
„РУДНИК" ОБЕЛЕЖИО ЈУБИЛЕЈ - 15 ГОДИНА УСПЕШНЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Деценија и по, за успех и по
Рудне резерве 2004. биле су довољне за
две године производње, а данас руде
има за још минимум осам до 10 година.
Од момента приватизације у опрему
уложено милијарду динара

Предузеће Рудник и Флота-

ција „Рудник" 23. септембра обе-

лежило је важан јубилеј -

петнаест година успешне прива-
тизације. Тачно на тај дан 2004.

године компанија „Контанго" ку-

пила је 70 лроцената акција ру-

дника „Рудник", а деценију и по
касније „Рудник" континуирано
бележи успехе на пословном

плану.
У међувремену је запоспено

250 нових радника. Предузеће је
подмлађено, радници у лросеку

имају 41 годину, док јамски ра-

дници имају мање од 38 година.
Рудне резерве 2004. биле су

довољне за око две године прои-

зводње, а данас руде има за још
минимум осам до 10 година прои-

зводње. Пронађено је нових 4,5

милиона тона руде. а нове коли-
чине руде резултат су улагања у

истражно бушење које је од 2004

до 2018. године увећано 13 пута.

Такође, лросечна месечна лрои-

зводња повећана је са око 1 0.000

гона на око 24,000 тона. За пре-

тходних 15 година прерађено је

око 3,5 милиона тона руде.

Ове бројке резултат су, тврде

челни људи предузећа, сталног
улагања у опрему које од моме-

нта приватизације износи око
милијарду динара.

Власник и директор „Конта-

нга“ Дарко Вукобратовић истиче
да је веома задовољан оства-
реним резултатима, а према

његовим речима. они сведоче да
„Контанго" није дошао само да
кули „Рудниг, профитира и оде,
већ да ту и остане, вођен идејом
да овај рудник једног дана буде

модеран рудник сличан онима
широм света

- Овакви резултати не би
били могући да смо дошли са кра-

ткорочним циљевима и да нисмо
имали дугорочну стратегију да
останемо. То се огледа кроз то
што смо профит који је ..Рудник'

остваривао улагали назад у про-

изводњу и у опрему, инвестирали

у истраживање. пронашли нову

руду и продужили век рудника.

Мислим да смо имали и среће,

јер у овом послу је и то потребно.
с обзиром на то да зависи од
цена берзанских роба на које не
можемода утичемо. Насје срећа

погледала баш тада кад смо
кренули, непосредно након
приватизације цене су порасле и
то нам је омогућило добар старт.

Веома сам задовољан
резулатима. јер смо услели у

својој мисији. Зато је наш слоган
данас „Наставиће се..." - казао је

овим поводом Вукобратовић.

Међународно
признање за
безбедност на
раду

У овом предузећу важи зла-
тно правило да је најважније што
изађе из рудника рудар. те зато

посебну пажњу посвећују безбе-
дности и заштити на раду. У том
смислу, од треиутка приватиза-

ције, број повреда је са 47 сма-

њен на четири повреде годи-
шње. Као потврдутоме Рудник је

од Европске агенције за безбе-
дност и здравље на раду добио и

међународну награду за безбе-
дност на раду за 2016/2017.

годину, на коју су посебно поно-

- Осим што су добили најпре-

стижније признање у Европи, пре

тога су добили и националну

награду која се додељује у Ре-

публици Србији за посебну посве-

ћеност безбедности и здрављу на
раду. С обзиром на то да је ово
једна од најризичнијих де-

латности и да је од преко 40 по-
вреда на годишњем нивоу тај
број смањен на свега четири, то

заиста потврђује да су ове две
награде и заслужили - нагласила
је в.д. директора Управе за бе-

збедност и здравље на раду Ма-

рина Фуртула.

Светао
пример
приватизације

Иначе, Рудник и флотација
„Рудник" сврстан је у пет најбо-
љих примера приватизације у

Републици Србији по мишљењу

студије НАЛЕД-а и УСАИД-а, као

и Министарства рударства и ене-
ргетике, и Привредне коморе Ср-
бије.

-,.Рудник“ важи за добар, све-

тао пример приватизације, јер је
у тим 2000-тим годинама то била

велика реткост, углавном смо
имали лоше приватизације и дан
данас испаштамо због тога. Би-

тно је да је добра приватизација,

да се посвећује пажња развоЈу и

да се запошљавају људи, то је
оно чему треба да тежи свака ко-

мпанија. „РудниГ послује у
складу са законом и интересима

РС, а као активни члан бројних
удружења потврђује да не брине

искључиво о свом интересу, већ

размишља о општем интересу

развоја рударства - истакао је
државни секретар у Министарс-
тву рударства и енергетике проф.
др Стевица Деђански.

ИЂ.

Дарко Вукобратовић

Стевица Деђански

Марина Фуртула
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