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ПРОСЛАВЉЕН ДАН РУДАРА НА РУДНИКУ

Безбедност радника
на првом месту

ПРОСЛАВЉЕН ДАН РУДАРА НА РУДНИКУ

Безбедност радника на првом месту

-

Схватили смо да је рутина највећи неприЈатељ радника и да се повреде дешаваЈу зато што после
одређеног времена забораве на опрезност. Наша јама јесте безбедна, али не сме се заборавити да је то ипак
јама - каже директор Ацо Илић
Прошле године Рудник и
флотација „Рудник" решио је да
обнови прославу 6. августа као

Дана рудара у форми отворених
врата, а том приликом је присуствовало хиљаду људи. На овогодишњој прослави било их је
скоро дупло више, а присуствовали су запослени, њихове породипословни
пензионери,
це,
партнери. Присутни су имали
прилику да обиђу погоне јаме,
флотације и да виде опрему која
је била ван погона.
Ове године, 45 радника је
примило јубиларне награде.
Највише јубилараца било је међу
онима који су овде провели десет
година и то њих 1 5, једно мање је
примило награде за 20 година
верности фирми, шесторо за 15
година проведених у руднику,
петоро за 30 година, троје за 35 и
двоје за 25 година стажа. Овогодишњи куоризитет је што су међу
награђенима била и четворица
рудара из Македоније, пошто је
прва група радника у рудник
дошла у августу 2005. године.
Само их је четворица, пошто је
већина отишла у пензију, а очекујемо да ће њихове млађе колеге
код нас сачекати неке друге јубилеје, па и пензију. У овом тренутку имамо 26 рудара из Македоније, док производна радна
јединица укупно има 162 радника

-

-

рекао Је генерални директор
Ацо Ипић.
Рудник и флотација „Рудник"
сврстава се у ред рудника који
пуно пажње локлањају безбедности радника. Када је реч о заштитној опреми, најновије су
генерације, а присутна је и константна едукација запослених.
Схватили смо да је рутина
највећи непријатељ радника и да
се повреде дешавају зато што
после одређеног времена забораве на опрезност. Наша јама јесте безбедна, али не сме се
заборавити да је то ипак јама.
Довољно је само да падне један
камен величине песнице и да
направи велику повреду. Број
повреда смо свели на минимум.
Прошла година је по том питању
била рекордна у позитивном смислу, чиме се изузетно поносимо.
Имали смо само четири повреде,
а за првих шест месеци ове
године исто толико. Важно је да
се ради о лакшим повредама
додаојеИлић.
Лимита за зараде рудара
нема. Од њиховог рада зависи и
висина примања, па тако плате
могу бити од 100 до 120 хиљада
динара, а ако зараде и више, тим
боље. Конкурс за пријем нових
рудара је стално отворен и недавно је била акција примања помоћника рудара. Одзив није био

-

-

најбољи,

јер се мало њих при-

јавило за посао, с тим што већина
њих није прошла захтевне лека-

рске прегледе.
Кренућемо на агресивније
оглашавање за пријем нових радника, па очекујемо и већи одзив
људи за посао. Што се тиче пословања, за првих седам месеци
ове године, резултати су одлични
и у домену производње и прераде руде. Овогодишњи план је
најамбициознији у историји рудника, на шта смо били присиљени због сталног пада цена
метала, поготову сребра.За последњи месец дана цена олова је
пала драстично, бакра за хиљаду долара, док је сребро постигло
најнижу цену у протеклих пет година. Једино што нас спашава је
релативно висок курс долара,
који све то мало компензује. То је
и разлог што смо ишли на количински висок план производње,
на смањење трошкова на сваком
кораку у чему смо за првих седам
месеци успели. За тај период, у
односу на исти прошле године,
произвели смо и прерадили 15
хиљада тона руде више, чиме
смо план испунили (на годишњем
нивоу он износи 260 хиљада
тона). Надамо се да ће тако бити
и до краја године закључио је
Илић.
Војчо Јовановски из руку ди-

-

Свима по сагп -јубипарци „Рудника"

-

ректора примио Је награду и
захвалницу за десет година рада.
За протекли период, како је рекао, задовољан је условима рада
и гостопримљивошћу мештана.
Сличног мишљења је и његов
колега Игнат Насевски.
Сви рудари су међусобно
слични, јер раде као један. За
разлику од рудника у Македонији
у којем сам радио, овде су услови
за рад сигурнији и бољи изјавио
је Насевски, а његов колега Горан
Радовановић, прерадник у флотацији, додао је: Већина радника је задовољна оним што
добија овде и начином опхођења
послодавца према запосленима.
У последње време много је уложено у заштитну опрему и услове
рада, а и послодавац и синдикат
се труде да то још више унапреде. Увек може боље и више,
мада и садашња ситуација је
врло задовољавајућа.
За три деценије вредног рада
награђена је и Лела Обреновић,
која је изјавила да јој награда
много значи, те да би волела да
је прими и за 35 година стажа, а
потом да оде у пензију.
Иначе, прослава Дана рудара трајала је цео дан, а за бројне
госте није изостао ни бик на
ражњу.
-

-

-

С. Марјановић Ровинац
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Ацо Илић

У ооиласку погона „Рудника
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