Дан рудара на Руднику
Најбољих 20 рудара
награђено ручним
часовницима које
имјеуручио
министар рударства
и енергетике
Александар Антић
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Рудник Прослава Дана рудара Србије уприличена је јуче на планини
Рудник где се руде олова, цинка и
бакра експлоатишу дуже од два миленијума. Домаћин прославе је био
Рудник олова и цинка „Рудник", без
сумње најуспешнији у својој делатности у Србији. Свечаност је отворио Дарко Вукобратовић, власник
компаније „Контанго", у чијем саставу је већ десет година и овај рудник.
Том приликом је изразио задовољство што овде први пут Србија слави
Дан рудара и што се то догађа на десетогодишњицу приватизације.
Потом је министар рударства и
енергетике Александар Антић уручио награде, ручне сатове, двадесеторици (међу њимаиједнажена) најбољих рудара у нашој земљи.
Пре подне сам био у јами Сењских рудника у Ресавици и уверавам
вас да гајим огромно поштовање према рударском послу, јер ти људи на
најтежи начин обезбеђују егзистенцију својих породица, а земљи угаљ,
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нафту и метале. Влада Србије има велике планове у области рударства, јер
та грана је у могућности да знатно допринесе расту националног производа и дохотка. Зато припремамо нови
закон о геолошким истраживањима и
рударству, а радићемо га са стручним
људима који у нашој земљи воде ову
привредну грану рекао је, том приликом, министар Антић.
Генерални директор Ацо Илић је
уручио признања институцијама
које су, у новије време, дале велики
допринос развоју Рудника олова и
цинка. Добили су их: Министарство
рударства и енергетике, Скупштина
општине Горњи Милановац, Рударско-геолошки факултет у Београду,
Рударски институт Београд и Сектор
за ванредне ситуације МУП-а, Одељење у Чачку. Илић је, при томе, истакао да је овде обављена једна од најуспешнијих приватизација у Србији,
после које је у унапређење производње уложено осам милиона евра, удвостручен ископ руде, ушестостручене
зараде рудара и број запослених нарастао од 295 на 420 радника.
На крају да забележимо да је у Руднику олова и цинка јуче био „дан
отворених врата", па је око 500 чланова рударских породица и пензионера посетило погоне. Најзад, као пикантна атракција рударског празника
окретао се под Цвијићевим врхом и
во на ражњу.
Б. Ломовић
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