ИНТЕРВЈУ: ДАРКО ВУКОБРАТОВИЋ

Нема магије,

само

добро радимо

Љ. Јовановић
Рекли сте приликом нашег сусрета са Вама да је „Рудник"
(овде мислим на потпуни назив
Ваше фирме, ако то у коресподенцији не смета, из разлога
једноставнијег општења) у време приватизације практично
био у стечају: Да ли сте Ви
мађионичар? Конкретно шта
сте урадили?
Стечајни поступак је био у
току а да ми то нисмо знали у
тренутку када смо на аукцији Агенције за приватизацију купили
70% предузећа „Рудник". Стечајни поступак су покренули повериоци који нису могли да наплате
потраживања и који су желели да се
преко принудне продаје имовине
предузећа кроз стечајни поступак
наплате. Нисмо применили магију, само смо обезбедили новац
и исплатили повериоце и тиме
сачували имовину предузећа које
смо купили. Укупна дуговања, према повериоцима и радницима,
износила су 4 милиона долара.

•

-

сте да је данашњи „Ру• Реклиопремљен
по стандард-

дник"

има
најбоље опремљених
рудника Европе. Односи ли се
то на техничку опремљеност
рудника, као и на продуктивност и радне услове рудара?
Када кажем да је наш „Рудник" једнак најсавременијим рудницима са металичним рудама
у Европи, онда имам у виду све:
опремљеност рудника, управљање, организацију посла, заштиту
радника, продуктивност, радне
услове, обученост радника и менаџера...

-

Када смо већ код продукти•вности,
зна се да је проценат
руде у количини ископаног
материјала доста низак. Којим
онда поступком рада надокна-

ђујете то?

-

Наш „Рудник" је познат као
рудник са сиромашним садржајима метала у руди и великим бројем малих рудних тела, што
искључује употребу високо ефикасне рудне механизације. Ове
недостатке надокнађујемо организацијом рада и изузетном дисциплином приликом откопавања,
где разблажење, наше и онако
сиромашне руде, сводимо на

минимум.

•

Колика је годишња производња вашег „Рудника" и шта
све производи?
Производимо три врсте
концентрата: концентрат олова,
цинка и бакра. Грубо производимо око 1.000 сувих метричких
тона ових концентрата месечно
или 12.000 годишње.

-

•

Пре доста година се говорило

да постоји технологија за
прераду јаловине. Да ли тако
нешто Ви планирате и да ли се
тако нешто у савременом рударству ради?
У модерно доба, када нема
нових круцијалних налазишта метала у свету, све више се прича о
преради јаловине, као алтернативном извору ових сировина.
Вероватно ће то ускоро и бити
могуће. Ми пратимо информације
о овом питању са великим интересовањем и надамо се да ћемо
у скоријој будућности бити у могућности да прерадимо нашу јаловину.

-

• Да ли ваши рудари примају
топли оброк, имају ли плаћене
путне трошкове до посла и с
посла, исплаћује ли им се регрес за годишњи одмор и да ли
имају и друге бенефиције у
односу на остале раднике?
Наши рудари имају топли

-

оброк, организован превоз, регр-

ес за годишњи одмор. Осим овога, наши радници су 24 сата
осигурани, исплаћујемо линеарно
исту суму свим запосленима за
Божић и Ускрс, како би што лепше провели празнике са својим
породицама.
Имамо уговор са ВМА, преко
које омогућавамо нашим радницима најбољу здравствену заштиту у Србији. Организовали смо
рад лекара у стационару МЗ и
тиме обезбеђујемо основну здравствену помоћ и заштиту нашим
радницима и свим мештанима
МЗ Рудник.
Упућујемо наше раднике на
стручну обуку и усавршавање,
семинаре и присуство сајмовима
у земљи и иностранству у циљу
њихове боље информисаности и
образовања.

•

Издвајате доста новца за све
видове помоћи, често сте спонзори многих приредби, појединаца па и самог места
Рудника... Чиме се руководите
када дајете новац и за оно што
не морате или на неки начин
нисте у обавези?
Покушавамо да дамо новац
онима којима је највише потребан, некада је то тешко одлучити, јер је новац данас у Србији
многима потребан. Сматрамо да
је опет дошло време да неко кад
може, треба и мора да помогне
онима којима је та помоћ неопходна.

-

Ни Ваш „Рудник" свакако није
•неисцрпан,
имате ли податак о
рудним резервама „Рудника"
са Рудника, с обзиром на
чињеницу од када се налази у
експлоатацији?
Када смо приватизовали
„Рудник", резерве су биле око
600.000 тона руде, што би за да-

-

нашњи ниво производње било
довољно за тек нешто више од
две године, данас имамо оверене
резерве од 2,2 милиона тона или
за скоро 9 година рада. Великим
улагањем у геолошка истраживања успели смо да подигнемо
рудне резерве и да продужимо
век „Руднику" и купимо додатно
време за нова истраживања.
Основни принцип којим се руководимо јесте да годишње пронађемо бар онолико тона колико
откопамо. Наравно, свесни смо да
у једном тренутку неће више бити
нове руде, али лично сматрам да
је тај тренутак још увек веома
далеко од нас и да ће нас овај
„Рудник" све надживети, иако се
овде руда експлоатише од праисторије...

• Колико смо приметили, имате
рударство и наше руднике у
„малом прсту", па Вас молимо
да нам кажете нешто о вашој
струци?
Ја сам по вокацији економиста, дипломирао сам на Економском факултету у Београду.
Игром случаја, мој први и једини
посао пре овога био је за велику
швајцарску фирму, која је лидер
у овој области и највећи трговац
на свету берзанским производима. Имајући у виду заступљеност олова, цинка и бакра на
територији бивше Југославије,
кроз посао сам се уско специјализовао баш за руднике ових
метала. Четрнаест година сам радио за интернационалну ко-мпанију. Након тога, последњих
десет година водим своју фирму
и преко ње рудник „Рудник".

-

Дарко Вукобратовић је директор

и сувласник

компаније Контанго, која је 100% власник
„Рудника" на Руднику. Како је „Рудник" са Рудника,
од фирме која је била у стечају, постао једна од
најпрофитабилнијих фирми у нашој општини, шта

данас и колико ради „Рудник", до када ће да ради,
да ли ће у будуће прерађивати јаловину и још о
нечему везано за ову фирму разговарали смо са
господином Дарком Вукобратовићем

