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АЦО ИЛИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ПРЕДУЗЕЋА РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА „РУДНИК"

„Рудник обара рекорде
Рудник и флотација „Рудник" испраћа још
једну изузетно успешну годину када је
пословање у питању, тринаесту по реду од
приватизације предузећа. Годину на измаку обележило је драстично увећање
рудних резерви, улагање у истраживање
вредно 1,5 милиона евра, запошљавање
25 нових радника, и тек шест повреда на
раду. Новооткривене резерве од 400.000

тона

руде

дуплирале су животни век

рудника. Уследило је и сијасет награда, на
челу са првом наградом Привредне коморе
Србије за друштвено одговорно пословање
у групи средњих предузећа, а као круна
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пословања, и највредније признање до
сада, стигло је и чувено међународно признање од Европске агенције за безбедност
и здравље на раду, додељено на Малти.
Лично признање за унапређење пословања и развој менаџмента доб*^ је крајем
године од Привредне комор_ _}5бије генерални директор Рудника Ацо Илић. У
интервјуу за „Таковске новине", Илић се
осврнуо на тростуки рекорд „Рудника"
остварен у 2017, одгонетнуо тајну успешног пословања и најавио планове за
годину пред нама

•

Када се осврнете уназад и
сумирате резултате, шта је
обележило 2017. годину када
је у питању предузеће Рудник
и флотација „Рудник"
Морам да се похвалим да је
одлазећа година рекордна до
сада, посебно када су у питању
три ставке
количина откопане
руде, истражни припремни радови и истражно бушење. Што се
тиче откопане руде, ове године је
постигнут апсолутни рекорд, откопано је близу 300.000 тона руде.
Прошли рекорд је био остварен
2015. године, када је откопано
287.000 тона. Друга ставка су
истражни припремни радови који
су за нас веома битни јер од њих
зависи отварање нових рудних
тела, нивоа итд, и ове године је

-

-

урађено 3.600 метара. Интереса-

нтно је да је претходни рекорд
када су у питању припремни радови остварен 1961. године, тако
да смо тек након пола века достигли ниво наших предака. Трећи и

наЈважниЈИ рекорд постављен је
када је у питању истражно бушење, где смо избушили 38.000
метара бушотина, а прошле године 26.600 метара. До овог
повећања је дошло зато што смо
у априлу купили нову гарнитуру,
машину, која је и нашла ову силну
руду. У истраживање смо уложили 1,5милионаевра.

•

Улагања у истраживања
вредна 1,5 милиона евра су се
исплатила и продужила живот
Рудника. За колико?
Нашли смо око 400.000
тона руде, тај садржај је дупло
већи од наших садашњих резерви, тако да ће се та руда откопавати пуних шест година.
Експлоатација те руде почиње у
јануару 2019. године. Дакле, имамо годину дана да приђемо том
богатом рудном телу, које се
налази негде око 80 метара ниже
од свих наших досадашњих радова, тако да ћемо се намучити,

-

али ћемо ископати руду. Морам
рећи да је пронађена руда више-

струко премашила улагања.
Ипак, морам да се оградим да тих
400.000 тона за наше прилике
јесу велики, али за неки ниво
истраживања у Србији, и у свету,
тојеситно.

•

У септембру сте обележили

13 година успешног
пословања. Колико радника
запошљавате сада, у односу
на 2004, када је извршена
приватизација?
У моменту приватизације,
2004. године, било је запослено
295 радника. Сада предузеће
броји 452 запослена. У току ове
године запослено је 25 нових ра-

-

дника, али с обзиром на то да су
у међувремену неки отишли у
пензију, а на њихова места дошли нови, то је укупно око тридесет радника. У нову једниницу
истражно бушење примили смо 7
људи, а ако будемо купили још
једну гарнитуру у току 2018. године, што нам је у плану. на то
место ћемо примити још 9људи.
• Ова година је рекордна и
што се тиче награда. Поред
бројних „одликовања" стигло
је и међународно признање
Европске комисије за
безбедност и здравље на
раду. Колико је значајна ова

награда?

-

Нећу да омаловажим сва
досадашња признања, јер су подједнако вредна, али најважнија
награда стигла је ове године,
међународно и европско признање за безбедности и здравље на
раду. Међу 42 рада из 23 земље,
само седам предузећа из целе
Европе су добила ово лризнање,
а оно што је најважније истаћи је
да смо ми то признање добили у
области рударства где су ризици
највећи и послови најтежи, зато је
његов значај још већи.
Прегршт награда, предузеће
које „бије глас" најбоље
приватизације у Србији,
задовољни радници. У чему је
тајна, да ли бисте нам
открили рецепт за овако
успешно пословање?
Тајна је у поштеном и те-

•

-

шком раду. Прошло је 13 година,
кад се вратим уназад сетим се
колико је било проблема у првим
моментима након приватизације
и колико тешка борба је уследила. Наш власник је у старту заузео став да ова приватизација
мора бити једна од најбољих,
тако да су и пословодство и синдикат поставили јасне циљеве
да Рудник ради што боље, што
дуже и што успешније. Улажемо
огромна средства у истраживање, улажемо у кадрове, радови
сваке године напредују. Обилазимо руднике и код нас, и у Македо-

-

нији, Бугарској, Шведској, Аустрији... Сваки пут научимо нешто

ново и применимо то код нас.
Иако смо мали рудник у односу
на неке од њих, по организацији
и свим другим мерилима пратимо
их у корак, а када су у питању
безбедност на раду и друштвено
одговорно понашање ту смо
сигурно у светском нивоу. Без
свега наведеног, не бисмо стигли
довде. Имали смо и среће, али
срећа прати храбре.

•

Колико износи „рударски

динар" и да ли сте задовољни
како се троши?
Рудна рента је прошле

-

године износила око 80 милиона
динара, то је према држави, а
општини Горњи Милановац се
вратило око 32 милиона динара.
Ова средства се троше искључиво за инфраструктурне објекте
у локалној заједници, односно
општини, а највише где се руда и
откопава. До сада су улагана у
водовод на Руднику, у изградњу
путева... Задовољни смо како се
троши овај новац јер заједнички и
планирамо.

•

И за крај, какви су планови
за2018?
Планови су остали исти.
Ова година је била преломна,
ушли смо у нове просторе који
омогућавају да на њима нађемо
још већу количину руде. Никада
не зацртавамо амбициозне планове, али сваке године покушавамо да будемо за нијансу бољи,

-
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тако ће бити и сада. Својим за-

посленима, свим грађанима општине Горњи Милановац и свим
добрим људима честитам Нову
2018. годину и желим да у њој
имају пуно среће и здравља.
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Фотографије Симо Марић

Награда Привредне коморе Србије

