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Малинари блокадом пута траже већу цену 
А. Ровчанин 
 
"НОВОСТИ" са произвођачима "црвеног злата" који протестују у Пријепољу. 
Блокирана магистрала ка Црној Гори. Захтевају да им се за килограм рода плати 
најмање 180 динара. Очекују конкретну помоћ премијерке и председника државе 
МАГИСТРАЛНИ пут ка Црној Гори и даље је у прекиду код Владичанског двора у Пријепољу 
због блокаде коју су организовали малинара који у ноћи између суботе и недеље нису успели да 
се договоре с представницима Министарства пољопривреде да откупна цена овогодишњег рода 
малина буде 180 динара. Из Министарства су поручили да адреса за тај захтев није држава, већ 
да цену диктира тржиште. Од данас ће протест воћара, који су организовали Удружење 
пољопривредних произвођача "Лимска долина" из Пријепоља и Прибоја и Удружење 
пољопривредних произвођача из Ужица, подржати и Савез малинара Србије "Српска малина", 
који има чланице у 13 општина западне Србије. 
 
Почетна цена малине од 50 до 80 динара по килограму не подмирује ни основне трошкове 
производње. Малинари траже да минимална откупна цена буде 180 динара по једном 
килограму рода. Окупљени воћари очекују помоћ премијерке и председника државе, 
наглашавајући да недавно формирана радна група формирана с циљем да испита цену малина 
није одржала ниједан састанак. 
- Пољопривредни произвођачи не траже од државе новац. Они траже да се регулише тржиште 
и да се стане на пут онима који препакују нашу робу, који робу из увоза продају као српску, као 
и да се стане на пут монополистима и хладњачарима који би хтели преко ноћи да зараде 
милионе на грбачи ових људи - казала је Слађана Станковић из Удружења пољопривредних 
произвођача Ужице. 
С друге стране, после неуспелих разговора, државни секретар у Министарству пољопривреде 
Сенад Махмутовић, реагујући на захтеве воћара да минимална откупна цена буде 180 динара, 
поручује да адреса за тај захтев никако није држава. 
- Ми смо хтели да седнемо и да направимо агенду. У среду ће бити одржан састанак Одбора за 
пољопривреду на који су позвани и представници малинара. У Пријепоље смо дошли с 
предлогом да се размотре начин и могућност одржавања састанка и са премијерком, али нисмо 
имали прилике да то предложимо. Са 500 људи је тешко разговарати - нагласио је 
Махмутовић, државни секретар у Министарству пољопривреде. 
Воћарима од понедељка стиже појачање. Протесту у Пријепољу придружиће се чланови Савеза 
малинара Србије "Српска малина". 
- Оваква одлука донета је у недељу на састанку Управног одбора. Пружићемо пуну подршку 
малинарима из Пријепоља и већ од данас пут овог града кренуће аутобуси из 13 општина 
западне Србије - казао је Мирсад Обућина из Савеза малинара Србије "Српска малина". 
 
СУКОВ СА ПОЛИЦИЈОМ 
Малинари пријепољског и ужичког краја, после мирног протеста у Пријепољу, у суботу око 
5.30 су блокирали магистрални пут од Пријепоља ка Црној Гори, где је дошло до сукоба с 
полицијом током којег је четворо произвођача лакше повређено. 
Због блокаде магистралног пута у Пријепољу, и путнички и теретни саобраћај обављају се 
алтернативним правцима кроз сам град. 
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"Север" преживео, "Фиделинка" се нада новом газди 
Јелена Лемајић  
 
Од својевремено познатих и успешних суботичких фирми, готово ништа није 
остало. Два стечаја прошлог лета дотукла и предузеће "29. новембар", које је 
хранило пола Југославије 
 
ТРАНЗИЦИЈУ, ту тешку и рогобатну реч, а још тежи и неизвеснији период, многе велике 
фирме у Суботици, попут "29. новембра", "Агрокомбината", "Медопродукта", "Зорке", нису 
преживеле. Да се одржи и настави да ради успео је једино "Север", а нада још постоји за 
"Фиделинку". 
 
Продајом фабричког комплекса у Толминској улици, прошлог лета, у историју је званично 
отишао "29. новембар" из Суботице, једна од највећих месних индустрија која је хранила готово 
целу бившу Југославију. 
"Царство добре хране" после стечаја 1989. године дуго је чекало купца, а како је прва 
процењена вредност имовине и дуговања била око милион и по евра, заинтересованих није 
било. Продаја је потом почела у деловима, а фарме, машине, силоси, земљиште, малопродајни 
објекти и многа друга богата имовина давани су будзашто. Највећа целина, која се простире на 
око 50.000 квадратних метара у суботичком насељу Александрово, продата је летос, и то један 
објекат за 87,4 милиона динара, а други за близу пет милиона. 
СВЕ што је добијено парчањем и продајом имовине отишло је за намиривање дугова према 
држави, због чега радници најављују жалбу Уставном суду. 
- ИМК "29. новембар" у први стечај отишао је 1989. године, када је већина радника остала без 
посла. Од 1.092, на посао се после принудног поравнања вратило само њих 204, али је нови 
стечај уведен 2008. године, јер су пропали сви покушаји приватизације - подсећа Иштван Хуђи, 
потпредседник Самосталног синдиката Суботице, додајући да је случај некадашњег гиганта у 
месној индустрији јединствен у Србији. - Потраживање радника из 1989, према тадашњем 
закону, ушло је у четврти исплатни ред, а оних који су радили све до 2008, у други исплатни 
ред.  
После продаје имовине на рачун фирме, у више наврата, слило се око 140 милиона динара, али 
тај новац је отишао Пореској управи, те радници нису добили буквално ништа. Бившим 
запосленима се у просеку дугује 1.000 евра, јер су дуго пре но што је стављен "катанац" били на 
минималцу. 
ШТА ЈЕ СВЕ ПРОПАЛОПЕРИОД транзиције нису успела да преживе ни некада позната и 
добростојећа предузећа, "Агрокомбинат", "Зорка", "Медопродукт", "Интеграл", "Славица", 
"Партизан", "Аурометал"... Без сигурног радног места, остало је више стотина запослених. 
БРЕНД Суботице годинама је била "Фиделинка", која је отишла у стечај 29. јула 2010. У октобру 
2011. три њена погона: за производњу теста, млин и силос, као и право на коришћење жига 
компаније, издата су у закуп предузећу "Агропослови", у коме је директор и сувласник била 
Јелена Јовановић, супруга Чедомира Јовановића, лидера ЛДП. 
Пошто су "Агропослови" отишли у стечај, "Агрохаб", у власништву Чедомира Јовановића, у 
фебруару 2015. преузео је закуп, али и обавезе претходника. Односно, Јовановићева фирма је 
преузела обавезе фирме његове супруге. Међутим, то се показало као превелик залогај, те је 
одбор поверилаца 25. новембра исте године донео одлуку да откаже закуп "Агрохабу", када је 
укупни дуг нарастао на око 76 милиона динара. Јовановић од тада није закупац делова 
"Фиделинке", али полаже право на коришћење бренда и жига. 
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Некадашњи гигант „29. новембар 
 
ТРАЧАК наде постоји још увек за ову фабрику, где је у току процена имовине, како целе 
компаније, тако и појединих њених делова. До сада су продате готово све некретнине које су 
биле у њеном власништву, остао је само централни објекат у Александрову. Од 2013. године 
компанија "Дон Дон" закупила је пекару и ради и данас. 
 
У синдикату тврде да ће „Фиделинка“ опстати уколико се објекти понуде по разумној цени 
 
- "Фиделинка" и њених 11 фирми-ћерки пропале су јер су се годинама узимали кредити који су 
било много већи од имовине и профита - подсећа Милан Поповић, председник Самосталног 
синдиката Суботице. - Уколико се објекти понуде по некој разумној цени и нађе неки озбиљан 
купац, они могу да се спасу. Пекара је у закупу и она добро ради, то је ипак производња хране и 
то оне најосновније - хлеба, теста и брашна, и зато верујемо да уколико буде воље може да се 
спасе. 
ЖАЛИЛИ СЕ "СТРАЗБУРУ"ВЕЛИКИ број бивших радника "Севера", "Агрокомбината", 
"Фиделинке" и других фирми и даље чека новац за заостале зараде, које су им годинама, до 
стечаја, биле умањене. Неки су се жалили "Стразбуру", а неки су због судског поступка остали 
без крова над главом. 
СВЕТЛИ пример судбине некадашњих гиганата је АТБ "Север", у чијим погонима је некада 
радило око 2.000 људи, а који, упркос недаћама кроз које је прошао, прославља 95 година 
постојања. Бивши лидер у производњи микромотора приватизован је 2005. године када је 
постао део аустријске компаније АТБ, а од 2011. налази се у склопу кинеске "Волонг групе", 
једног од највећих светских произвођача електромотора. Доласком новог власника, почели су 
бољи дани за "севераше". 
АТБ "Север" и компанија- -ћерка АТБ "Фод" из Бора прошлу годину завршиле су са 22 одсто 
већим прометом него у 2016. години, односно са 24,7 милиона евра укупним прометом, од чега 
је само АТБ "Север" остварио 19,2 милиона евра. 
- План за ову годину је повећање промета за 12,5 одсто, што подразумева производњу и 
пласирање робе од 27,5 милиона евра - најавио је почетком године директор Миле Тодоровић. - 
Тренутно, наше обе фабрике раде пуним капацитетом, јер је прво полугодиште у потпуности 
покривено поруџбинама купаца. Уважавајући тренд прилива нових наруџби, који је прошле 
године био за 27 одсто већи у односу на 2016. годину, можемо рећи да су наша очекивања у 
потпуности реална. 

 

 
 
Нацрт закона о штрајку критикују и синдикати и послодавци 
 
Аутор текста:Маја Ђурић 
 
После 22 године, Србија добија нови закон о штрајку, који би ускоро требало да се 
нађе пред посланицима у Скупштини Србије. Међутим, новине које Нацрт закона 
доноси наишле су на оштре критике супротстављених страна - и синдикалаца и 
послодаваца. 

http://rs.n1info.com/journalist155/Maja-Djuric/1
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Извор: Н1 
Док синдикати страхују да ће њихова радничка права бити умањена, послодавци траже да се у случају 
штрајка и њима дозволи - контрамера. 
Од 1996. године до 2018, фабрике су се отварале и затварале, радно време продужавало, и за 
раднике се много тога променило, а радничка права се нису прилагођавала новим 
околностима. 
За 22 године једно је, ипак, остало исто - Закон о штрајку. 
Због усклађивања законодавства са прописима Европске уније и потребе државе - време је да 
се мења, стога је нови закон о штрајку спреман. Из Владе кажу да је модеран и ефикасан. 
А шта су још новине? 
Штрајк организује већина запослених или синдикат. Минимум рада утврђује Колективни 
уговор, ако њега нема, онда се формира посебна стручна комисија. Међу новим решењима је и 
институција солидарног штрајка који не сме бити дужи од једног дана, а могућ је само у 
различитим фирмама истог послодавца. 
Законом се проширује и и круг оних који неће моћи да штрајкују - војска, БИА, хитна помоћ, 
контрола летења, припадници специјалне и посебних јединица полиције. И то није једино што 
је наишло на оштре критике из редова синдикалаца. 
"Овај закон мора бити кровни закон, не може се донети Закон о штрајку а да се онда 
парцијално у сваком закону у свакој области утврђују посебна правила за штрајк. Не могу се 
прешироко утврђивати делатности у којима се утврђује онај минимум процеса рада који у 
пракси иде и до 70-80% укупне радне делатности. Не може само једна страна, односно 
послодавац, да утврђује правила о минимуму процеса рада и ко ће њима бити обухваћен то се 
често користи тако да и све чланове штрајкачког одбора гурнете у оне који морају да раде", 
наводи Зоран Стојиљковић из Удружених гранских синдиката "Независност". 
Назадовољство и са друге стране. Послодавци захтевају да им се омогући да запослене који 
штрајкују - не плате, зато што - како кажу - не могу да им обезбеде нормалан рад. Или да имају 
право да обуставе производњу чак и ако је само део радника у штрајку. Скраћено - право на 
"лоцкоут". 
"Лоцкоут је један однос који послодавац поставља под претњом штрајка, односно за време 
штрајка, да не би имао друге губитке, осим губитака који настају, због тога што нема 
производње и пословања. Лоцкоут смо имали прилике и у нашој земљи да видимо, када је био 
штрајк у Фијату, јер није желео да ради, онда је Фијат обуставио сваку производњу, из разлога 
што није желео да ради са делом радника", каже Небојша Атанацковић из Уније послодаваца.  
Јавна расправа је завршена, али ставови нису помирени. На питање хоће ли три стране - 
држава, синдикати и послодавци поново за сто пре него што закон оде у Скупштину, чему се 
надају и послодавци и синдикати, из ресорног министаства нема одговора. 
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Нови закон о штрајку критикују и синдикати и послодавци 
 
После 22 године, Србија добија нови закон о штрајку, који би ускоро требало да се 
нађе пред посланицима у Скупштини Србије. 
 
 
Међутим, новине које Нацрт закона доноси наишле су на оштре критике супротстављених 
страна - и синдикалаца и послодаваца. 
  
Док синдикати страхују да ће њихова радничка права бити умањена, послодавци траже да се у 
случају штрајка и њима дозволи - контрамера. Од 1996. године до 2018, фабрике су се отварале 
и затварале, радно време продужавало, и за раднике се много тога променило, а радничка 
права се нису прилагођавала новим околностима. 
  
За 22 године једно је, ипак, остало исто - Закон о штрајку. Због усклађивања законодавства са 
прописима Европске уније и потребе државе - време је да се мења, стога је нови закон о 
штрајку спреман. Из Владе кажу да је модеран и ефикасан. 
  
А шта су још новине? 
  
Штрајк организује већина запослених или синдикат. Минимум рада утврђује Колективни 
уговор, ако њега нема, онда се формира посебна стручна комисија. Међу новим решењима је и 
институција солидарног штрајка који не сме бити дужи од једног дана, а могућ је само у 
различитим фирмама истог послодавца. 
  
Законом се проширује и и круг оних који неће моћи да штрајкују - војска, БИА, хитна помоћ, 
контрола летења, припадници специјалне и посебних јединица полиције. И то није једино што 
је наишло на оштре критике из редова синдикалаца. 
  
"Овај закон мора бити кровни закон, не може се донети Закон о штрајку, а да се онда 
парцијално у сваком закону у свакој области утврђују посебна правила за штрајк. Не могу 
се прешироко утврђивати делатности у којима се утврђује онај минимум процеса рада који 
у пракси иде и до 70-80% укупне радне делатности. Не може само једна страна, односно 
послодавац, да утврђује правила о минимуму процеса рада и ко ће њима бити обухваћен то 
се често користи тако да и све чланове штрајкачког одбора гурнете у оне који морају да 
раде", наводи Зоран Стојиљковић из Удружених гранских синдиката "Независност". 
  
Назадовољство је и са друге стране. Послодавци захтевају да им се омогући да запослене који 
штрајкују - не плате, зато што - како кажу - не могу да им обезбеде нормалан рад. Или да имају 
право да обуставе производњу чак и ако је само део радника у штрајку. Скраћено - право на 
"лоцкоут". 
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"Лоцкоут је један однос који послодавац поставља под претњом штрајка, односно за време 
штрајка, да не би имао друге губитке, осим губитака који настају, због тога што нема 
производње и пословања. Лоцкоут смо имали прилике и у нашој земљи да видимо, када је био 
штрајк у Фијату, јер није желео да ради, онда је Фијат обуставио сваку производњу, из 
разлога што није желео да ради са делом радника", каже Небојша Атанацковић из Уније 
послодаваца.  
  
Јавна расправа је завршена, али ставови нису помирени. На питање хоће ли три стране - 
држава, синдикати и послодавци поново за сто пре него што закон оде у Скупштину, чему се 
надају и послодавци и синдикати, из ресорног министаства нема одговора. 
Аутор: Н1 
 

 
 
 

Већа права за запослене у градској управи Крагујевца 
 
Крагујевац -- Запослени у Градској управи у Крагујевцу добили су први 
Колективни уговор који ће важити три године и предвиђа већа права радника у 
односу на Закон о раду. 
 
ИЗВОР: БЕТА  
  
То је рекла агенцији Бета председница Самосталног синдиката градских управа Сандра 
Радосављевић. 
Овај документ је резултат четворомесечног преговарања, а потписали су га представници 
Самосталног и синдиката "Независност" и градоначелник Крагујевца Радомиром Николићем.  
 
"Задовољни смо решењима у првом у историји Колективном уговору за раднике у градској 
управи Крагујевца. Убудуће ћемо моћи да преговарамо о платама у поступку доношења буџета, 
о основицама и коефицијентима", рекла је Радосављевић.  
 
Према њеним речима одуство због боловања биће плаћено 75 одсто, односно 100 одсто за 
раднике управе оболеле од малигнитета.  
 
Запослени су добили право на годишњу награду, као и јубиларну у овој години јубилеја града - 
200. годишњице прве престонице модерне Србије.  
 
У синдикату кажу да су запослени у градској управи добили право и на више дана за плаћено 
одсуство, у то приликом смештаја члана уже породице у болницу или социјалну установу и 
порођаја ужег члана породице.  
 
За рођење детета запослени има право на једну и по просечну републичку месечну нето плату. 
 
 


