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МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА РУДНИК И ФЛОТАЦИЈУ „РУДНИК"

Раме уз раме
са Европом
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Европска комисија
за безбедност и
здравље на раду
уручила је на
Малти предузећу
Рудник и
флотација „Рудник"
највеће признање
из области
безбедности и
здравља на раду.
Руководство тврди
да иза награде
стоји добра
приватизација
Април месец је био и више
него плодан месец за предузеће
Рудник и флотација „Рудник", а
обележиле су га награде на локалном, националном и на интернациналном нивоу. Последња и
најважнија награда стигла је
крајем априла, а реч је о престижном признању Европске комисије
на тему „Свеобухватно спровођење безбедног и здравог рада
за све запослене уз сталну примену и допуну Акта о процени
ризика", које је ово предузеће
добило на међународном такмичењу Европске комисије за безбедност и здравље на раду у
оквиру кампање „Здрава радна
места за све генерације". Предузеће „Рудник" је прво и једино
предузеће из Србије које је понело ову престижну награду, и то у
конкуренцији 42 рада из 23 европске земље, већином чланица ЕУ.
Уједно, ово је први пут да је једна
компанија са простора бивше
СФРЈ остварила овакав резултат
у области безбедности и здрав-

ља на раду. Према речима генералног директора Рудника и
флотације „Рудник" Аце Илића,
када су безбедности и здравља
на раду у питању, ово признање
резултат је вишегодишњег улагања у овој области, где је за 13
година уложено 68 милиона
динара.
Улагања су се односила на
обуке, семинаре, брошуре и на
заштитну опрему. Сматрали смо
да наши радници заслужују најбољу могућу опрему која се може
наћи на светској сцени, најбоље
чизме, одела, антифоне, наочаре... Цена те опреме је знатна,
али смо се за њу определили јер
јефтинија опрема не штити раднике од штетних утицаја у руднику. Најважније што изађе из јаме
је рудар и све је посвећено томе.
Већ неколико година смо награђивани од стране Министарства
за рад и запошљавање, борачка
и социјална питања, али се након
тих признања нисмо опустили
рекао је Илић новинарима на конференцији сазваној овим поводом.
Национално такмичење добре праксе у 2016. години спровело је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Управа за безбедност и здравље на раду. Комисија
је у селекцији представника из
Србије, одабрала да на престижном европском такмичењу добре
праксе нашу земљу представљају два предузећа, једно од њих
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је Рудник и флотација „Рудник"

доо. Рад на тему „Успостављање
и унапређење безбедности и
здравља на раду за све запослене кроз практично стручно оспособљавање и свакодневну процену ризика на радним местима",
аутора Зорана Недељковића и
Љиљане Обреновић послат је на

оцењивање у

Билбао, у Шпанију,

где се према одлуци жирија нашао међу седам награђених радова из Немачке, Белгије, Шпаније, Финске, Аустрије и Мађарске.
Сматрали смо великим
успехом што смо се пласирали на
ово такмичење и нисмо гајили
велике наде. Међутим, нашли
смо се међу седам награђених,
као једина држава ван ЕУ. Изузетно смо поносни што се показало да у Србији постоје предузећа
која су способна да се такмиче са
светским предузећима и да та
иста предузећа надмаше по неким аспектима додао је Илић.

-

-

Награда предузећу „Рудник"

додељена је 26. априла на Све-

људи раде морамо да идемо
ризицима у сусрет. Свакодневно
вршимо петоминутну обуку пре
уласка радника у јаму, надзор на
свим нивоима, а успоставили смо
и систем за послове који су
нестандардни и високо ризични.
Поред обука имамо и редовне
провере знања. Поштујемо све

закона, али смо сами почели да стварамо неке механизме и ван оквира закона, све у
циљу да би се људи сваки дан
вратили кући неповређени. Рударство је тешко и деструктивно
и сваки дан је другачији од
претходног. Ми смо препознали
бројне ризике, 120 радних места
са свим штетностима и опасностима које могу да се десе, вршимо и анкете да ли су радници
задовољни новим мерама које
уводимо. Пре приватизације смо
имали 35 повреда годишње, постепено се тај број смањивао, да
би 2014. било три. Циљ нам је да
број повреда буде нула. Нама је
безбедност и здравље на раду
део пословне политике, наш
власник је препознао ово као
профитабилно улагање које се са
економске стране вишеструко
врати закључио је извршни директор Зоран Недељковић.
Иначе, у априлу је ово предузеће добило и награду за друштвено одговорно пословање које
додељује Привредна комора Србије, где је у категорији средњих
одредбе

чаној конференцији Међународне
организације за безбедност и
здравље на раду у Валети на
Малти, а уручена је ауторима рада, Зорану Недељковићу, извршном директору и Љиљани Обреновић, саветници за хемију и
екологију. Рад је обухватио све
оно што је урађено од приватизације, 2004. Као и податке о
затеченом стању, лошој опреми и
условима рада, навикама и
организацији посла, недостатку
квалификоване радне снаге, што
је корак по корак мењано.
Ово је велико признање, и
за нас и за све запослене. Међутим, да није било часне и поштене приватизације која је ставила човека на прво место и доброг социјалног дијалога између
руководства и представника запослених, не би било ни ове награде. Наш власник је препознао
своје запослене као највреднију
ствар у предузећу, јер све може-

предузећа Рудник и флотација
„Рудник" освојио прво место. Такође, 23. априла власнику предузећа Дарку Вукобратовићу уручено је највише општинско признање Златна медаља „Таковски устанак".

мо да надокнадимо сем последице тешке повреде и погибије. С

И. Ђурђевић

-

обзиром на услове

у којима ти

-

-
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Нулта толеранција на алкохол

Резерве за још четири године

Према речима генералног директора Аце Илића некада је у
руднику један од већих узрока повреда рудара била
алкохолисаност.
Синдикат је од нас тражио да уведемо нулту толеранцију
на алкохол, тако да се врши свакодневна контрола на свим
капијама, и ко год буде регистрован на алкотесту он аутоматски
добија отказ. Због тога је отишло много младих и перспективних
људи, али ова мера је свакако утицала на овако добре резултате
-тврди Илић.

-

Три стандарда

-

Ми смо једини рудник који има сва три ИСО стандарда,
9001, 14001 и 18001. Заправо и пре него смо увели стандарде
испунили смо све неопходне захтеве, тако да смо веома лако
добили сва три стандарда и потврдили да се придржавамо
европских начела у пословању, да смо на правом путу за одрживи
развој, за заштиту животне средине и безбедност на раду
истакла је Љиљана Обреновић, саветница за хемију и екологију.

Рудник је почео званично да ради 2. јула 1952, а руководство
тврди да чини све како би му продужило животни век. Тренутне
резерве рудника су око 1,3 мипиона тона што обезбеђује век рудника за наредне четири године, али то не значи да ће у том року
руда бити исцрпљена.
Интересантно је да никада нисмо имали велике резерве.
Пре 20 година ситуација је била слична. Мале резерве су нас
спречавале да планирамо веће инвестиције. Године 1996. требало је увести потпуно нови процес аутоматизације на флотацији, и
тада се потегло питање зашто улагати средства када ће рудник
радити још пет година. Од тада је прошло 21 година, ми смо
нормално радили и опет смо на истим резервама. Дакле, ако нема
истраживања, нема ни наде у будућност објаснио је Илић и
најавио нова улагања за истраживање полиметаличних руда.

-

-
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Зоран Недељковић, Ацо Илић и Љиљана Обреновић
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Престижно признање за безбедност и

здравље

на

раду

