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УСПЕШНА Г0ДИНА РУДНИКА И ФЛОТАЦИЈЕ „РУДНИК"

Амбициозни планови за 2016. г.
Иако је план за 2015. годину
је био веома амбициозан, Рудник
и флотација „Рудник" остављају за
собом још једну веома успешну
годину, окићену бројним признањима. Према речима генералног
директора Аце Илића, упркос сталном паду цена метала, предузеће успева да опстане на тржишту,
а још значајније је то што број
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запослених константно расте.
Од јануара до новембра
прерађено је 260.000 тона руде,
тако да је искоришћење негде око
102 одсто. Оно што ми производимо, то су концентрати. Концентрат бакра је испуњен са 93
одсто, концентрат олова са 96, а
концентрат цинка са 100 одсто.
За 2016. годину урађен је исти
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план као и за годину коју испраћамо истакао је Илић и додао
да је недавно повећан број радника у производњи, тако да
производна јединица која је пре
годину дана бројала 140 радника.
сада броји њих 160.
Иначе, 2004, кадаје већински
власник постао „Соп(апдо" из Београда, предузеће је упошља-
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зацију рудника „Рудник" уврстила
у пет најбољих у Србији. Претходно су је и Агенција за приватизацију и друге надлежне
институције прогласиле једном од

најуспешнијих. Такође, ове године је и генерални директор предузећа добио признање „Капетан

Миша Анастасијевић" за најбољег менаџера у региону.
Од свих признања које сам
примио до сада, ово ми је најдраже јер је дошло од представника
универзитета
у
Београду и Новом Саду. Ово признање се не односи само на
пословање, већ и на друштвену
одговорност предузећа, зато што
је Миша Анастасијевић био познати доброчинитељ
рекао је
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вало 294, а сада има 420 радника, што је и један од показатеља зашто је недавна студија
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