НА ГОРЊОМИЛАНОВАЧКОЈ ПЛАНИНИ РУДНИК СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН РУДАРА СРБИЈЕ

РУДАРСТВО ШАНСА ЗА
УБРЗАНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ
Р.нтрална
свеча-

одржана је
I
реновираном
ре који је у потпуности адаптиран и уређен поводом ове свечаности и предат на употребу
мештанима ове варошице.
Свечано пресецање врпце
испред реновираног објекта, уз присуство многобројних званица и мештана,
обавили су председник општине Милисав Мирковић
и Дарко
Вукобратовић,
шст

компанија „Контанго" и „Рудник", иначе
инвеститор грађевинских
радова на овом објекту
културе, уз учешће општине Горњи Милановац.
Током свечане академије награђено је више од двадесет рудара из читаве Србије, а пригодне награде и
признања најбољим рударима у Србији, у 2014. години, уручио је министар рударства и енергетике Александар Антић, који је том
приликом изјавио да су рударство и коришћење минералних ресурса шанса за
убрзани развој Србије.
Министар Антић је нагласио да уз рационално
коришћење минералних сировина и модеран закон о
геолошким истраживањима, и рударство Србије може да привуче инвеститоре
и да управо "нови закон
треба да обезбеди баланс
између интереса инвеститовласник

ра и интереса Србије . Министар је током ове посете
оценио да је Рудник олова
и цинка на планини Рудник
пример успешне приватизиције, која је обављена пре
10 година.
Признање за успешну
десетогодишњу сарадњу са

компанијом

"Рудник"

председнику општине Горњи Милановац Милисаву
Мирковићу уручио је генарални директор компаније
„Рудник" Ацо Илић. Добитници признања су и министар Александар Антић,
као и заслужни партнери и
сарадници ове компаније.
Добродошлицу свим гостима,

захвалност

на

са-

радњи партнерима, као и
срдачне честитке највреднијим рударима са говор-

нице упутио је Дарко Вукобратовић, власник компа-

нија „Рудник", најавивши
филм о Руднику, који су на

веома
начин
креативан
урадили млади аутори са
завршне године Факултета
драмских уметности, дочаравши
свакодневницу и
живот рудара под земљом.
Рудничка успешна компанија за подземну експлотацију руда је поводом Дана рудара организовала више свечаности, које су приређене за запослене раднике, њихове породице и пензионере. Свечана атмосфера поводом овог рударског
празника осећала се у читавој варошици Рудник, у којој су организоване спортске манифестације и друже-
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ња, уз послужење точеног
пива, меса печеног бика са

ражња, звуке трубача...
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