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од 11%, за које постоји сагласност свих ми-

нистарстава још од септембра 2014. године, 

и зашто је угаљ из подземних копова за око 

30% јефтинији од угља са површинских ко-

пова? По грубој процени, само због ових ста-

вки штета за наше сиромашно предузеће из-

носи неколико стотина милиона динара, а 

овај износ би био од велике помоћи да се 

одблокира жиро рачун и најзад започне ре-

шавање нагомиланих дуговања према ра-

дницима.

Због колективног уговора умало није до-

шло до штрајка. Чини се да сте успели да реши-

те несуглице.

- Наш синдикат је био против новог Зако-

на о раду због тога што је ускратио многа ра-

дничка права, оставио могућност даљег сма-

њења зарада и умањио могућност синдика-

лног деловања у предузећу. Оба репрезента-

тивна синдиката су заузела став да у новом 

колективном уговору не смемо попустити 

ни за динар. Са супротне стране преговара-

чког стола имали смо непопустљиве влади-

не преговараче који су имали унапред при-

премљене строге лимите и може се рећи да 

то и нису били преговори већ њихови улти-

матуми. Такву хладноћу, безосећајност и 

суровост са супротне стране ја још нисам ви-

део и доживео за време мог синдикалисања. 

Буквално су нас гурали у штрајк. После наја-

ве штрајка у преговоре се умешао министар 

Александар Антић и веома брзо је дошло  до 

договора. Још се чека сагласност министа-

рства финансија о нашем захтеву за повећа-

ње топлог оброка и регреса, али имамо усме-

но обећање нашег министра да ће и то бити 

уважено.

Како осавременити производњу и вратити 

достојанство рудару?

- Када сам пре шест година посетио музеј 

рударства у Велењу запрепастио сам се чи-

њеницом да су наши рудници, са техноло-

шком опремљеношћу, на средини тог музеја. 

Наша опрема је веома застарела и овакав на-

чин откопавања се у нормалним земљама 

више не користи. Уколико се драстично не 

убрза спровођење Плана рада и консолида-

ције за ЈППЕУ Ресавица и не модернизују на-

ши рудници угља који имају услове за то, бо-

јим се да ћемо доживети тешку судбину. 

Отворено су нам рекли да се  Европска коми-

сија и ММФ жестоко супростављају било ка-

квом субвенционисању привреде, па тако и 

наших рудника. Механизовањем рудника 

знатно би се повећала производња и тиме би 

се створили услови за знатније подизање 

животног стандарда рудара, који је сада, на-

жалост, на историјском минимуму.

Како Ви видите будућност ЈППЕУ? Какве су 

могућности у времену које долази?

- Радује и даје пуно опти-

мизма вест да је пре неколико 

дана потписан споразум са Че-

сима о првој фази кредита за 

модернизацију наших рудника 

(за сада Соко), за који је гара-

нцију дала Влада Републике 

Србије, као и о њиховој  намери 

да финансирају отварање по-

дземног механизованог рудни-

ка Ћириковац као и изградњу 

рудника и термоелектране 

Штаваљ, чиме би се и означио 

коначан крај кризе у српским 

рудницима угља са подземном 

експлоатацијом.

 

Број 8, март 2015. годинеБрој 8, март 2015. године

ЛИСТ ЗА РУДАРСТВО
И РУДАРСКУ ИНДУСТРИЈУ
ЛИСТ ЗА РУДАРСТВО
И РУДАРСКУ ИНДУСТРИЈУ

ЛИСТ ЗА РУДАРСТВО
И РУДАРСКУ ИНДУСТРИЈУ
ЛИСТ ЗА РУДАРСТВО
И РУДАРСКУ ИНДУСТРИЈУ

РЕЧ УРЕДНИКАРЕЧ УРЕДНИКА

ИНТЕРВЈУИНТЕРВЈУ

ЗАНИМЉИВОСТИЗАНИМЉИВОСТИ

Бурна временаБурна временаБурна временаБурна временаБурна времена

Оправдани оптимизамОправдани оптимизамОправдани оптимизамОправдани оптимизамОправдани оптимизам

БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ

НАСТАНАК РУДАРСКОГ НАСЕЉА РЕСАВИЦАНАСТАНАК РУДАРСКОГ НАСЕЉА РЕСАВИЦАНАСТАНАК РУДАРСКОГ НАСЕЉА РЕСАВИЦАНАСТАНАК РУДАРСКОГ НАСЕЉА РЕСАВИЦАНАСТАНАК РУДАРСКОГ НАСЕЉА РЕСАВИЦА

Стеван Џелатовић, вд. директора ЈППЕУ Ресавица

председника Синдиката радника  ЈППЕУ Ресавица     

Негде кроз маглу се назиру
знаци бољег доба

Негде кроз маглу се назиру
знаци бољег доба

Негде кроз маглу се назиру
знаци бољег доба

Негде кроз маглу се назиру
знаци бољег доба

дипл. инг. руд. Драго Милинковић, директор сектора БЗР ЈП ПЕУ

Да не заборавимо...
 

Хофманова вила
лепота која не пролази више од века

Хофманова вила
лепота која не пролази више од века

Хофманова вила
лепота која не пролази више од века

Хофманова вила
лепота која не пролази више од века

Хофманова вила
лепота која не пролази више од века

Сајам туризма у БеоградуСајам туризма у БеоградуСајам туризма у БеоградуСајам туризма у Београду



март 2015.

реч уредника број 8 интервјуброј 8

“Гласник” значи онај који доноси вест, ја-

вља нешто што је битно, свеједно да ли је добро 

или лоше. Својевремено сам рударима написао 

пар истинитих редова у “Гласнику” сматрајући 

Истину светињом, а свој посао професиона-

лним. Речи нису биле прејаке, али су биле упо-

заравајуће. Након тога “Гласника“ једно време 

није било. Додуше, све оно о чему сам говорио 

потврдило је време, нажалост бурно време које 

су људи учинили још бурнијим. 

И док су речи упућене рударима стављане 

на тас и мерена њихова тежина, у ходницима, 

тунелима испод земље, измучени и навукнути 

на муку, рудари су ломили црни камен. Дакле, 

нису стајали. 

Мудраци, гласници времена су нам оста-

вили поруку да борба има да буде непрестана у 

овоме и оваквоме свету. Да Истина, Правда, те 

ЈППЕУ Ресавица пролази кроз турбулентна 

времена. Има један период у историји Русије ко-

ји се зове “време смутњи“ и који је трајао више 

од 10 година. Колико код нас траје ово време?

- 

сили велике проблеме  и сад некако као да је 

дошло време наплате свих недостатака. 

Отприлике овако, као што је премијеру пала 

тешка обавеза да реформише државу, тако 

је и свим људима који се налазе на одго-

ворним функцијама у ово време запало да 

пробају да реформишу читаво наслеђе. А па-

зите, наслеђе су финансијски проблеми, на-

слеђе је недовољна организација, одгово-

рност, на крају крајева, наслеђе су и људи - 

како неодговорни и немарни, тако и добри и 

честити. Све то мора некако да се савлада у 

овом и оваквом тешком времену. Ко то не 

разуме, има осећај да је лако руководити и 

водити рачуна о поменутом наслеђу.

Да ли је добро или лоше то што сте Ви баш 

из Ресавице?

- Први део питања је зашто је добро што 

сам баш из места где се налази центар  ко-

мпаније. То је једноставно, познајем људе, 

Тај период траје 25 година. Ми сми иску-

Све се мења сем ка-

мења. Човек не би био 

човек ако не би умео 

или не би хтео да се 

промени. Свима је дата 

шанса и зато порука 

овог текста вашег при-

лично истрошеног но-

винара јесте управо та: 

променимо све што је у 

нашој моћи, али про-

менимо на боље, да би 

нам било боље.

Срећно...

дивне две речи које намерно исписујем вели-

ким почетним словом, трају и не могу да се умо-

ре и сломе од стране оних који мисле другачије.

Суочени са суровим животом, са прошло-

шћу која није мислила на будућност, са људима 

који газе друге људе, а опет одлучни да опстану, 

рудари никада нису стали. Док су им непроми-

шљени узимали из руку гарав хлеб са много ко-

ра, они су умели да подметну леђа за другог, да 

прискоче, помогну тамо где је то најпотребније. 

Једнога дана, кад све прође, остаће бар 

фотографије и неколико речи једног Гласника 

времена. Да се они који долазе присете оних ко-

ји су отишли, који одлазе. 

Можда је неко очекивао да перо овог што 

пише буде оштрије, да речи имају жаоку која би 

дотукла бахатост. Не, то ми ни једног тренутка 

није била намера. Реч има да упозори, реч има 

да похвали и критикује, али реч не сме да буде 

судија, све и да су нас притегле највеће муке. 

познају људи мене, што значи да могу да ути-

чем на међуљудске односе у позитивном 

смислу. Народски речено, да мирим где је то 

немогуће и спајам оно што је до сад пореме-

ћено лошим међуљудским односима. 

Лоше је то што немам приватности, ско-

ро никако. Свако има понеку муку и свако би 

да му помогнем, али то је просто немогуће.

Да ли је низ лоших догађаја променио 

однос државе према ЈППЕУ?

- Што се државе тиче, осећа се подршка 

чим смо добили субвенције, да бар један пе-

риод не морамо да размишљамо о елеме-

нтарној егзистенцији. ЈППЕУ је предузеће на 

субвенцијама и јасно је да није остављено. То 

је велики чин добре воље и чињеница да се 

неко брине за рударе.

Све лоше што се дешавало у протеклом 

периоду, мислим на последњих пар месеци, 

је некако ујединило ЈППЕУ и државу, па се за-

иста кренуло далеко озбиљније у решавање 

проблема. Дакле, говорим о оправданом 

оптимизму. 

Бурна временаБурна времена
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Стеван Џелатовић,

вд. директора ЈППЕУ Ресавица

“Потпуно сам сигуран да нисмо препу-
штени турболентном времену...”, наја-
вљује боље дане у свом првом интервјуу 
нови вд. директора компаније. 
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Треба да решимо и повезивање стажа за 

2011. и 2012. годину и то у вредности од ми-

лијарду и 400.000 динара. Ти запослени има-

ју проблем са одласком у пензију. 

Статус зависних предузећа Ђула и Ре-

мбас транс је такође проблем који треба ре-

шити. Питање на које сви траже одговор је 

шта ће бити са њима. Упркос томе, запослени 

за сад не треба да се брину, бар док смо заје-

дно.

Оптимизан је само фраза или у овом трену-

тку реалност?

- Искрено верујем да за рударство нашег 

краја и уопште у Србији долазе бољи дани. 

То нису само речи утехе, него и чињеница. 

Стиже кредит од чешке владе и то у вредно-

сти од 30-так милиона евра. Већ крајем го-

дине, захваљујући кредиту који ће пре свега 

да обезбеди нову механизацију, очекујемо 

убацивање “широког чела”, дакле потпуно 

нове механизације, што самим тим значи и 

повећање и побољшање производње. То је 

Током 2014. године у рудницима са подзе-
мном експлоатацијом угља спроведене су све 
неопходне мере заштите на раду предвиђене 
Законом о рударству, Законом о безбедности и 
здрављу на раду, правилницима, актуелном 
пројектном документацијом и упутствима за 
рад.

У складу са годишњим планом  вршена је 
набавка заштитних средстава и опреме, врше-

озбиљна инве-

стиција за коју 

гарантује Влада 

Р е п у б л и к е  

Србије.

Све у свему, 

можда сам навео 

превише пробле-

ма, али исто тако 

сам сигуран да 

ствари могу да се 

полако доведу у 

ред, а потпуно 

сам сигуран да 

нисмо препуште-

ни турбулентном 

времену.

ни су периодични прегледи еле-
ктромашинске опреме, радне 
околине, испитивање отпадних 
вода и воде за пиће, испитивање 
посуда под притиском и венти-
ла сигурности, периодични ле-
карски прегледи запослених на 
радним местима са повећаним 
ризиком и радника на осталим 
радним местима. Спроведене су 
и друге активности како би се 
повећао ниво безбедности у ру-
дницима.

Да би запослени били стру-
чно оспособљени за обављање 
одређених послова организова-
не су, поред редовних периоди-
чних обука, и додатне екстерне 
обуке од стране стручних уста-
нова и служби безбедности и 

Наравно, проблема је много, а посебно 

оних који су годинама гурани под тепих и са 

тим наслеђем сам потпуно отворено упознао 

министра. 

Недостатак радне снаге је велики про-

блем, преко 100 јамских радника само у РМУ 

Рембас. У тренутку кад смо после година на-

пора успели да се изборимо за будућност Ре-

мбаса, долазимо у ситуацију да нам недо-

стају рудари. 

Проблем плаћања сменског рада који је 

настао још 2005. године, а који прети да бло-

кира рад компаније, је такође стална брига. 

Извршне пресуде су већ достигле вредност 

од 300 милиона динара и то можемо да ре-

шимо само уз помоћ државе. Пробаћемо да 

то урадимо на крајње људски начин, без да 

икога плашимо или, не дај Боже, уцењујемо. 

Затим, рачун је у блокади више година, 

велики је проблем и испорука угља из иба-

рских рудника, 60.000 тона је на депоу, а не-

мамо могућност да их превеземо. 

БЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТБЕЗБЕДНОСТ

здравља на раду на рудницима. На овај начин 
остварен је ближи контакт са запосленима, што 
је, по мом мишљењу, кључ успеха у остварењу 
циљева сектора безбедности и здравља на раду.

Основни циљеви безбедности и здравља на 
раду, у складу са стандардом ОХСАС 18001, би-
ли су смањење повреда на раду за 5% у односу 
на 2013. годину и смањење изгубљених надни-
ца по основу боловања услед повреда и болести 
за 5%. Оба циља су остварена. У 2014. години 
догодило се 435 повреда, што је чак 95 повреда 
мање у односу на прошлу годину, или око 18%. 
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Догодило се и 9 тежих повреда мање у односу 
на прошлу годину, али се нажалост догодила и 
једна смртна повреда 23.09. 2014. године у јами 
Стрмостен рудника Рембас, када је смртно стра-
дао КВ копач Милетић Жељко, што је био ве-
лики губитак за све нас.

Број надница изгубљених на име боловања, 
а услед повреда на раду и болести, износи 
67.503, што је 8,9% у односу на укупан број на-
дница, али је 6% мање у односу на 2013. годину. 
Ово је такође велики успех ако се узме у обзир у 
каквим условима се радило. Овде се пре свега 
мисли на услове у јамама које су све дубље, док 
су путеви којима се долази до радилишта све 
дужи, а на увођењу механизације није ништа 
рађено задњих 20 и више година. Планом за 
2015. годину предвиђена су два комбајна за 
израду просторија што ће свакако олакшати 
рад у јамама, а надам се и смањити број надница 
услед боловања.

Референти БЗР су веома одговорно вршили 
контролу спровођења мера заштите на раду, 
вршена је контрола алкохола у свим погонима 
рудника, а што је свакако у великој мери допри-
нело повећању радне и технолошке дисципли-
не на раду.

У последњих месец дана повећан је број по-
вреда на раду, а узроци су углавном недовољна 
пажња при раду. Проблеми које имамо у задње 
време свакако су допринели да опадне конце-
нтрација запослених приликом рада. Мисли су 
више усмерене на оно шта се дешава около него 
на послове, што може да буде веома опасно. 

Апелујем на све запослене да максималну 
пажњу посвете сигурном и безбедном обавља-
њу послова на свом радном месту.

У наредном периоду задаци Сектора безбе-
дности и здравља на раду су да се настави са 
обезбеђивањем пре свега бољих услова за рад у 
нашим јамама, да се врши стална контрола 
спровођења мера заштите на раду, едукација 
запослених из области безбедности и здравља 
на раду, редовна контрола алкохола, да се спро-
веду планови обука и реализација других по-
слова предвиђених планом за 2015. годину.

Безбедност запослених је први приоритет, 
а тек после долази све друго. Порука је да ради-
мо сигурно уз пуно поштовање издатих наре-
дби и упутстава за рад. 

СРЕЋНО!

У једној заиста тешкој ситуацији нашло се 
руководство Сењско-ресавског басена 1946. го-
дине, када је требало извршити повећање про-
изводних капацитета, а као највећа препрека 
томе испречило се питање стамбеног бренда. У 
таквој ситуацији Дирекција рудника је тражила 
помоћ савезног Министарства рударства које је 
упутило на терен архитекту Михаила Радова-
новића, да у сарадњи са инжењерима рудника 
проучи стамбено питање и могућност решења 
тог проблема. Архитекта Радовановић те 
1946. године подноси извештај Министарству 
рударства ФНРЈ:

БАРЕ: Главно рударско насеље рудника Ре-
саве јесте насеље “Баре”, које је некада било у 
центру рударских радова. Како се радови на ва-
ђењу угља све више развијају у правцу реке Ре-
савице (Маквиште, Селиште, Бучар, Ресавица) 
то ово рударско насеље добија све ексцентри-
чнији положај, тако да је већ и данас сувише 
удаљено од јамских отвора. Од места где стану-
ју до места где раде рудари морају пешке да са-
влађују велике разлике као и велике дистанце 
(до 2.700 м) по веома тешком терену изло-
женом, нарочито зими, убиственој кошави.

Само насеље у Барама представља ти-
пичан пример најгорих услова становања. 
Зграде су ниске, од слабог материјала, рђаво 
покривене терисном хартијом, потпуно до-
трајале; постављене су без икаквог плана, 
без повољних прилаза, без дворишта, без 
зеленила. Станови су неудобни, нехигије-
нски, без нуспросторија. Насеље у Барама је 
дотрајало у сваком погледу и треба га што 
пре порушити.

МАКВИШТЕ: У Маквишту је рударско 
насеље тек у зачетку. Од прометних објека-
та подигнути су магацин и утоварна рампа 
жичане железнице. У близини је купатило, 
као и зграда где су смештени радионица и 
гатер. Има неколико малих сеоских прива-
тних зграда. У северном крају, на веома јакој 

стрмини у камењару довршава се зграда са ру-
дничким становима. Непосредно над овом 
зградом започета је изградња још једне такве 
зграде по истим плановима.

СЕЛИШТЕ: У Селишту је започето подиза-
ње привремених дрвених барака, донетих из 
Костолца за становање радника. По могућству 
треба попунити јужну, односно југоисточну 
страну насеља у правцу кошаве. Селиште се ве-
зује са Маквиштем пругом уског колосека, која 
је у изградњи.

У насељу рудника Ресаве услови живота и ста-
новања рудара су очајни јер су све зграде сем 
“касарне“ у Маквишту у врло лошем стању: до-
трајале, трошне, без најосновнијих услова хи-
гијене и удобности. Ресавски рудници имају већ 
испитане велике количине угља, које ће моћи 
да ангажују преко 2.000 рудара за дужи време-
нски период. У конкретном случају Сењско-ре-
савских рудника, а према обавештењима доби-
јеним од рударских стручњака, најпогоднији 
терен за подизање једног централног насеља 
био би у долини Ресавице, на месту означеном у 
плану (недалеко од села Жидиља). Место је ра-
вно, на око 400 м надморске висине, довољно 
пространо и заклоњено од кошаве.

НАСТАНАК РУДАРСКОГ НАСЕЉА РЕСАВИЦАНАСТАНАК РУДАРСКОГ НАСЕЉА РЕСАВИЦА
Да не заборавимо...
 

Златан Антић

НАСЕЉА РУДНИКА РЕСАВА

ИЗБОР МЕСТА
ЗА НОВО РУДАРСКО НАСЕЉЕ

Овом котлином протиче Ресавица, а изгра-
ђен је и добар државни пут. Насеље на овом ме-
сту имало би приближно централни положај у 
односу на Сењско-ресавске руднике, а служило 
би у прво време углавном Ресавским рудници-
ма. Да би стварно добило важност добро поста-
вљеног централног насеља, ово место би треба-
ло у најкраћем времену повезати везним хори-
зонталним тунелима за подизање радова пре 
свега Ресавских, а затим Сењских рудника. Ови 
тунели би имали не само важност директног и 
брзог спајања рудника са насељем, већ би у на-
јвећој мери допринели бољој експлоатацији са-
мих рудника (лако избацивање подземних во-
да, вентилација, доношење јамског материјала 
и др.). Несумњиво је да би овакво насеље могло 
да у највећој мери пружи својим становницима 
могућност здравог и удобног становања, као и 
квалитетног културног и друштвеног живота. 
У случају већег ширења, насеље би се могло ра-
звијати и по околним падинама или на запад. 
Непосредно уз ово место, низ Ресавицу, одмах 
иза првог теснаца, ствара се једна плодна ко-
тлина, веома повољна за широку економију на-
сеља. Најзад, у случају да рудници једног дана 
буду изгубљени, насеље подигнуто на овом ме-
сту могло би да настави да живи прилагођа-
вајући се новом економском и друштвеном жи-
воту.

Наставиће се ...
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ји. Кровна конструкција је врло сложена, поли-
гонална. Њеној сложености доприносе кровни 
испади у виду троугаоних забата; вила је нека-
да била покривена бибер црепом, који и данас 
постоји. Кров је претрпео велика оштећења, те 
је целокупна кровна конструкција нарушена и 
отежава услове и безбедност становника данас.

        Вила садржи репрезентативне простране 

станове са великим бројем соба, што говори у 

прилог томе да су они били намењени виђени-

јим грађанима, чиновницима и службеницима 

који су припадали најимућнијем слоју житеља 

насеља. У историји нововековне Србије утицај 

западно-европских земаља је био јак и огледао 

се, између осталог, и у начину изградње објека-

та. Сењски Рудник је заузимао важно место у 

тадашњем индустријском развоју државе, а 

доказ за то је и “Хофманова вила”, на којој се 

огледају стилски токови тог времена и културе.

Прилаз становима у приземљу са доње 

стране је налик тунелу, који формирају зид 

виле и зид од великих камених клесаних блоко-

ва (шкарпа) у који су узидане подрумске про-

сторије, за које се међу мештанима претпоста-

вља да су биле коњушнице.

Вила је сачињена од четири стана, са чети-

ри засебна улаза, где сваки стан има десет засе-

бних просторија. Два стана на спрату имају 

излаз на балкон ка дворишту. По положају про-

сторија у стану и у склопу целине грађевине за-

ступљена је симетричност као основно пра-

вило. Могућа је циркулација дуж свих просто-

рија због заступљености великог броја пролаза 

и врата сачињених од квалитетног пуног дрве-

та, која су и данас у непромењеном облику. На 

подовима се могу видети остаци некадашње 

Међу значајним објектима просторне ку-
лтурно-историјске целине Сењског Рудника, 
оно што представља прави драгуљ овог места је 
зграда која је била намењена за становање ди-
ректора и инжењера, популарно названа 
“Хофманова вила”. 

Након толиких година и зуба времена који 
је оставио траг на њој, ова вила велелепног 
изгледа и даље све који је виде оставља без даха 
и прича своју једновековну причу о ономе што 
је прошла, годишњим добима, људима који су у 
њој живели. Позиционирана је тако да у својој 
пуној величини  доминира када се посматра са 
највиших тачака места (видиковаца), а исто 
тако када јој се приђе из близа постаје 
тајновита. Ако се нађете у Чиновничкој улици, 
приземни део виле остаје потпуно скривен од 
вашег погледа због спратности терена, а на 
првом спрату је улаз могућ искључиво преко 
мостића који су заиста несвакидашњи.

Изграђена је у периоду од 1898. до 1900. го-
дине. У то време Сењски Рудник је имао прете-
жно радничке станове, школу, цркву, зграду за 
управу, стан за свештеника и разне пословне 

објекте, радионице и сл. Ова вила је 
добар пример који показује слоје-
витост становништва у друштве-
но-социјалном погледу тог време-
на. По својој основној намени она је 
била вишепородична стамбена 
зграда. На тај начин она се уклапа у 
токове изградње стамбених пре-
стоничких објеката с краја 19. и по-
четка 20. века. Неретко су такве 
грађевине градиле јавне установе, 
банке, осигуравајућа друштва, за-
друге и слично, а с обзиром да је ру-
дник у периоду од 1897. до 1904. 
био уступљен Дирекцији државних 
железница, може се претпоставити 

да су они били надлежни за изградњу овог обје-
кта. У тим случајевима су се приземне просто-
рије често употребљавале у пословне сврхе, док 
се спратни део користио за становање. Адапта-
ција зграде је извршена 1921-1922. године, у 
време послератне обнове Сењског Рудника од 
1919. до 1922.

Основа зграде је правилног симетричног 
облика. Зграда је типа развијене основе, са дво-
ришним крилима, где је главни корпус издуже-
ног правоугаоног облика, а крила распоређена 
са обе бочне дворишне стране. Саграђена је од 
квалитетне опеке у комбинацији са дрвеним 
гредама (бондручни систем градње), где су зи-
дови у приземљу дебљине и до 70 цм. Због нару-
шености фасадне оплате тај систем градње је 
тренутно видљив. Фасадне површине биле су 
веома декоративне, а њихову декоративност 
чине велики дрвени прозори са елементима ду-
бореза у виду стубова са капителима. Прозори 
су оивичени фасадном циглом и малтерским 
испадима. На делу уличне фасаде истичу се сво-
јом орнаментиком дрвени кровни забати (на-
стрешнице). Својим неправилним извијеним 
линијама она подсећа на живи свет. Декорати-
вност чине и украси од кованог гвожђа на ула-
зним вратима као и на балконској конструкци-

Хофманова вила
лепота која не пролази више од века
Хофманова вила
лепота која не пролази више од века

бојене орнаментике (шаре). Станови 

имају и квалитетно зидане тзв. каљаве 

пећи које омогућавају велики степен 

искоришћења топлотне енергије (што 

је у складу са трендовима енергетске 

ефикасности), иако су плафони висине 

скоро четири метра, што подсећа на са-

лонски простор. За разлику од станова 

радничке класе, у овој вили су тоалети 

били одвојени од купатила, са веома фи-

ним мозаичним плочицама на поду и 

бордурама на зидним плочицама које су 

несвакидашње по својим димензијама, 

облику и шари. Имали су и брачне кре-

вете.
     “Хофманова вила” је од великог значаја због 

очување културне историје насеља, аутенти-

чности и његовог туристичног значаја за место, 

регион и читаву земљу. Након свих година ста-

ње ове зграде је нарушено, кровна констру-

кција је попустила и сатрулела, често долази до 

прокишњавања и падања црепова са ње, што 

доводи у питање безбедност становника и про-

лазника. Због тога ова вила чека да дође неко 

боље време, када ће се она вратити у своје прво-

битно стање и наставити да плени и задивљује 

својом лепотом.
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наступила је певачка група из 
Тополе, као и Дуле Ресавац и 
Етно џез трио из Деспотовца. 

Презентацији су прису-
ствовали многобројни посети-
оци сајма, представници лока-
лних самоуправа, као и помо-
ћник министра за пољопривре-
ду и заштиту животне средине, 
Слободан Ердељан, који је у 
интервјуу за локалну телевизију 
“Ресава” изјавио да Општина Де-
спотовац има пројекат за изгра-
дњу визиторског центра који ће 
бити реализован кроз годину 
или две дана. Општина Деспо-
товац ће на заштићеном подру-
чју Лисине добити визиторски 
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37. Међународни сајам туризма у Београду 
отворен је 19. фебруара на Београдском сајми-
шту и трајао је до 22. фебруара. Ове године пре-
дставило се 1.100 излагача из 50 земаља. Сајам 
је одржан у шест хала на 15 хиљада квадрата, а 
отворио га је председник Владе Србије, Алекса-
ндар Вучић.

Општина Деспотовац, учесник ове водеће 
туристичко сајамске манифестације у Србији и 
региону, представила је своје туристичке поте-
нцијале заједно са шест градова и општина 
централне Србије на заједничком штанду у ха-
ли број четири.

Заједнички наступ у оквиру централне 
Србије проистекао је из потребе за смањењем 
трошкова наступа и промоција.

20. фебруара, на штанду централне Србије 
одржанa је званична презентација “срца” Срби-
је, односно свих градова и општина централне 
Србије и њихових манифестација (Деспотовац, 
Топола, Кнић, Лапово, Баточина, Рача и Крагује-
вац).

Манифестације централне Србије предста-
вили су управо директори туристичких орга-
низација централне Србије. Општину Деспо-
товац представио је директор ТСО “Деспото-
вац”, Марко Станисављевић. У оквиру програ-
ма презентације, на штанду централне Србије 

Јелена Тимотијевић

центар за едукацију и за све остале потребе 
једног визиторског центра. 

Програмом су предвиђени и одређени апа-
ртмани које треба изградити, тако да ће 
Општина Деспотовац на инфраструктури до-
бити доста, додао је Ердељан.

Међу многобројним посетиоцима на сајму 
је била и Техничка школа Деспотовац. У склопу 
блок и практичне наставе, туристички техни-
чари и угоститељи Техничке школе из Деспото-
вца посећују сајам туризма годинама уназад у 
великом броју, а ове године је било чак 112 
ученика и пет професора. Сајам издвајају као 
добар вид едукације, а посебне похвале упућују 
заједничком наступу централне Србије као до-
број идеји за заједничку промоцију.

За многе грађане сајам је био идеална при-
лика за ране резервације летовања, јер су многе 
агенције нудиле попусте и до 40 одсто. 

Сајам туризма одржан је под слоганом 
“Искористи тренутак“. Уз сајам туризма одржа-
не су још три манифестације: Сајам опреме хо-
телијерства и угоститељства, Сајам вина и 
Сајам сувенира. Овогодишњи партнер сајма 
био је Абу Даби. Овогодишњи сајам туризма у 
Београду укупно је посетило око 65.000 људи.

Марко Станисављевић, директор ТСО “Деспотовац”

Манастир Манасија

Велики Бук

Негде кроз маглу
се назиру знаци
бољег доба

Негде кроз маглу
се назиру знаци
бољег доба

Тешки преговори око Закона о раду.  
Наговештаји светла на крају тунела и 
неких другачијих, бољих дана, неки су од 
одговора  председника Синдиката 
радника  ЈППЕУ Ресавица     

Дејан Радуловић

Бурна времена за ЈППЕУ Ресавица и подзе-

мну експлоатацију угља. У једном тренутку се 

учинило да се о компанији не води много рачу-

на.

- Иако је ова Влада Републике Србије ове 

године за руднике ЈППЕУ Ресавица издво-

јила до сада највеће субвенције и најзад по-

кренула План стратешке консолидације, ко-

ји предвиђа улагање у неке постојеће рудни-

ке као и отварање нових, механизованих ру-

дника угља, стање у нашим рудницима је ве-

ома тешко. Нејасни су разлози зашто се ни 

после годину дана не примају ПРОИЗВОДНИ 

радници - око 200 младих рудара, због чега 

се не испуњавају производни планови и пра-

ви директна штета предузећу. Такође, пита-

ње за надлежне институције ове земље: за-

што се не дозвољава усклађивање цене угља 
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