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"Рудник  Контаго" пример успешне приватизације
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Горњи Милановац/Рудник  Једна од најуспешнијих приватизација у Србији
свакако је рудник олова и цинка на планини Рудник, уједно и најбољи пример

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

како се одговорни инвеститори понашају према имовини и запосленима.
Методом јавне аукције одржане у Београду 2004. године "Рудник" је продат београдској
фирми "Контаго" и тако постао први приватизовани рудник обојених метала у Србији.
Рудник "Рудник" на овој планини запошљава више од 400 радника.
Захваљујући улагању у мере заштите знатно је смањен број повреда на раду, а рудник је
награђен и Повељом "28. април", националним признањем које додељује Управа за
безбедност и здравље на раду Министарства за рад.
Занимљиво је да у руднику има запослених рудара из Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Македоније, али свакако, највећи део њих је из варошице и околних места.
Просечне плате се крећу у од 60 до 110 хиљада динара.
Ово предузеће је помогло реконструкцију Дом културе у варошици Рудник, изградњу
водовода, али поправку путне инфраструктуре.
Пре две године, када је Горњи Милановац био погођен поплавама, менаџмент је одлучио да
издвоји милион динара за санацију настале штете, а међу првима су били из овог краја који
су послали два камиона хуманитарне помоћи за Крупањ.
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И рудари овог рудника, обележиће сутра свој дан. Ипак, свечаности почињу вечерас,
изложбом "Рударење на Руднику кроз векове", која ће бити отворена до 15. септембра у
Дому културе на Раднику.
Сутра, на Дан рудара, рудари ће са својим породицама и пензионери обићи јаме и флотацију
уз презентовање механизације и опреме. Потом ће бити додељене јубиларне награде и
одржано такмичење у кувању "Најбољег рударског котлића".
За поподне су предвиђена финална спортска такмичења на теренима колоније Рудник  ФК
Млади рудар, као и концерт КУД "Брђани".
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