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Рударски хлеб с девет кора
-

Рудник Рудари Србије јуче су обележили свој празник. Установљен је као сећање на 6. август 1903.
године, када су рудари Сењског рудника угља ступили у десетодневни штрајк после велике јамске
несреће у којој је страдала читава смена и избацивање с посла тројице рудара. Средишња прослава
је одржана на планини Рудник, а домаћин је био
Рудник олова и цинка с флотацијом (РОЦ). Ово није највећи, али је сигурно један од најуспешнијих
рудника у земљи који је управо приватизацијом,
уласком у београдску компанију „Контанго", пре
13 година, отпочео убрзан и завидан развој.
Све планирано за првих шест месеци смо извршили и премашили. Ово је преломна Јодина у истраживању нових рудних резерви, открили смо их
више неготоком читаве 201 6. године. Припремамо

-

експлоатацију и повећавамо број радника у производњи. У јануару смо свим запосленима подигли плате за седам одсто, а у априлу производним
радницимазајош 10одсто, такодајесадпросечна
плата у РОЦ-у 55.000 динара, а најбољи копачи зарађују и више од сто хиљада месечно каже Ацо
Илић, генерални директор.
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Рударски хлеб с девет кора
брин, Драган Завишић

и Драган Ко-

мленић.
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у камено доба. Не смемо дозволити да
пензионисани копач у јами или радник у флотацији има мању пензију него књиговођа, а на то су ме, данас, у
овдашњој флотацији упозорили радници. Зато рачунамо да ће се, новим
прописима, тај одбитак елиминисати
после навршених 65 година живота.
Свечаност је искористио и овдашњи Рудник олова и цинка за доделу јубиларних награда својим рад-

Већ 37 година управљам тешким
преподнева су пред
возилима на површинском копу у Мајјаму и у флотацијске погоданпеку. Сада је то руски „белаз" чија
не стигли активни и пенје носивост 250 тона. Имам 42 године
зионисани рудари с поростажа (с бенефицијом) и 56 година жидицама. Приметили смо
много деце и младих који су дошли
вота. Чекам да се коначно донесе закон
да виде где им то дедови и очеви запо којем се пензионерима с навршених
рађују „хлеб с девет кора". Били су ту 65 година живота неће умањивати пени камарати из друтих рудника у Србизија због превременог одласка у мироји, а у име републичке владе министар за
рад, запошљавање,
борачка и социјална
питања Зоран Т" орђевић, Синиша Танацковић, помоћникминистра за рударство и
енергетику, и Марина
Фуртула, директорка
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ла, додељено је тра-

признање
најбољим
рударима Србије.
Награде је уручио
министар Тјорђевић,
а почаствовани су:
Драган Станојевић
и Зоран Тодоровић
(РТБ Бор), Милан
Докић и Бора Глишић (Рудник бакра
„Мајданпек"), Радомир Кузмановић
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Уручивање награда најбољим рударима Србије

и Бранислав Милојевић (РМХК
„Трепча" Звечан), Владимир Којић
и Драган Миловановић из рудника
домаћина прославе. Њих је, уз припадајуће награде, њихова фирма наградила још и са по сто хиљада динара. Награде су примили и најбољи
у НИС-у и „Нафтагасу": Мара Хала

вину, па да закључим радну књижицу
рече нам Милан Докић, један од 1 1
најбољих рудара Србије.
Тај проблем, сада актуелан, дотакао
је и присутни председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран

-

Вујовић:

-

Да није рудара, вратили бисмо се

Честитке државног врха
Рударима су њихов дан јуче честитали и државни званичници, међу којима председник Александар Вучић и
премијерка Ана Брнабић и министри у Влади.
У својој честитки, председник Вучић је навео да веома
поштује и цени тежак и високоризичан посао који рудари обављају и да је Србија поносна на њих.

„Вашим трудом и ризиком чините да српска привреда
сваким даном напредује. Дужност свих нас је да вам
обезбедимо сигурност у раду, боље услове и адекватну
награду за ваш рад. Желим вам добро здравље и много

ницима за верност дугу 10, 20, 30 и
40 година. За 40 година стажа награђен је Милован Николић који, такође, има пун радни стаж за пензиониеање, али 63 године живота, па ће
радити још две године како му пензија не би била умањена.
Б. Ломовић

успеха у раду уз рударски поздрав 'Срећно'", истакаоје
Вучић а преносе агенције.

Премијерка Ана Брнабић је поручила рударима да се
Влада Србије залаже за отвореност у комуникацији и
да им стоји на располагању за дијалог о свим темама
које су важне.
Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић поручила је представницима ове
струке да су пример како се часно и предано обавља
један од најтежих послова. Дан рудара обележен је и у
руднику „Трепча", а свечаности је присуствовао помоћник директора Канцеларије за КиМ Петар Петковић.

