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ПРЕДУЗЕЋЕ "РУДНИК И ФЛОТАЦИЈА'; ПРВИ ПРИВАТНИ РУДНИК ПОСЛЕ I СВЕТСКОГ РАТА, МЕђУ ПЕТ НАЈБОЉИХ ПРИВАТИЗАЦИЈА

"Копају" све веће успехе

Залихе од 137.000 шона олова и цинка Јараншују оисшанак

-

Предузеће
РУДНИК
"Рудник и флотација" на ис-

тоименој планини "ископава" све веће пословне и успехе у безбедности рудара на
више од 400 метара под површином земље. Најважнији је рудник олова, цинка и
понешто сребрау Србији. Од
23. септембра 2004. кадагаје
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купио оеоградски "Контанго", први је приватни рудник

обојенихметалау Србији после Друтог светског рата. За
светске и домаће надлежне
установе УСАИД, Привред-

комору

ну
Србије, Министарство енергетике, Регионалну привредну комору,
ово је једна од пет најбољих
приватизација у Србији.
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МЕђУ многоброЈним наградама за пословне
успехе и бригу о "камаратима", у "Руднику"
истичу Повељу "28. април", коју му је 2015.
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уручило Министарство за рад, запошљавање и социјална питања. То је национално

признање у области безбедности и здравља
на раду. Регионална привредна комора ових
дана му је доделила награду за изванредне
резултате у пословању и унапређење коморскогсистемау2016.

До приватизације, "Рудник" је био на ивици послов-

ног амбиса. После ње, плате
су шест пута веће, удвостручени ископ и прерада руде.
запослено више од стотину
нових радника, уз стална

улагања

динара. Подизвођачи истражних бушења избушили су
3.085 метара бушотина, за
у

модернизациЈу

технологије и рада.
На дан приватизације,
у "Руднику" је било 295 запослених, данас их је 428.

Током 2016. у основнасредства уложено је 59 милиона

то смо платили 34 милиона динара. У сопственој режији, избушили смо 22.000

метара бушотина, 115 одсто више од планираних.
Пронађено је 137.000 тона
нових залиха руде. Овогодишња производња руде и
њена прерада остварене су

-

са 104 одсто вели директор
"Рудника" Ацо Илић.
Просек гиата је 49.000
динара, рудари најбољи по
учинку зарађују 100.000.
Ове године, десиле су се четири повреде на раду, лакше,
док их је пре приватизације
"Рудника" годишње било
више од 30. Руда се извози
у Бугарску, бакарни концентратуКину. ■
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