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ЦЕНТРАЛНА ПРОСЛАВА ДАНА РУДАРА СРБИЈЕ

Дан хероја рада
уовом предузећу, каже:
На Руднику одржана централна прослава Дана рудара Србије. Министар за
Осећам се предивно. Да
рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић уручио
није било тако, одавно бих пронаграде најбољим рударима наше земље. Домаћин прославе Рудник и
менио професију. Дошао сам
флотација „Рудник" доделио јубиларне награде својим радницима
овде 1977. године. После два медине порасле за око 20 сдсто.
Једанаест
сеца сам се оженио и остао на
прослава Дана
Тако да је просек плата у ковеличанствених
С обзиром да је моја
Руднику.
Србије
рудара
одржана
лективу око 50.000 динара,
супруга геолошки техничар, зајеЈе у недељу на Руднику. Свечапросечна рударска плата креТоком средишњег дела продно смо делили судбину прености је у име републичке Владе
ће се између 78.000 и 80.000
славе министар Ђорђевић је
дузећа и са радничком платом,
присуствовао министар за рад,
уручио награде наЈбољим рудадинара, док су најбољи рудадошли до тога да са поносом
запошљавање, борачка и социри са месечним примањима
рима Србије. Једанаест најбољих
можемо да кажемо да су сва три
јална питања Зоран Ђорђевић и
премашили сто хиљада динарудара из рудника Бор. Мајданаша детета данас академски
помоћник министра за рударство
ра.
нпек. Рудник, Рударско-метаграђани.
и енергетику Синиша Танасковић,
са планине Рудник поручили су
луршко-хемијског
комбината
Као и претходних година,
а међу званицама су се нашли и
новим колегама којих је скорије
Трепча Звечан, рудника Бело
акценат прославе Дана рудара
председник Самосталног синдиад
брдо, НИС
примљено 70 (укупно има 448
БЛОК. Нафтагас
задржан је на породичном друката металаца Синиша Вујовић и
Нафтни сервиси (погон Ремонт
радника) следеће:
жењу и спортским активностима.
Марина Фуртула, директорка
Велика је част бити изабран
и Специјални радови) је примило
На спортским теренима одржане
Управе за безбедност и здравље
за најбољег рудара. Нарочито
награде, а министар је током дона раду.
су „Радничке спортске игре", а наако вас за то звање предложе
деле признања рекао награрочиту пажњу љубитеља гастрођенима:
ваши најближи сарадници. Мла- номије
изазвало је такмичење у
Златне жице олова
У Влади ценимо посао
дим колегама желимо добродо- припремању
и цинка
„Најбољег рударског
којим се бавите, свесни смо
шлицу, поручујемо да слободно котлића".
Док су љубитељи умепроблема
безбедоносних
и
раде и, пре свега, да се не плаше! тности,
Домаћин прославе, Рудник и ризика са
у галерији Дома културе
Јер је у нашем колективу безкојим
се суочавате и
Руднику, имали прилику да
на
флотација ,Рудник" на свечанонастојаћемо да радимо на томе
бедност на изузетно високом
присуствују отварању изложбе „У
сти поводом празника устано- да у будуће имате
што боље
нивоу.
частрудару"
вљеног у знак сећања на велики услове рада и адекватне награде.
Н.Саеић
штрајк рудара у Сењском руднику
Ви вашим радом дајете велики
40 година у
1903. године, угостио је и најбо- допринос
друштву. Без вас би
Безбедност на
Руднику
ље рударе Србије, те омогућио успех државе
био много мањи.
високом нивоу
гостима, породицама запослених
Централна свечаност била је
Марина Фуртула, директои пензионерима да у празничној
Којић и
прилика да Рудник олова и цинка
рка Управе за безбедност и
атмосфери обиђу објекте јаме и
Јовановић најбољи
са највеће планине Шумадије
здравље на раду, у изјави за
флотације.
у републици
додели
јубиларних награда
58
наше
новине оценила је
Ацо Илић, генерални диресвојим радницима за 10, 20, 30 и
безбедност у Рудникуолова и
ктор предузећа Рудник које гоМеђу најбољим рударима
40 година рада у предузећу. За 40
цинка на високом нивоу што,
динама
бележи
одличне
по њеним речима, говори и
година стажа награђен је Мипословне резултате овом при- Србије нашла су се и два рудара
Рудника.
Владимира
Којића
са
лован
а
о
Николић,
и
томе
како
се
да се за последњих
чињеница
ликом је рекао следеће:
Драгана Јовановића за ово преосећа данас, у својој 63. години,
дана
годину
догодила само
првих
шест
У
месеци ове
признање номиновале су
након дугог времена проведеног
једна повреда на раду.
године сви наши планови су стижно
испуњени и премашени. Ова колеге и непосредни руководигодина је преломна што се тиче оци. Јовановић и Којић награђени су уједно и од матичног
Рудника по многим питањима.
предузећа са Рудника са по сто
Спровели смо бројне активности
везане за истраживање нових хиљада динара. Најбољи рудари
рудних лежишта и припреме ноРударске плате
вих рудних тела. Постигли смо
изванредне резултате у првих
прелазе сто
шест месеци и открили више рухиљада динара
де него током целе прошле
По речима генералног дигодине. Интересантно је да се
ректора Рудника Аца Илића
ради о потпуно новим локацијаплате у овом предузећу, након
ма. што је епохалан успех.
јануарског и априлског повеМинистар Зоран Ђорђевић уручиоје награде најбољим рударима
ћања, кумулативно су ове го-
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Директор Ацо Илић

поздравља

госте

Финалисти турнира у фудбалу
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Владимира Којића иДрагана Јовановића предузеће са Рудника

наградило
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Најбољи рудари у Србији

Дан

рудара и

за породице

рудара

Победничка екипа у спремању гупаша

