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„Ал Дахра” преузела све раднике ПКБ-а 
Аутор: Ивана Албуновић 

 
Антимонополска комисије одобрила куповину овог предузећа и оценила да неће 
бити нарушена конкуренција на тржишту Србије 
 
Арапска „Ал Дахра”, у суботу 1. децембра, преузела је све запослене у Пољопривредној 
корпорацији Београд. Како „Политика” сазнаје они су потписали уговор о раду (на одређено 
време) у трајању од пет месеци. Износи зарада, регреса и топлог оброка остали су на истом 
нивоу. Исплата отпремнина, у износу од 450 евра по години стажа, требало би, према нашим 
сазнањима, да почне најкасније данас. 
Према ранијим информацијама, преузимање запослених било је договорено за 4. фебруар 
2019. Међутим, они су уговоре потписали нешто раније него што је планирано. 
Истовремено, Бета је јуче пренела да је Комисија за заштиту конкуренције одобрила „Ал 
Дахри” из Уједињених Арапских Емирата куповину Пољопривредне корпорације Београд 
(ПКБ) и њена три зависна предузећа – „Еко лаб”, ПКБ „Агроекономик” и „Ветеринарска 
станица” ПКБ. 
Компанија „Ал Дахра Србија”, регистрована у Иригу, купила је део имовине ПКБ-а почетком 
октобра ове године за нешто више од 105 милиона евра. Кровни уговор са државом потписан је 
4. октобра. 
Ова агенција наводи да је мишљење комисије да тим преузимањем неће бити нарушена 
конкуренција на тржишту Србије. Наиме, приликом испитивања ефеката пријављене 
концентрације на конкуренцију, комисија је оценила да она неће нарушити конкуренцију у 
Србији. 
– Неће бити нарушена конкуренција на домаћем тржишту у производњи млека, житарица, 
семена и јабука, затим у узгоју крава, лабораторијском испитивању и ветеринарској делатности 
јер се „Ал Дахра” у Србији бави само производњом и продајом јабука – преноси Бета. 
Ова арапска компанија послује у Србији од 2014. године, када је купила 51 одсто фирме „Руднап 
аграр” у власништву бизнисмена Војина Лазаревића који је, недавно, постављен и за 
генералног директора „Ал Дахра Србија”. 
Непокретна имовина ПКБ процењена је на нешто мање од 17 милиона евра и тај износ, како се 
раније могло чути, биће прикључен основној цени. Арапска компанија најавила је да ће у 
наредне три године инвестирати 30 милиона евра у унапређење пословања ПКБ-а, даљи развој 
система за наводњавање као и модернизацију капацитета за производњу млека. Поред тога, 
„Ал Дахра” планира да уложи додатних 15 милиона евра у оптимизацију пословања ПКБ-а и 
њених капацитета да би се постигли већи приноси и подигао квалитет млека. 
 

Нови протести Срба у Митровици, Грачаници и Штрпцу 
 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Испред Канцеларије ЕУ и Еулекса у Косовској Митровици 
окупили су се грађани на протесту против уведених такси Приштине, какав ће данас у подне 
бити одржан и у Грачаници и Штрпцу, под називом „Свесрпски сабор”. 

http://www.politika.rs/
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Грађани носе заставе Србије, као и транспаренте „Деса су нам гладна”, „Стоп насиљу 
Приштине”, „ЕУ отвори очи”, „Немамо лекове”, „Помозите нашим бебама”, „Уницеф хелп”, „Не 
гурајте нас у гета”, као и заставе синдиката „Трепче”. 
Председник Кризног штаба Горан Ракић позвао је ЕУ и међународну заједницу да искористе 
све инструменте и механизме које имају на располагању да приморају Приштину да укине 
антицивилизацијске мере. 
Ракић је, на протесту рекао да су се Срби окупили да пошаљу поруку ЕУ и међународној 
заједници, као и свима који одлучују о нашим животима, о томе да ли ће наша деца сутра 
имати храну, лекове, будућност. 
„Европо отвори очи. Данас можда са ове говорнице обратиће се појединци, али имајте у виду да 
ово нису наше личне поруке, већ је проглас српског народа”, нагласио је он, преноси Тањуг. 
Ракић је рекао да је ово последњи тренутак да ЕУ, која је преузела одговорност на себе да се 
поштује закон, и прибегне дипломатским инструментима. 
Српски народ ће наставити да се бори до последњег дана против мера Приштине, јер одлазак 
није опција. 
Упозорио је да је српски народ на ивици хуманитарне катастрофе, јер понестају храна и лекови. 
Међународна заједница, према његовим речима, пала је на испиту да најоштрије реагује када је 
Приштина увела таксе од 10 одсто, да би потом увела потпуну блокаду. 
Приштина је, како је нагласио, одабрала пут дестабилизације, и поигравања са стабилношћу и 
миром. 
Истакао је да рачуна на подршку владе у Београду и изразио уверење да Србија никада неће 
дозволити нови егзодус Срба са Косова и Метохије. 
Протесту у Косовској Митровици требало је да се придруже и кошаркаши „Партизана”, али су 
руководство и играчи клуба заустављени пре подне на административном прелазу Јариње, где 
им није дозвољено да уђу на територију Косова и Метохије. 
Они су се упутили на КиМ како би подржали Србе у протесту, али и да у Лепосавићу одиграју 
пријатељски меч са кошаркашима „Трепче”, братским клубом „Партизана” од 2014. године. 
 

 
Тотална обустава рада у фирми у власништву сина Бранка Миљковића 

Радници Крушевацпута: Не желимо да радимо са неисправним 
машинама 
 
Радници Крушевацпута јуче су потпуно обуставили рад јер не желе да угрожавају 
ни свој, ни живот других радећи на неисправним грађевинским машинама. Осим 
тога, како кажу за Данас, није им исплаћен део септембарске као ни октобарска 
зарада, а нису плаћени ни доприноси за 276 радника који раде на неодређено. 
1Пише: Љ. Буквић05. децембра 2018. 00.05 
     
Фото: Станислав Милојковић 
– У јако тешкој смо материјалној ситуацији, али и иначе, радимо са машинама које су 
неисправне, сигурно је 90 одсто машина на којима радимо технички неисправно – каже за 
Данас председник Самосталног синдиката у овом предузећу Срђан Живановић. Он напомиње 
како су одлучили да прекину с радом како не би повредили себе, ни друге учеснике у 
саобраћају тамо где раде. 
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– Дотрајало је све, гуме се не мењају, као ни делови. Имамо и десетак возила којима истиче 
регистрација. У старту имамо пет возила мање него што би требало за неопходан минимум да 
би се одржавали путеви – истиче Живановић. 
И док се, како каже, директор ограђује од свега, са власником Бранком Миљковићем „нема 
сарадње“. 
Крушевацпут је тренутно у блокади, а минус на рачуну је 55 милиона динара. Радници су 
писали допис Путевима Србије, а ми смо покушали да добијемо одговор од директора – који 
није Небојша Башчаревић како стоји на сајту АПР (и на сајту фирме), већ Драгоје Раичевић, 
који се, како кажу радници, „води као директор“. Њега нисмо успели да добијемо јер је, како 
нам је речено кад смо позвали, код „секретарице стално заузето.“ 
Крушевацпут је акционарско друштво, УППР је поднет још почетком 2014, Бранко Миљковић, 
односно његова фирма МБА Миљковић фирму Крушевацпут је купила крајем 2012, а сада је 
власник син власника МБА Миљковића, Бранко Миљковић. Првобитно је власник овог 
предузећа била београдска фирма Еуропарк. 
Миљковић је одраније познат као не баш савесни власник многобројних грађевинских фирми у 
Србији. Само је наш лист у неколико наврата последњих година писао о пословању овог 
бизнисмена најпре када се ради о фирми Ратко Митровић Нискоградња, чији су радници у три 
наврата током лета и јесени 2017. штрајковали тражећи да им се исплате зараде у време када су 
радили реконструкцију Рузвелтове улице и Трга Славија у Београду. Након тога, у фебруару је 
двојицу радника отпустио зато што нису желели да потпишу анекс уговора којим им се 
ретроактивно плате смањују на минималац. Миљковић је тада телефоном тужбама претио и 
радницима, али и новинарки Данаса. 
Међутим, можда најупечатљивији случај бахатог опхођења овог послодавца према радницима 
је Равнаја из Малог Зворника. Ово предузеће које се бави прерадом камених агрегата Бранко 
Миљковић је купио пре седам година. Дневни лист Данас се у неколико наврата бавио односом 
директора у овом предузећу Александра Савановића према радницима, а најдрастичнији 
пример је Данка Симић, која је само због тога што је жена отпуштеног председника синдиката 
трпела дискриминацију (што је потврдила и повереница за родну равноправност), те је прошлу 
зиму дане проводила радећи у каменолому где је упркос томе што су за то задужене машине, 
камен истоварала голим шакама. 
Епилог приче, која је у једном тренутку попримила и облик међународног скандала, међутим 
није био срећан. Данка и њен супруг Миленко остали су без посла, Равнаја је наставила да 
пропада, а Бранко Миљковић је наставио да добија послове од државе иако је према оценама 
Самосталног синдиката овај послодавац на врху листе „црних“ послодаваца. 
 
ВАЉЕВСКА ПОСЛА 
 

У Горењу Ваљево потписан колективни уговор 
 
Након тромесечних преговора у Ваљеву је у уторак, 4. децембра, потписан трогодишњи 
колективни уговор између компаније Горење Србија и Самосталног синдиката металаца Србије 
– Синдиката „ГОРЕЊЕ ДОО Ваљево“ и Асоцијације слободних и независних синдиката – 
Синдиката „АСНС ГОРЕЊЕ“ Ваљево.Ово је први колективи уговор закључен на нивоу 
компаније и представља споразум две стране, за разлику од Правилника о раду који 
једнострано доноси и мења сам послодавац. За раднике фабрике и представнике синдиката он 
значи већа права, а за све стране и додатну сигурност, поручују из Горења. 
Новине које доноси колективни уговор односе се на додатне дане годишњег одмора за 
различите категорије запослених укључујући родитеље и самохране родитеље, јубиларну 
награду, плаћено одсуство током селидбе, склапања брака, порођаја супруге за новопечене 
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тате, као и покривање трошкова образовања запосленог од стране послодавца унутар 
компаније и у образовним инситицијама, према потреби. 
Представници Горења и синдиката уверени су да ће потписивање колективног уговора 
допринети међусобном разумевању и унапређењу услова рада запослених и пословања 
компаније. 
Горење у Србији тренутно запошљава око 3.000 радника, од чега више од половине запослених 
– њих 1.700 – у фабрици расхладних уређаја у Ваљеву. У овом граду у припреми је и изградња 
још једне фабрике, која ће упослити 200 до 300 нових радника, како је недавно и најављено 
доласком већинског власника, Хисенсе Гроуп. Са Хисенсе се у наредном периоду очекује и 
приступ новим тржиштима и дистрибуционим каналима, као и подстицај развоју новог 
производног портфолија. 
 
 
 


