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НАЦИОНАЛНЕ НАГРАДЕ ЗА БРИГУ 0 БЕЗБЕДНОСТИ
И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

Признања за „Рудник"

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

и „Металац Посуђе"
Национална признања Управе за безбедност и здравље на
раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања за 2015. годину додељена су прошлог четврка предузећу
..Металац Посуђе" и извршном
директору Рудника и флотације
..Рудник" Зорану Недељковићу.
Реч је о награди „28. април" која
се уручује поводом обележавања
светског и републичког Дана
безбедности и здравља на раду,
у више категорија
за правна
лица и предузетнике са мање од
250 запослених, са више од 250
запослених, затим Плакета „28.

-

април" и похвалнице „28. април".
У категорији правних лица и

предузетника са више од 250
запослених, прво место припало
је предузећу „Металац Посуђе",
које је поделило постоље са КБЦ
„Др Драгиша Мишовић" са Дедиња. Милановачко предузеће
награђено је за допринос и резултате у области безбедности и
здравља на раду за 2015. годину,
а награда је уручена техничком
директору „Металац Посуђа" Милану Филиповићу.
На свечаној додели, одржаној у београдском „Атељеу 212",
извршном директору „Рудника"
Зорану Недељковићу уручена је
похвалница за, како је наведено,
изузетан допринос системском
спровођењу и праћењу мера за

безбедан и здрав рад.

-

Предузеће „Рудник" улаже
велика средства у едукацију запослених у области заштите на
раду и безбедности радника, па
је у последње три године забележено у просеку 3,5 повреда
годишње, штоје драстично мање
у односу на период пре приватизације, када је просечно било 34
повреде годишње. Све можемо
да надокнадимо, само не последице тешких повреда и живот које
је непоновљив и само један. Наша мисија и циљ су да се у
наредним годинама број повреда
сведе на нулу - истакао је овим
поводом Недељковић.
М.М.

