
СА РУДАРИМА И ВОђСТВОМ РУДНИКА ОЛОВА И ЦИНКА,НА "КРОВУ" ШУМАДИЈЕ,ГДЕ

ЊИМД СЕ ПОСРЕћИЛА
Ову фирму убрајају међу иеш најбољих шрансформација у Србији

ОБАВЉЕНА пре 18

година, привати-
зација предузећа

"Рудник" и флотације
"Рудник" на истоименој
шумадијској планини,
данас се сматра једном
од пет најбољих у Срби-
ји. Економски стручњаци
су сагласни да је прода-
ја успешној београдској
фирми била једна од нај-
ефикаснијих и најпоште-
нијих приватизација.

Овде нема животне
угрожености рудара, за
разлику од времена пре
приватизације, ни њи-
ховог незадовољства. Из
утробе планине ископава
се профит за фирму и до-
бра зарада за запослене.

Иако са "седам кора",

рударски хлеб је привла-
чан и за овдашње млади-
ће, чак и за оне који су
се школовали за сасвим
друге занате.

- Од првог дана радим
без имало страха у јами
"Рудника", у подземним

лавиринтима, на тако-
званом колосеку. По

струци сам електроме-
ханичар за расхладне и
климатске уређаје. Не

жалим се на плату, ни на

услове рада, напротив!
Потичем из рударске
фамилије - весело нам
прича тренутно најмла-
ђи рудар Марко Којић,
текушао у 19. годину жи-
вота.

Рударски и
стручни кадар
овде се стално
подмлађују. То-

не руде олова,

цинка и бакра, понешто
сребра, "извиру" свакод-
невно из дубина више од
400 метара испод плани-
не.

- Претходна година
била је најуспешнија у
историји руд- __

ника, али
■ нажалост
К и најту-
V жнија, јер

је изнена-

У УТРОБИ земље, више од 400 метара испод нат-
писа "Срећно", рударе и печалбари Македонци.
Они су овде више од две деценије, откако су
рудници "Кратово" и "Злетово" у њиховој зе-
мљи билиугашени.
- Било их је 70 2005. године, сада само седам,
остали сууглавном пензионисани, примаји српску

и македонску пензију - каже Ацо Илић.

O
va

j d
ok

um
en

t j
e 

sa
m

o 
za

 in
te

rn
u 

up
ot

re
bu

. R
ed

is
tri

bu
ci

ja
 i 

ko
pi

ra
nj

e 
ni

je
 d

oz
vo

lje
no

 b
ez

 s
ag

la
sn

os
ti 

vl
as

ni
ka

 a
ut

or
sk

ih
 p

ra
va

!
Večernje novosti 14.08.2022 

nedeljaDržava: Srbija

Doseg: 262.592

Strana: 24

Površina: 508 cm2 1 / 2



СЕ ИСКОПАВАЈУ И ПРОФИТ И ДОБРА ЗАРАДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

ПРИВАТИЗАЦИЈА
Лане најусиешнији, али осшали без двојице челника

да преминуо
Дарко Вуко-
братовић, ди-
ректор компа-
није, затим и
наш технички
директор. А они
су били два на-
ша најзначајнија
човека - објашњава Ацо
Илић, генерални дирек-
тор "Рудника". - Током

минулих седам месеци,

испунили смо годишњи
план, са 180.000 тона ис-
копане руде. Почетком
године, цене ових метала
на берзама биле су нам
"савезнице", кад је почео
ратуУкрајини, почеле су

падати. Нарочито цене
бакра, најбољег метала
на свету, јер се користи у

свим делатностима. А це-
не трошкова дивљају... За
шест месеци, експлозив
је поскупео сто одсто, го-

риво 40 одсто. Ипак, по-

слујемо позитивно.
Тренутно има укупно

464 запослена, од којих
су 163 рудари, а потреб-
но је најмање 170. У тре-

нутку приватиза-
ције "Рудник" је

имао 295 запо-
слених.

"Камарат"
Радован Ми-
јаиловић овде
најдуже рудари
чак 40 година

непрекидно! За
најбољу радницу
и овогодишњу до-

битницу награде "Др Бо-

сиљка Боса Јовановић"
проглашена је Милена
Тајисић, која свакод-
невно силази у јамске
лавиринте, а за најбоље
рударе Милош Којић,
Страхиња Недић и Горан
Минић. Њима су припа-
ли и чекови од по хиља-
ду евра.

Ове године у "Рудни-
ку" ће се обележити и
значајан јубилеј - седам
деценија модерног ру-
дарства! ■

У ОДНОСУ на време пре при-
ватизације, кад су се деша-
вале тешке повреде руда-
ра, нажалост и са смртним
исходима, сада се годишње
деси пет-шест, и то лакших.
"Камарати", поштују строга

правила заштите на раду, за
која "Рудник" осим светски
најпрестижнијих сертифика-

та, добија и награде.

- ЈУНСКИ просек плата био је

80 хиљада динара нето. Јул-

ска, која ће бити исплаћена

у августу, биће за десет хи-
љада већа. Најбољи рудари
имају плату око 120 хиљада.
Младе раднике привлачимо

све већим платама - каже
Ацо Илић.
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