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НЕСВАКИДАШЊИ ЕФЕКТИ ЈЕДНЕ ОД НАЈУСПЕШНИЈИХ ПРИВАТИЗАЦИЈА У СРБИЈИ МНОГИМА МОГУ ДА БУДУ УЗОР

Уз руду „копају" и доларе
РУДНИК - Тачно децениЈу
после приватизације, предузеће „Рудник и флотација"
шест пута је повећало плате,
запослило још 125 људи, те
удвостручило ископ и прераду рудс, уз вишсструка
улагања у модернизацију
технологије!
„Рудник олова и цинка",
како се раније звао
столећима уназад, али и сада - најзначајније је српско налазиште ових и, понешто, других
метала. Продајом београдској фирми „Контанго", 23.
ссптсмбра 2004. - када му јс
већ претио стечај - постао је
први приватни рудник са
подземном експлоатацијом
у Србији, после Друтог светског рата. С разлогом сс, дакле, прича са Рудника у пословном смислу - званично
сматра једном од најбољих
приватизација у зсјМљи.

Ацо Илип
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У „РУДНИКУ" ради око 40 печалбара из угашених копова Кратово и Злетово у Македонији. У једном тренутку било их је и двоструко више, али су многи, по
споразуму двеју држава, пензионисани на „крову Шумадије".

-

На дан продаје, у предузсћу јс било 295 запослсних,

тренутно их ради 420, а
имамо и више од 350 захтева за пријем у радни однос.
Маса за плате повећана је са

64.000 на 400.000 долара,
што значи да најбољи рудари зарађују 1.200 зелених
новчаница.
Од октобра
2004, до краја августа ове
године уложено је више од
осам и по милиона долара у

најмодернију мсханизацију,
опрему информациону тех-

ПОДЗЕМНА мрежа ходника у овом руднику дужа је од 60 километа-
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ра! Комплетна производња одјамске експлоатације, до флотације
контролише се са 40 камера, а уведени су и алко-тесгови на улазима
у сва п осгројењ а... Добар, мада наизглед чудан показатељ високе безбедносга рудара на послу је и повратак пацова, који су јаме и ходнике били напусгили 1999, одмах на почетку НАТ0 бомбардовања.

нологију, инфраструктуру...
објашњава Ацо Илић, гене-

- рални

директор рудника.
производње је, истиче, током минуле деценије повећан дупло, па су камарати лане откопали и
Обим

прерадили чак 263.000 тона
руде која се, углавном, извози у Бугарску, а бакарни
концентрат у Кину.
Јсдна смо од ретких приватизованих фирми у Србији
у којој сс профит рсинвсстира у њен даљи развој, уместо
да се новац из ње извлачи ко
зна куда. Улажемо у будућност рудника, геолошка истраживања и проналажсњс
нових резерви руде, па је
прошлс годинс избушсно
тачно 24.711 метара истражних бушотина, што пред-
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ставља апсолутан рекорд у
свеукупној историји преду-

зсћа! Имамо овсрснс рсзср-

ве за најмање још десет година „живота" рудника који је
стекао најважније европске

ИСО 9001 ,
14001 и 18001
наставља
Илић и додаје да „Рудник"
ради по Закону о зашшти
животнс срсдинс. бринс о
локалној средини инвестирајући у инфраструктуру, културу, те не запоставља донације. стипендије. спонзорства...И
М. Б0ШЊАК
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