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ИСТРАЖИВАЊА ПОКАЗАЛА ДАУ ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУУЗ НОВЕ РЕЗЕРВЕУГЉА ИМАЈУ БУДУЋНОСТ

"Рудник" отвара нове јаме
Очекују нових 400.000 шона. У машинеуложено чакмилион и ио евра
ПРЕДУЗЕЋУ "Рудник" и
флотација "Рудник" на истоименој планини, крову Шумадије, век експлоатације
продужен је за још најмање
захваљујући
шест година
новооткривеним резервама
од 400.000 тона руде! Прошлу годину, тринаесту од
предузећа,
приватизације
обележила су чак три његова
рекорда.

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!
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ПР0ШЛЕ године, рудна рента

према држави износила је око
80 милиона динара, а општини
Горњи Милановац се вратило
32 милиона. Ова средства се
троше искључиво за инфраструктурне објекте у локалној
заједници. Досад су улагана у
водовод на Руднику, градњу
путева каже Илић.
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Прошла година нам је
рекордна по количини од
близу 300.000 тона откопане
руде. Претходни рекорд био

је остварен 2015. када је
откопано 287.000 тона.
Други важан успех су
истражни припремни
радови, од којих зависи
отварање нових рудних
нивоа. У априлу смо
купили нову машинску гарнитуру, која је и
нашла нову руду, а у то
истраживање смо уложили милион и по евра
објашњава Ацо Илић,
генерални
директор
"Рудника".
Нових 400.000 тона
руде је дупло више од
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Тада је било запослено 295 радника,
сада их предузеће има
452. Лане је запослено
30 нових радника. У
нову јединицу истражног бушења примили
смо седам радника, а
ако ове године купимо
још једну машинску
гарнитуру на то место
ћемо примити још девет радника.
Илић каже и да је
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бољим
захваљујући
условима знатно смањен број повреда на
досадашњих познатих
раду. Прошла година
за "Рудник" је рекордрезерви.
на и што се тиче приЕксплоатација новознања: прва награда
откривене руде почеће у
Привредне
коморе
јануару наредне године.
Имамо пуну годину да Ћшииммммммш^тВшЈ^^Ш^^^^^^Ш^ШЈ^^^^Л Србије за друштвено
приђемо том богатом налаПриватизацију ове фирме
од! оворно пословање у групи
2004. године продајом беозишту које се налази око 80
средњих предузећа, главна
међународна награда Европметара ниже од свих наших
градској компанији "Контанго" сви надлежни државни
ске агенције за безбедност и
досадашњих радова. Намучићемо се, али ћемо ископати ту
здравље на раду додељена на
органи оцењују као једну
Малти, као и признање ПКС
од десет најбољих, најусперуду, која је вишеструко премашила улагања
наставља
шнијих у Србији. А до тада је директору Аци Илићу. ■
М.Б0ШЊАК
Илић.
"Руднику" претио стечај.
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