
ОБЕЛЕЖЕН ДАН РУДАРА НА РУДНИКУ -
НАГРАЂЕНО ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТ РАДНИКА

Илић: Прва половина 2021.
најуспешнији период до сада
Првих шест месеци ове године су једни од најуспешнијих у историји
„Рудника", први пут смо план и физички и финансијски испунили са
99-100 посто - истакао је генерални директор компаније Ацо Илић

Предузеће Рудник и флота-
ција „Рудник" традиционално је 6.
августа обележило Дан рудара и

том приликом су додељене
јубиларне награде и признања
најбољим рударима.

За најбоље рударе ове го-
дине проглашени су Дејан Бла-
жић - КВ рудар палиоц, Милован

Драговић - КВ рудар палиоц на

анкерисању и Небојша Ђукић -
руковаоц дизел опреме, док је
Невена Ненадовић, струковна
аналитичарка заштите животне

средине, добила награду „Др Бо-
сиљка Боса Јовановић", за нај-

бољу радницу. Њих четворо до-
битници су новчаних награда у

вредности од 1.000 евра. Такође,
додељене су и јубиларне награде
за 45 запослених - за 10 година
рада награђено је 38 радника, за

20 година њих пет, за 30 година
један радник и за 40 година рада
у „Руднику" један радник - Не-
бојша Царевић. Награде је уру-

чио генерални директор компа-
није Рудник и флотација „Рудник"
Ацо Илић, а према његовим ре-

чима, након тешког периода,

„Рудник" је сада јачи него икад.

- Ова година, односно првих

шест месеци су једни од нају-
спешнијих месеци у историји „Ру-
дника“. Прошле године је било

страшно, у првих шест месеци

смо имали страховите проблеме,
највише због пада цена метала.

Такође, велика су била улагања у
превентивна средства, имало је
проблема са транспортом, са на-
бавком сировина. Срећом, нисмо
имали много оболелих, али смо

имали много контаката, тако да
смо због тога имали проблема са

попуњавањем радне снаге - рекао
је он и додао да је у руднику пуно
рудних тела у којима су садржаји
метала крајње неравномерно
распоређени: - Десило се то да је

на већини тих малих рудних тела

сребро високо, а сребро је оно

што нама омогућава финансијски
успех. Тако да у моменту нисмо

имали довољно људи да запо-
слимо сва радилишта, али смо

захваљујући нашој механизацији
запослили нека друга која су
богатија, а сиромашнија сребром.

Имали смо количину и конце-
нтрате, али збогсадржаја метала
и страховито ниске цене, нисмо

успели за тих првих шест месеци
прошле године да се опоравимо.
Али, бог нам је помогао након
тога, корона се смањила, цене су
од тада у непрестаном порасту.
Ове године су цене биле пово-

љне, одлично смо радили, тако
да је ово први пут да смо план и
физички и финансијски испунили

са 99-100 посто.

Он је напоменуо и да је ове
године уручен рекордан број јуби-

ларних награда, али и да су ускр-
аћени за многа занимања.

- Немамо бравара, електри-
чара, возача, а што се тиче ру-
дара и помоћника рудара, то је

било дефицитарно увек. Трену-

тно нам недостаје негде око 5,6

помоћника рудара, очекујемо да
ће се појавити негде на јесен, јер

је сада у јеку грађевинска сезона,

а и људи се баве пољопривредом

- рекао је Илић, истакавши да је

конкурс за рударе и помоћнике
рудара непрекидно отворен.

Невена Ненадовић

- добитница награде
„Др Босиљка Боса
Јовановић"

Први пут ове године, са ци-
љем унапређења родне равно-
правности, „Рудник” увео је и
награду ,Др Босиљка Боса Јова-
новић” за најбољу радницу, а која

је припала струковној аналити-

чарки заштите животне средине
Невени Ненадовић.

- Радим већ девет и по го-
дина овде и велика ми је част што
сам део колектива. Фирма је пре-

познала жене као битан фактор и
награда ми много значи. Прво,

показује да су жене препознате

као равноправне са мушкарцима,

а друго, значи ми јер сам овде

девет година и за то време сте-
кла сам велико образовање кроз
разне обуке и семинаре на које

ме фирма константно слала, јер
је препознала едукацију као зла-
тни кључ успеха - рекла је

Невена.
Иначе, од 465 запослених,

Рудник и флотација „Рудник“ има
52 запослене жене, што је 11

одсто. Како истичу у предузећу,
одлучили су да ову награду

назову по др Босиљки Боси Јова-
новић (1929-2006), докторки опш-

те медицине, која је свој радни

век провела у Дому здравља на
Руднику и у Горњем Милановцу.

- Читав свој живот посветила

је Рудничанима, а они су јој се

одужили спомен-бистом коју су

поставили испред амбуланте До-

ма здравља на Руднику, као једно
скромно хвала за све што је Боса

радила за Рудник и Рудничане.

Од докторке, жене и човека, Боса
је постала легенда рудничког
краја. Са циљем да је сачувамо

од заборава награду за најбољу

радницу називамо ,Др Босиљка

Боса Јовановић” - кажу у преду-

зећу.
Т. Раковић
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Изложба
„Рударке" у
Дому културе
на Руднику

У част Дана рудара, у До-
му културе „Војислав Илић" на
Руднику представљена је и
изложба „Рударке", серија

документарних фотографија о
женама запосленим у српским
рудницима, ауторке Марије
Ђоковић.

Жене у рудницима раде

као инжењерке, геолошкиње,

надзорнице... Попут својих
Једна од изложених фотографија ауторке Марије Ђоковић

мушких колега, обављају послове у свим просторима у оквиру рудника, али не учествују у тешком
физичком раду. Фотографије су настале у руднику на планини Рудник код Горњег Милановца, у
Бору, Сењском руднику и Ресавици.

Серија документованих фотографија „Рударке” је српском издању Националне географије
донела награду „Бест Едит”, као најбоља репортажа међу 40 издања Националне географије у свету.

Изложба ће бити постављена до 16.августа.

Низак број
повреда на
раду

Када је реч о повре-
дама на раду, Илић истиче
да је број повреда низак и

да су, уколико се и десе,
повреде углавном лакше,

најчешће повреде прстију
руку и ногу. Иако је циљ да
их не буде уопште, нагла-

шава да се ради о опасној

делатности у којој до по-

вреда може доћи, али да

се свако чува, професи-
онално и уз сву обезбеђе-
ну заштиту.

Рударски хлеб
са седам кора

Рударство важи за нај-

тежи посао, а у овом се-

ктору ради око 30.000
људи у Србији. У преду-
зећу Рудник и флотација
„Рудник" запослено је њих
465, од тога 166 рудара
(планирано 172) који из
утробе земље, више од
400 метара под улазом и
натписом „Срећно", на 11
степени, ископавају олово

и цинк, па и сребро.

Најбољи рудари имају

плату око 120.000 динара,

док они квалитетни имају
око 90.000. У предузећу

РОЦ Рудник просечна нето

плата је 66.000, што је у
бруто износу 115.000 ди-
нара. У тренутку привати-
зације предузеће је имало
295, а данас има 465 запо-

слених (11 Македонаца,
један из Црне Горе, два из
БиХ и остали из Србије).

Невена Ненадовић

- добитница награде
,Др Босиљка Боса

Јовановић"

Јубиларне награде уручио је генерални директор компаније
Рудник и флотација „Рудник“Ацо ИлићO
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