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"РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА РУДНИК" ПРИМЕР ДОБРЕ ПРОМЕНЕ ВЛАСНИШТВА

Када ПРИВАТНИК
дуплира број радника
Пре 13 година било 295 запослених, а данас их има 430. Стално траже рударе

КОМПАНИЈА

"Рудник
и флотација Рудник"

ове године обележава 65 година постојања и
13 година успешног пословања након приватизаци-

је. Према речима генерал-

ног директора Аце Илића,
циљ је да предузеће остане
узор пословања и пример
успепшог приватног рудника у Србији и региону,
али и да унапреди ефикасност производње и прошири обим посла.
Планови нису мењани
од почетка приватизације
каже Илић. Дугорочна
стратегија подразумева и
даља улагања у истражна
бушења, као и константно обнављање и модер-
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низацију опреме. Брига и
заштита на раду, стално
побољшавање услова рада
и даље унапређење посла
у свим областима један је
од приоритета предузећа.
Настављамо са унапређењем заппите животне средине и издвајањем додатних средстава за пројекте
друппвено
одговорног
пословања, са жељом да и
даље будемо пример добре праксе у Србији.
Ове године навршава
се 65 година постојања
"Рудника" и 13 година
успепшог пословања приватизованог
предузећа
"Рудник". Предузеће "Рудник" је по студијама случаја, резултатима пословања
и истраживању НАЛЕД-а
и УСАИД-овог Пројекта
одрживог локалног развоја, али и Министарства
рударства и енергетике,
Привредне коморе Србије
и Регионалне привредне
коморе, једно од пет најбољих примера приватизације у Републици Срби-

ји. Ово је први приватни
рудник обојених метала
са подземном експлоатацијом после Другог светског рата, а данас једна
од најуспешнијих фирми
у бранши. По завршетку
приватизације преузето је
295 радника, а данас у предузећу ради више од 430
запослених. Конкурс за
рударе је стално отворен.
Константна улагања у
модернизацију, опрему,
ИТ и инфраструктуру, инвестиције у истраживања
ради проналажења нових

рудних резерви, залог су
за
будућност рудника.
Један од главних циљева предузећа је примена
светских искуства најбољих пракси у свим областима пословања, нова,
савремена решења и непрестано унапређење.
Ове године компанија
планира увођење два ИСО
ИСО 26000
стандарда
(друппвена одговорност)
и ИСО 50001 (управљање
менаџментом енергије).
Међу првима смо, а
можда и једини рудник у
-
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РУДНИК ОДВДЈКДДД
ПРЕДУЗЕЋЕ "Рудник и флотација Рудник доо" налази се на плани-

ни Рудник, у истоименој варошици која територијално припада

општини Горњи Милановац. Рударење на једној од најлепших
шумадијских планина траје вековима, а према археолошким истраживањима, руда се вадила још у 4. веку пре нове ере. У средњовековној Србији варошица Рудникбилајезначајантрговачки и
рударски центар са ковницом новца. Модерно рударство почиње
доласком Мише Михаиловића, власника "Рудника" од 1894. до
1 926. године. То је била претеча предузећа Рудник олова и цинка
"Рудник", основаног средином 1952. године.
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Србији који је кроз примену утврђених принципа и
начина рада увео светски
признате системе управљања квалитетом, заппитом здравља и заппитом и
очувањем животне средине наводи Илић.
Генерални
директор
истиче да су у руднику
најбитнији радници на високоризичним пословима.
Најважније што излази
из рудника је рудар и зато се стално предузимају
мере запггите за безбедан
и здрав рад у посебним
условима - истиче Илић.
У "Руднику" сви запослени учествују у сталном
унапређивању програма
и процедура за сгварање
безбедног радног окружења. Одмах после приватизације препознат је значај
безбедности и здравља на
раду као највећа вредност за запослене -
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указује Илић.
У 2014. у истопословања
рији
предузеће "Рудник"
имало је најмањи број
свега
повреда на раду
три, а у годинама пре
приватизације, просек је
био око 35 повреда годишње. Запослени су осигурани 24 сата дневно, потписан је Уговор о пружању
медицинских услуга у
случајевима повређивања
и медицинског збрињава-

-_!______________________________.
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ња запослених са ВМА из

Београда.
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