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НОВО ПРИЗНАЊЕ НА СТАРОЈ АДРЕСИ

Предузеће „Рудник" добитник^граде
за допринос локалној зајф*ицц, а(1ођго
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ВИРТУС награда за филантропиЈу, у категорији за Допринос локалноЈ
заједници у којој компанија послује, додељена Руднику и флотацији
„Рудник" доо
Ново признање пристигло је
на адресу компаније „Рудник". Наиме, 24. марта додељене су
ВИРТУС награде за филантропију. Сваке године „Траг фондација", уз подршку Европске уније
и фондације „Чарлс Стјуарт Мот",
додељује награде за пословне
субјекте и поједнице који су на
најделотворнији, најдугорочнији и
најефикаснији начин подржали
активности или акције које су усмерене на опште добро са циљем промоције и стимулације
филантропије у Србији.
Ове.године је независни жири ВИРТУС-а који чине: Катарина

Обрадовић Јовановић (Министарство привреде), Роберт Чобан
(Со1ог Ргезз Огоир), Ана Тоци
(Саветстраних инвеститора), Радојка Николић (1М1КА Ргезз) и
Ненад Благојевић (портал "Приче
са душом") одлучио да награду у
категорији за Допринос локално)
заједници у којој компанија послује, додели Руднику и флотацији
„Рудник" доо.
На ново призање „рудничани"
нису дуго чекали. Од последњег,
када је 18. децембра на свечаном
делу седнице Скупштине Привредне коморе Србије Аци Илићу, генералом директору преду-
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зећа Рудник, додељена награда
Привредне коморе Србије за допринос оствареним резултатима
у привређивању и унапређење
менаџмента у 2017. години, прошло је тек три месеца. Ново
признање, награда ВИРТУС, за
допринос локалној заједници у
којој компанија послује, додељује
се, стоји у саопштењу инфо-службе предузећа, вепикој компанији
са преко 250 запослених која се
посебно истакла у помоћи при
решавању проблема или потреба
у заједници у којој послује, граду
или региону, имајући свест о значају малих иницијатива и развоја

локалних заједница које нису у
центру збивања, притом покуша-

вајући да им удахну нови живот и
Н, С.
активизам.

