„РУДНИК" ОБЕЛЕЖИО 1 0 ГОДИНА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

У МОДЕРНИЗАЦИЈУ
УЛОЖЕНО 8,5
МИЛИОНА ДОЛАРА

Предузеће

и флотација
обележили су у уторак,
23.септембра, 10 година од приватизације. Поводом јубилеја овог горњомилановачког колектива и десетогодишњице
успешног пословања, председник општине

"Рудник

"Рудник"

Мирковић упутио је власнику
фирме Дарку Вукобратовићу и свим запосленима најсрдачније честитке, са жељом
да у наредној деценији њихови пословни
резултати буду још бољи.
Како наводе у „Руднику", ово предузеће
је на дан приватизације имало 295, а данас
Милисав

у њему ради 420 запослених. Од момента
приватизације, па до данас, у модернизацију рудника, инфраструктуру, опрему,
информационе технологоје и механизацију, уложено је више од 8,5 милиона долара.
"Рудник" поседује три ИСО стандарда и у
оквиру своје делатности први је добио потврду овакве врсте. Предузеће има оверене
резерве за минимално још 10 година рада
рудника. Запослени у овом предузећу су
током прошле године откопали и прерадили 263.000 тона ровне руде, што представља повећање од 1 1 1 процената у односу
на 2004. годину, када је предузеће приватизовано.

У истраживање и проналажење нових
резерви руде перманентно се улаже. У току 2013. године избушено је 24.711 метара
истражних бушотина што представља апсолутни рекорд у историји овог предузећа.

Маса за плате радника је од момента приватизације повећана за 6,3 пута, са 64.000
досегла је 400.000 долара. Најбољи рудар
има нето плату од 1 .200 долара.
Спроводећи праксу друштвено одговорног пословања, "Рудник" је укључен у
све активности усмерене на побољшање
квалитета живота на територији општине

Лучани. Помаже и изградњу инфраструктурних објеката и одржавање бројних културних манифестација.
У 2013. години забележено је само седам повреда на раду, што је најбољи резултат у историји овог рудника. У овој години било је укупно три случаја повређивања радника, а циљ пословодства фирме
је да се повреде сведу на минимум.
У "Руднику" брину о животној средини
и поштују законом прописане мере. Дају
подршку и организацијама за заштиту животне средине и пројектима, који се спроводе у оквиру локалне заједнице.

