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РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА „РУДНИК" НА ИЗМАКУ 2016.

Година рекорда и признања

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

Пронађено 137.000 тона нове руде, што је за трећину више него претходне године
Како су овогодишњи планови
призводње и прераде руде премашени, предузеће Рудник и
флотација „Рудник" испраћа још
једну рекордну годину у току које
је пронађено 137.000 тона нове
руде, што је тридесет одсто више
него претходне. Као и сваке
године предузеће је инвестирало
значајна средства у истраживања, развој и модернизацију
Рудника. Према речима генералног директора овог предузећа
Аца Илића, 59 милиона динара
уложено је у куповину подземне и
површинске опреме, а значајна
средства издвојена су и за истраживање. Подизвођачи истражног
бушења избушили су 3.085 метара, док је у сопственој режији
избушено 21 .690 метара, чиме је
годишњи план „пребачен" за 14,5
одсто.
Кад се планови донесу у јануару и фебруару чини се да су
веома амбициозни, а кад дођемо
до децембра видимо да смо
планирано успели да остваримо.
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Још је рано за коначне резултате,
али за ових једанаест месеци
резултати су одлични. План производње је испуњен је са 104
одсто, а план прераде са 103,6
одсто истакао је Илић.
Пословни успеси испраћени
су и бројним признањима, а нека
од најбитнијих којим се ово предузеће окитило ове године су
национално признање у области
безбедности и здравља на раду,
Похвалница „28. април", коју додељује Министарство за рад и
запошљавање, борачка и социјална питања, као и награда за
друштвено одговорно пословање
којом је предузеће уврштено међу лидере друштено одговорног
пословања у Србији. Средином
децембра стигла је и награда за
изванредне пословне резултате у
2016. години, допринос развоју
привреде и коморског система од
Регионалне привредне коморе
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Краљево.
Посебно смо поносни на
награде које се тичу безбедности
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и здравља на раду, а томе у прилог говори чињеница да сваке
године смањујемо број повреда
на раду. Ове године смо имали
четири повреде, а према Међународној организацији рада толерантан проценат је два одсто у

односу на број запослених. Предузеће броји 430 запослених,
дакле, испод тог нивоа смо, тако
треба и да остане закључио је
Илић.
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И.Ђурђевић
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