
АЦО ИЛИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА „ РУДНИК

Годину која одбројава последње дана,
Рудник и флотаЦија „Рудник", први
приватни рудник у Србији, убројан у пет
најбољих примера приватизаиије у
земљи, записаће у своју историју као
рекордну, на свим пољима. Огромне
инвестиције у истраживање и набавку

нове опреме, изражене вртоглавим
бројкама, праћене до сада највећом
метражом бушотина, крунисане су
рекордним успехом. 0 улагањима у
2018, количини новопронађене руде,
модернизацији флотације и плановима
за наступајућу годину за „Таковске"
говори генерални директор предузећа
Рудник и флотација „Рудник" Ацо Илић

• На прагу Нове године,
кад погледате у „ретровизор",

12 месеци уназад, какви су ре-

зултати предузећа Рудник и

флотација „Рудник“ ?

- Ове године смо знатна сре-

дства уложили у истраживање и

у развој Рудника, заправо реч је

о рекордним улагањима. Резу-
лтати истраживања из прошле

године су настављени и у току

2018. пронашпи смо исте количи-
не руде као и прошле године,
односно 420.000 тона. Захваљу-
јући руди која је пронађена 2017,

ове године смо ушли у вепике

имвестиције, како би она могла да

сеоткопава ујануару 2019. У са-

му припрему рудних тела уло-

женоје 195 милионадинара. Што

се тиче истраживања, у њих ула-

жемо сваке године, али ову годи-
ну обележила су рекодна ула-

гања и остварена је рекордна

метража. Наша оператива избу-
шила је у току ове године 30.000
метара, што је такође рекорд у
односу на све лретходне године
и то нас је коштало 106 милиона
динара. Пошто наши капацитети
за истраживање нису били дово-
љни, ангажовали смо лоди-
звођача, они су избушили 15.000

метара, у односу на прошлого-

дишњих 10.000. Када сумирамо,

прошле године смо имали укупно
38.000 метара бушотина, а ове
године имамо 45.000 метара, што

у новцу износи 244 милиона ди-
нара само за истражне бушотине.
То је рекордно улагање које је

резултирало рекордном метра-

жом и рекордним резултатима.

• С обзиром на нове ре-
зултате истраживања, да ли то
значи да је животни век ру-

дника продужен?

- Да, свакако, План је да се
31. 12. 2019. године уради елабо-
рат и да се овере резерве, тако

да ћемо то урадити како бисмо

ове резерве приказали и да би-

смо направили будуће планове
који морају бити засновани на
одређеним количинама које је

Министарство рударства овери-

ло. Ово што ћемо сада отколава-
ти је релативно близу. око 70

метара испод најнижег хори-

зонта.

• Да ли то значи да идете
све дубље?

- Да, прошле и ове године
пронашли смо руду на много
нижим хоризонтима. Наредне го-

дине ћемо полако да истражу-

јемо, а како ћемо то откопавати,

то је већ питање за неке будуће

генерације. Перспектива је ве-
лика, а наука и техника напредују,

па ћемо видети.

• Да бисте пришли овом
рудном телу које сте пронаш-

пи, сигурно морате инвестира-
ти и у средства за рад, модерни-

зацију опреме. Да ли је у 2018.
било улагања на том пољу?

- Пошто ће будућност ру-

дника у наредних 20 година зави-

сити управо од тих новолрона-

ђених количина руде, купили смо
нови утоварач и нова бушећа

кола, а у плану је куповина још
једног камиона. Већ имамо олре-

дељена средства за рад на том
радилишту, али због самог зна-
чаја тог радилишта не сме се де-
сити да у било ком моменту дође

до прекида због квара. Тако да је

ово чиста резерва. Такође, за-
хваљујући томе што ћемо имати

руде и у будућности, решили смо

да модернизујемо флотацију.
Купили смо две дробилице из

Чешке које ће заменити дро-

билице старе 30,40 година, а
најважније је да ћемо на тај начин
смањити трошкове. Ове две дро-

билице ће да потроше електрич-

не енергије колико потроши једна
стара. Набавипи смо и филтерско
постројење из Турске које ће да
смањи влагу у концентрату. што
ће смањити трошкове транспо-

рта. Укупно гледано, у 2018, смо у

основна средства уложили око
200 милиона динара.

• Да ли сматрате да се
рецепт који лримењујете годи-
нама, улагање на свим ниво-
има, исплати и да је то тајна

рекордних успеха који беле-

жите из године у годину?

- Дефинитивно је тај рецепт
успешан, али то је пословна по-
литика наше фирме, Када имамо
профит и зараду нормално је да
се улаже, јер неће моћи свака
година да буде овако успешна.

Сада су, рецимо, цене метала на

берзи пале. Додатни проблем је
и поскупљење електричне ене-

ргије. У 2017. години трошкови

струје износили су 10 милиона
динара, а рачун за 2018 је 12 ми-

лиона. Рачун за 2019. ће бити

14,5 мипиона, што. нису безна-

чајна средства.

• Колико тренутно упо-

шљавате радника?

- Прошле године смо имали
450 радника, а сада имамо 457 и

до краја године ћемо прећи ци-
фру од 460 запослених, што је
највећи број до сада. Кренули смо
и са подмлађивањем надзорнсг

техничког кадра. Пошто је већина

нас у руководству близу пензије,
крајње је време да дођу млади
инжењери који ће кроз пет, шест

година да заузму наша места.

Пре 10 дана смо примили руда-
рског инжењера који ће да замени

шефа службе за безбедност и

здравље на раду који иде у пе-
нзију негде почетком 2020. Та-

кође. имамо двојицу стипендиста
рударских инжењера који ће доћи

у октобру идуће године и који ће

временом полако преузети прои-

зводњу.

• Ову годину обележило је

увођење још једног стандарда

који се односи на друштвену

одговорност. С обзиром на то
да Рудник и флотација „Ру-
дник“ важи за изузетно дру-

штвено одговорно предузеће, у

ком смислу је значајно увође-

ње овог стандарда?

- У току ове године пре-

дузеће Рудник ушло )е у про-

цедуру увођења међународног
стандарда ИСО 26000 - Упутство

о друштвеној одговорности. До

септембра 2018. стандард је уса-

глашен и интегрисан са постој-
ећим стандардима и самим тим
испуњени су сзи тражени захтеви
и упутства захтевана у оквиру

стандарда ИСО 26000. Овај ме-

ђународни стандард није ста-
ндард за систем менаџмента,

нити је намењен и одговарајући

за сертификационе сврхе. Ста-
ндард се не сертификује, него се
по завршетку испуњености тра-

жених критеријума у упутствима.
кроз кључне теме друштвене
одговорности. даље унапређује и

преиспитује кроз спроведене и

будуће планиране активности
лрема договореним временским

оквирима.
Такође ове године смо до-

били ВИРТУС награду за фила-

нтропију за Допринос локалној
заједници у којој компанија по-

слује. Награду су доделили Траг

фондација уз подршку Езролске
уније и фондације Чарлс Стјуарт

Мот за помоћи при решавању

пробпема или потреба у заје-
дници у којој послује. имајући

свест о значају малих иницијати-
ва и развоја локалних заједница

које нису у центру збивања, при

том покушавајући да им удахну

нови живот и активизам..

• Колико износи овогоди-

шња „рударска рента“ и да ли

сте задовољни како се троши

тај новац?

- У току ове године ћемо Ми-

нистарству рударства уплатити

91,5 милиона динара. то је нешто
мање него прошле године. а
узрок томе је нижа цена метала.
Од тога је општини уплаћено 36.5
милиона динара, што )е 40%

ренте која се враћа локалној заје-

дници. Улућени смо како се усме-
равају оза средства. тј законом је

прописано да она могу бити

намењена искључиво за инфра-

структурне радове, и већ неко-
лико последњих година та сре-

дства се усмеравају за водоеод
на Руднику, тако да смо задо-
ВОГБНИ.

• Рударство је једна од
најтежих и најопаснијих дела-

тности. Колико је ове године
било повреда рудара?

- Имали смо пет повреда, а
под повредом се подразумева

она која изазива одсуство са по-
сла преко три радна дана. Инци-
дената смо имали 11 , а инцидент
је када човек угане руку, ногу кад
се убоде на ексер. кад се посече
на нож, када се оклизне. С обзи-

ром на то да имамо 250 Јамских
радника који сваки дан улазе у

јаму, 250 дана годишње, то је

62.500 улазака у јаму годишње,

тако да сматрам да пет повреда

говори у прилог максималном
труду и нас и рудара да безбе-

дност буде приоритет број један.

• Планови за 2019?

- Пошто је и ова година била

позитизна, наставићемо док има-
мо снаге са улагањима у истра-

живања. Имамо у плану неке

капиталне рударске објекте које

ћемо урадити и који ће нам омо-
гућити још већу експлоатацију.

Купићемо још једну дробилицу за
флотацију и у плану нам је да
надвисимо зграду лабораторије
за још један спрат. Ове године
ћемо променити комплетну за-
штитну опрему, у коју улажемо
значајна средства, Већ смо сту-

пили у контакт са једном нема-
чком фирмом, тако да ће опрема
бити замењена неком лакшом и

модернијом.

• Која је ваша нового-
дишња порука суграђанима?- Свим суграђанима желим
срећне новогодишње и божићне
празнике, и да им 2019. година
буде још боља и успешнија, И. Ђ

Повећање плата од 20 одсто

- У априлу су запосленима у Руднику ллате повећане за 20
одсто. Занимљиво је да све иницијативе за повећање ллате,
промену плате, долазе од иашег еласника. Просечна плата
износи 64.000 динара, то је плата мало јачег помоћника, док
најбољи рудари имају плату 120.000 динара.
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