овај
новац делио се само по страначкој
припадности, за финансирање
капиталних пројеката највише у
градовима где је ДС на власти.
Најдрастичнији пример тога је
Нови Сад. Од када је 2012. управљање овим градом преузела
СНС, престало је финансирање
пројеката од стране АПВ док је, на
пример, у Инђији, Сенти и Бачком
Петровцу, у којима је на власти
ДС, финансирано више пројеката
него икада – каже Мићин.

Са њим се слаже и дипл. правник
Жарко Мићин, посланик у Народној скупштини Републике Србије, и
наглашава да је економско пропадање АП Војводине почело после
2000. године, када је Демократска
странка почела да управља новцем
из покрајинског буџета и из буџета
градова у Војводини. Према његовим речима, буџет АП Војводине
није мали, од 2006. године био је
23 милијарде динара, а данас је око
53 милијарде динара, од чега се, у
просеку, око 12 милијарди динара
издваја за капиталне пројекте.

„Нетранспарентно и незаконито
трошење пара грађана Војводине из
буџета од стране власти, на челу са
Бојаном Пајтићем, најбоље се види из
примера у којима је новац, путем конкурса које су расписивали покрајински секретаријати, даван предузећима која су врло брзо улазила у стечај
и никада га нису користила за оно за
шта је намењен. И државни ревизор
утврдио је да је Влада АПВ, на челу са
Бојаном Пајтићем, чак 1,8 милијарди
динара из буџета у 2014. потрошила
незаконито и супротно правилима”,
открива Мићин.
Наш саговорник као један од најс-

странци, што је најгори могући вид
злоупотребе. На овај начин буџет
Војводине оштећен је за преко пет
милијарди динара, због чега су
покренути и кривични поступци
против више лица, од којих су многа повезана са ДС-ом. И док грађани
Војводине остају без посла и сиромаше, с друге стране имамо огромно повећање зарада запослених
у органима АП Војводине - за чак
преко милијарду динара од 2006.
до 2012. године – од којих је већина запослена на основу страначке
припадности, без реалне потребе
за њиховим ангажовањем.

- Нема града, општине и насељеног места у Војводини где
не постоји „споменик“ рушилачкој економској политици
ДС-а - у виду пропале фабрике, производне хале, погона
(Ђорђе Милићевић, економиста)
ликовитијих примера наводи злоупотребу новца за реконструкцију дворца „Хетерленд“ за потребе смештаја
деце ометене у развоју у Бочару код
Новог Бечеја, где је Фонд за капитална улагања издвојио више од 156 милиона динара за непостојећу обнову.
Такође, према његовим речима, кадрови ДС-а, и приликом изградње Булевара Европе у Новом Саду, незаконитим поступањем оштетили су буџет
града за преко 450 милиона динара.
„Новац из Развојне банке Војводине, који је требало да буде мотор
привредног и економског развоја
Војводине, злоупотребљен је тако
што су кредити дељени предузећима без реалног покрића, кредити су давани чак и Демократској

Тих 10 милиона евра могло се искористити за инфраструктурне пројекте
широм Покрајине. Искључиви кривац
за економско пропадање Војводине
јесте покрајинска власт, на челу са
ДС-ом, јер годинама злоупотребљава
и нетранспарентно троши новац. Сигуран сам да ће, након избора, СНС
преузети управљање АП Војводином
и као један од приоритета увести тесну сарадњу Покрајине са републичком влашћу, које до сада није било,
а која ће подразумевати заједничке
пројекте градова, Покрајине и Републике у циљу довођења нових инвеститора, запошљавања и стимулације
равномерног економског и привредног развоја и Војводине и целе Србије” закључује Мићин.

Урушавање до последњег секунда мандата
Према речима економисте Милићевића, приметна је и веома ниска стопа
реализације капиталних инвестиција
у Војводини. Само у 2014. години, за
капиталне пројекте покрајинска влада
планирала је 4,94 милијарде динара,
а реализовано је свега 1,69 милијарди
или недовољних 34 одсто. У 2015. години планирана средства за капиталне расходе била су 13,76 милијарди
динара, а за првих девет месеци реализовано је свега 4,32 милијарде или
31,4 одсто. Такође, у 2015. Управа за
капитална улагања располагала је са

седам милијарди динара, али је у првих девет месеци успела да реализује
свега 959 милиона динара, или поразних 13,7 одсто.
- Управо ове чињенице говоре о
недостатку визије, неспособности и
нестручности покрајинске администрације да покрене привредни развој
Војводине. Оваква неодговорна политика наставља се и кроз пројектовани
буџет за 2016. годину. У њему нема
планираних инвестиција у значајније
развојне пројекте, али се зато наставља са трошењем. За услуге по уго-

вору и специјализоване услуге планиране су невероватне 1,2 милијарде
динара, а за невладин сектор 473
милиона динара. Притом, за активну
политику запошљавања намењено је
свега 218 милиона динара, а за развој
саобраћаја и путне инфраструктуре
скромних 55 милиона динара. Да би
апсурд био још већи, за запослене у
покрајинској администрацији планирани су расходи од 2,7 милијарди
динара, док су накнаде за социјалну
заштиту свега 430 милиона - каже
Милићевић.
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5.
Тесла банка
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СТРАНКЕ
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6.
Развојна банка
Војводине

1.
Фонд за
субвенционисање погона
нових технологија

3.
Хетерленд

4.
Каменица 2

1. ФОНД ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
П

ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

окрајински Фонд за субвенционисање погона нових
технологија у АП Војводини делује од 2006. у оквиру Секретаријата за науку и технолошки развој, на чијем челу
је био Драгослав Петровић, најближи и најомиљенији сарадник
Бојана Пајтића. За то време, Фонд је разделио 35 милиона евра
за суфинансирање 112 тзв. погона нових технологија. Међутим,
уместо да се оваквом мером помогне покрајинској привреди,
углавном су старе машине и опрема представљани као „нова
технологија“, радници нису запошљавани, а фирме су, након
што су испумпале новац, завршиле у стечају и никад нису вратиле новац.
Механизам је био овакав: Фонд даје новац, приватно предузеће за тај новац отвара погон нових технологија, запошљава
20 нових радника и постаје конкурентно, или конкурентније на
страном тржишту. Субвенција је, заправо, кредит који прималац
мора да врати (ово правило је релативизовано, јер су корисници
субвенција кредите враћали у роби). Прималац субвенције није
био обавезан да положи средства обезбеђена за враћање дуга,
а банкарске гаранције захтеване су тек од 2011. године, од када
је гарант била искључиво Развојна банка Војводине.

Да је Бојан Пајтић морао бити упознат са детаљима
субвенционисања тзв. нових технологија у свих 112 случајева, доказ је његово неизоставно појављивање на свих
112 свечаности поводом „отварања“ тих погона, када
је говорио о износима субвенција и њиховим наводним
ефектима.
Чланови СНС поднели су 15 кривичних пријава против Бојана Пајтића, Драгослава Петровића, њихових сарадника и саучесника међу власницима приватних предузећа која су добила
субвенције, због штете коју су нанели буџету АП Војводине.
Наиме, чак 15 предузећа није испунило ниједну од уговорних
обавеза, а потрошило је новац. Ипак, Бојан Пајтић и његови
сарадници нису водили судске спорове, нису подносили кривичне пријаве, нити су предузели било шта због тих огромних
неплаћених дугова. Основана је сумња да је власник пропалог
приватног предузећа народне паре које је добио поделио са
онима који су му и доделили субвенцију и ослободили га од
обавезе враћања, о чему није могао нико други да одлучује,
већ искључиво Бојан Пајтић и његов некадашњи први сарадник Драгослав Петровић.

ВЕСТИ
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Двојац који је осмислио механизам отварања непостојећих погона:
Драгослав Петровић, покрајински секретар за науку и технолошки
развој, и Бојан Пајтић, председник АП Војводине

15 предузећа није испунило
ниједну уговорену обавезу
Нови Сад

Нови Сад

1. Денди

Предузеће „Денди“ из Новог Сада добило је субвенцију
од 415.584 евра, коју никада није вратило, није запослило 20
радника, а није отворило ни ефикасан погон нових технологија. Предузеће је у стечају и нема ниједног запосленог.

ВршАЦ

2. Меркатор

Дистрибутивни центар „Меркатор“ Вршац добио је субвенцију од 141.021 евра, коју није вратио, није запослио
20 радника и није отворио погон са новом технологијом.
Предузеће је у стечају и нема ниједног запосленог.

Ужице

5. Екотејп

Предузеће „Екотејп“ Нови Сад добило је субвенцију коју
никада није вратило, нити је запослило 20 радника, а нема
ни погона нових технологија. Над предузећем је спроведен стечајни поступак и избрисано је из привредног регистра. Предузеће је основано 2006, у истој години када
му је додељена субвенција, упркос томе што није имало
референце које би га препоручиле за озбиљног партнера.

Банатски Карловац

3. Биопетрол

Током 2006. закључен је штетан уговор о субвенцији са
предузећем „Биопетрол“ Ужице у стечају, коју ова фирма
није вратила, а није запослила ни 20 радника. Предузеће
је требало да изгради погон нових технологија у Војводини, што није учинило, и избрисано је из привредног
регистра.

6. Зобекс
Предузеће „Зобекс компани“ из Банатског
Карловца добило је субвенцију, иако је имало
оснивачки капитал од само 110.472 динара. У
предузећу је 2011. покренут претходни стечајни
поступак и оно послује са губицима, а данас нема
ниједног запосленог. Постоји основана сумња да
предузеће никада није вратило субвенцију, да
није запослило 20 радника, нити отворило погон
са новом технологијом.

Кикинда

4.

Керамика уника

Предузећу „Кремика уника“ из Кикинде Покрајина је два
пута дала по 325.000 евра, односно укупно 650.000 евра.
Предузеће је прво паре добило из Фонда за субвенционисање
погона нових технологија, а затим из Фонда за развој, који
је пословао од 2002. до 2012, а затим је угашен да би његове
послове наставио Развојни фонд, како би се заташкале проневере у претходном, угашеном, у ствари преименованом фонду.
Осим тога што је два пута добило паре, у предузећу „Керамика
уника“ одржане су и две церемоније отварања непостојећег погона. Врпцу је прво, 2008, пресекла тадашња потпредседница
ИВ Војводине, Ивана Дулић-Марковић, а следеће године непостојећи погон отворио је и председник Владе Војводине, Бојан
Пајтић. Годину дана касније, 2010. предузеће је пало у стечај
због милионских дугова.

Непостојећи погон у Кикинди два пута је свечано
отваран – први пут врпцу je пресекла Ивана Дулић
Марковић, а други пут Бојан Пајтић
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ГДЕ СУ НАШИ

ИНТЕРВЈУ БРОЈА
Банатски Соколац

7. Недим
Током 2008. закључен је штетан
уговор о субвенцији од 87.932
евра за погон нових технологија
са фирмом „Недим продукт“ из
Банатског Соколца. Субвенцију
предузеће није вратило, а није
запослило ни 20 радника. Погон
нових технологија био је само
изговор за исплату, а предузеће је
завршило у стечају.

Оџаци

Суботица

11. Винарија „Звонко Богдан”
Уговор о субвенцији 198.522 евра за оспособљавање погона нових технологија
закључен је са Винаријом „Звонко Богдан“ из Суботице. На основу произвољних правила
која су утврдили Пајтић и његови сарадници, ова винарија је испоручила Дирекцији
за робне резерве АПВ 6.000 боца врхунског белог вина. Ова роба фактурисана је као
донација вредна 117.573 евра, што је зарачунато као враћање дела дуга за добијене
субвенције. Дирекција је вино послала у магацин Црвеног крста Новог Сада, где му
се губи траг. Како се испоручено вино никако не може довести у везу са делатношћу
Црвеног крста, ГО СНС Нови Сад обавестио је јавност о овом скандалу. На саопштење ГО
реаговала је управа новосадског Црвеног крста и саопштила да је, по налогу Дирекције
робних резерви, вино проследила на друге адресе, међу којима су и Национална комора
за моду Србије, Коњички клуб „Деспотово“, МЗ Гложан...

8. Гарант

У 2010. и 2011. закључени су штетни уговори
о две субвенције од укупно 600.000 евра
за погон нових технологија у Оџацима са
предузећем „Гарант“ из Футога. Ово предузеће
није вратило субвенцију и није запослило два
пута по 20 радника. Иако је у два наврата
добило велике субвенције, предузеће је 2013.
завршило са губитком од 15,5 милиона динара.
Погона нових технологија у Оџацима нема, само
је инсталирана опрема стара најмање 25 година,
а затим је и она демонтирана и однета. Погон је
напуштен, а неколицина радника отпуштена.

КИКИНДА

9. Џет компани
Током 2006. године, закључен је штетан уговор о
субвенцији од 538.651 евра за погон нових технологија са
предузећем „Џет компани“ из Кикинде (које је основано
са само 40.977 динара оснивачког капитала). Основана
је сумња да субвенцију предузеће није вратило, да није
покренуло производњу у погону нове технологије, нити
запослило 20 радника. У предузећу је 2012. отворен
стечај, поводом чега се води судски поступак. Из
података АПР види се да је стечајни поступак уведен на
основу захтева других пословних партнера, а не на основу
захтева покрајинске администрације.

СУБОТИЦА

Покрајински премијер Пајтић свечано отвара погон у Оџацима

АПАТИН

12. Фриго

Током 2008. године, закључен је штетан уговор о
субвенцији од 193.219 евра за погон нових технологија
са „ЛББ –Фриго“ из Апатина, чији је власник
држављанин БиХ. Предузеће субвенцију никад није
вратило и није запослило 20 радника, нити је подигло
своје извозне способности, о чему говоре подаци
АПР-а. Пословну 2013. завршило је са губитком од
2,7 милиона динара, 2012. имало је губитак од 61,7
милиона динара, 2011. 25,9 милиона динара, а 2010.
– 70 милиона динара. Стечајни поступак покренут је у
фебруару 2012.

10. Винопродукт

У 2007. закључен је штетан уговор о субвенцији за
погон нових технологија са фирмом „Винопродукт
- Чока“ из Суботице. Постоје разлози за сумњу да
је покрајински буџет оштећен за најмање 688.921
евра, јер ово предузеће није вратило субвенцију,
а пословну 2011, 2012 и 2013. завршавало је са
губицима од неколико стотина милиона динара.
Да ствар буде још интересантнија, две покрајинске
институције - Фонд и Секретаријат за науку и
технолошки развој откупиле су уделе у власништву
„Винопродукт-Чока у стечају“, спремни да својом

имовином сносе ризик за пословање и да губитак
покривају својим новцем. Фонд за субвенционисање
погона нових технологија установљен је као фонд
којем корисници враћају вредност добијених
субвенција (додуше у роби, што је посебан случај
злоупотребе), али није предвиђено да се новац
Фонда инвестира за куповину удела у власништву
приватних предузећа. Дакле, покрајинске установе
свесно су пристале да се из њихових удела
наплаћују други повериоци фирме „ВинопродуктЧока“.

НОВЦИ
НОВИ САД

13.

?
Фиград

У 2007. години, закључен је штетан уговор о субвенцији од најмање 116.883 евра за оспособљавање
погона нових технологија са предузећем „Фиград
компани“ из Врбаса (седиште касније пренето у Нови
Сад) за производњу доњег веша и чарапа у Бачкој
Паланци. Предузеће није вратило субвенцију, није
запослило 20 радника, погон нових технологија не
постоји, а фирма је у стечају. Предузеће је добило
субвенцију, иако није имало референце за организовање производње овог типа (регистровано је за делатност „неспецијализована трговина на велико“).
Фирма у четири пословне године није остварила никакве приходе и нема ниједног запосленог.

ДЕБЕЉАЧА

14.

Т

15.

Непостојећа производња чарапа и доњег веша

Глобус ауто

У 2007. години, закључена су два штетна уговора у износу од 633.394 евра субвенција за оспособљавање погона нових технологија у Дебељачи, са предузећем „Глобус
ауто“ из Панчева. Погон нових технологија никада није
почео да ради, а фирма је у стечају. Предузеће није запослило два пута по 20 радника, нити је имало референце за организовање производње путничких и теретних
возила. Из стечајног поступка, који је у овом изузетном
случају покренула Покрајина, види се да предузеће није
испуњавало уговорне обавезе - да ће организовати извозно интересантну производњу и пласман електро-возила,
соларних панела и ветрогенератора мале снаге (годишње
најмање 2.000 скутера и 500 доставних и електро-возила). Нови „погон“, смештен у објекту бивше фарме пилића,
радио је само неколико дана, колико је било потребно да
га свечано отворе Бојан Пајтић и Драгослав Петровић.
Део дуга од 138.087 евра, предузеће је „вратило“ Покрајини у виду „донација“ туђих, а не својих производа - два
туристичка возића, наводно вредна по 53.100 евра (иако
њихова реална цена не може бити већа од десетине тог
износа) и једног комуналног возила од 17.700 евра.

ЗМАЈЕВО
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Петровић и Пајтић испробавају скутере на струју

Радан инжењеринг

оком 2007. године, закључен је штетан уговор о субвенцији од 525.000 евра за оспособљвање погона нових технологија са предузећем „Радан инжењеринг“ из
Змајева, које није организовало одрживу производњу,
није запослило 20 радника, а избрисано је из Привредног
регистра, након што је 2011. покренут и завршен стечајни поступак. Пре стечаја, а упркос добијеној субвенцији,
фирма је пословала са вишемилионским губицима. У
закључку Владе АП Војводине (23. децембра 2009) наведено је да је ово предузеће испоручило Дирекцији за
робне резерве смрзнуто поврће у вредности од 1.217.961
динара за отплату дела дуга у виду донације за Студентски центар у Новом Саду. У тренутку када је „реализовна“

ова трансакција, „Радан инжењеринг“ престао је да испуњава своје уговорне обавезе и плаћања према другим
правним лицима. Из истог закључка Владе АП Војводине,
види се да су грубо прекршене одредбе Правилника о субвенционисању погона нових технологија, јер је предузећу
омогућено да своје обавезе „може и делом измирити пружањем услуга лагера, утовара, истовара, паковања, смрзавања, транспорта и сл. роба из повраћаја и роба власништва Дирекције за робне резерве“. Наиме, Правилник
је предвидео да корисници субвенција свој дуг могу да
„отплаћују“ искључиво испорукама својих производа и то
само организацијама које се баве хуманитарним радом, а
не покрајинским установама.
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АФЕРА

ИНТЕРВЈУ
БРОЈА
ВЕСТИ

НАЈБИЗАРНИЈЕ ПАЈТИЋ
Градски одбор СНС у Новом Саду редовно је обавештавао јавност о невероватним аферама
Фонда за субвенционисање погона нових технологија АПВ. Ови случајеви су толико бизарни да нису забележени у пракси државних, или регионалних органа било где у свету. Наказности, које су запрепастиле јавност, омогућене су „правилом“ које су Пајтић, Петровић и
чланови војвођанске номенклатуре смислили да би направили најкомфорнији корупционашки амбијент - да корисници субвенција дугове могу да врате испорукама робе на адресе које
је диктирала војвођанска Влада, на предлог Секретаријата за науку и развој.

АФЕРА

Депилација за
средњошколце
Субвенцију од најмање 189.160 евра добила је фирма „АТГ“ из Старе Пазове која није
испунила уговорне обавезе, а са Покрајином
се раскусурала тако што је за добијене готове паре доставила сетове за депилацију – за
седам војвођанских средњих школа и за Народни универзитет.

АФЕРА

Купус за инклузију

Фирме ГроуРасад из Новог Сада,
Бојони из Београда и Плантен из Ирига
субвенције Фонда вратиле су у натури
– испоруком расада купуса, салате, паприке, парадајза, садница винове лозе,
расада цвећа дан и ноћ... и то за Канцеларију за инклузију Рома АП Војводине.

АФЕРА

Километри црева
за ђаке са сметњама
у развоју

Фирма „Техноекспорт“ из Инђије,
уместо да врати 661.303 евра субвенције у новцу, испоручила је гомилу сифона за судопере и километре пластичних црева свим војвођанским школама
за ученике са сметњама у развоју. Али
то није све. И Савез пензионера добио је „санитарне пакете“ са
по два еластична сифона и 22 метра црева за поливање, као и
Студентски центар који се усрећио са 60 сифона за судопере и
25 комплета црева за заливање, док је 4.300 сифона утрапљено
ЈКП „Сента” и Општини Бела Црква.

АФЕРА

Гел уместо
пара

АФЕРА

Антифриз у школама
и позориштима

Брокерска кућа „Александар” субвенције за увођење
нове технологије враћала је у неколико наврата – давањем
антифриза, течности за прање стакла и средства за полирање и заштиту гума. Ову робу добило је 19 пољопривредних, машинских и техничких школа, али у закључку
ИВ АПВ не пише чије гуме ће ђаци полирати, нити зашто
школе троше више антифриза него саобраћајна предузећа? Ово предузеће касније је антифриз и средства за
прање стакла испорчило и позориштима, музејима и галеријама
у Војводини. Рачуница показује да је Покрајина трампила 91.000
евра за 21,3 тоне антифриза, 10 тона средства за заштиту и полирање гума и 33 тоне течности за прање стакла.

АФЕРА

Параноја у свемиру

АФЕРА

Четкице за зубе

Новосадско предузеће „АМБ Графика“ субвенције је вратило књигама које су наручили Драгослав Петровић и Бојан Пајтић за 379.806 евра.
Међу књигама нарочито се истичу „Приручник за практичну
примену закона о јавним набавкама“, „Зашто нисмо разумели
Зорана Ђинђића“, „Параноја у свемиру“...

Фирма „Дентосан
траде“ из Новог Сада
добила је најмање 151.612 евра субвенција за
увођење погона нове технологије за производњу четки, а добијени новац „вратили“ су
испоруком 142.927 малих и 106.560 великих
четкица за зубе, које су подељене деци са сметњама у развоју у Војводини. За те паре деца
су могла да добију потребније ствари, а неизвесно је и да ли су четкице уопште подељене.
Предузеће „Дентосан траде“ имало је само
двоје запослених кад је добило субвенцију,
затим ниједног, а онда је ликвидирано.

За добијену субвенцију од најмање 200.000 евра, у натури се раздужила и фирма „Аромапласт“ из Јерменоваца, која је војвођанским установама
и школама наводно поделила гел за руке, наводно у вредности од 94.000
евра, али нема одговора где је разлика до 200.000 евра? Предузеће „Аромапласт“, коме је поклоњено 200.000 евра, имало је четири запослена, а
основано је непуну годину дана пре добијања субвенције, са оснивачким
капиталом од 39.525 динара.

АФЕРА 1,2 милиона евра
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Приватна фирма „Феникс“ из Беочина, за коју се основано
сумња да има истог власника као и фирма „Гарант“ из Оџака
(која је субвенционисана са 600.000 евра), добила је, такође,
600.000 евра субвенција од Покрајине. Ни „Феникс“ ни „Гарант“
нису направили погон нових технологија у области производње
радилица и цилиндара за моторе, на шта су се обавезали уговором, нису запослили нове раднике, а њихов власник награђен је
ни за шта са 1,2 милиона евра из покрајинског буџета.

ВЕСТИ

ЋЕВЕ АФЕРЕ
АФЕРА

Субвенција за
куповину лопти

Током 2008. са најмање 115.919 евра субвенционисано је новосадско предузеће за рециклирање секундарних сировина „Еко-Рисајклинг“
за оспособљавање погона нове технологије.
Ово предузеће, три године касније, „вратило“ је
Покрајини субвенцију тако што је Дирекцији за
робне резерве испоручило 6.198 кошаркашких,
2.002 фудбалске, 4.468 одбојкашких и 2.000 рукометних лопти.
Тих укупно 14.668 лопти Дирекција је разаслала по војвођанским
општинама, где су подељене непознатим крајњим корисницима.
Само истрага може да одговори на питање зашто су у овакве апсурдне послове Пајтић и номенклатура увлачили приватне предузетнике и државне установе у АП Војводини? Да ли средства
за субвенције служе за куповину 14.668 лопти, а државни и локални органи управе за њихову дистрибуцију?

АФЕРА

Награда за
отпуштање радника

Фирма „Сирматекс“ из Башаида два пута је добила новац из покрајинског буџета: 2011 - четири милиона динара, а затим још 450.000 динара,
иако, не само да није запослила 40 радника, колико се уговором обавезала, већ је у међувремену отпустила и старе раднике. Слична ситуација десила се у фирми „СОС“ Јерменовци, која је у 2011. добила девет милиона
динара, а запослила само три радника, уместо уговорених 20. Ипак, то
Пајтићеву власт није спречило да јој 2012. поново уплати шест милиона
динара за десет нових непостојећих радних места.

АФЕРА

Прскање комараца са
Девичанских острва

Међу приватним предузећима која су уживала
посебну наклоност Фонда за субвенционисање
је и једна страна фирма. Био-еколошки центар
за истраживање у индустријској производњи и
заштиту животне средине из Зрењанина (који је
100 одсто у власништву фирме „Биоинсект технолоџикс“ са Девичанских острва), добио је у више наврата субвенције за погон нових технологија. Од исплаћених 31 милион динара, међутим, успели су само да набаве хемикалију „атрактант“
за сузбијање ларви комараца. Иако није отворила погон нових
технологија, ова фирма је 2007. добила још скоро 44 милиона динара. Наравно, никада није запослила 40 радника, што јој је била
уговорна обавеза. Када ни то није било доста покрајинској администрацији, овој фирми пребацили су нових 173,4 милиона динара
2011. за сузбијање ларви комараца у АПВ.

АФЕРА

Вермонс

Предузеће „Вермонс“ из Новог Сада за
погон нове технологије за рециклажу моторних уља, 2008. године субвенционисано је са 225.974 евра, у тренутку када није имало
ниједног запосленог. Следеће године, предузеће је имало три запослена и нето губитак од 225.139 евра. Овај случај речито говори
колико су покрајинске субвенције за нове технологије биле неефикасне и да је њихова једина сврха била да се створи погодно тло за
преваре и проневере покрајинског буџета.

АФЕРА

Бикови

Фирма „Лучар Холстеин Фармс“ из Дероња
субвенционисана је са најмање 288.939 евра.
Под погоном нових технологија, у овом случају, подразумевано је шест бикова од којих се добијао материјал за
осемењивање расних крава. Фирма је испоручила Покрајини 31.689
дозу семена, што се може утврдити из документа ИВ Војводине, али
где су те дозе завршиле није објашњено чак ни у одговору на питање
које је постављено на основу Закона о доступности информација од
јавног значаја. Ова испорука не уклапа се ни у једно правило по коме
би требало да послује Фонд, а испоруке у роби, уместо враћања дугова у новцу, по правилима Фонда, предвиђене су једино за хуманитарне сврхе и за установе.

АФЕРА

Мртвачки сандуци

Предузеће „Маранта“ из
Сомбора, које производи мртвачке
сандуке, добило је субвенцију од 24 милиона динара за погон нове технологије, а затим и још 29,5
милиона динара. Интересантно је да оно дели веб
сајт са фирмама „Мидекс К2“(добила 125.000 евра
за погон нове технологије) и „Еколовита“ (такође
добила новац за погон нових технологија) које се,
иначе, налазе на истој адреси. Дакле, ове три очигледно повезане фирме „испумпале“ су, у три наврата, новац за
наводне погоне нових технологија. О враћању субвенција нигде
нема речи, осим што је фирма „Мидекс К2“ новосадском предузећу „Лисје“ наводно испоручила плоче и лајсне за производњу
мртвачких сандука у вредности од 250.327 евра.

АФЕРА Житохем
Погон фирме за производњу смрзнутог чипса од јабуке зрењанинске фирме „Житохем“ требало
је да буде отворен у време кампање за изборе 2008. Субвенције су тој приватној фирми додељене три пута, укупно преко
305.000 евра. Фирма која је основана 2006. и која је, како је
обећавано, требало да освоји европско тржиште, отишла је у
стечај 2011. Чипс није виђен, као ни нова радна места.

АФЕРА

Веба

АФЕРА

Соларни панели

Предузеће „Веба“ из Новог Сада, с погоном за производњу бицикала, добило
је 2008. године субвенцију од 38.961 евра, а већ следеће године, према подацима из АПР, имали су нето губитак од 20,9 милиона динара, да би 2011. године, након поступка ликвидације,
били обрисани из регистра предузећа.

Фирма „КМ Монт“ из Петроварадина
добила је 2008. субвенцију од 370.000 евра
за производњу соларних панела у погону у Сремским Карловцима. На адреси коју су навели налази се породична кућа и нема
никаквог погона, а у Сремским Карловцима нико не производи
соларне панеле. Ипак, ова фирма потписала је уговор о донацији плочастих соларних колектора с домовима за старе у Молу
и Кули, геронтолошким центрима у Бачкој Паланци и Вршцу и с
Домом за лица ометена у развоју Отхон. Соларни панели увезени су из Кине по непознатој цени.
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НАЈСКУПЉА РУШЕВИНА

2.

ВЕСТИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ

ФОНДОВИ ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
И РАЗВОЈ
Фонд за капитална улагања АП Војводине ради од 2006.
године, а Скупштина АП Војводине недавно га је преименовала у Управу за капитална улагања. У исто време, паралелно, деловали су и делују и други покрајински фондови који
имају исту, или сличну сврху. Међу тим паралелним установама посебно се истиче Фонд за развој АП Војводине (20022012), који је преименован у Развојни фонд Војводине.
Оволики број фондова са сличним наменама очигледно је створен како би се направио најповољнији амбијент
у коме су могуће незаконите радње, а контрола сведена
на минимум. О пројектима које су финансирали ти фондови није била могућа расправа ни у Скупштини АПВ, јер
је већина посланика из ДС-а онемогућавала расправу, па
чак увид у детаље финансијских аранжмана.
Извештај о раду Фонда за развој АПВ објављен је на
посебном сајту, али само са штурим подацима о томе
да је за 5.391 корисника кредита пласирано нешто више
од 253 милиона евра. Нема података за које конкретне
пројекте и какви су резултати. Степен наплате потраживања до 2011. износио је око 75 процената, али нема
података ко није вратио кредите.
Интересантно је да је у предизборној 2011. години,
степен наплате нагло пао, али опет нема података ко
је остао дужан Фонду. Може се претпоставити да су то
били миљеници покрајинског режима и спонзори изборне кампање ДС за изборе 2012.
Фонд за развој АПВ угашен је половином 2013, а
међу последњим трансакцијама је уплата 1,5 милиона
евра загребачкој Тесла банци и 200 милиона за стицање власништва у Развојној банци Војводине. Њега
више нико не помиње, а наследник му је Развојни фонд
који углавном вегетира, јер је у суштини маска за бивши фонд. Покрајинска власт очигледно верује да ће се
слично догодити и са Фондом за капитална улагања,
који је постао Управа за капитална улагања.
Постоје јаки разлози за сумњу да је Фонд за капитална улагања дубоко контаминиран корупцијом, поготово
што је његово деловање увек било обавијено тамом. До
сада откривени случајеви корупције и криминала, очигледно су само врх леденог брега, а најпознатији међу
њима јесу Хетерленд, Каменица 2 и Кришан.

Ковачица

АФЕРА КРИШАН

Јавно тужилаштво у Панчеву наредило је истрагу против председника Општине Ковачица, Мирослава Кришана, због основане сумње да је злоупотребио службени положај јер је, без спроведене јавне набавке, 2008.
закључио уговор са предузећем „Војводинапут“ из Панчева о извођењу радова на улицама у насељеним местима Општине Ковачица за 320 милиона динара, што је за
25 одсто већи износ у односу на тржиште. Тако је, према
наводима Тужилаштва, вредност посла увећана за 80 милиона динара. Ипак, Фонд за капитална улагања (чији је
председник УО Бојан Пајтић) исплатио је рачун и тако сам
себе оштетио за 80 милиона динара. Изостала је и истрага, и било каква расправа о одговорности.

3. Како је ДС оп
ОВАКО РАДИ ПАЈТИЋЕВА ВЛАДА:
Фонд за капитална улагања АПВ
издвојио је више од 156 милиона
динара за непостојећу обнову
Нестао је вредан грађевински
материјал са градилишта
Деца са сметњама у развоју никада
нису добила бољи смештај
Мештани никад нису добили
обећаних 50 нових радних места

Н

апуштени и руинирани дворац аристократске породице Хертеленди, познатији у народу као „Хетерленд“, знаменитост малог села Бочара, удаљеног 25 километара од Новог Бечеја, можда није
најпознатија, али свакако јесте најскупља рушевина у Србији.
Стицајем чудних околности, које су и данас предмет истраге
надлежних органа, ова похарана, опљачкана, у коров зарасла
грађевина, за чију је обнову Фонд за капитална улагања АПВ
издвојио више од 156 милиона динара, постала је најсликовитији симбол бахатости и невероватног одсуства бриге о грађанима – особина које су обележиле једноиподеценијску владавину Бојана Пајтића и Демократске странке у Војводини.
Ова прича, о којој медији у Србији уопште не пишу, а која је
једна од највећих афера и брука покрајинске администрације,
почела је када је 2011. године Општина Нови Бечеј уступила дворац Хертелендијевих за смештај Центра за терапију за
децу са сметњама у развоју. Пројекат је требало да реализује
Удружење грађана Неворт, у сарадњи са Школом за основно
и средње образовање деце са посебним потребама „Милан
Петровић“ из Новог Сада.
Ова локација изабрана је јер дворац Хертелендијевих окружује шест хектара прелепог парка са пратећим објектима, што
је идеално да се за децу са сметњама у развоју направе базен,
стаклена башта, шетне стазе, а да се у шталама држе животиње
које би помагале у рехабилитацији...

ЕВИХ

А У СРБИЈИ

Све је ово плаћено парама грађана: Искидане и покрадене инсталације, стари
прозори, неупотребљив грађевински материјал и руинирани објекти дворца у Бочару

пљачкала децу ометену у развоју
Пројекат је финансирао покрајински Фонд за капитална улагања, на чијем челу је био Момчило Миловић из ДС-а, који је за
извођача радова, на тендеру, изабрао фирму „Гарди д.о.о.“ из
Новог Сада, власника Игора Ребе. Почетком марта 2011. године
уговорени су радови вредни 156.125.643,31 динара са ПДВ-ом
и извођачу је исплаћен аванс од 30 одсто. Општина, на чијем
челу је био Миливој Вребалов из ДС-а, на спроведеном тендеру, одабрала је Институт за безбедност и сигурност на раду из
Новог Сада за надзор над извођењем радова.
Радови су започети 23. маја 2011. године, а рок за завршетак
био је 310 календарских дана. Међутим, ни данас, три и по године касније, обнова дворца, нажалост, није завршена.
Заменик председника Општине Нови Бечеј, Матија Ковач,
објашњава за „СНС Информатор“ да је Фонд за капитална улагања предузећу „Гарди“ уплатио аванс, а затим извршио још
три уплате.
„Инвеститор је уплатио фирми „Гарди“ 81.556.491,56 динара,
али је фирма обуставила радове седам месеци касније, тачније
8. децембра 2011. године. Већ тада се видело да на градилишту
скоро ништа није урађено. Изласком на лице места инжењера
Јавног предузећа „Дирекција“ и упоређивањем извршених радова и уплаћеног новца, установљено је да је, само по трећој
привременој ситуацији, уплаћено чак 14.583.597,01 динара
више од онога што је урађено, а претпоставља се да је укупна штета неколико пута већа. Међутим, фирму „Гарди“ то није
спречило да затражи још једну исплату од 52 милиона динара.
На срећу, тај новац нису добили, а Општина Нови Бечеј је о
вишемилионској штети обавестила покрајински Фонд за капитална улагања и затражила да се изјасни и надзорни орган,
Институт за безбедност и сигурност на раду. Одговор никада
није стигао ни са једне, нити са друге адресе“, наводи Матија
Ковач.
Према његовим речима, овде није реч само о наплаћеном
новцу за непостојећу и срамну обнову, односно о новцу отетом
од деце са сметњама у развоју, већ и о додатној штети која је
проузрокована немаром, јер је на напуштеном и необезбеђеном
градилишту остала велика количина грађевинског материјала,
каблова, блокова – која је пропала или нестала.
„То су средства из Грађевинског фонда Републике Србије,
јер се овим пројектом помагала грађевинска индустрија Србије. Дакле, није реч само о новцу Фонда за капитална улагања, већ о новцу свих грађана Србије. Прво су наплаћени
непостојећи радови, затим је нестао грађевински материјал,
деца са сметњама у развоју никада нису добила објекат који
би им помогао у лечењу и рехабилитацији, а село Бочар и
Општина Нови Бечеј изгубили су шансу за отварање педесе-

так нових радних места и снабдевање дечијег дома намирницама. Дакле, штета је вишеструка, комплексна и слободно
може да се каже и - немерљива“, објашњава потпредседник
Ковач.
Одборница у СО Нови Бечеј из Бочара, Љиљана Штрбац, истиче да надлежни државни органи тренутно спроводе истрагу
о „случају Хетерленд“, а да је полиција приводила и бившег
директора Фонда за капитална улагања, Момчила Миловића,
и бившег председника Општине Нови Бечеј, Миливоја Вребалова.
„Због прекида радова који су унапред плаћени, Општина је
поднела кривичну пријаву против извођача фирме „Гарди“, али
и тужбу против надзорног органа, јер се Фонд за капитална
улагања никада није изјаснио о несталом новцу, и поред бројних покушаја општинског руководства. Страшно је што је новац
узет од деце са сметњама у развоју и што никада нису добили
свој дом“, каже Љиљана Штрбац.
И док се чека мишљење надлежних државних органа о овом
случају, мештани Бочара су дубоко разочарани. На путу испред
руине од дворца Хертелендијевих срећемо Верицу Чанковић и
Миљку Карајанковић. Одмах нам кажу да је ово ругло у селу, а
да је некада била нада и светла тачка.
„Надали смо се да ћемо ту да се запослимо и ми, и наша
деца, јер је било планирано да посао добије око 50 радника.
Желели смо да нам деца остану овде, да не иду у велике градове или у иностранство. Село се обрадовало, радови су лепо
почели, сви смо имали велика очекивања, а погледајте сада
- све је пропало. Не само што су стали радови, него нема ни
нових радних места, а да не причамо о томе да деца са посебним потребама никада нису добила бољи смештај. Уз то, ови
што су радили обнову дворца, скидали су стари бибер цреп и
продавали га за три динара по комаду, а да, при томе, нису издавали никакве признанице. Остатак материјала нестао је под
окриљем ноћи, јер није било чувара, и сада више нема ничега
вредног, иако је двориште било пуно грађе“, прича Миљка Карајанковић.
И потпредседник Општине, Матија Ковач, каже да су и Бочар
и Нови Бечеј, сада у безизлазној ситуацији.
„Заслугом људи који припадају Демократској странци и
покрајинској влади, на веома суров начин изврнута је одлична
идеја која је требало да запосли 50-так људи и врати наду становништву. Радови су почели у мају 2011, рок за њихов завршетак био је 310 дана, а ДС је била у власти све до 31. маја 2013.
Дакле, све је њихова одговорност. Садашња општинска власт
неће прикривати било чију бахатост, лоповлук и немар. Тражимо да се пронађу и казне одговорни“, закључује Ковач.

4. ОТЕЛИ НОВАЦ ОД ОБОЛЕЛИ
На хиљаде пац
збо

КАКО СУ БОЈАН ПАЈТИЋ И ВЛА
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Бојан Пајтић, приликом
полагања камена - темељца
2008. године, обећао да ће
болница бити готова 2009.
Отварање Каменице 2
касни 7 година

„Значај Каменице 2 најсликовитије може се изразити
подацима да на територији Војводине годишње има 1.400
оболелих од карцинома, од којих већина умре пре него
што добије прилику да оде на зрачење, што ће се отварањем Каменице 2 знатно променити“, пише на званичном сајту Фонда за капитална улагања Војводине, који је
и финансирао пројекат изградње и опремања радиотерапијског центра Каменица 2.
Ова болница требало је да буде отворена почетком 2009.
године. Међутим, она ни данас, седам година касније, није
почела са радом. Дакле, према подацима покрајинског Фонда за капитална улагања, због неотварања Каменице 2, умрла је већина од 9.800 пацијената, колико их је било током тих
седам година, јер нису имали где да се лече!  
Током тих седам година, покрајинске власти драстично
су „напумпале“ вредност пројекта, те је тако са првобитних 16,1 милиона евра (5,4 милиона евра за изградњу новог објекта и спајање са постојећим, и 10,7 милиона евра
за набавку опреме и уградњу), данас цена подигнута на
фантастичних 35 милиона евра!
Према речима самог покрајинског премијера, Бојана
Пајтића, трошкови су расли сваке године по мало док нису
достигли данашњих 35 милиона евра – односно читавих
19 милиона евра више. За ту фантастичну разлику од 19
милиона евра, за коју само покрајински премијер и његови
сарадници знају где је завршила, према слободној процени, могло се направити десет болница, више од 50 вртића,
или чак још једна Каменица 2.
А како је све почело?
Проф. др Александар Милованчев, потпредседник ГО
СНС Нови Сад и члан Главног одбора СНС, који је 2007. го-

дине, када је покренута иницијатива за изградњу Каменице
2, био директор Института за плућне болести Војводине,
за „СНС Информатор“ каже да су капацитети Каменице 1
одавно били недовољни за велики број пацијената и да се
зато кренуло са пројектом Каменице 2.
„Још те 2007. најновији апарат за зрачење био је стар 15
година, због чега се Институт за плућне болести обратио
Извршном већу Војводине, покрајинском Секретаријату за
здравство и Министарству здравља са идејом проширења
капацитета. После компликованих административних
процедура, приступило се градњи Каменице 2, објекта од
неколико хиљада квадрата са армираним бетонским бункерима који су, због зрачења, морали да буду укопани у
земљу“, почиње причу др Милованчев.
У документацији пише да је финансијер пројекта био
Фонд за капитална улагања АП Војводине, да је завршетак
градње планиран за око 14 месеци, а да је ризик финансирања сведен на минимум. Сам шеф војвођанског режима, Бојан Пајтић, положио је камен - темељац у фебруару
2008. године, и том приликом свечано изјавио:
„Када за нешто више од годину дана буде завршена
Каменица 2, остварићемо један од приоритета Извршног
већа, а то је да се Војвођани неће плашити болести и немогућности лечења“.
„Транспарентно и уз сагласност Управног одбора изградили смо бункер и костур зграде, а онда смо приметили
неко комешање у Извршном већу Војводине и у Фонду
за капиталне инвестиције. Верујем да су Момчило Миловић (директор Фонда за капитална улагања), Драгослав
Петровић (покрајински секретар за науку и технолошки
развој) и Бојан Пајтић (председник ИВ АПВ), који су до

АДА ВОЈВОДИНЕ
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ИХ ОД КАРЦИНОМА

цијената умрло
ог Каменице 2
Цена градње и опремања, са
првобитних 16 милиона евра,
достигла фантастичних
35 милиона евра
За фантастичну разлику у цени
од 19 милиона евра могло се
направити 10 болница, више
од 50 вртића, или чак још једна
Каменица 2
Нераспакована опрема и даље стоји у ходницима

тада већ научили да узимају паре на
„Тако је вредност Каменица 2, са првопројектима, и којима се то осладило,
битних 16 милиона евра, порасла на не- Грешке у милионима
видели могућност да и код Каменивероватних 35 милиона евра, а још увек
це 2 убаце нешто у свој џеп. Нисмо се евра никако се не могу
није отворена за пацијенте. Апарати су
упустили у причу са њима и одмах смо оправдати, а о невероватстигли, али да би хаос био још већи - већ
засметали. Био је то тренутак када је ној неодговорности и измесецима стоје нераспаковани из бизарпокрајинска власт почела да мења губљеним људским живоног разлога – не могу да се унесу у бунцифре и подиже вредност објекта, да
кер, јер су превелики за постојећа врата.
касни са исплатом извођачима и да за- тима нећу ни да говорим,
Да би скинули врата, морали би да скину
меће траг исплаћеним парама. Почели јер бројке говоре саме за
и део плафона од пренапрегнутог бетосмо да сумњамо да ће се дешавати још себе. Једина два могућа
на или да расклопе апарате да би их унеозбиљније малверзације кад се буде
ли унутра, па да их опет склопе, на шта
стигло до набавке намештаја и опреме, објашњења за људе који
ће потрошити још ко зна колико пара“,
што се, нажалост, заиста, и догодило. праве такве грешке јесу објашњава др Милованчев, и закључује:
Цела гарнитура покрајинске власти, и или да су неспособни до
„Ти се људи не гађају хиљадама или
у Фонду, и Институту за онкологију,
стотинама хиљада динара, већ милии у Извршном већу Војводине надала имбецилности, или да су
онима евра. Грешке од хиљаду, две,
се да ће задовољити своју похлепу покварени до сржи
десет, стотину или неколико стотина
уграђивањем у набавку софтвера, по
(проф. др Александар хиљада, па и милиона динара, могле
мојој процени, од најмање три-четири
се и оправдати немаром, површноМилованчев) би
милиона евра, који би завршили у њишћу, аљкавошћу, али грешке у милиховим приватним џеповима. Међутим,
онима евра не могу се оправдати никанису могли да се договоре ко ће, како
ко. О невероватној неодговорности и
и колико узети, због чега је пало чак шест тендера за на- изгубљеним људским животима нећу ни да говорим, јер
бавку опреме“, наглашава др Милованчев.
бројке говоре саме за себе. Једина два могућа објашњења
У априлу 2015. године, посланици Скупштине АП Војво- за људе који праве такве грешке јесу - или да су несподине, већином гласова одобрили су даље задуживање собни до имбецилности, или да су покварени до сржи.
покрајине за 18 милиона евра, како би се коначно опреми- Због таквих скандалозних ствари, којих је било много
ла Каменица 2. Задуживање се реализовало емитовањем широм Војводине, Пајтићева влада одавно је изгубила
обвезница са каматом од шест одсто и роком доспећа од поверење грађана, а сасвим је сигурно да ће изгубити и
15 година.
изборе“.
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5.

Тесла банка

6.

Развојна банка В

Нестало Банка која је ст
3 милиона да би давала кр
без покрића
евра

Н

екадашња Металс банка гурнута је у стечај да
би Покрајина формирала своју Развојну банку
Војводине, иако на то није имала право, пошто
домаће законодавство не познаје термин развојних банака, па је и РВБ пословала као свака
друга комерцијална банка. И од тог тренутка почиње једна од највећих пљачки народних пара у Србији, у режији
режима Демократске странке.
Према речима посланице у Скупштини АП Војводине,
Драгане Милошевић, случај Развојне банке Војводине истиче се у низу афера и катастрофалне политике
ДС-а у Војводини. Тако је од јула 2009. до септембра
2012. године, РБВ докапитализована са 15 милијарди динара, да би се потом сазнало да је око 75 одсто

Т

есла банка, српска државна банка у Хрватској,
која је била намењена, пре свега, за помоћ Србима, основана је 2011. године, на иницијативу Милорада Пуповца, са идејом да кредитном активношћу
помогне повратак избеглих Срба у Хрватску, кроз
пружање финансијске подршке развоју малих и
средњих предузећа повратника.
Влада Србије, на чијем је челу тад био Мирко Цветковић, преко Фонда за развој РС, уложила је 1,5
милиона евра, а Влада Војводине, коју је предводио
Бојан Пајтић, преко Фонда за развој АПВ, уложила
је још толико. Преосталих 45 одсто акција у рукама
је хрватских бизнисмена, од којих неки послују и у
Србији.
Међутим, банка ни у једној години пословања
није успела да оствари добит, већ је константно
била у великом минусу који је покриван на терет капитала њених акционара. После неколико докапитализација, српске власти коначно су одустале од
уливања нових количина новца.
Тесла банка је за четири године изгубила чак 2,7
милиона евра, највероватније одобравањем кредита без покрића, од око три милиона евра колико
је Србија, за време владавине ДС-а, укупно уложила у њу.

Демократска странка је од РБВ, чији је
већински власник била Влада АПВ, у јуну
2012. узела кредит од 360 милиона
динара, са месечном каматом од само
1,4 одсто, без икаквих гаранција
пласмана те банке ненаплативо. Образлажући тада
овај свој поступак пред посланицима Скупштине
АПВ, покрајински премијер, Бојан Пајтић, рекао је
да то није задуживање, већ улагање капитала које
ће бити у власништву грађана Војводине, додајући
да Војвођани не треба да брину за своју штедњу и
депозите у овој банци.
Војвођанска опозиција сматрала је да је реч о новом и
неоправданом задуживању, а чак је и Пајтићев коалициони партнер, министар финансија Млађан Динкић, поступак
оценио сулудим, јер се то чини, како је рекао, са банком
која има 75 одсто ненаплативих кредита. И, заиста, само
неколико месеци касније покренут је стечај над РБВ, а за
стечајног управника одређена је Агенција за осигурање депозита.
„Влада АП Војводине, не само да је чинила катастрофалне грешке у вођењу РБВ, већ је и злоупотребила Скупштину Војводине, која је тада донела одлуку о докапитализацији РВБ са 150 милиона евра, без обзира на то што су посланици СНС указивали на политичку и сваку другу одговорност Владе АП Војводине за огромне губитке у банци,
незнање и несналажење у процесу њене консолидације.
Уместо да Влада АП Војводине призна грешке и затражи

Велелепна зграда Развојне банке
Војводине у Новом Саду
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Војводине

творена
редите
одговорност чланова УО и ИО банке, она покушава да их
заштити покретањем докапитализације, иако је јавности
било јасно да се ради о економски бесмисленом потезу“,
каже посланица Милошевић.
Као епилог, априла 2013. Развојној банци Војводине
одузета је дозвола за рад због хроничног недостатка
капитала, критичне поткапитализованости и угрожене
могућности исплате обавеза према повериоцима, као и
због тога што је ова банка могла бити узрок системског
ризика финансијског сектора Србије.
„Бојан Пајтић је и током избора 2012. знао да је РБВ,
којом управљају његови сарадници, пред колапсом,
да је у зони неликвидности, а ипак је одобрио да Демократска странка из те банке преузме кредит, вредан
360 милиона динара, без икаквих гаранција, за финансирање избора. Очекујући изборе у АП Војводини,
када ће грађани коначно моћи да кажу НЕ даљем пљачкању, а које им Бојан Пајтић није дозволио грчевито
се држећи фотеље и личних партијских интереса, свакодневно ћемо се залагати да надлежне институције
процесуирају одговорне, не само у случају РБВ, већ и
за многобројне вешто организоване пљачке ресурса са
којима су располагали Војвођани“, наводи посланица
Милошевић.
Специјални суд у Београду одредио је притвор за бивше
руководиоце РБВ који су осумњичени да су, давањем кредита без одговарајућих гаранција, оштетили банку за 2,5
милијарди динара.
Тужилаштво за организовани криминал подигло је оптужницу против осумњичених у вези с појединим кредитним пласманима те банке који су, како сматра Тужилаштво,
од 2. јула 2010. до 8. октобра 2012. године одобрени без
одговарајућих средстава обезбеђења пословним системима „Боровица“ из Руме и „Унихемком“ из Новог Сада.
Поступак у случају „Боровица” обухвата 28 кредита и
16 банкарских гаранција, вредних преко 2,7 милијарди динара, а у случају „Унихем” истрага је обухватила пет кредита и једну банкарску гаранцију од укупно 800.755.962
динара.
Оптужница је подигнута против више председника ИО
РБВ, чланова Кредитног одбора, директора Сектора за
пословање с привредом...
Медији су истицали као посебно занимљиво то што је
Бојан Пајтић био председник УО Фонда за развој Војводине, који је од 2010. до 2013. године, новцем намењеним
за подстицање предузетништва и пољопривреде, куповао
акције РБВ за 5.500 динара, иако су оне на берзи вределе
свега 1.129 динара!

Пропаст Развојне
банке Војводине
Развојна банка Војводине а.д. Нови Сад основана је у новембру 1990. године као Металс банка, а финансијске проблеме показала је већ током 2007. године, када се већ јасно
видео интензивнији раст кредита које су давали и знатно
мањи раст капитала и депозита. Врло брзо се испоставило
да банка, случајно или намерно, није имала адекватне механизме како би се заштитила од ризика.
Свеобухватна контрола РВБ спроведена је у септембру 2007. године, када су уочене озбиљне неправилности
у пословању, а банци је изречена најстрожија мера. Од
јуна 2008. РБВ показује прве знаке кризе ликвидности, а
директан повод био је повлачење депозита Покрајинског
секретаријата за финансије АП Војводине, због чега је Народна банка Србије увела принудну управу у Развојној
банци Војводине 23. октобра 2008. године.
Тада је констатовано да РБВ има енормни губитак од 3,5
милиона динара услед „драстично веће исправке вредности кредитног портфолија и да се налази између зоне знатне и критичне поткапитализованости“.
Укидање принудне управе уследило је у новембру 2009.
године, након извршене докапитализације од стране новог акционара – Фонда за развој АП Војводине (са две милијарде динара).
Међутим, ни то није могло да отклони проблеме са којима се РБВ суочавала, тако да је у марту 2011. поново ушла
у зону поткапитализованости.
Наредна докапитализација Развојне банке Војводине
извршена је у марту 2012. године, овога пута од стране
највећег акционара – АП Војводине – са 4,3 милијарде динара, иако је Банка била поткапитализована већ годину дана.
Упркос лошем финансијском стању РБВ, критичном нивоу ликвидности и изразито лошем квалитету кредитног
портфолија, већински акционар Банке, АП Војводина, био
је спреман да уложи још чак 15 милијарди динара у капитал РБВ, што је било више од укупног износа средстава
који је до тада уложио у Банку.
Банка је остварила највећи губитак у историји свог пословања у 2012. години, од 14,5 милијарди динара, и била
је у зони критичне поткапитализованости са негативним
износом капитала. Стечајни поступак отворен је у априлу
2013. године.
Укупна финансијска подршка државе (Републике Србије, АП Војводине и Фонда за развој АП Војводине) и трошак јавне интервенције спасавања депозита у РБВ у априлу 2013. године износио је 27 милијарди динара и чинио је
0,7 БДП-а државе за 2013. годину.
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Резултати СНС-а и ДС-а на
парламентарним изборима 2014.
(у процентима)
РЕГИОН
Војводина

СНС
46,27

ДС
5,86

Вршац
Ковачица
Ковин
Опово
Панчево
Пландиште
Бачка Топола
Мали Иђош
Суботица
Ада
Кањижа
Кикинда
Нови Кнежевац
Сента
Чока
Житиште
Зрењанин
Нова Црња
Нови Бечеј
Сечањ
Апатин
Кула
Оџаци
Сомбор
Бач
Бачка Паланка
Бачки Петровац
Беочин
Бечеј
Жабаљ
Нови Сад
Србобран
Сремски Карловци
Темерин
Тител
Врбас
Инђија
Ириг
Пећинци
Рума
Сремска Митровица
Стара Пазова
Шид

49,54
47,96
53,45
58,43
51,5
51,1
29,94
26,95
33,58
15,6
10,2
52,6
43,5
10,31
30,67
39,78
48,5
30,8
46,5
56,13
44,23
48,97
53,42
48,14
46,74
52,17
34,33
46,48
39,99
57,44
46,28
41,52
46,32
45,85
52,93
45,54
55,91
49,58
63,48
57,58
50,69
57,7
47,38

7,77
12,47
4,34
1,95
4,66
6,1
2,21
3,12
4,65
14,23
4,94
4,41
8,3
7,16
9,47
6,51
5,20
5,76
4,80
2,63
3,60
4,83
5,30
8,89
9,69
3,70
9,1
11,1
3,83
9,84
6,8
3,47
5,21
3,17
4,89
5,69
4,98
13,84
6,59
5,00
5,77
4,28
5,79

Пајтић вл
са свега 5

П

арламентарни
Воли да се скида и слика:
избори одржаПокрајински премијер на
ни 2014. године
плажи на Брионима (лево) и на
променили су
новосадском Штранду (десно)
много тога у Србији и открили прави однос
снага на политичкој сцени.
И док је Српска напредна
странка оборила рекорде
са преко 50 одсто подршке
грађана у многим местима,
Демократска странка забележила је вртоглави пад.
Демократска
странка Војводином управља
од 2000. године, а Бојан
Пајтић је од 2004. године покрајински премијер.
У пролеће 2014. године,
вољом народа, потпуно је
изгубио легитимитет. Демократска странка је те
године освојила свега 5,86
одсто подршке бирача у
Војводини, док је Српска
напредна странка забележила резултат од 46,27 одсто гласова.
Колико Војвођани желе
Пајтића и његове демократе, обрукане у разним аферама, од Хетерленда, преко
покрајинских фондова, до
Развојне банке Војводине,
најбоље су показали када
је за ДС у Темерину гласало
само 3,17 одсто грађана, у Сечњу 2,63 одсто, у Бачкој
Баланци 2,21 одсто, у Опову 1,95 одсто грађана...
А шта мисле о Српској напредној странци најочигледније су показали када је, на пример, у Пећинцима
за СНС гласало 63,48 одсто грађана, у Жабљу 57,44
одсто, у Руми 57,58 одсто, Старој Пазови 57,7 одсто
грађана...
Тежак изборни фијаско и минимална подршка од

СКИ ПРЕМИЈЕР РАДИ, УМЕСТО ДА ЈЕ НА РАДНОМ
МЕСТУ
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ВЕСТИ

лада Војводином
5,86% подршке
- Период Пајтићеве владавине грађани ће упамтити по
његовим голишавим сликама са Штранда, брчкању на
Брионима, бројним лажима и аферама које је измислио и
пласирао у јавност, попут оних да му је неко претио смрћу,
а доказало се да је спорне графите писао члан ДС-а, преко
фабрикованих афера (попут прислушкивања), његовог паничног страха да се подвргне полиграфском испитивању,
невероватне измишљотине да је премијер Вучић Нову годину дочекао у Дубаију, дакле по свему и свачему – осим
по ономе што је једино требало - по резултатима

непуних шест одсто нису, међутим,
спречили Бојана Пајтића у намери да
остане покрајински премијер што је дуже могуће, иако
је током мандата, сви смо сведоци, радио све друго
више него што се бавио подизањем квалитета живота
грађана Војводине.
Ни то што се ретко појављивао на радном месту, ни
то што је био центар многих афера у којима су нестали
милиони евра, ни то што је током владавине Демократ-

ске странке економија
Војводине
уништена,
што су радници остали
без посла, што су опљачкани велики пољопривредни комбинати, што
су до земље и задруга
по невероватно ниским
ценама дошли криминалци – није му био довољан разлог да поднесе
оставку.
Период његове владавине
грађани
ће
упамтити по Пајтићевом селф маркетингу,
голишавим сликама са
Штранда, брчкању на
Брионима, бројним лажима и аферама које је
измислио и пласирао
у јавност, попут оних
да му је неко претио
смрћу, а доказало се да
је спорне графите писао члан ДС-а, преко фабрикованих афера (попут прислушкивања), његовог паничног страха да се подвргне полиграфском испитивању, невероватне измишљотине да је премијер
Вучић Нову годину дочекао у Дубаију, дакле по
свему и свачему – осим по ономе што је једино требало - по резултатима.

ОВАКО ПАЈТИЋ ГРАДИ ПУТЕВЕ
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Мало асфалта, мало туцаника и
необезбеђен пружни прелаз

Срамота на путу
Иђош-Ада-Падеј

Фонд за капитална улагања АПВ финансирао је 2010.
почетак градње пута који није завршен шест година и данас
представља опасност за учеснике у саобраћају

Још један од симбола Пајтићеве власти у Војводини јесте и незавршени, али зато већ пропао крак пута
Иђош-Ада-Падеј за Бочар. Наиме, Фонд за капитална
улагања финансирао је 2010. године почетак градње
ове деонице, али су радови у неколико наврата заустављани, извођачи су одлазили и остављали необезбеђено градилиште. Пут никада није завршен, већ се одједном прекида асфалт и наставља пут насут туцаником са
којим се, после свега неколико метара, укршта пружни
прелаз.
„Тренутно је део пута урађен само са основним слојем
асфалта, а део око пружног прелаза стоји недовршен, због
чега пут није уведен у употребу, али га возила користе
што представља опасност у саобраћају, посебно када пролазе велики камиони који превозе репу. Пружни прелаз је
необезбеђен, иако је пруга Суботица-Кикинда-Зрењанин

изузетно је фреквентна. Људи овде ризикују своју безбедност и живот“, каже за „СНС Информатор“, Матија Ковач,
заменик председника Општине Нови Бечеј.
Осим тога, према његовим речима, покрајинска власт
није урадила експропријацију приватних парцела преко
којих прелази пут, тако да је Општина Нови Бечеј морала, од 2011. до данас, због туђег немара и бахатости, да
исплати око пет милиона динара одштете власницима
парцела, а одшете плаћају и општине Кикинда и Чока кроз
које, такође, пролази деоница.
„Пут је трпео велике штете током зимских месеци и
обилних падавина, а неконзервирано градилиште је буквално пливало на многим местима због чега је тешко
оштећено, што уз одштете које исплаћују грађанима три
општине чини несагледиву штету нанету овом делу Војводине“, каже Ковач.

Пајтић
платио свој
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интервју са 468.000
народних пара
Према извештају Савета за борбу против корупције, Покрајински секретаријат за финансије АП
Војводине и београдски „Недељник“ закључили су
13. марта 2014. уговор о пружању медијске услуге
представљања резултата рада Владе АП Војводине
кроз разговор са председником Владе АП Војводине и покрајинским секретаром за финансије, као
и објављивање прилога о пословном окружењу и
потенцијалима за развој АП Војводине.
У извештају Савета пише да уговорена обавеза
подразумева медијску промоцију на пет страна у
„Недељнику“, у марту 2014, по цени од 468.000
динара са ПДВ-ом, на терет средстава буџета АП
Војводина. По оцени Савета, oвo je флагрантан
пример злоупотребе одредаба Закона о буџетском
систему, јер је реч о уговарању и плаћању личне
промоције политичара који обављају функције у
Влади АП Војводина.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

АПВ незаконито
исплатила
1,8 милијарди дин.
Паре исплаћиване без
документације и без спроведене
јавне набавке

У

ревизији пословања Аутономне Покрајине Војводине за
2014. годину (која је последња доступна на сајту ДРИ), Државна ревизорска институција утврдила је да је АПВ незаконито исплатила 1.810.524.000 динара из покрајинског буџета.
У извешатају ДРИ таксативно је наведено како је новац трошен
без законске основе, а главне замерке
су да су паре исплаћиване без пратеће документације и без спровођења
јавне набавке.
Поред тога, ревизори су пронашли

Ко је ухваћен у незаконитостима?
Државни ревозор је незаконите исплате новца или друге
недостатке уочио код готово свих корисника буџета АП
Војводине. Међу њима су: Служба Скупштине, Покрајинска влада, Управа за заједничке послове, Секретаријат за
науку и технолошки развој, Секретаријат за међурегионалну управу и локалну самоуправу, Секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију,
Секретаријат за спорт и омладину, Секретаријат за енергетику и минералне сировине, Секретаријат за привреду,

да је АПВ оштећена због спроведене апропријације од 9.254.000
динара.
У извештају, између осталог, пише да је грађевинско земљиште
од 1172ha 57a 52m² уведено без података о вредности, као и 54
државна пута другог реда (2030 км), а да преко 20.000 километара каналске мреже није уведено у евиденције Управе за
имовину.
Осим тога, Фонд за капитална улагања плаћао је набавку
нефинансијске имовине без јасно утврђених критеријума
који их могу учинити мерљивим.
Фонд за капитална улагања није за 2014. евидентирао ни
обавезе о дугорочним кредитима, за кредите намењене развоју
грађевинске индустрије које је одобрио Фонд за развој РС.
Према извештају ДРИ, Управа за заједничке послове
покрајинских органа од децембра 2002. није усклађивала
висину закупнине за станове издате у закуп, а један број
директних корисника средстава буџета АПВ није документовао своје трансакције и послове.
Покрајинским институцијама замерено је и што немају писане
процедуре о томе да ли су њихови ризици пословања у складу
са прописима, али и што запослени тешко могу да информишу
руководство о уоченим слабостима у контролама.
У извештају ДРИ налазе се и бројне друге неправилности уочене у раду АПВ, због чега је народни посланик, Жарко Мићин,
на почетку друге овогодишње седнице Скупштине Србије, поставио посланичко питање - да ли су на основу налаза државног ревизора за 2014. годину, према коме је Влада Војводине
незаконито потрошила 1,8 милијарди динара, поднете кривичне
пријаве за незаконито пословање Владе Војводине коју предводи Бојан Пајтић?
Посланик Мићин ово питање упутио је министру унутрашњих
послова, Небојши Стефановићу, уз тврдњу да су тим налазом
утврђене бројне незаконитости, и позвао грађане да, због бројних махинација и отимања народних пара, на наредним изборима Пајтићеву странку пошаљу у историју.
запошљавање и равноправност полова, Секератаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Секретаријат
за образовање, прописе, управу и националне мањине, Секретаријат за финансије, Архив Војводине, Српско народно
позориште, Музеј Војводине, Завод за заштиту споменика
културе, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка
Мамузића, Спомен збирка Павла Бељанског Позоришни
музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине,
Завод за културу Војводине, Издавачки завод Форум
Војвођански симфонијски оркестар , Покрајински завод за
заштиту природе, Фонд за капитална улагања, Покрајински завод за спорт и медицину спорта.
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СТРАНАЧКЕ
ВЕСТИ
ИНЂИЈА
Фабрика воде отворена
је крајем 2008, а само
две године касније
установљено је да
постојећи бунари немају
довољан капацитет и да
је неопходно уложити
40 милиона динара за
копање нових. Дакле,
нашминкано споља, а неупотребљиво изнутра

Хала Багремар, према најавам
требало је да буде готова за Уни
вођач радова била је фирма „Мо
а ово ругло Панчева „појело“ је о

Горан Јешић, уочи претходних избора, помпезно је обећавао изградњу бањског центра од 25 милиона евра. Потписани су уговори
са словеначким инвеститором, али бања никада није изграђена
Градња нове спортске хале
почела је 2008. и требало је
да буде отворена 2009. године, али још није отворена.
Вредност инвестиције је око
10 милиона евра, а Општина
се задуживала кредитима

Напушетна „Вајферт“ пивара,
у време власти ДС-а продата
Хајнекену, у којој је угашена
производња, а радници остали
без посла

КАКО СЕ ДЕМОКРАТСКА СТРАНК

СЕНТА
АПВ формирала је 2007. пословни инкубатор у простору
бивше фабрике намештаја у Сенти. Објекти су били у
употребном стању, а данас су то рушевине зарасле
у коров, а новац за реновирање је нестао

РУМА
Општина је реновирала простор за потребе амбуланте у
Хртковцима. Иако је утрошено најмање 11 милиона динара за адаптацију и санацију, са фасаде отпадају делови, а
влага у унутрашњим просторијама досеже до плафона
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ПАНЧЕВО

ма Божидара Ђелића,
иверзијаду 2009. Изонтера“, блиска ДС-у,
око милион евра

Никада завршена зграда
Завода за јавно здравље,
чија је градња почела
пре скоро 10 година,
из средстава
Фонда за капитална
улагања

ПЕЋИНЦИ
Власт предвођена ДС-ом уградила је 30.000 квадрата бехатонских
плоча по цени од 55 евра по квадрату, што је дупло више од просечне
тржишне цене, због чега се воде кривични поступци против одговорних.
Више цене од тржишних уговаране су и код изградње капеле, водовода
и канализације, због чега је поднето 27 кривичних пријава

,

ОЏАЦИ
Јануара 2010. Бојан Пајтић и председник Привременог органа
Општине Оџаци, Верољуб Марковић, потписали су протокол за
изградњу саобаћајнице Српски Милетић - Бачки Брестовац

КА ОДНОСИ ПРЕМА ГРАЂАНИМА
СУБОТИЦА
ДС је на
пошумљавање
земљишта
утрошила око 40
милиона динара,
али је засађено
само 10 одсто
садница

Градилиште обилазнице око Суботице три
године стоји напуштено и зарасло у траву. Не
зна се колико је тачно новца потрошено, али се
ДС хвалила да је обезбедила 120 милиона евра

БЕЛА ЦРКВА
Напуштени азил за
псе у који је уложено
око 11 милиона динара

Овако данас изгледа нови блок болнице, у
који је утрошено 200 милиона динара, а који
је требало да буде готов 2009. године
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ЛАЖИ
БОЈАНА
ПАЈТИЋА
СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ
Бојан Пајтић постао је препознатљив у јавности по пласирању бројних
лажи и лажних афера које подмеће у циљу обрачуна са политичким противницима. Пајтић ову своју склоност никада чак није ни покушао да
прикрије, већ је сасвим отворено, током једног интервјуа, на новинарско
питање у којим ситуацијама лаже, признао: „Кад је питање осетљиво,
трудим се да избегавам истину!“

Графити

Афера
Бодрум

„Смрт Пајтићу”

Још 2003. године, Бојан Пајтић на делу је показао своју „честитост“ када је у
јеку афере „Бодрум“ „масно“ слагао, а да није ни трепнуо, да је посланица из његове странке, Неда Арнерић, како би стигла на гласање за избор Кори Удовички за
гувернера НБС, путовала таксијем од Бодрума до Истанбула. Али то му није било
доста, већ је своју лаж поткрепио још већом – говорећи да има све њене авионске
карте и такси рачуне, који то потврђују. Пајтића је чак и његов тадашњи страначки
колега, Зоран Живковић, који је тада био премијер Србије, означио као најодговорнијег за манипулацију посланичким картицама.

ПРИСЛУШКИВАЊЕ

Бојан Пајтић, крајем септембра, опет не трепнувши, саопштио је и да службе безбедности наводно прислушкују његов телефон и преко једног
сајта пласирао наводни транскрипт његовог разговора са Лидијом Удовички, сестром потпредседнице Владе Србије, Кори Удовички. Врло брзо се
испоставило да је опет слагао и да нико не прислушкује његов телефон, а још мање да је направљен транскрипт оваквог разговора.

Бојан Пајтић је организовао конференцију за новинаре на којој је рекао да
му неко прети смрћу и да су 6. августа
у Новом Саду осванули графити „Смрт
Пајтићу“. Убрзо се испоставило да је реч
о намештаљци која је потекла из кухиње
Демократске странке. Наиме, полиција
је одмах покренула истрагу и врло брзо
се испоставило да је графите писао И.Г.
(37), по сопственом признању, члан
Демократске странке од 1997. године.
Осумњиченом је понуђено да одговара
на питања на полиграфу, али је његов
адвокат то одбио.

РЕКЕТИРАЊЕ
Пајтићу није било доста што
је слагао да му се прислушкује
телефон, већ је јавности потурио и лажни транскрипт његовог телефонског разговора
са Лидијом Удовички, у којем
му она наводно саопштава да
је од ње тражен рекет како би
се одређени ветропарк прикључио на електро-мрежу и
да о томе сазнања има Амбасада САД. Међутим, амбасадор Мајкл Кирби, у званичном
саопштењу Амбасаде САД,
рекао је да то није тачно, а и
сама Лидија Удовички признала је да никада није видела
Николу Петровића, нити је са
њим разговарала.

ДУБАИ Александар Вучић за
дочек Нове године
у Дубаију

Још једну бестидну лаж Бојан Пајтић пласирао је почетком године када је на свом Твитер налогу написао да
је премијер Александар Вучић дочек Нове 2016. године
провео у Дубаију, иако Вучић, не само да није ишао
нигде из земље, већ је 1. јануар 2016. провео радно, на
бројним састанцима у Влади.

ЉАВАЊЕ

СТРАНАЧКО ЗАПОШ
Запослење једног од функционера
ДС-а, Оливера Дулића, у Клиничком центру Војводине, у којем
главну реч воде кадрови ДС-а,
очигледан је доказ да је Пајтић
масно слагао да нема страначког
запошљавања у Војводини.

