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Ретка приватизација

којајеуспела
Профит рудара на
Руднику знатно повећао
брегзит јер су, после
референдума на Острву,
цене обојених метала
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скочиле за 20 одсто
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Рудник Дан рудара на планини Рудник, где је рударење старо бар две хиљаде година, обележен је бројним манифестацијама. Традиционално су

се окупиле рударске породице пред
улазном јамом у недра планине, подељене су награде заслужнима, а нису изостала ни културно-забавни и
спортски догађаји. Свечаиости је, у

име Владе Србије, присуствовао министар за рад, запошљавање и социјалну политику Александар Вулин.
Том приликом се похвално изразио
о Руднику олова и цинка (РОЦ) :
Кад год истичем да је у Србији
извршена пљачкашка приватизација, уједем се за језик сетивши се овог
рудника. РОЦ је пример једне од пет
најуспешнијих промена власништва
у Србији из друштвеног у приватно.
Како је у надлежности мога министарства и брига о заштити на раду,
онда ме радује податак да у овом руднику имамо само две-три повреде годишње рекао је Вулин.
Више о Руднику олова и цинка дознали смо од директора Аца Илића:
Пре скоро 12 година над главом
нам је висио стечај, 295 радника је било без посла и плата. Приватизацијом
је све кренуло набоље: од 2006, сваке
године остварујемо профит, данас колектив броји 434 запослена, пре свега
производних радника. Међу њима су
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ННннНнННИНнНПннНВе
Милојко Никић прима награду

од директора Илића

хвалнице, плакете, сребрњаци, сатови)
завишегодишњу верноструднику. С 10
година рада у РОЦ-у је 34 радника, с 20
година их је деветоро, 30 година овде је
навршило 12 запослених, а машинбравар Милојко Никић примио је признање за четири деценије верности.
Четири деценије и три године више јер овде сам и занат завршио. Пам
тим добре године, али и време кад
смо морали обуставити производњу,
кад је претио стечај из којег смо се избавили кад нас је, пре 12 година, ку-
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пила београдска фирма „Контанго".

Нажалост, не могу, према важећем закону, у пензију, а радо бих, ваља ми
још пет година радити каже шездесетогодишњи

Никић.
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34 Македонца (ранијих година их је
било чак 98), бивших рудара рудника
Кратова и Злетова. У јулу је просечна
зарада достигла 49.000 динара, а плата најбољег рудара је 96.000 динара
(900долара).
Дознали смо и једну занимљивост:
британски брегзит је био ветар у једра рударима на Руднику. После ре-

Обележавање Дана рудара започело
је прексиноћ отварањем кзложбе „Рударење на Руднику кроз векове". У сали
Дома културе у варошици изложено ј
мноштво предмета из историје рударске делатности, неких и из другог века
нове ере (керамичке рударске светиљке) , писаних докумената из претходних
столећа, комада рудних тела (кварц,
калцит и других), фотографија великог формата из рударског живота. Експонати су из археолошке збирке Музеја рудничко-таковског краја и приватне

захваљујући сребру, данас профит доносе и цинк, олово и бакар, а свега тога има у овој овој планини.
У сали рударског самачког хотела дирекгор Ацо Илић је уручио н аграде (за-

вића, а фотографије су дело Саше Савовића. Бројни посетиоци на изложби су
слушали фру лу Боре Дугића, уз пратњу
хармоникаша Бобана Продановића.
Недалеко од самачког хотела 14
котлића се такмичило у припремању рударског гулаша, а на стадиону
„Младог рудара" одвијао се турнир у
фудбалу у оквиру Радничких спортБошко Ломовић
ских игара.

ферендума на Острву, на Лондонској
берзи је скочила цена злата, а с њом
сребра и обојених метала (цинк, олово, бакар) за око 20 одсто. Пре тачно
годину дана, директор Илић је рекао
за „Политику" да послују позитивно
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колекције мештанина Момчила Пауно-

