РУДНИК ОЛОВА И ЦИНКА НА "КРОВУ ШУМАДИЈЕ", ДЕВЕТ
ГОДИНА ПО ПРИВАТИЗАЦИЈИ, БЕЛЕЖИ САМО УСПЕХЕ

ЗА РУДАРЕ НЕМА ЗИМЕ
Плаше увећане више од шесш иуша, иа најбољи
коиачи зараде идо 1.200 долара месечно

-

РУДНИК После девет година
од приватизације, ископ у руднику олова и цинка "Рудник"
(РОЦ) повећан је два и по пута. Истовремено, плате су
"скочиле" чак 6,3 пута, па најбољи рудари зарађују и до
1 .200 долара нето, док је бруто
просек зарада око 900 долара.
Ни динар нисмо повукли из
наше инвестиције у РОЦ, напротив, све смо реинвестирали
у његов даљи развоЈ, законит
ископ и екологију тврди Дарко Вукобратовић, директор
београдске фирме "Контанго '
која је већински власник рудо-

-

копа на планини коју

зову и

- кров

многи

Шумадије.

Иначе, Вукобратовић

се први

пут сусрео са новинарима, које
је он позвао у управни зграду,
објашњавајући да том предузе-

ћу

- због

специфичности посла

-

маркегинг није потребан. И за
изостанке одговора медијима
на притужбе мештана Рудника,
који тврде да РОЦ угрожава
екологију тог градића и планине, има оправдање...
У питању је неспоразум.
Ми смо РОЦ приватизовали
2004, када му је претио стечај,
а сада се ни по чему не разликуЈе од сличних рудника у
европским земљама: од стандарда радника, до екологије.
Али, требало је пет година да
то постигнемо, првенствено уз
замену застареле опреме и сти-

-

цање нових навика. Штавише,
запослили смо 200 нових радника, па их сада овде ради 422,
а имамо и 350 молби за нова
запослења. Руду, иначе, извозимо у Бугарску, а бакарни
концентрат у Кину... Због свега тога, одговорно тврдим да
РОЦ није кривац за превелику
присутност арсена у пијаћој
води на Руднику, јер га у нашој
руди уопште нема, али ћемо
учествовати у решењу проблема водоснабдевања, по договору са милановачком општином тврди Вукобратовић.
У Руднику олова и цинка,
подсетимо, ради и 35 рудара из
угашених рудокопа "Кратово"

-

и "Злетово у Македонији. У
једном тренутку, било их је и
више од 80, али су многи упра-

-

во овде и пензионисани сходно споразуму двеју држава...

-

Овдашња мрежа ходника
дужа је од 60 километара кажу генерални директор РОЦ,
Ацо Илић, и извршни директор Зоран Недељковић. Сва
производња, од јамске до флотације, контролише се са 40
камера, уведени су и алко-тестови на улазима у сва постројења, а ове године стекли смо и
три најважнија европска ИСО
М. Б01ЛЊАК
сертификата. ■

-

-

НАЈБ0ЉИ доказ високе животне безбедности рудара је повратак пацова, који су јаме и ходнике Р0Ц били напусгили 1999, током НАТ0
бомбардовања указује Ацо Илић, указујући да је за више од четири пута смањен број повреда на послу. Многе је било тешко убедити да носе гумене чизме и заштитне рукавице, али сада је све другачије, па имамо и уговор са београдском ВМА, која лечи наше раднике, а плаћамо и поподневни рад лекара у амбуланти на Руднику.

-

-

ПРЕДЛ0ЖИЛИ смо
-Горњи
Милановац

општини
да отвори
школско одељење рударске
струке, али за то још нема довољно заинтересованих, иако
би сви ђаци, по успешном завршетку школовања, имали обезкаже
беђен и сигуран посао
Дарко Вукобратовић.

-
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