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Синдикати траже сат 167 динара 
Ј. Ж. С.  
 

У току преговори о повећању минималне цене рада, рок 15. септембар. Радници сматрају да 
минималац мора да прати потрошачку корпу 
ПРЕГОВОРИ око повећања минималне цене рада између министара рада и финансија, Зорана 
Ђорђевића и Синише Малог, настављени су у четвртак, док ће синдикати, послодавци и Влада 
за преговарачки сто сести у понедељак 27. августа. Очекује се да ће до коначног договора доћи 
најкасније до 10. септембра, пошто је крајњи законски рок 15. септембар, а уколико се ставови 
не усагласе коначан предлог даће Влада. 
Према рачуници Савеза самосталних синдиката садашња минимална зарада од око 24.800 
месечно, или 143 динара по сату, требало би да буде увећана за око 11.500, односно 209 динара 
по часу. Послодавци још не износе свој став, док су министри финансија и рада пре два дана 
почели преговоре како би на следећој седници Социјално-економског савета изашли са својим 
износом. 
Зоран Михајловић, потпредседник Већа СССС, сматра да реално повећање минималца и поред 
њиховог захтева може да буде највише на 167 динара по сату, па би на крају месеца у коверти 
радника било око 4.000 динара више. 
- Минималац мора да прати минималну потрошачку корпу или најмање 80 одсто од њене 
вредности - каже наш саговорник. - Инсистираћемо на првобитном износу од 209 динара по 
часу, а уколико не успемо, у наредном периоду "корпа" ће бити основни параметар од кога 
нећемо одступати. 
У ситуацији када из земље свакодневно одлази квалитетна радна снага, Михајловић наглашава 
да држава озбиљно мора да се позабави ценом рада. Он истиче да раст минималца мора да 
прати и раст просечне зараде у Србији. 
За Зорана Ђорђевића, министра за рад, минимална цена рада није инструмент за покривање 
потрошачке корпе, већ је по закону обавеза фирме да када има проблем у пословању мора 
раднику да исплати одређени износ, док не изађе из кризе. 
- Било је предлога да постоје два минималца, један би био за оне који имају проблем, чији би 
рад пратила држава, а други нешто већи за остале - каже Ђорђевић. 
Минимална зарада у Србији је већ дужи низ година на европском дну. Само за основне 
животне намирнице које улазе у потрошачку корпу месечно би требало издвојити око 36.000 
динара. То значи да тренутни минималац не подмирује ни основне животне трошкове, односно 
само за то је потребна око једна и по садашња зарада. 
 
СПОР РАСТ 
У ПРОТЕКЛИХ неколико година минимална зарада расла је веома споро и увећана је за 
тридесетак динара. Минимална сатница је 2012. била 115 динара, потом је 2015. увећана шест 
динара, на 121, да би 2017. била повећана за девет динара и износила је 130. Највеће повећање 
минималца од 13 динара почело је да се примењује од почетка ове године. 
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Отказ двојици радника Ресавице "због синдикалних активности" 
Аутор текста:Бета 
 
Заменик председника Синдиката рудара у Јавном предузећу за подземну експлоатацију угља 
Ресавица Светислав Стојковић рекао је да је њему и секретару тог синдиката Драгану 
Радојковићу уручен отказ уговора о раду, јер их послодавац оптужио да у радно време 
обавештавају раднике о "синдикалним активностима". 
"Већ дуже време упозоравали смо в.д. директора Ресавице Марка Вуковића да је дужан да 
синдикату обезбеди простор за рад, а на то га је упозорила и инспекција. Он нам је после 
упозорења да у радно време обављамо синдикалне активности уручио отказе", рекао је 
Стојковић. 
Стојковић је рекао и да је "директор са огласне табле скидао информације у којима је синдикат 
обавештавао раднике о штетним компензацијама, куповини скупих аутомобила и набавци 
непотребних машина". 
Додао је да ће поднети кривичну пријаву, јер како наводи, тај синдикат има доказе да директор 
свесно крши Закон о раду тиме што одбија да им обезбеди простор за рад. Стојковић је рекао да 
су он и Радојковић надзорници смена у Ресавици. 
 

Новости: Договор о повећању минималца до 10. септембра 
Аутор текста:Вечерње новости 
 
У току су преговори о повећању минималне цене рада, а крајњи рок за корекцију је 15. 
септембар, пишу Новости. Преговори око повећања минималне цене рада између министара 
рада и финансија, Зорана Ђорђевића и Синише Малог, настављени су у четвртак, наводи лист. 
Синдикати, послодавци и Влада ће за преговарачки сто сести у понедељак, 27. августа. 
Очекује се да до коначног договора дође најкасније до 10. септембра, пошто је крајњи законски 
рок 15. септембар. 
Уколико се ставови не усагласе, коначан предлог даће Влада Србије. 
Према рачуници Савеза самосталних синдиката, садашња минимална зарада од око 24.800 
месечно, или 143 динара по сату, требало би да буде увећана за око 11 и по хиљада, односно 209 
динара по часу. 
Послодавци још не износе свој став, док су министри финансија и рада пре два дана почели 
преговоре како би на следећој седници Социјално-економског савета изашли са својим 
износом. 
 
 
 
 
 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
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И четврти репрезентативни синдикат просветних радника учествује у протесту 31. августа 

Сутра преговори синдиката и министра просвете 
Пише: В. А. 
 
Председништво Синдиката образовања Србије донело је јуче одлуку о учешћу у 
протесту 31. августа, са остала три репрезентативна синдиката просветних 
радника, потврдила је за Данас Валентина Илић, председница СОС. 
Она је рекла да је за сутра заказан састанак представника сва четири синдиката са министром 
просвете Младеном Шарчевићем и да ће од резултата преговора зависити њихови даљи 
кораци. Уколико договор не буде постигнут, Синдикат образовања Србије могао би да 3. 
септембра организује штрајк упозорења. Седница Републичког одбора тог синдиката биће 
одржана 29. августа, најављује Илић. 
Како је Данас писао, одлуке о протесту 31. августа раније су донели Унија синдиката просветних 
радника, ГСПРС „Независност“ и Синдикат радника у просвети Србије. Синдикати траже да 
запослени у основним и средњим школама са седмим степеном стручне спреме буду пребачени 
у девету платну групу. 
 

Синдикати: Почиње борба за минималац 
Пише: ФоНет 

 
 
Преговори представника синдиката, послодаваца и државе у оквиру Социјално-
економског савета (СЕС) о минималној месечној заради у 2019. години, 
највероватније ће почети у понедељак 27. августа, најављено је из Савеза 
самосталних синдиката Србије (СССС). 
Генерални секретар тог синдиката Зоран Михајловић рекао је ФоНету да они сматрају да 
минималац не би требало да буде мањи од цене минималне потрошачке корпе за трочлану 
породицу, која сада износи око 36.000 динара. 
Можда то у овом тренутку и није реално, јер би то било велико повећање у односу на садашњи 
минималац, али мислим да то свака држава треба да узме у обзир када размишља о стандарду 
својих грађана, рекао је Михајловић. 
Он је оценио да, уколико социјални партнери не прихвате тај предлог, СССС не би требало да 
пристане на понуду мању од 80 одсто вредности потрошачке корпе, што би, како је објаснио, 
износило 29.130 динара. 
Додао је да минимална зарада за најпростији рад мора да прати реалне потребе једног 
домаћинства које има запослене чланове. 
Мислим да није нормално да човек буде запослен, а да притом буде испод линије сиромаштва 
и да је његова егзистенција апсолутно угрожена, истакао је генерални секретар СССС, додајући 
да, ако се свакодневно прича о повећању наталитета и жељи да се млади људи задрже у Србији, 
“онда се мора поправљати стандард грађана”. 
Не само минимална, већ и просечна зарада треба да се повећа, а од тога би и послодавци имали 
користи јер би задржали младе, стручне и способне људе. 
Међутим, они као да не схватају да политиком ниских зарада не могу задржати младе 
стручњаке код себе, нагласио је Михајловић. 
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Он је изразо наду да ће Влада Србије подржати њихове аргументе и да ће наћи начин за 
повећање минималца, додајући да је једна од могућности за то подизање неопорезивог дела 
зарада, што би послодавцима олакшало да исплате увећане зараде. 
Према његовим речима, социјално економски положај запослених у Србији је побољшан у 
односу на прошлу годину, али синдикат не може бити задовољан тим пре што око 350.000 
људи прима минималац који износи 24.000 динара. 
Када то имамо у виду, уз чињеницу да је и просечна зарада око 400 евра, не можемо причати о 
било каквом задовољавајућем социјално-економском положају запослених, а мислим да ће се 
он у будућности урушавати ако не изнађемо начин за повећање зарада, рекао је Михајловић. 
Прошле године Социјално економски савет постигао је договор о повећању минималне зараде 
за 10 одсто, о трошку државе, која је повећала неопорезиви део зараде. 
 
У фабрици Гоша ФОМ једнаку зараду примају и неквалификовани и висококвалификовани 
радници 

Избачени сви критеријуми за одређивање плата 
Пише: Љ. Буквић 

 
Иако смо свакодневно сведоци тога да су неки плаћени више, а чешће мање него 
што заслужују или што би требало по закону, пример фабрике опреме и машина 
Гоша ФОМ из Смедеревске Паланке се посебно издваја јер у њој последњих месеци 
до у динар исту зараду примају и поједини високо квалификовани и 
неквалификовани радници. 
Судећи према платним листићима, у које је Данас имао увид, у Гоши ФОМ радници са шест 
различитих стручних спрема, од неквалификованих радника, полу или високо 
квалификованих до оних са средњом или вишом стручном спремом зарађују плату од 30.957,20 
динара бруто. 
– Послодавац је у Правилнику о раду избацио сваки критеријум за одређивање плате и увео 
само променљиву цифру и назвао је основна бруто зарада. Та цифра ничим није везана за 
школу, факултет, квалификације које има радник, послодавац је мења како му се ћефне – каже 
за Данас дипломирани машински инжењер Радиша Стевановић, који има 27 година радног 
стажа. 
Стевановић од 1997. ради у Гоши ФОМ. Од 2012, како каже, почињу проблеми, јер га тада 
директор пребацује на радно место са средњом стручном спремом и смањује плату. Тренутно 
прима зараду тек нешто већу од 30.000 динара (41.000 динара бруто), међутим, он каже да није 
једини који има проблем. Од увођења новог Правилника о раду прошле године дешава се да су 
сви били приморани да потпишу нови уговор о раду који је у складу са новим правилником, а, 
како тврди, мимо закона о раду. 
– Сврстан сам испод полуквалификованог радника, па не знам шта даље смера послодавац, у 
таквом сам страху и безнађу, да не могу да вам опишем. Ево да видите, 11.000 динара има већу 
плату ПКВ радник од мене, ја не могу никако то да схватим – напомиње Радиша Стевановић. 
Према његовим речима, он је поводом овога писао инспекцији рада и поднео тужбу за мобинг 
против директора, која је тренутно пред Вишим судом у Смедереву. 
Дневни лист Данас је покушао да из овог предузећа добије информацију о томе да ли је тачно 
да је усвојен нови правилник на основу ког се запосленима са најразличитијим стручним 
спремама исплаћује једнака зарада, као и да ли је све то у складу са законом, међутим ни после 
10 дана нисмо добили одговор од надлежних у фабрици. 
Према подацима Агенције за привредне регистре, Гоша ФОМ је прошлу годину завршила у 
плусу нешто већем од 10 милиона динара, а година пре тога завршена је са добитком од 16 
милиона динара. 
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Преговори о минималној цени рада од 27. августа 
 
Преговори представника синдиката, послодаваца и државе у оквиру Социјално-економског 
савета (СЕС) о минималној месечној заради у 2019. години, највероватније ће почети у 
понедељак 27. августа, најављено је из Савеза самосталних синдиката Србије (СССС). 
Генерални секретар тог синдиката Зоран Михајловић рекао је ФоНету да они сматрају да 
минималац не би требало да буде мањи од цене минималне потрошачке корпе за трочлану 
породицу, која сада износи око 36.000 динара. 
Можда то у овом тренутку и није реално, јер би то било велико повећање у односу на садашњи 
минималац, али мислим да то свака држава треба да узме у обзир када размишља о стандарду 
својих грађана, рекао је Михајловић. 
Он је оценио да, уколико социјални партнери не прихвате тај предлог, СССС не би требало да 
пристане на понуду мању од 
80 одсто вредности потрошачке корпе, што би, како је објаснио, износило 29.130 динара. 
Додао је да минимална зарада за најпростији рад мора да прати реалне потребе једног 
домаћинства које има запослене чланове. 
Мислим да није нормално да човек буде запослен, а да притом буде испод линије сиромаштва 
и да је његова егзистенција апсолутно угрожена, истакао је генерални секретар СССС, додајући 
да, ако се свакодневно прича о повећању наталитета и жељи да се млади људи задрже у Србији, 
"онда се мора поправљати стандард грађана". 
Не само минимална, већ и просечна зарада треба да се повећа, а од тога би и послодавци имали 
користи јер би задржали младе, стручне и способне људе. 
Међутим, они као да не схватају да политиком ниских зарада не могу задржати младе 
стручњаке код себе, нагласио је Михајловић. 
Он је изразо наду да ће Влада Србије подржати њихове аргументе и да ће наћи начин за 
повећање минималца, додајући да је једна од могућности за то подизање неопорезивог дела 
зарада, што би послодавцима олакшало да исплате увећане зараде. 
Према његовим речима, социјално економски положај запослених у Србији је побољшан у 
односу на прошлу годину, али синдикат не може бити задовољан тим пре што око 350.000 
људи прима минималац који износи 24.000 динара. 
Када то имамо у виду, уз чињеницу да је и просечна зарада око 400 евра, не можемо причати о 
било каквом задовољавајућем социјално-економском положају запослених, а мислим да ће се 
он у будућности урушавати ако не изнађемо начин за повећање зарада, рекао је Михајловић. 
Прошле године Социјално економски савет постигао је договор о повећању минималне зараде 
за 10 одсто, о трошку државе, која је повећала неопорезиви део зараде. 
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ПЕШЧАНИК 
 

Корпоративне утопије 
 
Право радника на синдикално организовање заштићено је законима Камбоџе. Послодавци, 
државне агенције или грађани немају право да ометају синдикалне активности. Међутим, 
унутар највеће специјалне економске зоне (СЕЗ) у Камбоџи, открили смо систем који строго 
контролише радну снагу тако што раднике држи у изолацији, а синдикатима не дозвољава 
приступ. То су нам потврдиле десетине радника и активиста. Независно организовање радника 
наилази на велике препреке свуда у Камбоџи, али закони се најфлагрантније крше унутар 
специјалних економских зона. Резултат је тињањуће незадовољство међу људима. 
У последњих 50 година, више од половине земаља света издвојило је делове сопствене 
територије и предало их на управљање страним инвеститорима под фирмом специјалних 
економских зона. Међународна организација рада (ИЛО) процењује да више од 66 милиона 
људи – од којих већину чине младе мигранткиње – ради у више од 3.000 таквих зона. 
После Другог светског рата, од Ирске до Јужне Кореје земље су оснивале специјалне економске 
зоне да би привукле страни капитал и обезбедиле нова радна места. Осамдесетих и деведесетих 
година придружиле су им се многе државе света. Данас тај модел доживљава нови процват, а 
земље од Бурме до Кубе се утркују у отварању нових зона. 
„Земље које их до пре 10 година нису имале, сада их имају или планирају да их отворе“, изјавио 
је Тхомас Фарол из Светске банке за часопис Економист 2015. године. Успех специјалних зона 
обично се мери тиме колико страних инвестиција успевају да привуку и колико економског 
раста генеришу. Гласови милиона људи који у њима раде ретко се чују. Ово је прича о 
специјалним економским зонама из перспективе радника. 
Шаргарепа која се нуди инвеститорима обично су посебне пореске и царинске олакшице, као и 
јефтино земљиште и инфраструктура. У неким земљама, као што су Пакистан и Намибија, у 
овим енклавама не важе домаћи закони о раду. Али чак и тамо где то није случај, кршење 
радничких права је честа појава. 
У Шенжену у Кини, једној од највећих и најстаријих специјалних економских зона на свету, 
имали смо прилике да видимо како изгледа наставак приче о специјалним зонама. Мада се 
тиме јавно не хвале, зоне прећутно нуде гарантовани прилив јефтине радне снаге. Када се 
радници у зони организују и почну да постављају захтеве, компаније се једноставно селе на 
следећу локацију. Међународна организација рада (ИЛО) у овим зонама види „симптом трке 
према дну глобалне економије“. После затварања фабрика и изградње нових објеката у 
Шенжену, мигрантска радна снага очајава, јер осим посла губи и место становања. 
Зона без штрајкова 
Прве специјалне економске зоне, попут оних на Филипинима 60-их и 70-их година прошлог 
века, „личиле су на радне логоре“, каже Јонатхан Бацх, ванредни професор и шеф програма 
глобалних студија у Новој школи у Њујорку. „Зоне су биле ван градова, раднике су доводили са 
удаљених места и смештали их у спаваонице, а када би их „потрошили‟, замењивали би их 
новима. Ако би цена рада превише порасла или ако би радници почели да праве проблеме, да 
протестују или слично, власници би се једноставно спаковали и преселили на ново место.“ 
Тај модел се примењује и у данашњим специјалним економским зонама. Неке земље излазе у 
сусрет инвеститорима тако што у зонама званично суспендују важење државних закона о раду. 
У Пакистану, радницима у таквим енклавама је забрањено да штрајкују или предузимају 
сличне акције. Инспектори рада у Тогоу немају приступ специјалним зонама због закона који 
им то право ограничава. На веб-страници Управе извозних прерађивачких зона у Нигерији 
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пише: „У првих 10 година пословања зоне нису дозвољени штрајкови и блокаде… евентуалне 
радне спорове у зони решава Управа“. 
Али чак и када изузеће није званично проглашено, локалне власти најчешће игноришу 
кршење права радника унутар зона. 
Тешко време за синдикате 
На периферији Пном Пена, престонице Камбоџе, налази се Специјална економска зона Пном 
Пен (ППСЕЗ). У земљи која свој развојни модел заснива на продаји јефтине радне снаге и 
ниским порезима, ППСЕЗ је одличан пример нове економије коју држава покушава да 
стимулише. 
Вожња од престонице до 15-ак километара удаљене зоне траје дуго због хаотичног градског 
саобраћаја и повремених застоја који трају и по 20 минута. Када скренете са прашњавог пута и 
прођете кроз импозантну капију зоне, улазите у један сасвим другачји свет: зону чине три и по 
квадратна километра асфалтираних улица и мноштво фабричких погона. 
У зони нас је дочекао ПР фирме Браинс Цоммуницатионс која заступа СЕЗПП пред страним 
инвеститорима и новинарима. Њихов возач нас је довезао у климатизованом мерцедесу са 
кожним седиштима, добро заштићене од спољашње врућине од 40 степени. 
У складу са етосом корпоративне контроле, зоном не управљају државни органи. Зона је 
регистрована као приватна компанија. Дошли смо на разговор са Хирошијем Уемацуом, 
јапанским шефом зоне. 
Циљ оснивања СЕЗПП био је да се у Камбоџу привуку јапански инвеститори, каже Уемацу. 
Деценију касније, зона је успела да привуче 44 јапанске фирме и још 32 компаније из 13 других 
земаља. Овде производне погоне има Yамаха, а фабрику гради и Цоца-Цола. Имена осталих 
фабрика – произвођач обуће Кингмакер Фоотеwеар или фирма за обраду дијаманата 
Лаурелтон Диамондс – мање су позната, али међу њима се налазе фирме које снабдевају 
познате светске брендове као што су Тимберланд, Пума, Аппле, Олд Навy. 
Уемацу је задовољан животом у Камбоџи. „Осећам се безбедно у овој земљи“, каже он. 
„Понекад се директно сусрећем [сиц] са синдикалним активистима… на Филипинима морам да 
будем опрезан, возим се у колима са затамњеним стаклима и у пратњи обезбеђења.“ 
Заиста је тешко замислити да би неки шеф могао да се осећа небезбедно у беспрекорно 
уређеној зони у којој уместо градског хаоса с друге стране ограде влада необичан мир. У остатку 
Камбоџе атмосфера је сасвим другачија. Док је трајао наш разговор са шефом зоне, полиција се 
сукобила са стотинак демонстраната у граду. Двојица активиста су завршили с тешким 
повредама главе. Демонстранти су се окупили испред зграде парламента због усвајања новог 
закона о синдикатима који ограничава право на независно синдикално организовање. Влада 
на чијем челу је Хун Сен – премијер Камбоџе већ 31 годину и шеф практично једнопартијског 
система под фирмом Народне партије Камбоџе – уплашила се великог штрајка организованог 
2013, па су предузете мере да се деловање тог сегмента опозиције ограничи. 
Највећи део радништва Камбоџе заступају такозвани „жути синдикати“, повезани са 
владајућом политичком странком, који заправо штите интересе државе и послодаваца, а не 
радника. Блок независних синдиката је релативно мали, али камбоџански моћници ипак 
страхују од њега. Синдикални лидери су премлаћивани, затварани под исфабрикованим 
оптужбама, па и убијани. Чен Вичеа, оснивач и вођа Слободног синдиката радника Краљевине 
Камбоџе и присталица опозиционе странке Сама Раинсyа, погођен је хицима у груди и главу 
док је читао новине на улици. 
Два дана после сусрета са руководством вратили смо се у зону, овог пута у троточкашу тук-тук, 
у пратњи преводиоца из Демократског савеза коалиције камбоџанских радника у индустрији 
одеће – независне синдикалне групе. 
Дошли смо да бисмо разговарали са 5 радника који су пре две године добили отказе у фабрици 
одеће Евергреен. Радници тврде да су њихови откази били чин одмазде. „Отпустили су све 
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чланове два синдиката“, каже радник Пич Сопал, стар 29 година, који је у фабрици Евергреен 
некада правио рупице за дугмад на одећи. 
Независно организовање није лако нигде у Камбоџи, али сваки члан независних синдиката с 
којим смо разговарали потврдио је да је у специјалној економској зони то посебно тешко. 
„Ако послодавац сазна да неко ради за синдикат или је повезан с њим, пронаћи ће начин да 
таквог радника отпусти“, каже Софен Ленг, такође 29-ак који је у Евергреену радио на 
паковању робе. 
„После отказа у Евергреену, конкурисао сам за посао у другој фабрици. Иницијални уговор се 
обично закључује на краћи период. Кад су схватили да сам повезан са синдикатом, одбили су да 
ми продуже уговор.“ 
Оу Тефалим, заменица шефа Федерације камбоџанских радника у индустрији хране, рекла нам 
је да је за независне синдикате проблем и то што су у специјалним економским зонама 
радници затворени иза ограде. 
„Синдикалним лидерима и активистима није лако да уђу унутра“, каже она. „Да бисмо се 
састали са радницима морамо унапред да закажемо термин“. Она каже да није лако остварити 
контакт ни после радног времена, јер раднике испред улаза у зону чекају аутобуси који их 
развозе кућама. 
Отпуштање радника због синдикалног организовања је забрањено законима Камбоџе. 
Идентификовали смо 8 мултинационалних компанија које наводно користе производне погоне 
у специјалним економским зонама у Камбоџи, укључујући СЕЗПП и СЕЗ Менхетен. Шест од 
тих осам компанија, међу којима су Аппле и Пума, имају пословне правилнике који штите 
право синдикалног организовања. 
На питање да ли су им познати пријављени случајеви кршења закона – и шта су сада, после 
предочених сазнања, спремне да тим поводом предузму – само две компаније су одговориле у 
задатом року. Управа Скецхерса је одговорила да поштује смернице за управљање фабрикама 
које издаје Удружење дистрибутера и продаваца обуће у САД, а којима је право на синдикално 
организовање заштићено. Ипак, у одговору нису коментарисали конкретне случајеве кршења 
радних права и нису ни потврдили ни порекли да имају погоне у СЕЗ Менхетен, иако њихов 
профил на ГМАЦ указује на то. Компанија Леви Страусс је демантовала тврдње да њени 
производи долазе из специјалних зона, мада је једна фабрика џинса у СЕЗПП навела Доцкерс, 
подружницу Леви Страусса, као свог купца. 
Посебни третман 
Према речима једног од наших извора из сектора цивилног друштва, експерта који је 
консултован када су законодавци припремали Закон о специјалним економским зонама 2005, 
влада Камбоџе је прво покушала да за зоне осигура изузеће од закона о раду. Исти извор, који 
је тражио да остане анониман, рекао нам је да су „људи из министартсва трговине 
контактирали правне стручњаке и тражили савете, а једно од њихових питања је било како се 
може спречити деловање синдиката у зонама“. 
Тола Моен, извршни директор Центра за радна и људска права, такође у Пном Пену, потврдио 
је да је влада планирала да изузме зоне од важења закона о раду: „Без слободе и права на 
организовање, без права на колективно преговарање и тако даље. Без права на штрајк. Ипак, 
после реакције синдиката, развојних партнера, земаља увозница – Европе, САД и тако даље – 
влада је одустала од тог плана.“ 
Али строгом контролом приступа зонама и некажњавањем послодаваца за отпуштање радника 
због синдикалног активизма, Камбоџа је практично онемогућила улазак синдиката у зоне. 
81 цент на сат 
Покушаји спречавања синдикалног организовања нису умањили борбеност радника у 
Камбоџи. Њихове главне примедбе не тичу се услова рада – мада су неки синдикати тражили 
климатизацију производних погона и чисту воду за пиће – већ ниске цене рада. 
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Крајем 2013. хиљаде радника су се прикључиле великом штрајку и захтевале повећање 
минималне плате са 85 на 160 долара месечно. Влада је на крају пристала на 140 долара да би 
зауставила штрајк. 
Један од главних противника подизања минималне цене рада било је Удружење произвођача 
одеће Камбоџе (ГМАЦ). У њиховом седишту у Пном Пену састали смо се са њиховим 
генералним секретаром Кеном Луом, човеком познатом по оштрим ставовима, који сматра да 
је минимална надница од 140 долара месечно (што за 40 часовну радну недељу даје сатницу од 
81 цента) већ умањила прилив страних инвестиција. Али бројке то не показују: према подацима 
Светске банке, директне стране инвестиције у Камбоџи су незнатно опале 2013, а онда су се 
вратиле на претходни високи ниво. Подаци за 2016. годину, у којој је повећање ступило на 
снагу, још нису познати. 
„Ја не верујем у минималну цену рада. Ја верујем у слободно тржиште“, каже Лу. „Радници који 
вредно раде… могли би да зараде и много више… да не морају да издржавају лењивце“. Одбио 
је да нам каже колико он зарађује. 
Наводни лењивци причају другачију причу. „Плата од 140 долара месечно није нам довољна, 
али ипак радимо“, каже Сока Кан, 36-огодишња радница која издржава мужа и децу. Други 
радници су изјављивали да је 140 долара довољно за трошкове једне особе, али не и за 
породицу. „Било би добро да у фабрици постоји синдикат, јер онда бисмо могли да постављамо 
захтеве“, каже Сока. 
Није случајно то што су 95 одсто запослених у специјалним економским зонама у Камбоџи 
жене. Азијска развојна банка, која промовише специјалне економске зоне у региону, прецизно 
је описала логику иза запошљавања жена у извештају из 2015: „Сматра се да жене имају 
вештије руке и више стрпљења за рад на рутинским пословима у радно интензивним 
процесима који се одвијају у зонама. Такође, вероватноћа да ће прогласити штрајк или 
обуставити производњу је мања него код запослених мушкараца.“ 
Али та логика не важи увек. 
Неорганизовано радништво, хаотични штрајкови 
Четири сата вожње источно од Пном Пена, с друге стране реке Меконг, на источној граници 
Камбоџе са Вијетнамом, налази се Бавет. Тај део земље је највише бомбардован у операцији 
Мени у Вијетнамском рату, тајној кампањи изведеној 1969-1970, када су САД овде бациле више 
тона бомби него на читав Јапан у Другом светском рату. 
Плодна поља и широки путеви Бавета су дом три највеће специјалне економске зоне. СЕЗ 
Менхетен отворен је 2006, и од тада је епицентар радничких акција – насилних и ненасилних. 
Унутар ограђене зоне нема независних синдиката, а без структуре која би каналисала 
незадовољство радника, зона постаје буре барута. Прошли смо кроз капију помињући име 
извршног директора коме смо послали поруку електронском поштом. Он није био ту, али име 
је било довољно да нас пусте унутра. 
Тамо смо затекли мноштво радника на главној саобраћајници која пресеца зону. Неки су 
изашли на паузу за ручак, други су одлазили кући. Сви које смо заустављали нерадо су 
говорили о свом послу, о синдикатима и недавним милитантним акцијама. 
Ево једног типичног разговора са Дали Кајвом, 34-ворогодишњом радницом у фабрици одеће. 
„Где радите?“ 
„У фабрици одеће.“ 
„Колико зарађујете месечно?“ 
„Између 140 и 150 долара, зависно од одељења у ком радим.“ 
„Да ли је то довољно за живот?“ 
„Подношљиво је.“ 
„Да ли сте учлањени у синдикат?“ 
„Не.“ 
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„Зашто?“ 
„Нисам чула да овде постоји синдикат.“ 
„Да ли је овде опасно бити члан синдиката?“ 
„Не знам.“ 
„Да ли доводите себе у опасност ако говорите о томе?“ 
„Врућина је, морам да идем кући.“ 
Председник Конфедерације радника Камбоџе Ат Торн није изненађен што нико не жели да 
говори о синдикатима. У фебруару 2012, овде су три жене задобиле ране из ватреног оружја за 
време протеста којим је захтевано повећање надница у зони Менхетен. Инцидент се одиграо 
пред очима тајванских власника фабрике Каоwаy Спортс, међу чијим клијентима је и Пума. 
„Од тада су веома строги,“ каже Торн. „Нашем синдикату не дозвољавају да уђе у зону.“ 
Али спречавање независног организовања производи нежељене последице. „С времена на 
време, ситуација у зони је веома напета“, каже Торн. „Ако хоће да затраже повишицу, радници 
се удружују и организују сами, без лидера. Ако хоће нешто да постигну, читава зона ступа у 
штрајк. Међутим, пошто синдикати немају приступ зони, протесте нема ко да координира, па 
су често насилни.“ 
Пошто радници имају све мање могућности за решавање својих проблема, а реакције државе су 
све оштрије, многи предвиђају да ће фрустрираност радника довести до експлозије. Затварање 
радника иза ограда то може одгодити на неко време, али не заувек. 
Шенжен данас 
Мада је Кина прву специјалну економску зону отворила тек 1980, кинеске зоне су најпознатије 
у свету. Данас у Кини у специјалним економским зонама ради 40 милиона радника – готово 
две трећине њиховог укупног броја у свету. 
СЕЗ Шенжен на југу Кине, уз границу са Хонг Конгом, била је прва таква зона у Кини. Отворио 
ју је лидер Комунистичке партије Денг Сјаопинг 1980. године, у оквиру свеобухватних 
економских реформи које је Кина тада започела. Јонатхан Бацх примећује да се циљ овог 
пројекта одувек разликовао од амбиција других сличних зона. Примарни циљ зоне било је 
„увођење и тестирање нових идеја о тржишту, раду и капиталу, и примена тих идеја у реформи 
остатка земље“. 
Шенжен је у почетку био релативно мали појас земље издвојен из иначе руралног региона у 
којем су доминирали пољопривреда и рибарство. Зона се од тада проширила на више од 2.000 
квадратних километара. Укупан производ тог мегалополиса је једнак или већи од производа 
Ирске или Вијетнама. Десетине хиљада локалних фабрика производе мобилне телефоне, 
ташне, џинс и многе друге производе који се извозе у читав свет. 
Шенжен је 2010. прославио 30. рођендан уз фанфаре и ватромет. Кинески председник Ху 
Ђинтао је допутовао у град који је описао као „чудо“. Многе од политика које су прво тестиране 
овде, као што су краткорочни радни уговори и наднице везане за учинак, касније су пренете у 
остатак земље. Сматра се да је модел специјалних економских зона практично покренуо велику 
индустријализацију Кине и њен експлозивни економски раст. 
Да би привукла стране инвеститоре у Шенжен, влада је зони дала овлашћења да сама одређује 
пореске стопе и примењује друге подстицаје за инвеститоре. Страним инвеститорима у потрази 
за јефтиним локацијама за производњу Шенжен је могао да понуди још нешто – неисцрпан 
резервоар јефтине радне снаге коју су чинили милиони миграната из руралне Кине. 
Кинески систем регистрације боравишта познат као хукоу, уведен крајем педесетих година 20. 
века да би се успорила урбанизација, строго ограничава права миграната. Хукоу систем везује 
право приступа јавним услугама, као што су субвенционисана здравствена заштита и 
образовање, за пријављено место трајног боравка. Мигранти у потрази за послом ретко 
успевају да се трајно региструју у новом месту боравка. 
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Да би се осигурао непрекинут прилив радне снаге за фабрике, радницима мигрантима су 
издаване привремене боравишне дозволе – под условом да имају обезбеђен посао. Пошто им је 
право боравка уско повезано са радним статусом, губитак посла обично значи да се морају 
вратити тамо одакле су дошли – или ризиковати живот без исправних докумената. Анита Чан 
са Аустралијског националног универзитета истраживала је хукоу систем и упоредила га са 
режимом апартхејда у Јужној Африци. 
Шефови неких фабрика су открили нове начине контроле радника, као што су „сигурносни 
депозити“ или одузимање личних докумената. Многи радници живе тамо где раде, у становима 
које им обезбеђује послодавац, што Пун Нгаи, професор на Политехничком универзитету у 
Хонг Конгу, назива „спаваоничким радним режимом“. 
Деведесетих и почетком двехиљадитих година, Шенжен је практично био синоним за 
сwеатсхоп (робовску) глобализацију. Многи су извештавали о радницима који проводе 
невероватно дуго радно време у небезбедним фабрикама и производе сликовнице, лутке 
телетабија и Реебок патике. Наднице за рад унутар зоне нису увек нужно биле ниже, али 
услови за рад су били екстремно тешки. Радна обавеза и неплаћени прековремени рад су се 
подразумевали. 
Повреде на радном месту су биле честе међу мигрантима који су покренули бум у Шенжену. 
Хуанг Минг (измишљено име), 60-огодишњи радник који је дошао у Шенжен из Гуанџоа 1997, 
каже да се две године по доласку повредио на раду. „Варио сам столове и столице. Варница ме 
је погодила у око. Имам потврду о томе, али… из компаније су рекли ‟Ако хоћеш накнаду, прво 
мораш да даш отказ‟.“ 
Хукоу систем додатно ограничава могућност радника у фабрикама у Шенжену да се боре за 
своја права и безбедније услове рада, сматра Анита Чан. Али она не мисли да је то икада 
експлицитно навођено као предност када су зоне нуђене инвеститорима. „Сви то знају, нема 
потребе да се наглашава. Осим тога, не би звучало добро, јер они су социјалисти, знате.“ 
Од 90-их година 20. века, радни услови широм Кине се побољшавају, додуше споро и 
неуједначено. Одредбе система хукоу су донекле „ублажене“ 2004. године, након што је у граду 
Хандан на северу Кине у притвору преминуо један младић са универзитетском дипломом, 
ухапшен зато што није имао исправне боравишне документе. Али реформа се на томе 
зауставила, закључује Анита Чан. Хапшења су обустављена, „али то никако не значи да 
мигранти имају иста права као локално становништво“. 
Плате су порасле, донекле и због политке „једног детета“ која је успорила раст броја становника 
и смањила вишкове радне снаге који су омогућили иницијални бум производних капацитета у 
земљи. Радници су такође боље организовани и знају више о својим правима, највише 
захваљујући неуморном раду синдикалних активиста. 
Радници у Шенжену суочавају се са новим изазовима док град покушава да се трансформише у 
велики технолошки и финансијски центар. Са растом плата расту и трошкови живота. 
Некадашње индустријске зоне сада замењују блокови пословних зграда. Читава насеља у 
којима су деценијама живели мигранти данас се руше. 
Производња, нарочито одеће, играчака и обуће, сели се из Кине у земље са нижом ценом рада, 
као што су Вијетнам и Бангладеш. Неки погони се једноставно премештају у провинције у 
унутрашњости Кине где је минимална надница нижа. Вести о затвореним фабрикама и 
послодавцима који нису исплатили дуговања радницима постале су део свакодневнице у 
Шенжену. 
Проблем Шенжена, сматра Бацх, није више „како довести што више радника у Шенжен“, већ, 
„како нискоквалификоване раднике који траже веће плате натерати да оду. Уместо да пруже 
додатну обуку неквалификованој радној снази на најслабије плаћеним пословима, компаније 
се једноставно селе тамо где такве радне снаге још има. То је игра која се данас игра у глобалној 
економији: навести државе да се надмећу између себе. Сврха специјалних економских зона је 
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да државама омогуће да се на делу територије одрекну својих законских надлежности и обавеза 
које имају према остатку земље.“ 
Анита Чан наводи пример компаније Фоxцонн, произвођача телефона иПхоне, чији су 
немилосрдни правилници о раду на серијској траци 14 радника навели на самоубиство, а која 
се „у потрази за бољом понудом стално сели с једног на друго место у Кини“. То се може 
упоредити са праксом америчких држава које се додворавају инвеститорима нудећи повољније 
услове за градњу и антисиндикалне законе. 
Али куд год да оду, произвођачи не могу очекивати да ће радници заувек бити јефтини и 
послушни. 
Капиталистички паноптикум 
Шенжен је 2000. године поново постао огледни град – овога пута за технологије надзора. Град 
је на јавним местима инсталирао 200.000 камера за надзор, што је део припрема за 
спровођење кинеског програма Златни штит и стварања огромне базе података која повезује 
видео снимке са биометријским подацима, подацима са мобилних телефона и из обавезних 
националних личних карата. 
На улицама Шенжена данас има безброј камера. Високо изнад њих бљеште облакодери 
осветљени неонским бојама, украшени логотипима као што су КФЦ, МцДоналд‟с и 7-11. То 
ствара утисак злокобне корпоративне утопије у којој је капитал слободан и неспутан, док су 
људи подвргнути строгој контроли. 
Званично, камере су постављене да би се сузбио криминал. Али Наоми Клеин је још 2008. 
објавила да је једна компанија из Шенжена развила софтвер који „омогућује да камере упозоре 
полицију на необична масовна окупљања на било којој локацији у граду“. Очигледно је да се 
овај систем може употребити да се појача контрола у периодима појачаног незадовољства 
људи. 
Кинески раднички билтен, невладина организација регистрована у Хонг Конгу, забележила је 
2014. године више од 1.300 радних спорова широм Кине. Већ 2015. тај број је порастао на 2.700 
– укључујући и више од једног спора дневно у Шенжену и зонама у суседној провинцији 
Гуангдонг. Многи од протеста уследили су после затварања фабрика, а радници су оптуживали 
шефове да им нису исплатили отпремнину и социјално осигурање. 
У јулу 2015. више од 100 радника из фабрике у Шенжену која снабдева гигантски модни бренд 
Униqло отпутовало је у Гунагџоу, престоницу провинције Гуангдонг, да пренесе своје захтеве 
представницима Комунистичке партије. Рекли су да је фабрика изненада затворена и 
пресељена, а да радницима нису исплаћени дуговани износи. Полиција из Шенжена је упућена 
да пронађе раднике и врати их у зону. Силом су их убацивали у аутобусе и сатима задржали у 
притвору. 
Првог маја смо се састали са радницима који производе наочаре за европско и америчко 
тржиште у огромној фабрици у области Лонганг у Шенжену. Отворена крајем 80-их година, 
фабрика се сада затвара јер се у тој зони граде пословне зграде и скупи станови. 
Хуанг Минг, 60-огодишњи радник који се овамо доселио из западног Гуангџоа, примио нас је у 
малом једнособном стану који дели са сином запосленим у истој фабрици. „Сви људи из наше 
зграде раде тамо“, рекао је Хуанг, седећи босоног на ивици кревета који заузима већи део 
просторије. Пошто се фабрика затвара, он и многи други радници ће бити принуђени да се 
пензионишу. 
Док је Шенжен 1.0 био пројекат масовне индустријализације коришћењем јефтине радне снаге, 
Шенжен 2.0 жели да постане финансијски центар у којем ће владати капитал. Досељени 
радници су сувишни и за њих више нема места. 
Касније смо прошетали улицама Лонганга са Хуанговим сином Заијем. „Тешко је добити нови 
посао“, каже он. „У овом крају више не отварају производне погоне. Фабрике се замењују 
пословним зградама.“ 
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Као и у остатку града, свуда око нас су сигурносне камере – на улицама, испред фабрика, на 
раскрсницама, код аутобуских станица. Вероватно нас је сваког тренутка наше шетње снимала 
бар једна камера. 
„Не плашим се државе. Борићу се за своја права“, каже Заи. Каже и да ће ипак напустити 
Шенжен и вратити се у родни Гуангџоу, јер за досељене раднике без посла у овом граду више 
нема живота: „Многи су већ отишли.“ 
Писање овог чланка омогућио је Институт за истраживачко новинарство Леонард. Г. Гудман. 
Истраживање обавила Вицториа Алберт. Аутори су истраживачи Центра за истраживачко 
новинарство у Лондону. 
Матт Кеннард и Цлаире Провост, Ин Тхесе Тимес 
Превео Ђорђе Томић 
 

 
 

"Национални стадион још један покретач, као 'БГ на води'" 
ИЗВОР: Б92  

 
 
Београд -- Министар финансија Синиша Мали изјавио је да очекује повећање 
минималне цене рада, а разговори о томе почеће са синдикатима и послодавцима 
следеће недеље. 
“Очекује нас пар тешких разговора са синдикатима, очекујемо повећање минимачлне цене 
рада, не бих да откривама нашу преговорачку позицију, важно је да сви грађани осете 
бољитак”, казао је мали за Прву ТВ.  
Нова минимална цена рада почеће, како је навео, да се примењује од 1. јануара следеће године, 
како и закон налаже.  
Мали је апеловао на грађане, предузетнике и привреднике да плаћају порез, јер се тај новац 
користи и за исплату пензија, градњу ауто-путева, вртића, школа, болница,…  
“Срамота је ако неко ради а не изда фисклани рачун, штети нама и нашој дец. Важно је плаћати 
порез јер то доноси већи квалитет живота”, навео је Мали.  
Говорећи о изградњи националног стадиона, Мали је казао да то није само питање фудбала  
“Национални стадион, то је још један покретач развоја тог дела Београда као што је то био и 
„Београд на води‟. Грађевина нам расте 25 одсто у првој половини године. До краја следеће 
године ће бити завршено пројектовање националног стадиона и после може да крене 
изградња”, навео је министар финансија. 
 
 


