
Две грације у утроби земље
Увидевши очигледан потенцијал који су показа-

ле током студија, „Рудник" им је поверио одговорне
позиције, још једном потврдивши своју орије-
нтисаност као промоцији правих вредности - знања
и стручности, као критеријума будућих успеха. У
време када је одлазак младих и стручних људи
проблем свих земаља у региону, ово предузеће
доказује да може и другачије, препознајући идеју и
потребу запошљавања младих, а поготово младих
жена у рудник, посебно оних из локалне заједнице,

што је у складу и са друштвено одговорном посло-
вањем.

0 необичном избору „мушког" факултета, па и

посла, првим професионалним изазовима и будућим
амбицијама, Тамара и Кристина говоре за Таковскв

• Рударско-геолошки

факултет, у родној подели и
дубоко укорењеним стереопи-

ма, важи за строго „мушки“.

Шта је пресудило да као две

даме, након средњошколског
образовања, одлучите да
своје школовање наставите
управо на овом факултету?

Тамара: Одувек су ме више
привлачиле природне науке, а се-

бе никад нисам видела у канце-
ларији, за столом, осам сати

дневно. Желела сам да се бавим
динамичним послом и да проуча-
вам природу, па је геологија, као

таква, била први избор.
Кристина: Пре свега енерги-

чност, која одликује рударско за-
нимање, никада ме нису привла-

чили статични послови. Увек сам
тежила динамичности, у рудар-

ству сваки дан сазнаш нешто но-
во, сваки дан је другачији од
претходног. Управо збогтога, што

је факултет претежно „мушки“,
желела сам да покажем супротно.

Морам да напоменем да ми
је узор сестра, која је такође ру-
дарски инжењер по струци, мо-
жда је то највише и пресудило

при доношењу одлуке.

• На који начин, са ове
временске дистанце, гледате
на свој тадашњи избор?

Тамара: Сматрам да сам та-
да, у том тренутку, донела најбо-
љу могућу одлуку, јер је сам
процес студирања геологије као

науке био занимљив. Уче се ко-
нкретне ствари на примерима,

доста времена се проводи у при-

роди, проучавају се природне

појаве и њени феномени. Поно-

сна сам што могу да кажем да

сам завршила „мушки“ факултет,
иако у последњих пар година има
доста девојака које студирају

Рударско-геолошки факултет.
Кристина: Мислим да сам

направипа прави избор и сада
бих тадашњој себи саветовала

да изаберем Рударско-геолошки

факултет.

• Успех постигнут током
школовања крунисан је

наградом студента генерације.

Колико вам значи ово
признање и шта бисте

издвојили као највредније

искуство које сте стекли током
школовања?

Тамара: Признање студента

генерације има велики значај за

мене, с обзиром на то да је доде-
љено од стране Рударско-гео-

лошког факултета и да је конку-
ренција подразумевала све сту-

денте моје генерације.

Као највредније искуство које
сам стекла на факултету издво-
јила бих то што сам научила да се
снађем у свакој ситуацији и да се
сваки труд исплати, кад-тад! Та-

кође сам пронашла себе у потпу-

ности и успела сам да, као
девојка будем најбоља у геоло-
гији на, како сте рекли, „мушком“

факултету.

Кристина: Свакако сам поно-
сна на такву награду. Нажалост,
није увек и није свуда вреднована

на прави начин, не игра специ-
јалну улогу у животу, у послу, ако
Ви сами као јединка не допри-

несете својим радом и знањем.
Међутим, имала среће да за-

почнем каријеру у руднику „Ру-

дник“, где се праве вредности

поштују и цене, а колектив даје

потпуну подршку.
Током студија организована

је пракса за студенте захваљу-

јући факултету, то бих издвојила

као позитивно искуство.

• Каостуденти
генерације, са готово свим
десеткама, сигурно сте биле у

позицији да бирате посао.
Зашто сте изабрале баш
Рудник и флотацију „Рудник“?

Тамара: Када се споје жеља
да се вратим у град у којем сам

одрасла, геологија као нешто
чиме сам одпучила да се бавим и
жеља да не радим стриктно ка-
нцеларијски посао добија се јасан

одговор - Рудник и флотација
„Рудник“.

Кристина: Рудник и флота-

ција „Рудник“, носи традицију и
успешно послује годинама. Вео-

ма сам захвална на пруженој

могућности за професионално

усавршавање и напретку младих.

• Како изгледају први

пословни кораци - на којим

позицијама сте запослене;

колико изазова, динамичности
и одговорности носи са собом
посао који обављате?

Тамара: У Руднику сам запо-

слена на позицији јамског геолога
за истраживања - прилравника.

Сам посао са собом носи одлазак
у јаму, испитивање бушотина и
стена, касније обрађивање тих

података, те је радно окружење
динамично и занимљиво. Заједно

са колегама радим на истражи-

вању и доистраживању самог

рудника, те постоји одређена

одговорност, као што сваки посао

подразумева.
Кристина: По струци сам

мастер инжењер рударства запо-
слена на позицији рударски инже-

њер - приправник. Рударски

инжењер је занимање пуно иза-
зова, које са собом носи велику

одговорност, конкретно у нашем
случају одржавати равнотежу,

између дефинисаног капацитета
производње, спроведених мера

безбедности и здравља на раду и

одржавања целокупне механи-

зације како не би дошло до за-
стоја у производњи.

• Велики број младих,
након стечене дипломе,

одлучи да се за своје парче

хлеба избори под неким туђим
небом. Шта Вас је определило

да останете у Србији?

Тамара: Као млађа сам и ја
била једна од тих који сматрају да
је у туђем дворишту трава зеле-
нија. Можда и јесте тако, али туђе

је туђе, никад ниси на своме, у

свом дому, окружен људима које
волиш. Прилично сам везана за
своју породицу и за свој родни
крај, тако да је завршетком сту-

дија постало јасно да ћу се

вратити у Милановац.

Кристина: Наша земља има

много потенцијала за развој у

сектору рударства, сматрам да
бих своје знање и искуство тре-

бало да применим у том смеру и
потпомогнем развоју рударске
делатности у нашој земљи.

• Какве су Ваше жеље,
амбиције и планови за
будућност, у смислу стручног

усавршавања и
професионалног развоја? Где

видите себе за 10 година?
Тамара: Рудник и флотација

„Рудник" дали су ми простора да
напредујем као геолог, овде сва-
ког дана научим нешто ново.

Верујем да је ово право место да
учим и да се развијам.

За 10 година себе видим у
Горњем Милановцу, како радим

посао везан за геологију и напре-

дујем заједно са фирмом у којој

сам запослена.

Кристина: Себе видим као

успешног рударског инжењера,

који је тимским радом са својим

колегама допринео очувању по-
словања фирме, а такође оства-

рену у свим осталим животним
сферама.

Ивана Ђурђевић
Појединачне фотографије:

предузеће Рудник
и флотација „ Рудник' ‘
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Тамара Богдановић(24),

мастер геолог и Кристина
Урошевић(25), мастер

инжењер рударства од ове

године део су тима Рудника и
флотације „ Рудник". Поневши
титулу студента генерације на

Рударско-геолошком факултету
ове даме срушиле су мит о

искључиво „мушком карактеру"

поменуте установе. Две су од
укупно пет жена у „Руднику"

које под шлемом иду у походе
јами. Обе су наше суграђанке -

прва по рођењу, друга игром
животних околности. Младе и
амбициозне, храбрим кораком

стреме професионалном
развоју, а на том путу

изабрале су предузеће Рудник

и флотацију „Рудник".
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