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Рударски хлеб с девет кора 

На планини Рудник одржана централна прослава Дана рудара Србије. – Просечна плата 

55.000 динара, а најбољи копачи зарађују и више од сто хиљада месечно 

Аутор: Б. Ломовић 

Рудник – Рудари Србије обележили су 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 година у 
истраживању нових рудних резерви, открили смо их више него током читаве 2016. године. 
Припремамо експлоатацију и повећавамо број радника у производњи. У јануару смо свим 
запосленима подигли плате за седам одсто, а у априлу производним радницима за још 10 
одсто, тако да је сад просечна плата у РОЦ-у 55.000 динара, а најбољи копачи зарађују и више 
од сто хиљада месечно – каже Ацо Илић, генерални директор. 

Током преподнева су пред јаму и у флотацијске погоне стигли активни и пензионисани рудари 
с породицама. Приметили смо много деце и младих који су дошли да виде где им то дедови и 
очеви зарађују „хлеб с девет кора”. Били су ту и камарати из других рудника у Србији, а у име 
републичке владе министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран 
Ђорђевић, Синиша Танацковић, помоћник министра за рударство и енергетику, и Марина 
Фуртула, директорка Управе за безбедност и здравље на раду. 

На свечаности, у сали самачког хотела, додељено је традиционално признање најбољим 
рударима Србије. Награде је уручио министар Ђорђевић, а почаствовани су: Драган Станојевић 
и Зоран Тодоровић (РТБ Бор), Милан Докић и Бора Глишић (Рудник бакра „Мајданпек”), 
Радомир Кузмановић 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 Халабрин, Драган Завишић и Драган Комленић. 

– Већ 37 година управљам тешким возилима на површинском копу у Мајданпеку. Сада је то 
руски „белаз” чија је носивост 250 тона. Имам 42 године стажа (с бенефицијом) и 56 година 
живота. Чекам да се коначно донесе закон по којем се пензионерима с навршених 65 година 
живота неће умањивати пензија због превременог одласка у мировину, па да закључим радну 
књижицу – рече нам Милан Докић, један од 11 најбољих рудара Србије. 
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Тај проблем, сада актуелан, дотакао је и присутни председник Самосталног синдиката 
металаца Србије Зоран Вујовић: 

– Да није рудара, вратили бисмо се 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 радницима за верност дугу 10, 20, 30 и 40 година. За 40 година стажа награђен је 
Милован Николић који, такође, има пун радни стаж за пензионисање, али 63 године живота, 
па ће радити још две године како му пензија не би била умањена. 

Наша земља у рударству има велики простор да се развија и Влада Србије ће подржати развој 
ове привредне гране. То је изјавио министар рударства и енергетике Александар Антић, који је, 
поводом Дана рудара, обишао Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља „Ресавица”. Он 
је том приликом најавио и да би до краја године требало да у сарадњи са Светском банком буде 
готов план реструктурисања, реорганизације и финансијске консолидације тог предузећа. Ми-
нистар је истакао и да се воде разговори за проналажење стратешког партнера за Рударско-то-
пионичарски басен „Бор” који, како каже, позитивно послује. 

Рудари су Антића дочекали уз погачу и со. Министар је, како јавља Танјуг, том приликом руда-
ре Службе за спасавање у Ресавици – одевене у свечане рударске униформе – поздравио тради-
ционалним струковним поздравом „Срећно”, а они су му поклонили рударски штап. Честитају-
ћи им њихов дан, Антић им је пожелео да свој, можда и најтежи посао, раде у што бољим усло-
вима да буду поштовани и да се живи и здрави враћају с посла. 

Истичући да је држава успела да сачува Ресавицу, он је навео да је то предузеће било на коле-
нима због бројних проблема одраније, „пре свега везаних за сменски рад који су паралисали 
рад ове компаније”. 

„Судски извршиоци су претили да фирму угасе. У договору са синдикатима приступили смо ре-
шавању тог проблема. Влада је подржала ’Ресавицу’ и обезбедила средства да се тај сменски рад 
исплати”, објаснио је Антић, додајући да је то предузеће од стратешког значаја јер се његови 
рудници налазе углавном у неразвијеним деловима Србије. План за Ресавицу, према његовим 
речима, требало би да покаже које јаме више немају одрживе резерве угља и како решавати пи-
тање тих јама. 

„Циљ је да се у првом кораку подигне производња за 200.000 до 250.000 тона угља годишње, с 
идејом да се врло брзо пребаци милион тона, што би већ био озбиљан искорак”, навео је Антић. 

Говорећи о РТБ „Бор”, он је прецизирао да се разговара с компанијама из Кине, Русије и Канаде 
како би се нашао партнер који би у наредних неколико година могао да уложи и до милијарду 
евра. Антић је навео да ће тај басен ову годину завршити с више десетина милиона евра добити. 
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Ђорђевић уручио награде рударима поводом Дана рудара 

Извор: Танјуг  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић посетио је 

поводом Дана рудара флотацију и рудник „ Рудник“  у месту Рудник и том приликом уручио 

награде за 11 најболих рудара из целе Србије. 

- Ваш посао је тежак и одговоран - истакао је, између осталог, Ђорђевић, "награда за вас 11 

најбољих, уверен сам, иде у праве и заслужене руке". 

На свечаности је уручено и 58 јубиларних награда за рударе овог рудника, за 30, 20 и 10 година 

рада, док је један рудар, Милован Николић, добио и јубиларну награду за 40 година рада. 

Ђорђевић је честитао рударима и нагласио да су они понос Србије и да заслужују адекватну 

награду за њихов рад, боље услове рада, као и осигурану безбедност и заштиту на раду, наводи 

се у саопштењу Министарства. 
 

 

Како се живи у региону и где највише расту плате? 

Познато је да на југоистоку Европе и нису нешто велике плате у односу на Европску унију, 

но колико се зарађује на Балкану. 

 

Пише: Данас Онлине 

Према наводима агенције Анадолија, највећа просечна плата исплаћена у региону била је 

према подацима за мај у Словенији и износила је 1.050,78 евра, док је најмања била у 

Македонији, те износила свега 372,55 евра. 

Истовремено, просечна плата за мај исплаћена у Хрватској била је 813,17 евра, Црној Гори 510 

евра (подаци за јун), Босни и Херцеговини 439,71 евро, а у Србији 409,63 евра. Занимљиво је да 

је према стању у прошлој години највише нарасла просечна плаћа у Хрватској и то за 63,47 

евра, а најмање у Црној Гори, свега седам евра, наводи Анадолија. 
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Када је у питању раст просечне плате у региону у овој у односу на прошлу годину друга најбрже 

растућа била је у Србији, где је нарасла за 39,93 евра, те Словенији од 30,38 евра. Низак ниво 

раста просечних плата имале су и Босна и Херцеговина, свега 11,71 евро, те Македонија са свега 

9,05 евра. 

Просечна плата крајем прошле године у Словенији је била 1.020,40 евра, Хрватској 749,70 евра, 

Црној Гори 503 евра, Босни и Херцеговини 428 евра, Србији 369,70 евра, а Македонији свега 

363,50 евра. 

 


