
НА ПЛАНИНИ РУДНИК ДЕЦЕНИЈАМАУСПЕШНО ПОСЛУЈЕ РУДНИКОЛОВА И ЦИНКА И БЕЛЕЖИ ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ

ТРЕНУТНЕ резерве
предузећа "Рудник"
на истоименој пла-

нини су довољне за наред-
них осам година експло-

атације. Због сложености

лежишта (велики истра-
жни простор, релативно
велики број малих рудних
тела потпуно различитих
по садржају основних ме-
тала) неопходноје стално

улагање у истраживање.
Сваке године се избуши
око 30.000 метара нових
бушотина што износи ула-
гање од чак милион евра
годишње.

Предузеће "Рудник",
које је проглашено за
најбољи приватизовани
рудник и једну од пет

најбољих приватизација
у Србији, експлоатише

руде олова, цинка, бакра
и сребра. Од оснивања

1953. године, откопано

је 11.74 милиона тона

руде.
- Приватизација "Руд-

ника" извршена је у сеп-

тембру

2004. године од стране
предузећа СопИапдо, које
је откупило 70 одсто ка-
питала. У време привати-

зације, према подацима
Агенције за приватизаци-
ју, обавезе "Рудника" су
биле 150 милиона дина-

ра, ревизорским извешта-

јем указано је на додатне
обавезе од 27 милиона ка-
мате на сва потраживања
која нису приказана у оба-
везама од 150 милиона.

Пре приватизације рачун
је био у блокади од јула
2003. године до новем-

бра 2004. године. Први
кораци новог менацмента
били су запошљавање 30
стручних и искусних ру-

дара из рудника Злетова,
Пробиштипа и Македо-
није, набављена је нова

механизација и опрема,
уређена инфраструктура,
успостављен социјални
дијалог са запосленима
и формиран стабилан

колектив, осавремењена
организација рада, ус-
постављене процедуре
стручног оспособљавања

запослених и уложено је
у геолошка истраживања.
Године 2012. предузеће
"Рудник" постаје друштво
са ограниченом одговор-
ношћу, а предузеће Соп-

Сап§о купује остатак акци-
ја и постаје стопроцентни
власник - каже генерални
директор Ацо Илић.

Данас овај рудник има
468 запослених. Од мо-

мента када се појавио
ковид 19, запослено је 20
нових радника. Просечна
нето плата је 65.000 ди-
нара, док најбољи рудари
имају плате од 110.000 до

120.000 динара нето.

Предузеће је једино у
бранши које је носилац
сертификата за упра-
вљање друштвеном од-
говорношћу у оквиру 10
сертификованих пре-
дузећа у Србији и једно

у Моравичком округу.
Примењени су и захтеви

из стандарда ИСО 26000
(Упутство о друштвеној
одговорности) - рекао је
Илић, нагласивши да се

сва количина концентра-
та олова и цинка извозе
због непостојања топио-

ница у нашој земљи, док
се концентрат бакра у
последње две године про-
даје кинеској топионици
у Бору.

- Даљи циљеви менац-

мента овог предузећа су
повећање броја запосле-

них, запошљавање младог
стручног кадра, улагање у
едукацију, увећање руд-
них резерви, даља унапре-
ђења у области друштвено
одговорног пословања...

Поред тога, задаци су нам

додатне обуке и превен-

ција у области безбедно-

сти и заштите на раду са

циљем развоја и јачања
механизама за спречава-
ње настанка повреда на

раду, професионалних
болести и болести у вези
са радом и стварање усло-
ва за стално унапређива-
ње области безбедности и

здравља на раду - закљу-
чио је Илић.И

ПРОГЛАШЕНИ
за једну од пет
најбољих
приватизација у Србији

ДИНАР КРАЉА ДРАГУТИНА
АРХЕ0Л0ШКИ налази сведоче да је рудно богатсгво овог планинског

острва у питомој Шумадији привлачило људе од давних времена.
Према богатим траговима материјалне културе може се закључити
да је на Руднику било велико римско насеље са ковницом новца. За
Рудник су се борили и српски владари и феудалци. Дикар краља Дра-
гугина, ковак на Рудкику, први је српски динар са ћириличким нат-

писом. У 14. веку овде су своје колоније имали Дубровчани и Саси, а
посебан значај Рудник добија после пада Новог Брда 1441 . Са својим
рудним благом Рудник није био само извор прихода српских влада-
ра, већ је то било и насеље са развијеним занатством и трговином,
одакле се ширио културниутицај на читаву Србију.

РЕЗЕРВИ ЗАШ
ЈОШ ОСДМ 1Ш
годииаЈИ
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