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dobitak 40 miliona dolara
Tрогодишња експлоатација рудног тела „Т“ донела Басену добар профит

У време када је почињала његова експлоатација, пре нешто мање од три године, било 
је тешко убедити јавност, па чак и неке од руководилаца у Рударско-топио ни чар ском ба-
сену Бор, да је откопавање рудног тела „Т“ и то применом нове методе, више него исплати-
во. Данас, по завршетку његове експлоатације и чистој заради од 40 милиона долара коју 
су компанији донели бакар, злато и сребро одатле, свима је јасно да је реч о, не само руд-
ном телу са богатом рудом, већ и о изузтено профитабилном лежишту. 

РТБ. – Рудно тело „Т“ рађено 
је новом методом која се слободно 
може назвати борском. Отворен 
простор осигуран анкерима моја 
је замисао коју су успешно реали-
зовали рудари Јаме, пословође и 
инжењери, али и двојица профе-
сора са Рударско-геолошког фа-
култета у Београду – проф. Петар 
Локин и проф. Радојица Лапчевић. 
Тешко је, сећам се, било избо-
рити се за нешто ново што у пер-

спективи треба да донесе уштеду 
компанији, али данас сам поносан 
– каже генерални директор РТБ-а 
Благоје Спасковски.

Објашњава потом да је 
уобичајена пракса да се по завр-
шетку експлоатације откопани про-
стор  запуни или сувим или влаж-
ним материјалом, односно заси-
пом из флотације. Борска метода, 
међутим, искључује запуњавање. – 
Да смо радили по старој методи 

и запуњавали откопани простор 
бетоном или било којим другим 
засипом, по старим пројектима, 
наш остатак би био свега два ми-
лиона долара. Овако, уместо два, 
зарадили смо целих 40 милиона 
долара! – истиче Спасковски. Уз 
то, први човек РТБ-а посебно нагла-
шава и чињеницу да је борска метода 
откопавања донела додатну сигур-
ност рударима који раде 720 метара 
под земљом. Није било ниједне по-

вреде, а камоли неке веће несреће.
Рудно тело „Т“ је, напомиње, 

најбогатије лежиште које је у РТБ-у 
експлоатисано у последњих 35 – 40 
година. Откопано је око 250 хиљада 
тона руде, богате и сиромашне, и 
дато око 8.500 тона бакра. У богатом 
делу лежишта извађено је око 150 
хиљада тона руде у којој је у про-
секу било 5,5% бакра, а остатак је 
сиромашнија руда која садржи један 
проценат бакра. 

Г.Т.В.
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Нови магазин: Реиндустријализација Србије
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Пре доласка новог менаџмента 
на чело компаније 2008. године, Ру-
дарско-топионичарски басен Бор по-
словао је са губитком од 48 мили-
она долара; две године касније, 2010, 
РТБ је остварио добит од 35,5 мили-
она долара. Да не буде недоумица, 
тај велеобрт у пословању остварен је 
уз практично исту цену бакра: 2008. 
тона бакра коштала је седам хиљада, 
а 2010. око 7.500 долара. Ово је 
кључни аргумент који Благоје Спа-
сковски, генерални директор бор-
ског комбината, истиче када жели да 
илуструје напредак у пословању, тј. 
вођењу фирме. 

Наиме, РТБ Бор је још већу добит 
остварио 2011. и 2012. године - близу 
42, односно 56 милиона долара, али 
је тада цена бакра била нешто виша: 
претпрошле године 8.800, а прошле 

8.000 долара по тони. Додуше, гу-
битак је направљен и у првој години 
Спасковсковог мандата, 2009. од 47 
милиона долара, али је тада цена 
бакра била свега 5.100 долара по тони, 
а то је и била година стабилизације 
производње пошто се, како истиче 
наш саговорник, у рударству ствари 
не могу преко ноћи променити. 

На чело РТБ Бор наш саговорник 
је дошао 1. новембра 2008. године 
из иностранства, где га је посао ди-
ректора сопствене извођачке фирме 
одвео. Био је то заправо његов по-
вратак на чело комбината са кога је 
смењен након промена октобра 2000. 
године. За тадашњу владу Спасков-
ски везује и преокрет у државној 
стратегији за РТБ Бор.

„Све до средине 2009. године, 
поступак реструктурирања фирме 

био је у функцији припреме за 
приватизацију“, каже генерални ди-
ректор РТБ-а. Када је, наиме, почет-
ком двехиљадитих донета одлука о 
приватизацији, ситуација у „Бору“ 
није била сјајна. И сам Спасковски 
набраја: „високе обавезе према бан-
кама, добављачима - тада чак 735 раз-
личитих добављача, а сада свега 100 
- и другим партнерима из пословања 
до 2008. године; кумулирани 
вишегодишњи губици, угрожена ру-
дарска производња због нераскри-
вених рудних лежишта, ниска цена 
бакра и велико загађење. Стога је 
став тадашњих државних органа био 
да држава на себе преузме све дугове, 
а да купац брине о инвестицијама. 

Међутим, по свој прилици под 
утицајем неуспешних покушаја 
приватизације влада мења стратегију 
и, како каже Спасковски, „од сре-
дине 2009. године реструктурирање 
улази у квалитативно нову фазу“. 
Тада су, наиме, „надлежни државни 
органи донели одлуку да се подржи 
нови инвестициони циклус на целој 
производној линији и тако подигну 
перформансе РТБ Бор, да се затечени 
дугови квалитетно регулишу и након 
тога формира ново, јединствено 
предузеће у државној својини“. 
Према речима Спасковског ове су 
одлуке биле „од суштинског значаја 
за пословну консолидацију РТБ 
Бор, јер је најзад прихваћена наша 
аргументација да су производња 
бакра и племенитих метала у соп-
ственим капацитетима и комплетно 
располагање ефектима њихове 

продаје стратешки значајни за државу 
Србију, а самим тим и за РТБ Бор“.

Такође, додаје, „уважено је да пар-
тнер држави у евентуалној будућој 
приватизацији РТБ Бор треба да буде 
само фирма која је у свету потврђена 
као велики произвођач, прерађивач 
или трговац бакром и племенитим 
металима, а никако неки од амбици-
озних, сада већ пропалих, домаћих 
тајкуна или чудних бизнисмена 
сваштара из иностранства“. И, ко-
начно, „схваћено је да су рудне ре-
зерве бакра и злата које експлоа-
тише РТБ Бор, једне од ретких, али 
значајних компаративних предности 
Србије и да је општи интерес да се 
у што краћем року обезбеди масовна 
и модерна производња и њихова пот-
пуна валоризација“.

Тако је у Бору започело велико 
„производно и техничко-техно-
лошко реструктурирање чији је циљ 
била набавка нове рударске опреме, 
модернизација флотација бакра у Ве-
ликом Кривељу и Мајданпеку, а си-
гурно најважније, изградња нове то-
пионице и нове фабрике сумпорне 
киселине у Бору. Посебно су ове 
последње ставке морале да донесу не 
само економско-финансијске, него и 
еколошке ефекте“, истиче Спасков-
ски. 

Посебно се око топионице и по-
дигла велика „фрка“. Зашто градити 
топионицу и нарочито фабрику сум-
порне киселине пре развоја рудар-
ства? „Определили смо се за овакав 
редослед како бисмо што пре спре-
чили даље тровање грађана“, одго-
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Дуг 860 милиона евра
Укупни дугови Рударско-топионичарског басена Бор у овом тренутку 
износе 860 милиона евра. Али, како каже директор Спасковски, сви су они 
настали пре 2008. године, а неки су стари и више од 40 година.

„Дугови евидентирани у пословним књигама и у ванбилансној евиденцији 
РТБ Бор настајали су више деценија и у различитим условима пословања. 
Њихова генеза је различита, као и разлози за задуживање. Генерално, 
базни део некадашњег РТБ Бор, а то су садашња предузећа која чине РТБ 
Бор групу, сукцесивно се задуживао, како за сопствене потребе, тако и за 
прерађивачке фабрике које су у међувремену приватизоване, али и за 
бројне инфраструктурне објекте у граду Бору, па чак и за потребе од 
ширег државног и локалног значаја”, објашњава Спасковски. У ту суму 
улазе сви дугорочни инвестициони кредити из Париског и Лондонског 
клуба поверилаца, као и губици које је „Бор” остваривао током блокаде 
следећи налоге државног врха који нису водили рачуна о интересима 
предузећа. Поред тога, и сам РТБ добијао је у том раздобљу сировине које 
није плаћао, па је тако до данашњег дана грчком бизнисмену 
Митилинеосу остао дужан 4.430 тона бакра.

1. Повећање производње;

2. Смањење трошкова за трећину;

3. Позитивно пословање;

4. Откривање рудника из сопствених извора 
финансирања, а не из инвестиционих кредита као 
до 2000. године;

5. Исплаћивање 11,5 милиона евра дугова од пре 
10-15 година мештанима из околних села од којих 
су одузимане земља и куће и радницима на име 
повреда;
6. Враћање Народној банци Србије дуг у злату (500 
кг) направљеног још 1996. године; 

7. Запошљавање око 1.000 нових радника;

8. Просечна нето плата од 70 хиљада динара;

9. Редовно плаћање пореза и доприноса, укупно 
2,4 милиона евра месечно; редовно плаћање 
трошкова за електричну енергију - 2,3 милиона 
евра месечно (као и остале енергенте, рецимо, 
нафту, три милиона евра месечно); 

10. Храброст да се после 60 година крене  у 
изградњу нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине.

Успех у 10 тачака

Нови магазин: Реиндустријализација Србије

Према десетогодишњем бизнис-плану РТБ 
Бор би до 2021. године требало да оствари 
зараду од 2,2 милијарде евра, а после 
враћања свих старих и нових дугова чист 
профит од 1,1 милијарду евра, истиче 
током разговора за Нови магазин Благоје 
Спасковски, генерални директор 
компаније

Пише: Мијат Лакићевић
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вара Спасковски. Затим је оспоравана 
сама технологија. „Технологију нисам 
одабрао ја“, наставља наш саговор-
ник; „технологију је испред EDC - 
државне банке Канаде и инжењеринг 
компаније SNC Лавалин одабрао 
Тим Смит, председник међународне 
федерације металурга, који је овде, 
у Бору, јавно на телевизији образла-
гао своју одлуку. Узгред, од седам 
постојећих технологија, ова која је 
изабрана примењује се данас у више 
од половине топионица у свету.

Када је та прича легла појавиле 
су се тезе – о томе је и Нови мага-
зин пре неколико бројева писао – 
да за нову топионицу неће бити 
довољно квалитетног концентрата 
бакра. Технологија нове топионице – 
која би према плану требало да буде 
завршена до краја ове године – зах-
тева, наиме, годишње 400.000 тона 
концентрата са најмање 20-21 одсто 
метала по тони концентрата да би 
произвела 80.000 тона бакра, колики 
је њен капацитет. Од 180.000 тона 
концентрата, колико је РТБ произвео 
прошле године, само 100.000 тона 
било је задовољавајућег квалитета.

Спасковски одлучно одбија све 
ове критике. Када је о квалитету кон-
центрата реч, Спасковски каже да је 
у питању менаџерски потез, односно 
техно-економска тактика. „То је моја 
специјалност. Ми већ сада можемо 
да произведемо и много више кон-
центрата високог квалитета, али то 

не радимо зато што се подизањем 
садржаја бакра истискује пирит, а 
пирит у себи носи злато. Дакле, кад 
у топионици прерађујемо концентрат 
слабијег квалитета, добијемо већу 

количину злата; тако смо прошле 
године произвели тону злата, што 
нам је донело 58 милиона долара. 
Да смо дали концентрат са 22 одсто 
бакра произвели бисмо свега 600 ки-
лограма злата.

Произвели смо и 5,4 тоне сребра, 

које такође има високу цену, и оства-
рили приход већи од пет милиона 
долара, затим одређене количине пла-
тине, паладијума, иридијума, селена... 
Део квалитетног концентрата извоз-
имо у немачку компанију Пирдоп. 
Прошле године смо организовали не-
колико маршрутних возова и то на-
платимо чим пређу границу. Ква-
литет се „упеглава“ са економијом, 
објашњава своју пословно-техно-
лошку филозофију Спасковски.

Наш саговорник, додуше, признаје 
да је „бизнис-планом предвиђено да 
2014. буде произведено 320.000 тона 
концентрата“, дакле мање него што 
је потребно за пуно искоришћење 
капацитета нове топионице, али 
не види у томе никакав проблем. С 
једне стране, колико ће новој топи-
оници бити потребно концентарата 
зависи од дужине њеног уходавања – 
мада верује да ће већ на истеку другог 
тромесечја све бити на свом месту – а 
с друге, ако и буде недостајало сиро-
вине, неће бити никаквих тешкоћа да 
се она набави на тржишту. 

С тим у вези – уз напомену да је, 
кад је 2008. дошао затекао „бунаре“, 
односно потпуно неекономично и 
нестручно експлоатисане руднике - 
Спасковски наглашава резултате који 
су у последње 3-4 године постигнути 
управо у рударству. Примера ради, 
рудно тело „Т“, откривено у време 
садашњег менаџмента, са садржајем 
бакра 5,5%, донело је 40 милиона 
долара добити. Прошле године иско-
пано је такозване раскривке, тј. земље 

коју је потребно уклонити да се дође 
до руде, пет пута више него 2008. 
године (33,1 наспрам 6,7 милиона 
тона), док је производња саме руде 
удвостручена (14,4 према 7,7 мили-
она тона). 

Ипак, највећи проблем у овом 

тренутку су – инвестиције. 
За комплетан завршетак топио-

нице и фабрике суморне киселине, 
дакле уз пратеће објекте (фабрика 
за прераду отпадних вода, флотација 
шљаке, енергана, репарација старе 
опреме...) са локалним радовима 
(пројектовање и изградња објеката, 
монтажа опреме) и урачунатим 
досадашњим улагањима у рударску 
опрему, потребно је око 350 милиона 
евра. 

За отварање новог рудника крајем 
2014. године, чиме би се у потпуно-
сти обезбедио концентрат из соп-
ствених сировина, потребно је око 
100 милиона евра. Али, Спасковски 
каже да за све то већ има решења. О 
некима у овом часу не жели да говори, 
чувајући их као пословну тајну, а оно 
што „увек остаје“ то је партнерство 
са неком страном компанијом, за 
шта по речима Спасковког већ влада 
велико интересовање, мада он лично 
не преферира ту опцију. 

Борски адути су рудне резерве 
за 200-300 година и у овом часу пет 
рудника који чекају отварање. Друго, 
садржај метала у борској руди сасвим 
је пристојан за данашње услове када 
се отварају рудници са 0,28 % бакра 
у руди. Борски басен, каже Спа-
сковски поседује руду са 0,33-0,34 
одсто бакра у Бору, а у Мајданпеку 
0,44 одсто, без злата. Када се злато 

„преквалификује“ у бакар, садржај се 

пење на 0,36 одсто у Бору и 0,46-0,47 
одсто у Мајданпеку. 

Према десетогодишњем бизнис- 
плану, од 2011. до 2021. године, 
РТБ Бор би у овој деценији тре-
бало да оствари укупан профит 
од 2,2 милијарде долара. Након 
враћања свих старих, као и нових 
комерцијалних дугова, РТБ би тре-
бало да оствари профит од 1,1 
милијарду долара. Такође, ова рачу-
ница показује да је будућа производња 
у РТБ Бор рентабилна већ са ценом 
бакра од 5.500 USD/t. „А цене бакра 
ће бити много веће у наредном пери-
оду, верујте ми“, закључује на крају 
Благоје Спасковски.

Благоје Спасковски

Показатељи пословања РТБ Бор
Показатељ 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Раскривка (у мил. тона) 6,711,1 15,3 28,8 33,1

Руда (у мил. тона) 7,7 9,9 10,7 12,3 14,4

Концентрат бакра (т) 128.000 144.000 151.000 172.000 213.000

Бакар (т) 18.550 18.900 21.200 25.250 32.220

Губитак/добит (у мил УСД) -48,1 -47,9 +35,5 +41,7 +56,0

Цена бакра (УСД/т) 6.950 5.150 7.550 8.820 7.950

Poslovanje RTB-Bor za period od 2003. do 2012. godine

2003.god. 2004.god. 2005.god. 2006.god. 2007.god. 2008.god. 2009.god. 2010.god. 2011.god. 2012.god.
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РТБ. – Веома сам оптимистичан 
када је реч о рударству у Бору, по-
себно након што сам прочитао чланак 
објављен у светском часопису „Mining 
journal”. Текст који су написали 
инжењери из РТБ-а (господа Жикић, 
Стојадиновић и Пантовић) говори о 
напредовању ваше компаније. Зато 
ћемо данас говорити о представљању 
Србије и Бора у свету, односно по-

вратку српског бакра и српског ру-
дарства у трку на међународном 
тржишту. Притом је веома значајно 
да друштвено одговорно пословање 
ствара бољу слику српског рудар-
ства у свету. РТБ је важна компанија 
и, ако усвоји друштвено одговорно 
пословање као један од примарних 
принципа, онда ће и остале у Србији 
следити тај пример. Однос који РТБ 
гради са вашом заједницом, такође 
је од велике важности и дефинисаће 
његову успешност. Увек се мора по-
штовати веза између компаније и 
државе, локалне заједнице и невла-
диних организација. У групи друшт-
вено одговорних компанија има пуно 
банака, финансијских институција, 
али не и рударских предузећа. 
Међутим, потребна је индустрија 
која ће моћи да води развој Србије 
у будућности, а то је рударство. Од-
рживи развој значи радити интели-
гентно у рударском сектору, што је 
тешко јер подразумева заштиту око-
лине, сигурност и здравље људи, про-
сперитет локалне заједнице. Тиме 
што ће се придружити овој глобалној 
иницијативи, РТБ ће помоћи и 
стварању боље слике Србије у свету.

Ово је, између осталог, истакао 

Вилијам Инфанте, стални представник 
Уједињених нација у Србији, 12. априла 
у Клубу РТБ-а у Брестовачкој Бањи, на 
презентацији под насловом „Друштвено 
одговорно пословање”. Скупу, који је от-
ворио генерални директор Рударско-то-
пионичарског басена Бор Благоје Спа-
сковски, осим менаџмента компаније 
присуствовао је и велики број басен-
ских стручњака. Челни човек комбината 
бакра је најпре изразио задовољство 
што је господин Инфанте други пут за 
непуну годину дана (прва посета била је 
у септембру 2012.) поново у Бору. Додао 
је и да је гост светског гласа који је бора-
вио у многим земљама - „силама” када је 
реч о бакру (Индонезија, Монголија), а у 
Србији је од 2001. године. 

-Треба искористити све што је од 
помоћи, нарочито када такав човек 
дође добровољно и пренесе своја ис-
куства маси од 400 људи, углавном 
дипломираним инжењерима рудар-
ства и металургије, економистима, 
правницима. И обични људи и сви 
овде присутни требало би да схвате 
-природно богатство није власништво 
само оних који раде у предузећу, него, 
пре свега, општине, а онда реги-
она, па и државе. Уколико је фирма 
друштвено одговорна, а ми сматрамо 
да то јесмо, онда се мора осетити 
бољи живот. Да не наводим све при-
мере који су се догодили у претходне 
четири године, почев од изгледа града, 

па до онога што се дешава у Меди-
цинском центру. Полако се прибли-
жавамо пракси светских компанија. 
Људи то морају брже схватати, како 
бисмо и ми брже радили. Јер, уколико 
се бавимо одговорима на питања да 

ли је требало кречити зграде, пра-
вити фонтане, инвестирати у поро-
дилиште или не, губимо време. Дајте 
да то губљење времена претворимо 
у време стварања. Онда ћемо брже 
ићи напред, не само ми у Србији који 
смо везани за рударство него и они 
за пољопривреду и енергетику с об-
зиром на то да је Влада определила 
стратегију будућег развоја државе 
која иде у ова три правца – нагласио 
је Спасковски. 

Од предстојећих задатака комби-
ната бакра посебно је истакао, пре свега, 
завршетак нове топионице, али и радове 
у „Церову” и Руднику бакра Мајданпек. 
– Застој у реализацији пројекта 
реконструкције топионице и изградње 
нове фабрике сумпорне киселине 
настао је зато што су господа из SNC 
Лавалина, Ототека и Енергопројекта 
каснили у пројектовању. Уз изузетно 
ангажовање нас неколико, убеђен 
сам да ћемо следеће недеље добити 
дозволе, јер је „четири камиона” 
пројеката било потребно за све ово. 
Завршићемо нову топионицу, али са 
другачијом организацијом и новом 
динамиком. Да бисмо сустигли оно 
што касни, морамо радити у три смене. 
Такође се до краја године мора завр-
шити и „Церово”, и то пребацивањем 
половне опреме из Мајдапека. РБМ 
ће добити нове булдозере, а стари 
млинови ће бити репарирани и онда 

ћемо дуплирати капацитет на 5,6 до 
шест милиона тона бакра. Ремон-
том примарне дробилице у „Великом 
Кривељу” већ смо прешли десет ми-
лиона тона (пројектовани капацитет 
је 8,6 милиона тона), а убеђен сам да 

ћемо премашити десет, па и 12 ми-
лиона тона. У Мајданпеку се очекује 

„подизање” капацитета на шест ми-
лиона тона и почетак реконструкције 
Флотације. РБМ би требало да ду-
плира производњу на основу веће пре-
раде и повећања садржаја бакра са 
садашњих 0,22-0,24 на 0,42-0,43 про-
цента. Јама отвара рудно тело „Т-1 – 
Т-2” и „држи” производњу на 500.000 
тона. Очекујемо и долазак Чилеанаца, 
како бисмо дефинитивно кренули у 
разраду „Борске реке”.

Челник Басена је потом подсетио 
на још неке делове из бизнис-плана 
предузећа у наредном периоду који ће, 
свакако, допринети да РТБ још више 
ојача статус друштвено одговорне рудар-
ске компаније - од седам милиона тона 
раскривке 2003. године, лани се дошло 
до 47 милиона тона, док се ове очекује 
повећање за још 10-15 милиона тона. 
Пре пет година комбинат бакра је за-
бележио губитак из текућег пословања 
од 58 милиона долара, а минуле добит 
од 46 милиона „зелених новчаница”. 

Разлика од 108 милиона долара је, по 
његовој оцени, фантастичан, али не и 
задовољавајући резултат. 

- Наш задатак је да ове године дамо 
40.000 тона бакра, следеће 55.000 тона 
и онда ћемо у делу производње, при-
хода и нето-прихода показати да смо 
стварно друштвено одговорни, али и 
вратити поверење које нам је Влада 
указала и помогла гаранцијама код 
банака и Фонда за развој. Морамо на-
ставити да 2015. и 2016. из сопствених 
сировина произведемо преко 75.000 
тона бакра, а 2018. године 80.000 тона, 
како бисмо 2021. имали остатак до-
хотка од две милијарде и 150 милиона 
долара, што гарантује даљи развој. 
Јер, рударство је грана у коју треба 
стално улагати. Рудно богатство је на-
ционално и од њега морају имати ко-
ристи и мештани околних села и сви 
у Србији преко пореза и доприноса 
које уплаћујемо (2,4 милиона евра ме-
сечно). Наша друштвена одговорност 
је изражена и у 2,3 милиона евра за 
струју, редовном измиривању рачуна 
за нафту, у објекту где се налазимо, 
хотелу „Језеро”, жичари на Црном 
врху. . . – закључио је Спасковски.

Ј. Станојевић

basen dokazao dru[tvenu odgovornost
Вилијам Инфанте, стални представник УН у Србији, у посети РТБ-у

В. Инфанте: Тиме што ће се придружити овој глобалној иницијативи, РТБ ће помоћи и стварању боље слике Србије у свету. – Б. Спасковски: 
Природно богатство није власништво само оних који раде у предузећу, него, пре свега, општине, а онда региона, па и државе. Уколико је фир-
ма друштвено одговорна, а ми сматрамо да то јесмо, онда се мора осетити бољи живот

Томислав Шубарановић

Благоје СпасковскиВилијам Инфанте
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bakar iskQu^ivo iz doma]ih sirovina

mogu]a izgradwa jo[ jedne topionice

Тромесечни биланс металурга обећава успешан наставак године

Очи инвеститора упрте у Бор и околину

Топионичари произвели 11.565 тона анода, електролизери 9.548 тона катода и „сумпораши” 25.199 тона монохидрата. - Ливница дала 380 тона 
одливака од месинга и бронзе, а ФБЖ 2.300 тона дипформинг жице. – Транспорт ТИР-а и Енергана обавили своје задатке у складу са распо-
ложивом опремом

Једна америчка компанија доставила је званичан захтев да, поред нове басенске топионице, изгради још једну капацитета прераде до 30 
хиљада тона бакра годишње. – Нисам изненађен тиме јер РТБ свакодневно добија и понуде о стратешком партнерству за, рецимо, „Кривељски 
камен“, „Церово-примарно“, каже Благоје Спасковски

ТИР. – У првом тромесечју у Топио-
ницу је укупно допремљено 53.337 тона 
сувог концентрата бакра (са 8.081 тоном 
метала), од чега највише (25.136 тона) из 
рудника „Велики Кривељ”, 10.559 тона 
из РБМ-а, 9.975 тона из Бора, 4.286 тона 
из рудника „Церово” и 4.081 тона шљаке. 
Све концентрате, по речима Бобана 
Тодоровића, директора ТИР-а, карак-
терише нешто нижи садржај „црве-
ног” метала (просечан 15,15 процената). 
Топионица је прерадила 74.360 тона 
шарже, односно 61.000 тона сувог кон-
центрата. Временско искоришћење агре-

гата достигло је 94,6 одсто. Произведено 
је 11.565 тона анодног бакра, чиме је 
премашена планирана количина (11.371 
тона). Биланс из првог овогодишњег 
тромесечја за 2.318 тона већи је и од 
лањског. Челни човек металуршког 
предузећа наглашава да је сва количина 
анода добијена из домаћих сировина. 

Тромесечни рапорт из Фабрике сум-
порне киселине гласи - 25.199 тона мо-
нохидрата (10.364 тоне у марту). Дирек-
тор оцењује да је погон радио стабилно, 
осим у фебруару када је био десетод-

невни застој. Просечан садржај сумпор-
диоксида био је осам процената у коли-
чини од 38.000 метара кубних гаса на сат. 

Електролиза је, са 328 ћелија, дала 
9.548 тона катодног бакра, од чега је 
99 одсто „А” квалитета. Овај резул-

тат је за три процента (299 тона) мањи 
од предвиђеног за овај период. Про-
сечни прилив анода износио је 128 тона 
дневно, а највећи (4.048 тона) забележен 
је у марту. Топионици је у облику ретура 
враћено 1.660 тона „црвеног” метала. 
Потрошња електричне енергије кретала 
се око 495 киловати по тони катодног 
бакра. РЈ за производњу бакар-сулфата 
укупно је дала 324 тоне плавог камена. 

Ливница бакра и бакарних легура 
продуковала је 380 тона одливака, углав-
ном као услужну прераду. У зависности 
од захтева пословних партнера, каже 
Тодоровић, и у другој половини године 
настојаће да одрже тренд услужне пре-
раде месинга и бронзе. Из ФБЖ-а је 

„изашло” 2.300 тона дипформинг жице, 
углавном пречника осам милиметара. 

И поред дотрајале опреме, Транс-
порт ТИР-а је обавио све задатке превоза 
у железничком и друмском саобраћају. 
Енергана ове године није учествовала 
у грејању града. На залихама има око 
4.000 тона угља. Њени капацитети (кот-
лови број пет, шест и седам) су исправни. 
У току су припреме ради оспособљавања 
турбина за рад током летњих месеци. 
Ниво Борског језера је већ месец дана 
преко тачке прелива. Међутим, пошто је 
технолошка вода важан ресурс, дирек-
тор је и овог пута апеловао на кориснике 
да смање потрошњу. 

Ј. Станојевић

РТБ. – Уколико се постигне дого-
вор са једном америчком компанијом 
(чије се име у овој фази преговора још 
увек држи у тајности), у Бору би ускоро 
могла да почне изградња још једне то-
пионице капацитета прераде 20 до 30 
хиљада тона годишње, изјавио је гене-
рални директор Рударско-топионичар-
ског басена Бор Благоје Спасковски.

-Идеја о изградњи још једног пиро-
металуршког постројења у Бору и то 
тик до наше нове топионице није ме 
изненадила јер мислим да ће се свуда 
у Србији, а нарочито у овом крају, 
након добијања датума за почетак 
преговора о уласку у Европску унију, 
нагло појавити инвеститори. Већ сада 

у РТБ стижу бројне понуде о стра-
тешком партнерству за, рецимо, 

„Кривељски камен“, „Церово-
примарно“ итд. – каже Спасковски. 

Истичући да је са представни-
цима америчке фирме која је из-
разила жељу да гради у Бору то-
пионицу разговарао лично, и том 
приликом им казао да се РТБ не 
би томе противио јер су на страни 
логике нове количине бакра и злата 
и идеја о ширењу капацитета, први 
човек борске компаније додао је да 
би још једно постројење за прераду 

„црвеног“ метала коштало не мање 
од 200 милиона долара, да би била 
у питању истоветна флеш-смелтинг 
технологија, те да је чак и у овој 
прелиминарној фази разговора 

одмах одбачена могућност стратешког 
партнерства са РТБ-ом о евентуалној 
доградњи басенске нове топионице за 
тај капацитет, јер је сва опрема за њу већ 
стигла у Бор.

-У Бору се може производити више 
од 100 хиљада тона бакра годишње, 
сигуран сам. Нормално, треба најпре 
постићи договор са Американцима о 
условима под којима би се градила 
још једна топионица, а они се, поред 
осталог, односе на запошљавање и по-
реску политику.

С обзиром на то да је недавно у 
медијима објављено да амерички „Фри-
порт“, заједно са канадском фирмом „Ре-
зервоар минералс“, препоручује акцио-

нарима да уђу у процедуру отварања 
рудника у Бору јер је, како су навели, 
ниво политичког ризика у Србији 
задовољавајући, стопа пореза на добит 
атрактивна, а нова топионица од новог 
рудника удаљена само седам киломе-
тара, логично је било питање да ли је 
реч о тој рударској корпорацији. Тим пре 
што су саопштили да су презадовољни 
резултатима геолошких истраживања у 

Тимочкој Крајини, што у околини Бора 
сада ради шест њихових бушилица и што 
су још прошле године показали озбиљно 
интересовање за сарадњу са РТБ-ом у 
доистраживању „Борске реке“, али и 
осталих басенских лежишта на велики 
дубинама. Спасковски је, међутим, ту 
претпоставку негирао.

Г. Тончев Василић

Априлски резултати
За 20 дана у априлу топионичари 

су произвели 1.600 тона анодног ба-
кра (погон је стајао четири дана због 
активности на челу пламене пећи). На 
залихама се налази око 3.100 шарже 
(са 320 тона метала). Електролизери 
су дали 1.264 тоне катода, као и 85 тона 
плавог камена. Овде очекују да крај 
месеца заврше са 2.600 тона „црвеног” 
метала. „Сумпораши” су забележили 
биланс од 3.500 тона монохидрата, а 
произвођачи бакарне жице од 646 тона.

Бобан Тодоровић

Благоје Спасковски
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Утисци финске делегације из борске Јаме

Овим речима је Пека Орпана, амбасадор Финске у Србији, недав-
но исказао своје узбуђење након силаска на претпоследњи, 17. хо-
ризонт Јаме где се приводила крају експлоатација рудног тела „Т“. 

- Рудник, поготово подземни, велико је искуство – сматра Елијас 
Екдал

ЈАМА. - За мене је ово била права 
авантура. Никада пре нисам овако 
нешто видео. Заиста буди велико 
узбуђење у човеку да само сиђе где 
смо били и да осети атмосферу која 
ту влада. Интересантно је видети и 
схватити како је овде тешко радити. 
Оно што ми видимо је готов производ, 
неки метал, али нико не размишља о 
тешкоћама са којима се људи срећу да 
би се дошло до њега. И, заиста желим 
да искажем велико поштовање свим 
људима који овде раде. 

Овим речима је Пека Орпана, ам-
басадор Финске у Србији, описао своје 

узбуђење након обиласка завршних 
радова експлоатације рудног тела „Т“ 
у пратњи заменика генералног ди-
ректора РТБ-а за производњу Јовице 
Радисављевића. На 700 метара под 
земљом амбасадор се спустио заједно са 
представницима Геолошког института 
Финске након разговора са генералним 
директором РТБ-а Бор Благојем Спа-
сковским и менаџментом компаније 
првог априла. 

Реч је о изузетно „добрим и јаким раз-
говорима“ финских и српских стручњака 
који су наредног дана настављени у Бе-
ограду са циљем да се рударство, и то 

„зелено“, оно које уважава све строже 
еколошке норме, постави као база 
бржег развоја обеју земаља са богатим 
рударским потенцијалом. А, геолошка 

истраживања су, како се чуло од Елијаса 
Екдала, директора поменутог фин-
ског института, управо покретачка сила 
тог развоја. - Рудник, поготово под-
земни, велико је искуство. Било је из-
узетно видети ову богату руду. Никад 
је нисам видео у тим количинама на 
једном месту. Желим вам пуно успеха 
и у наредних 100 година – поручио је 
уз сок и кафу током одмора у Кафићу на 
11. хоризонту.

С обзиом на то да је борска Јама 
нешто сасвим другачије од онога што 
имају у Финској, господин Екдал није 
крио да је бринуо о безбедности стен-
ских “зидова”, али га је умирио одго-
вор домаћина да су потпуно сигурни. То 
му је потврдио и податак о веома малом 

броју повреда, и то лаких, у прошлој 
години, а посебно чињеница да током 
откопавања рудног тела “Т”, новом, овде 
некоришћеном аустријском тунелском 

методом, није било ниједне повреде - ни 
лаке ни тешке!

Објашњења и одговоре на бројна 
питања гостију из Финске током 

“путовања” низ јамске хоризонте до 
радилишта и назад, давали су управ-
ник Јаме Петар Пожега и руководи-
лац геолошке службе овог погона Бојан 
Миленковић. Од њега су могли да чују 
који су минерали овде најчешћи, о којим 
садржајима бакра и злата је реч, о којим 
количинама руде, и још доста тога на од-
личном енглеском језику пре него што 
их је моћни лифт изнео на светло првог 
априлског дана. Било је очигледо да им 
од свега што су видели ништа није дело-
вало као првоаприлска шала. 

Љ. Алексић

ЗАЈЕЧАР. - Тимочка привреда била 
је прошле године боља од српске јер је 
једино у овом делу Републике забележен 
раст индустријске производње од 5,9% и 
суфицит у спољнотрговинској размени у 
износу 69 милиона долара. За исто време 
у Србији је индустријска производња 
била мања 2,9 одсто него 2011. године. 
Посматрано по секторима, највећи раст, 
чак 11,8 процената, остварен је у обла-
сти рударства и то захваљујући добром 
пословању Рударско-топионичарског 
басена Бор. Знатно мањи проценат раста 
(4,9%) забележен је у прерађивачкој 
индустрији и производњи електричне 
енергије - констатовано је, приликом 
разматрања резултата пословања тимочке 
привреде почетком априла, на седници 

Управног одбора Регионалне привредне 
коморе у Зајечару.

Позитивна кретања забележена су 
и у спољнотрговинској размени јер је у 
борском и зајечарском региону минуле 
године извоз био већи од увоза. На страна 
тржишта (руско, немачко, италијанско, 
чешко, словачко и румунско) пласирана 
је роба вредности 412,6 милиона долара, 
па је прошлогодишњи извоз био 1,8 одсто 
већи од оствареног у 2011. У укупном 
извозу са подручја зајечарске коморе при-
вреда Борског округа учествовала је са 
70,3% пошто је извезла робу вредну 290 
милиона долара, док су привредници из 
Зајечарског округа прошле године оства-
рили извоз вредан 122,7 милиона долара.

С друге стране, увоз (углавном из 

Русије, Бугарске, Холандије, Белорусије, 
Италије) вредео је 343,6 милиона долара 
и у односу на 2011. био је већи 2,6 одсто. 
Дакле, тимочка привреда је прошле 
године забележила суфицит у робној раз-
мени са иностранством у износу 69 ми-
лиона долара што је, у поређењу са ре-
публичким параметрима, охрабрујуће. 
Јер, Србија је прошле године забележила 
дефицит у спољнотрговинској размени 
од 5,9 милијарди долара, мањи извоз (за 
3,6%) и мањи увоз (за 4,3 одсто).

Ипак, на ове резултате привреде сенку 
баца незапосленост јер је на територији 
оба округа у радном односу тек нешто 
више од 50 хиљада људи, а незапослених 
је 27 хиљада.

Г. Тончев Василић

Охрабрујућа привредна кретања у Тимочкој Крајини

boQi od ostatka srbije

„po[tovawe svima koji ovde rade”

Тимочка привреда била је прошле године боља од српске јер је једино у овом делу Републике забележен раст индустријске производње од 5,9% 
и спољнотрговински суфицит у износу 69 милиона долара. - Оваква привредна кретања плод су успешног пословања Рударско-топионичар-
ског басена Бор. - Индустријска производња у Србији лане била мања 2,9 одсто него 2011. године

Бојан Миленковић показује гостима узорке богате руде у рудном телу „Т”

Кратак одмор у „Кафићу” на 400 м под земљом
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Мирко Грубишић, помоћник министра енергетике, у радној посети РБМ-у

У РБМ стигао и други „комацу“ булдозер

РБМ. - Упознат сам са пробле-
мима у области заштите животне 
средине целог РТБ-а Бор, а посебно 
РБМ-а. Приоритет је велико језеро 
на „Јужном ревиру“ које у наредном 
периоду треба пречистити како би 
се омогућили даљи технолошки про-
цеси у рударењу. Овај пројекат је 
ушао у „топ 10” пројеката Министар-
ства енергетике, развоја и заштитне 

животне средине као један од прио-
ритетних пројеката који ће се финан-
сирати и реализовати током 2013. и 
2014. године. Драго ми је да је Мини-
старство препознало један од горућих 
проблема у РТБ-у Бор, а то су отпадне 
воде. Министарство, наравно, не може 
само један овако велики, значајан 
и крупан пројекат да реализује из 
својих средстава. Покушаћемо да из 

међународних пројеката обезбедимо 
потребна средства за финансирање 
тако великог пројекта, као и за будуће 
пројекте у области заштите жи-
вотне средине – истакао је мр Мирко 
Грубишић, помоћник министра енер-
гетике, развоја и заштите животне сре-
дине, у разговору са челним људима 
Рудника бакра Мајданпек о решавању 
проблема пречишћавања воде из језера 
на „Јужном ревиру“, што је предуслов за 
производњу у РБМ-у. 

Осим овога, било је говора и о 
флотацијском јаловишту “Ваља фун-
дата”. Главно одлагалиште јаловине 
(и за период након отварања „Јужног 
ревира“) сада се простире на 350 хек-
тара од чега је 80 под 6,3 милиона 
метара кубних воде, док се 320 милиона 

тона јаловине налази ускладиштено на 
нивоу коте 517 метара надморске висине. 
Брана је на коти од 530 метара, али су 
спорне одређене превојне тачке, па су 
потребне интервенције након израде 
пројектно-техничке документације.

 – У заједничкој жељи да нам 
небо, реке и земља буду чистији, за-
лажемо се да, упоредо са решавањем 
сопственог проблема у производњи и 
пословању, решимо и проблем отпад-
них вода за град Мајданпек – истакао 
је директор РБМ-а Бранислав Томић.

Комисија у чијем ће саставу, уз пред-
ставнике РБМ-а и ресорних министар-
става бити и људи из Светске здрав-
ствене организације, о озбиљности овог 
проблема упознаће меродавне.

С.В.

РБМ.- У Руднику бакра Мајданпек 
у току је монтажа другог булдозера 

„комацу“ 375А, вредног 780 хиљада евра, 
који ће овог пролећа оснажити помоћну 
механизацију на Површинском копу 
РБМ-а и омогућити испуњење планова 
раскривања рудних лежишта на „Ан-
дезитском прсту“ и „Истоку“ „Јужног 
ревира“. Да подсетимо, први је стигао 
почетком месеца и већ је укључен у 
производњу, што ће омогућити да се 
стари булдозери, који раде више од две 
деценије, ремонтују и оспособе за даљи 
рад.

-Ови булдозери су од немерљивог 
значаја за отварање нових рудних 
лежишта - потврђује Небојша 
Стојановић, помоћник директора РБМ 

за електромашинство. - Тако се про-
блем помоћне механизације решава 
делимично. Старе машине изгубиле 
су поузданост, а морали смо да их 
држимо у каквој-таквој расположи-
вости, да бисмо могли да остварујемо 
планове. Били смо принуђени да их 
користимо и када нису потпуно ис-
правне. Ове нове машине дају про-
стора да оне које смо користили 20 
година ремонтујемо и повећамо им 
расположивост.

 Рудник бакра Мајданпек има три ак-
тивна, међусобно удаљена, радилишта 
којима је за функционисање потребан 
булдозер:

 -Највећи проблем до сада био је 
што смо булдозере морали да пре-

мештамо са једног на друго ради-
лиште, при чему им се хабао доњи 
строј будући да за тако дуге релације 
нису предвиђени - каже Стојановић 
задовољан што ће “сељакања“ сада бити 
мање.

 Булдозер “комацу” 375А, са мото-
ром од 588 коњских снага, најснажнији 
је у РБМ-у (досадашњи имају 520). 
По габаритима и снази веома моћан, 
има велику кашику, велики капацитет 
за гурање материјала, што ће добро 
доћи да се што пре дође до нових 

рудних налазишта.
Монтажу ове моћне машине 

воде сервисери “Теикома”. Јовица 
Беловановић каже да су руднички 
мајстори који им у томе помажу добри, 
вредни и спремни да уче, што ће бити 
драгоцено за квалитетно одржавање. 
Александар Марковић, машински тех-
ничар, од летос радник РБМ-а, истиче да 
је ово прва озбиљнија монтажа у којој 
учествује и да је машина моћна и зах-
тевна, са доста електронике.

 С.В.

pre^i[]avawe vode iz jezera 
uslov za proizvodwu

br@e do novih rudnih le@i[ta
Први велики „комацу“ булдозер (588 коњских снага) већ ради на „Андезитском прсту“, монтажа другог у току. – Оба булдозера ће допринети да се брже 

остварују планови за раскривање рудних лежишта у Руднику бакра Мајданпек

Проблем као приоритетан препознало и ресорно министарство. – 
Могуће остварити помоћ при изради пројектно-техничке документације 
за друге пројекте у области заштите животне средине

Мирко Грубишић и Бранислав Томић
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ЈАМА. – Почетком априла завр-
шено је откопавање рудног тела „Т“ 
и то потврђено документацијом у 
којој је наведено шта је све рађено и 
извађено. Подсетимо да су пред поче-
так овог посла многи сумњичаво вртели 
главом због примене потпуно нове, тзв. 
аустријске тунелске методе коју је пред-
ложио Рударско-геолошки факултет. 
Поента је била у обезбеђењу кровине 
и бокова анкерима од 9 до 25 м (што је 
радио бугарски “Полимер”), али је све 
безбедно приведено крају. Откопане су 
219.763 тоне руде са 8.590 тона бакра 
у њој (средњи садржај четири одсто.) 
Средњи садржај злата је 2,4 грама по 
тони, а сребра 7,5 грама. У језгру рудног 
тела садржаји су били већи. Јама сада 
наставља рад откопавањем “Т”-серије 
рудних тела и рудног тела “Брезаник”, а 
израдом ходника и рашчишћавањем се-
верног дела лежишта припрема се по-
вратак у рудно тело “Тилва рош”. 

-У рудним телима “Т1” и “Т2” 
већ су откопане три коморе и почеће 
њихово осигуравање како би се у 
горњем слоју оставила заштитна 
плоча, а наниже откопавало – каже 
управник Јаме Петар Пожега. - Коморе 
су високе до 12 и широке до 15 метара, 
а метода откопавања подразумева 
остављање заштитиних плоча и 
стубова. До нивоа 17. хоризонта у 
овим рудним телима је нешто преко 
100.000 тона руде. 

Од почетка године до првих дана 
априла у Јами је откопао 110.514 тона 
руде са 1.600 тона бакра, што је 96,4 
одсто тромесечног плана. Рудари ће у 
априлу настојати да дају преко 40.000 
тона руде са преко 500 тона бакра. И док 
се ради пројекат за запуњавање рудног 
тела „Т“, започета је израда истраж-
ног ходника према рудном телу „Д“. – 
Ходник ће бити дуг до 500 метара а 

на сваких 50 метара урадићемо ис-
тражне коморе – објашњава Пожега. - 
Добро је што смо га најзад започели 
јер је веома важан за наш будући рад, 
а геолози се надају да ће истражујући 
одатле пронаћи још неко богатије 
рудно тело. Током минулих месеци, 
уз настојање да остваримо план, ура-
дили смо и неке ремонте. У окну смо 
заменили вођице малог лифта, ре-
монтовали камион а сада и јамски 

утоварач, припремамо замену 
скипа новом извозном посудом 
и стално чистимо преталожник 
на 15. хоризонту.

Према речима Трајче 
Тончића, руководиоца Сектора 
за геологију Рудника бакра Бор, 
на месту рудног тела „Т“, које је 
он пронашао, сада је јединствен 
и највећи подземни простор у 
Европи запремине 68.000 кубних 
метара. - То је био импозантан 
подухват стручњака и рудара 
не само за наше већ и при-
лике на Балкану – каже Тончић 
и додаје: - Следи откопавање, такође 
новооткривених рудних тела “Т1” и 

“Т2“ у којима је 700.000 тона руде са 
1,7 одсто бакра. У Јами је планирано и 
петогодишње истраживање њихове и 
околине рудног тела “Д” у коме је око 
1,5 милиона тона руде 0,9 одсто бакра. 
Очекујемо још богатија лежишта, 
али да би се све то извело треба ура-
дити поменути истражни ходник са 
пратећом инфраструктуром.

За време експлоатације рудних тела 
„Т1” и „Т2”, у плану је да се доистражи 
и лежиште “Борска река”. За то је по-
требно најмање пет година, односно 20 
до 30 хиљада метара истражних бушо-
тина и до три километра истражних ход-
ника. Засад се зна за 500 милиона тона 
руде у овом лежишту, а Тончић сматра 
да ће резерве порасти на милијарду 
тона тако да методу његовог откопавања 

треба озбиљно размотрити. 
- Оверене рудне резерве „Борске 

реке“ сада су 320 милиона тона са 
садржајем бакра од 0,5 одсто, али 
садржај метала расте са дубином. 
Баш због избора методе откопавања 
структурним бушотинама са повр-
шине истражићемо геомеханичке ка-
рактеристике наткопног масива, али 
ће се највећи обим доистраживања 
обавити из Јаме. У плану је израда 
нископа са 17. хоризонта према 19. а 
касније из 19. хоризонта истражни 
ходник дуг два километра који ће 
пресећи цело лежиште. Из њега ћемо 
урадити попречне ходнике да бисмо 
из њих потпуно истражили “Борску 
реку”. Надам се да ћемо тај пројекат 
завршити до краја године како би 
током идуће и наредних година запо-
чели истраживања. 

Љ. Алексић

ЈАМА. – Запослени у радионици ге-
нералног ремонта погона „Јама“ Рудар-
ско-топионичарског басена Бор за 16 
дана рада (од седам до 19 часова) завр-
шили су репарацију 
расходованог камиона 

„ПК 6.000“ и вратили га 
у редовну производњу. 
Колико су уштедели, 
говори податак да нов 
камион кошта пола 
милиона долара, а за 
репарацију је утрошено 
само 50 хиљада евра.

-За камион „ПК 
6.000“, који је у 
Финској произве-
ден 1984. године, 
нисмо више имали 
резервне делове. У 
сарадњи са круше-
вачким „14. окто-
бром“ направили смо нове мостове и 
сами ремонтовали корпу, шасију, ди-
зел-мотор и поставили хидрауличну 

инсталацију. Камион је враћен у ре-
довну производњу, у рудно тело „Бре-
заник“, и очекујемо да још дуго 
успешно превози руду на 13. хори-

зонту – каже Срђан 
Предић, пословођа 
генералног ремонта 
погона „Јама“.

Није ово први 
овакав посао десеточ-
лане групе радника 
борске „Јаме“. У ради-
оници генералног ре-
монта у мају прошле 
године из „мртвих“ 
је дигнут утовари-
вач „Вагнер 8“ у који 
је први пут уграђен 
мотор „Каминс“ који, 
за разлику од старог, 
има водено хлађење и 
испушта мање издув-

них гасова, што је боље за јамске услове 
рада. Тада је у његову репарацију уло-
жено педесетак хиљада евра и он сада 

успешно ради у јами. 
У току је и репарација утоваривача 

„Вагнер 9“ у који се уграђује дизел мотор 
„Каминс“ уместо технолошки застарелог 
мотора „Дојц“. Раније искуство са репа-
рираним рударским машинама говори 
да ће и он успешно радити на јамским 
хоризонтима.

-За само 16 дана рада сопственим 
снагама оспособили смо камион који 
би сви други бацили у старо гвожђе. 
Урадили смо оно што недостаје 
Србији и одвојили рад од нерада. Зато 
рад рудара и треба да буде награђен. 
Ми смо у рударску механизацију за 
две године уложили непуна два ми-
лиона долара, а за то време профит 

погона „Јама“ је већи од сто ми-
лиона долара. Штедимо и на тај 
начин што уместо да купујемо скупу 
нову – оспособљавамо стару рудар-
ску механизацију и не треба да чуди 
што рудари, на основу рада и уштеда, 
имају добре плате – каже Љубиша 
Миљковић, главни пословођа погона 

„Јама“.
Да је рад добрих радника награђен 

говори и податак да је просечна месечна 
зарада десеторице радника који су репа-
рирали камион „ПК 6.000“ – 90 хиљада 
динара.

М. Милошевић

У Јами почело откопавање рудних тела „Т1“ и „Т2“

Иновације у погону „Јама“ РТБ-а Бор

Док у наредне две године из “Т”- серије рудних тела буду вадили 
руду са 1,7 одсто бакра, око њих ће трагати за новим и богатијим 
лежиштима, а створиће услове и за потпуно упознавање огромне 
„Борске реке“. – За три месеца Јама дала 110.514 тона руде са 1.600 
тона бакра. – У окну замењене вођице малог лифта, ремонтовани 
камион и утоварач, припремају замену скипа

Уместо да за нови камион утроше пола милиона долара, радници 
генералног ремонта погона „Јама“ репарирали стари за само 50 
хиљада евра и вратили га у производњу. – Љ. Миљковић: Не тре-
ба да чуди што рудари, на основу рада и уштеда, имају добре плате

stare ma[ine kao nove

kopaju i istra@uju

Радници 
иноватори

У радионици генералног ре-
монта погона „Јама“ отписане 
рударске машине враћају се у 
живот и редовну производњу 
захваљујући иновацијама и 
стручном раду десеточлане 
екипе коју сачињавају: Срђан 
Предић (пословођа), Живорад 
Стојановић, Срђан Илић, Раде 
Фајнишевић, Синиша Пелић, 
Зоран Курић, Зоран Јоновић, 
Синиша Пиљевић, Денис 
Јаношевић и Дески Стојановић.

Петар Пожега

Трајча Тончић
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РТБ купио две најмодерније истражне бушилице

Врхунским самоходним дизел-бушилицама америчке фирме “Boart 
Longyer” басенски геолози моћи ће да “завире” до три километра у 
дубину. - После тридесет година новом машином урађена бушотина 
дубља од хиљаду метара. – Са 47 бушотина у прошлој  и овој години 
на подручју Кривељског камена утврђене геолошке резерве од 100 
милиона тона руде веома повољне за прераду – каже Трајча Тончић. 
– РТБ располаже резервама од 1,3 милијарде тона бакроносне сиро-
вине, уз перспективу да пронађе још милијарду тона

РББ. - Свој први радни задатак за 
погон Истражних радова Рудника бакра 
Бор нова бушилица марке „LF 230“ 
коју производи америчка фирма “Boart 
Longyer“ окончала је бушотином од 
1.111 метара у долини Ујеве реке подно 
Кривељског камена. Како нам рече тех-
нички руководилац Истражних радова 
Ђуро Виденовић, ово је прва бушотина 
те дубине коју су направили РББ-ови ге-
олози после 30 година! Последња таква, 
додуше дубока 1.423 метра, урађена је 
1983. године током истраживања рудног 
тела “Борска река”. РТБ је почетком ове 
године купио две овакве бушилице и 
оне су, по речима Трајче Тончића, ру-
ководиоца Сектора за геологију Руд-
ника бакра Бор, нешто најсавременије и 
најквалитетније што свет у овој области 
данас има. 

Једна од нових машина поверена 
је Новици Гаурјановићу, бушачу 
на дубинском бушењу, и његовим 
помоћницима Новици Стефановићу и 
Николи Станковићу. На обали Ујеве 
реке су тек два-три дана и веома су 
задовољни радом бушилице. – На три-
десетом метру дубине смо. Машина 
је нова, за хиљаду сати рада пока-
зала се добро, језгро излази сто посто - 
каже Гаурјановић. Управник Истражних 
радова Арсо Кљајевић “прискаче” тех-
ничким детаљима: - Ове бушилице су 
на дизел-погон и то еко-дизел, на гусе-
ницама су и могу да остваре пречник 
бушења од 122 милиметра (са PQ при-
бором), 96 мм (HQ) и 76 мм (NQ). Са 
PQ прибором могу да избуше до 1.195 
м, са HQ 1.815 м, а са NQ 2.695 м. Зав-
ршним BQ-прибором, односно про-
филом који се ређе користи, могу да 
допру до 3.495 метара! Опремљене су 
системом за језгровање, а за исплаку 
користе биоразградиве адитиве, што 
значи да имају наглашену еколошку 
димензију.

Сто милиона тона руде
РТБ у истражном пољу 1818 има 

истражно право до краја ове године. 
Реч је о подручју од западне падине 
Кривељског камена (иза Каменолома) 
преко брда Чока Чурули, па даље атаром 
Малог Кривеља. - Током прошле и ове 
године овде је, са 47 бушотина, ис-
тражена прва од шест зона, односно 
подручје Кривељског камена. Њима 
је утврђено око 100 милиона тона 
рудних резерви са 0,28 одсто бакра, 
0,1 грама злата по тони и 1,5 грама 
сребра – каже Тончић. - Врло је веро-
ватно да ће половина поменутих коли-
чина рудних резерви имати просечан 
садржај од 0,3 одсто бакра, па и више. 
На основу прорачуна искоришћења, 

односно пројекта будућег копа, 
видећемо колике су билансне ре-
зерве. Важно је да минерализација 
почиње готово са саме површине, на 
три до десет метара, а посебно је ин-
тересантно што овде, за разлику од 
копова “Кривељ” и “Церово”, уопште 
нема оксидне руде. То је веома битно 
за њену флотацијску прераду, односно 
искоришћење метала. Прве техно-
лошке анализе које је урадио борски 
Институт за рударство и металургију 
показују досад највиши степен 
искоришћења руде бакра – изнад 85 
процената! Такође, низак је и садржај 
сумпора, мањи је од 1,5 % !

За месец-два геолози ће ући и у 
трећу зону, односно на јужну падину 
Чоке Чурули где је за ову годину плани-
рано око 3.000 м бушотина. То значи да 
ће до краја године у све ове три зоне из-
бушити осам до десет хиљада метара, а 
наредне наставити након што продуже 
истражно право. То могу да ураде два 
пута на по две године, што ће им, по 
Тончићевим речима, бити довољно да 
комплетно истраже простор од 17 ква-
дратних километара.

План геолошких истраживања 
РББ-а за 2013. годину (са три нове и 
две старе бушилице) износи 27.000 
метара. Осим бушења у истражном 
пољу 1818, наставља се истраживање 
околине рудних тела “Т1” и “Т2” и око-
лина рудног тела “Д” у Јами. Међутим, 
да би се то учинило мора да се уради ис-
тражни ходник од 500 метара за шта је 
потребно најмање пет-шест месеци.

Најмоћније машине
Тончић посебно наглашава да је ку-

повином нових бушилица РТБ ство-
рио услове за израду најдубљих бу-
шотина које свет данас ради: – Ово су 
најмоћније и најсавременије машине 
које је РТБ икада имао и од њих се 
може годишње очекивати минимум 

16.000 метара истражних бушотина. 
Са њима ћемо моћи да бушимо и 
најдубље делове лежишта, мада треба 
рећи да су наша експлоатациона 
поља скучена, пошто су сва околна 
истражна поља запоселе најмоћније 

светске компаније. Тренутно имамо 
само истражно поље (1818), док 
су остала у саставу експлоатаци-
оних поља Бор - Кривељ, Церово, 
Мајданпек и Чока Марин.

Приоритет РББ-ових геолога је да 
буше дубље делове постојећих лежишта 
и подручје око Кривељског камена, где 
ће имати три до четири структурне бушо-

тине од преко 2.000 метара. У наредној 
фази је зона јужно од борске флотације, 
а онда Церово, пошто су најдубље бу-
шотине (а ишле су до 600 м) у лежиш-
тима “Краку Бугареску” и “Церово при-
марно” остале у руди и указују да се 
минерализација (и то са 0,3 до 0,4 одсто 
бакра) наставља у дубини. 

-Без обзира на то што су Тимочку 
Крајину запосели геолози великих 
страних компанија, ваља знати да 
РТБ данас располаже са 1,3 милијарде 
тона резерви просечног садржаја 0,33 
одсто бакра и перспективом да у ис-
тражном пољу 1818 и експлоатацио-
ним истражним пољима пронађе још 
милијарду тона. То су огромне резерве 
руде – наглашава Тончић – међутим, 
наш приоритет је да додатним 
истраживањима, поготово дубљих 
делова лежишта која се већ експлоа-
тишу, повећамо садржај бакра у руди 
која ће ићи на прераду у флотације. 
Циљ су нам богатија рудна тела, али 
је и све што пронађемо изнад 0,3 одсто 
добродошло у настојању да нову то-
пионицу задовољимо сопственим, 
квалитетним концентратом. Такође 
смо, код надлежног министарства, 
покренули поступак за одобрење 
истраживања и на другим локалите-
тима у Србији.

Љ. Алексић

Новица Гаурјановић

Трајча Тончић показује ново лежиште

Нова бушилица у долини Ујеве реке

prioritet - bogatija ruda
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„ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“, „ЦЕРОВО“. 
– Основна карактеристика априлске 
производње на површинским коповима 

„Велики Кривељ“ и „Церово“, судећи 
по оствареним резултатима за 25 дана 
и предвиђањима до краја месеца, јесте: 
руда по плану, док је приоритет наред-
них месеци надокнадити подбачај на 
јаловини.

Рудари на површинском копу 
„Велики Кривељ“ за 25 дана априла 
откопали су 720 хиљада тона руде 
са средњим садржајем 0,256 одсто 

бакра, што је 1.733 тоне бакра у руди, 
па су реална очекивања да у априлу 
испуне план од 2.100 тона бакра у руди. 
Међутим, милион и по тона јаловине 
биће тек две трећине априлског плана.

-У априлу смо више форсирали 
руду, иако смо имали планирани трод-
невни застој због ремонта примарне 
дробилице. Подбачај на јаловини 
настао је јер је велики „комацу“ багер 
радио у скраћеном четвртом захвату 
на сиромашној руди и, с обзиром на 
то да смо морали да мешамо руду са 

доњих и горњих етажа, није могао да 
товари веће количине јаловине. Тек 
када је поправљени багер „PH 3“ са 
дна копа пребачен у скраћени четврти 
захват и преузео утовар сиромашне 
руде, „комацу“ багер је прешао (25. 
априла) на јаловину, па ће до краја 
године подбачај на јаловини бити 
надокнађен, поготово што очекујемо 
да у јуну добијемо још један нови 
багер – објашњава управник Површин-
ског копа „Велики Кривељ“ Видоје 
Адамовић.

Разлог за неиспуњење плана на 
јаловини је и протекла зима са много 
падавина, па је био отежан транспорт 
камионима због лоших транспортних 
путева. На дну копа, на етажи „80“, због 
обилних падавина радиле су две пумпе. 
У коначном четвртом захвату смањен 
је капацитет утовара јаловине због 
кречњачког масива. Остала рударска 
механизација, укључујући и помоћну, 
радила је добро.

-Сада су транспортни путеви на 
копу доведени у релативно добро 
стање, временски услови су добри, 
путеви суви, па ће и капацитети 
транспорта руде и јаловине бити већи 
– каже Адамовић и очекује да до краја 
године план на јаловини буде остварен 
90 и више процената.

Сличан производни рапорт је и 
са површинског копа „Церово“. Са 
садржајем бакра 0,213 одсто рудари 
„Церова“ дали су близу 400 тона бакра 
из 191.800 тона руде, што је по плану. 
Међутим, скидање и транспорт јаловине 
у благом је заостатку у поређењу са 
планом. Разлог је сличан као на повр-
шинском копу „Велики Кривељ“: лоши 
транспортни путеви (због лошег вре-
мена), чести застоји и због тога смањен 
капацитет превоза. Мали заостатак 
на јаловини наредних месеци биће 
надокнађен јер су транспортни путеви 
сређени, а има и довољно механизације 
за планирану производњу.

М. Милошевић

Априлска производња на коповима „Велики Кривељ“ и „Церово“

Априлска производња у РБМ-у

МАЈДАНПЕК. - После изузетно 
неповољне прве, друга половина априла, 
са повољним временским приликама и 
укључивањем новог булдозера у рад на 
Површинском копу, показала је да се 
мајданпечки рудари могу приближити 
планским захтевима. 

 -Учинци су у складу са условима 
на терену. Околности су нас удаљиле 
од планова, али радимо на томе да 
узроке подбачаја уклонимо и прибли-
жимо се остварењу обавеза - каже Бра-
нислав Томић, директор Рудника бакра 
Мајданпек, подсећајући да су времен-
ски услови највише омели остварење 
на руди јер се радило на најнижој 
етажи. - Имали смо проблема са 
одводњавањем тог дела копа. То смо 
решили, али сада треба уклонити муљ 
који је остао, па је руда мокра и као 
таква тежа и за транспортни систем и 
за прераду у погону дробљења.

 Половином месеца време се попра-
вило, што се одмах одразило на дневне 
учинке.

 -Проблема је било и са помоћном 
механизацијом, али укључивањем 
нових булдозера у производњу биће 
и бољих резултата - истиче први човек 
РБМ-а наводећи да је још један багер 

„комацу“ пребачен на радилиште „Ан-
дензитски прст“ одакле би, након скорог 
измештања деонице магистралног пута 
и пребацивања на „Партизански пут“, 
могле да се очекују боље вести. - Пред-

узели смо све како бисмо у најскорије 
време могли да дајемо планирану 
производњу.

 Од директора Томића сазнали 
смо да су у Флотацији успели да 
производњу са око 110 тона по сату 
подигну на 150-160 са циљем да се 
у условима мањих количина руде за 
прераду смање трошкови електричне 
енергије: - Са те стране смо на 
добром путу што показује и просечна 
производња последњих дана од чак 
158,8 тона по часу. Флотација је у 
априлу имала додатне тешкоће јер 

је са „Андезитског прста“ стигло 
31,5 хиљада тона оксидне руде, теже 
за прераду, а као последица тешких 
услова са којима смо се суочавали на 

„Северном ревиру“. 
 И управник Површинског копа 

Бобан Мартиновић истиче да су се су-
очавали са неочекивано неповољним 
временским приликама за април, изу-
зетно обилним падавинама и обавезама 
на одводњавању: - Неповољни услови 
за откривање руде на радилишту и на 
рударским путевима драстично су се 
одразили на учинак, али све је боље 

како месец одмиче, па је реално оче-
кивати знатно боље резултате.

 Управник Флотације Дејан Вагнер 
додаје да се у другој половини месеца 

ради са много флотабилнијом рудом, па 
се производња стабилизовала: - Боље је 
снабдевање рудом, па се у последњих 
десетактак дана очекује производња 
која ће укупну априлску довести на 
400 - 450 тона бакра у концентрату.

 Мајске обавезе мајданпечких рудара 
нису ништа мање него у априлу, али се 
због побољшања укупних услова верује 
у боље резултате.

С.В.

sve bli@e ostvarewu
Због падавина рад на руди на најнижој етажи отежан, а обавезе увећане због одводњавања. – У Флотацији повећали ефикасност и смањили 
утрошак електричне енргије

У складу са 
прописима

Представници Министарства 
природних ресурса, рударства 
и просторног планирања Зоран 
Даниловић (помоћник министра) и 
Драгица Јагодић Крунић (начелница 
за рударство) посетили су Мајданпек 
и уверили се, после притужби из 
Фабрике бакарних цеви на стање 
деонице магистралног пута испод 

„Андезитског прста“, да се измештању 
деонице магистралног пута и 
пребацивању на „Партизански пут“ 
приступило одговорно и у складу са 
прописима. 

ruda po planu – jalovina prioritet

На површинским коповима Рудника бакра Бор 
производња руде у оквирима плана, док су раскривање 
лежишта и транспорт јаловине у благом заостат-
ку. – Транспортни путеви поправљени, има довољно 
механизације (у јуну стиже нови багер), па ће подбачај 
на јаловини бити надокнађен
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Реконструкција кривељске флотације ушла у четврту фазу

На њој ће се флотирати руда са треће млинске секције која је управо 
ремонтована. – Први тестови показују да опрема која је већ монти-
рана даје знатно боље резулате од старе а они ће бити још бољи кад 
аутоматика “преузме” комплетан процес – каже Дарко Милићевић, 
помоћник директора РББ-а за флотације. – Новим краном лако уба-
чене огромне флотационе машине, а кран ће бити од велике кори-
сти флотерима и за будуће ремонте

ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. – Уз помоћ новог крана носиво-
сти 16 тона у халу кривељске флотације 
ових дана убачено је шест металних ре-
зервоара нових флотационих машина 
од сто кубика. Помоћник директора 
Рудника бакра Бор за флотације Дарко 

Милићевић очекује да до краја априла 
буду монтирани мотори тих машина, 
да буду гумиране, а потом и повезане 
са млиновима, инсталацијама за воду 
и ваздух. Завршетак ових послова би 
значио да су створени услови за старт 
линије основног флотирања руде са 
треће млинске секције. Он притом 
подсећа да нова линија за флотирање 
руде са првог пара млинова и комплетно 
пречишћавање већ раде, као и да је реч 
о опреми са потпуном аутоматском кон-
тролом и регулацијом процеса. По-
себно наглашава да се у реконструкцију 
флотације кренуло како би се техно-
лошко искоришћење повећало на 87 
одсто, садржај бакра у концентрату 
довео на 21 одсто, а годишњи капацитет 
прераде на 10,6 милиона тона руде.

-Већ смо обавили прва снимања и 
резултати показују да нове машине 
знатно боље раде од старих – каже 

Милићевић. - То је и логично јер, осим 
тога што су нове, и сама конструкција 
им је другачија. Међутим, прави 
ефекти добиће се тек кад се угради 
комплетна аутоматска контрола и 
регулација. Она подразумева моде-
ран систем “visio froth” камера које 

ће на основу снимака пене подеша-
вати процес. То се може очекивати у 
јуну, пошто у мају предстоји још једно 
превезивање друге млинске секције са 
новом, трећом линијом хидроциклона. 
Тиме бисмо заокружили тај део посла 
и кренули у постављање аутоматике 
која ће, уз помоћ поменутих камера, 
ПСМ-уређаја за контролу финоће 
млевења и најсавременијих анали-
затора, подешавати процес пратећи 
у сваком тренутку улазни садржај 
бакра у руди, све токове њене прераде 
и “излаз”, односно концентрат који се 
добија.

У флотацији “Велики Кривељ” у 
плану је и уградња нових машина 
за флотирање церовске руде с обзи-
ром на то да оне омогућавају знатно 
боља искоришћења и квалитет. - Добро 
је – каже Милићевић - што ћемо на 
овај систем вођења технологије у 

„Кривељу“ да повежемо и „Церово“ 
тако да ћемо и ту имати комплетну ау-
томатску контролу процеса. Као што 
је познато, рудник “Церово” је покре-
нут прошле године са капацитетом од 
2,5 милиона тона руде, а планови су 
да се он повећа на 5,5 милиона тона 
и то уз коришћење опреме која већ 
постоји у Бору и Мајданпеку (отуда ће 
се пребацити неке млинске секције).

Од преосталих послова на 
реконструкцији флотације (што се 
тиче прераде кривељске руде) остало 
је да се монтира и трећа линија за ос-
новно флотирање, односно машине које 
ће преузимати руду са друге секције 
млинова (реч је о једном кондицио-
неру и шест машина од 100 кубика), а 
онда следи инсталирање аутоматике и 
повезивање процесне опреме са рачу-
наром помоћу кога ће се пратити це-

локупна производња. - Битно је - каже 
Милићевић - да реконструкцију из-
водимо уз најмање заустављање 
производње, што је важно за финан-
сијско пословање предузећа, одно-
сно за отплату те нове опреме. Наш 
план за април је 2.000 тона бакра у 
концентрату, што значи да настојимо 
да производимо као да раде све три 
секције, односно као да се не изводи 
ни реконструкција ни ремонти. Веома 
важна ствар током реконструкције 
била је и уградња новог крана, уз 
продужење кранске стазе, што ће 
омогућити не само да се са платоа 
испред хале у погон унесу велике и 
тешке нове машине, већ ће флотерима 
бити од изузетне помоћи и приликом 
будућег ремонтовања тих машина.

Љ. Алексић

uskoro jo[ jedna nova linija

Дарко Милићевић
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Ремонтована трећа млинска секција у кривељској флотацији

Ремонт примарне дробилице на копу „Велики Кривељ“

ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. – Запослени у кривељској 
флотацији ових дана делују на три 
фронта. Реконструкција, ремонти и ре-
довна производња одвијају се истов-
ремено и уз стално настојање да се 
међусобно што мање ометају. Док су 
се новим краном уносиле машине од 
100 кубика за другу нову линију ос-
новног флотирања, довршен је ремонт 
треће млинске секције. Руда са ње 

управо ће се флотирати на линији 
која се монтира. Како нам рече Дра-
гутин Дамјановић, технички руково-
дилац електромашин ског одржавања 

Флотације, ремонт је почео десетог 
априла и за његово окончанње имали 
су пет дана. Обновљена, ова два млина 
поново су се завртела, уз још четри (ка-
пацитет сваког 440 тона руде на сат) и 
тако олакшала остварење овомесечног 
плана од 2.000 тона бакра у концентрату.

-На млину са куглама имали смо 
проблем са темељом његове погон-
ске групе и док је грађевински сани-
ран, заменили смо мали и велики по-
гонски зупчаник. Морам да нагла-
сим – каже Дамјановић - да велики зу-
пачник није мењан од почетка рада 
флотације, односно више од 30 година. 
Застој смо искористили и за редовну 
замену челичних облога на млину са 
шипкама (мењају се на плашту и на 
излазном челу). Било је планирано да 
ремонт траје пет дана и окончан је за 
то време. Прве топлије дане искори-
стили смо и да преселимо понтоне на 
јаловишту пошто су угрожени порас-
том нивоа воде услед великих пада-
вина почетком месеца. Млинове смо 
ремонтовали сопственим снагама. 
Ангажовали смо људе са “Церова”, 
са секундарног дробљења, са фил-
траже, а вратили смо на посао и све 
флотере који су користили слободне 
дане и годишње одморе. Даноноћно 

се радило на веома компликованим 
захватима обнове треће млинске 
секције.

Дарко Милићевић, помоћник ди-
ректора РББ-а за флотације, кога смо 
такође срели у овом погону где се ради 
и гради, посебно наглашава да ново ру-
ководство РББ-а настоји да планским 
застојима предупреди хаварије и дуже 
стајање. – У овај застој смо укло-
пили и ремонт примарне дробилице 
на копу (обављен је за три дана), и 
санацију темеља једног млина, и 
замену облога на другом, и ремонт 
погонских група, и померање пон-
тона и низ других мањих захвата како 
бисмо у наредном периоду стигли до 
планиране годишње прераде 10,6 ми-
лиона тона руде. Настојимо да план-
ски отклањамо потенцијане проблеме 
како нас не би изненадили и угрозили 
производњу. Значи, кад зауставимо 
поједине агрегате санирамо све што 
може како би производња што мање 
трпела.

Садашње стање у кривељској 
флотацији њен управник Саша Милић 
најкраће описује на следећи начин: - Гра-
димо фабрику у фабрици и фабрика 
ради! Ево, завршавамо још једну 
линију за основно флотирање, готове 
су линије за пречишћавање, монти-
рали смо нови кран. Сви ти радови 
и разна „превезивања“ инсталација 
ометају производњу, али она је у 
марту била веома близу плана. Пре-
рада руде са кривељског копа била је 
на 98,5 одсто планираних количина, 

а са копа „Церово“ на 90 одсто, мада 
добијамо нешто мање бакра у кон-
центрату због сиромашнијих партија 
руде. У наредом периоду настојаћемо 
да повећамо прераду руде са „Церова“, 
пошто смо прошлог месеца тамо 
преселили дробилицу из овдашњег 
погона дробљења, а овде пустили 
нову. Покренули смо и нову линију 
пречишћавања и нову хидроциклон-
ску батерију на трећој секцији, а об-
ложили смо и  један млин. У априлу 

је требало да дамо 2.000 тона бакра 
у концентрату прерадом 820.000 
тона руде са копа “Велики Кривељ” 
и 220.000 тона са “Церова”. Према 
последњим сагледавањима (а пет дана 
је до истека месеца) прерадићемо пла-
ниране количине руде, али ћемо  са 
бакром у концентрату ипак мало зао-
стати због слабијег садржаја метала у 
руди, мада су технолошки параметри 
искоришћења изнад планираних.

Љ. Алексић

КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. 
– На површинском копу „Велики 
Кривељ“ Рударско-топионичарског 
басена Бор планирани ремонт при-
марне дробилице завршен је за 72 сата. 
У предвиђеном року најважнији зада-
так био је замена и наливање цинком 
облога статора , а пратећи послови ре-
монта -  замена мале погонске групе 
дробилице, носача графитног прстена, 
гумене завесе, семеринга у лежишту 
главе дробилице...

У току ремонта урађен је и компле-
тан преглед електроуређаја који утичу 
на рад погона (високо и нисконапон-
ског разводног постројења, електро 
компоненти за контролу транспортних 
трака), као и контрола заштите свих 
електро уређаја примарног дробљења.

Планирани ремонт примарне дро-
билице успешно су обавили рад-
ници Службе електро и машин-
ског одржавања и рудари примарног 
дробљења и транспортног система 
јаловине Површинског копа „Велики 
Кривељ“ уз помоћ радника Ливнице 

бакра и бакарних легура Басена Бор. 
Рок од 72 сата је испоштован јер је при-

марна дробилица спона између повр-
шинског копа и флотације:

-Циљ је да излазни гранулат буде 
у планираним параметрима за даље 
секундарно и терцијално дробљење, 
јер, због континуитета у технолош-
ком процесу производње, гранулат 
мора да се одржава у предвиђеним 
границама. Примарна дробилица је 
спона између површинског копа и 
флотације „Велики Кривељ“ и ако 
она стане – стаје и комплетна рудар-
ска производња. Зато је важно да рок 
ремонта буде што краћи и да буде 
квалитетно обављен како касније 
не би било застоја у производњи – 
истиче Душан Цојкић, руководилац 
Службе електромашинског одржавања 
примарног дробљења и транспортног 
система јаловине на површинском копу 
„Велики Кривељ“.

Мали ремонт примарне дробилице 
детаљно се ради два пута годишње, а 
комплетан ремонт зависи од степена 
похабаности облоге. Последњи велики 
ремонт успешно је урађен у октобру 
2010. године.

М. Милошевић

За пет дана млину са куглама саниран темељ и замењени зупчани-
ци, док је млин са шипкама добио нове облоге. – Упркос пословима 
на реконструкцији и ремонтовању, прерађене количине руде у мар-
ту близу планираних а у априлу по плану, мада је бакра у концен-
трату нешто мање јер су наишле сиромашније партије руде 

obnovQena dva mlina

spona izme|u kopa i flotacije

Драгутин Дамјановић

Саша Милић

Планирани ремонт примарне дробилице завршен за 72 сата. – Циљ: да излазни гранулат буде у планираним параметрима за даље секундарно 
и терцијално дробљење. – Ремонт обавили радници Службе електро и машинског одржавања и рудари примарног дробљења и транспортног 
система јаловине Површинског копа „Велики Кривељ“ уз помоћ радника Ливнице бакра и бакарних легура Басена Бор



Уторак, 30. април 2013. Број 2233, страна 13 Металургија

ЛИВНИЦА. – Ливницу бакра и 
бакарних легура у претходним месе-
цима обележило је благо оживљавање 
производње. Тако је у марту нова лив-
ница продуковала 97 тона (планирано 40 
тона), а фазонска 18 тона од предвиђене 
31 тоне. Иначе, из нове ливнице је од по-
четка године до 23. априла „изашло” 347 
тона одливака од месинга, пречника 80 
мм х 350 мм (план је био само 40 тона, 
јер јануар и фебруар нису „ушли” у 
њега), а из фазонске 33 тоне, што је око 
40 одсто предвиђене количине (83 тоне). 
Иако ове бројке то не показују, фазон-
ска ливница је стално била упослена – 
овде је изливена статуа рудара за хотел 
„Језеро”, клацкалице, љуљашке, ограде, 
стубови (230) постављени у граду и 
селима борске општине, као и бројни су-
венири. Како нам је рекао управник овог 
прерађивачког погона Јелен Рашић, 
ливци очекују да крај године заврше би-

лансом од 400 тона из нове и 350 тона 
производа из фазонске ливнице. 

- На линији бронзе до десетог 
априла одливено је 70 тона (у блоку). 
Тада смо порушили ливну пећ и почео 
је њен ремонт који ће, пошто има 

доста посла, трајати месец дана (до 11. 
маја). Такође, треба да се ремонтује 
и топионичка пећ на линији месинга 
и радове ћемо почети чим се укаже 
прилика. Осим тога, пружамо услуге 
и Топионици – пресовање секундар-
них сировина (жице), израда резерв-
них делова (тапинг - блокова, бочних 
жакета, канала), утовар, истовар, от-
према жице, шљаке, као и бакарног 
праха из „Аероакве”. Наши одливци 

„иду” на домаће тржиште, али и у извоз 
(недаво су четири камиона отишла у 
Италију). У односу на прошлу годину, 
значајно је побољшана набавка се-
кундарних сировина и продаја произ-

вода – наглашава Рашић. 
Поред ових, наш саговорник истиче 

и проблем кадрова – недостају изврши-
оци у производњи, бравари, електри-
чари. . . Ливница има 131 радника (са 
инвалидима, стално и повремено болес-
нима, као и онима који су још увек у То-
пионици и у другим погонима ТИР-а), 
од којих су 12 већ стекли услов за одла-
зак у пензију.  – У фазонској ливници 
планирамо да топљење на нафту за-
менимо бутан – гасом, а у новој систем 
извлачења на линији бронзе. Требало 
би набавити и нову механизацију – 
закључује Рашић. 

Ј. Станојевић

Од почетка године до 23. априла из нове ливнице „изашло” 347 тона 
одливака од месинга, а из фазонске 33 тоне. – Ремонт ливне пећи 
на линији бронзе. – Због дотрајалости неопходно осавремењавање 
опреме и механизације

boQa snabdevenost sekundarom
Благо оживљавање производње у Ливници бакра и бакарних легура

Упркос дотрајалој опреми, „сумпораши” постижу задовољавајуће производне резултате

Ако је дневна производња 450 тона, две трећине од тога су 300 тона 
сумпор-диоксида који би пао на град – каже управник Вучићевић. 
- У првом тромесечју произведено 25.183 тоне монохидрата, што је 
знатно више него у истом периоду лани (16.881 тона). – Услови рада 
врло тешки и агресивни, како за агрегате тако и за људе

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕ-
ЛИНЕ. – Фабрике сумпорне киселине 
у првом тромесечју произвела је 25.183 
тоне монохидрата, односно знатно више 
него у истом периоду лани (16.881 
тона). Судећи по овим резултатима, 
како је рекао њен управник Недељко 
Вучићевић, овде предвиђају да ће 
овогодишњи биланс премашити 100.000 
тона, што би био рекордни у протеклој 
деценији. Подсетимо да је Фабрика лани 
дала укупно 90.735 тона техничке кисе-
лине (друга по количини производња у 
претходних 13 година). Овој листи ре-
корда управник додаје и највећу ме-
сечну производњу (765 тона) и отпрему 
акумулаторске киселине у историји Фа-
брике, такође, остварену минуле године 
у време када је померен и срушен већи 
део погона за њену продукцију. 

-Проблема има пуно јер је опрема 
дотрајала. Не исплати се улагати 
много у опрему која ће трајати можда 
неколико месеци или годину-две. А, 
да је време другачије и дужи рок 
њене експлоатације, сигурно бисмо 
инвестирали милион евра, најпре 
у дуваљке за гас и сигурно бисмо 
купили макар једну потпуно нову. 
Наши радници већ деценијама прева-
зилазе проблеме и монтирају дуваљке 
од старих склопова и елемената. Тре-
нутно ради само једна, пошто је друга 
хаварисана. Иако имамо мониторинг, 
пратимо температуре, вибрације, 
лежајеве, уље - не знамо шта се десило 
- толико је стар материјал. „Прешли” 
смо на другу, али екологија то није 
осетила. Стално смо под прити-
ском да „испратимо” рад топионице, 
па размишљамо како да дуваљка 
која ради то чини што безбедније и 
сигурније. Покушћемо да, у сарадњи 

са представником фирме Сименс из 
Београда, уместо хаварисане обезбе-
димо потпуно нову дуваљку ако цена 
буде приступачна или да бар обезбе-
димо све важније склопове. Уколико 
не, онда ћемо сву пажњу и знање ус-
мерити према овој која ради, како 
бисмо је одржали у животу до краја 
експлоатације Фабрике. Проблем 
су чести застоји у топионици, јер 
је технологија таква. Дуваљка би 
само два пута годишње требало да се 
пушта и зауставља, а ми то чинимо 
сваког дана по два-три пута. Такав 
режим експлоатације им не одговара, 

иако не постоје боље дуваљке од њих. 
Услови рада су врло тешки и агре-
сивни, како за агрегате тако и за људе 
- истиче Вучићевић.

Наш саговорник додаје да је и остала 
опрема поприлично времешна, па 
немају никакву гаранцију да и она неће 
отказати. Пре четири године, замењен 
је само део гасовода (колико је било 
пара што државних, што басенских), а 
део који није ваљао срушио се пре два-

три-месеца. Срећом, није се обрушио на 
земљу него је остао на стубовима, па су 

„сумпораши” морали да подижу део по 
део и то завршили за релативно кратко 
време. Електрофилтери су још увек у 
добром стању, али то је само мањи део 
погона. Упркос свему томе, оцењује 
управник, остварени су овакви произ-
водни резултати, а и сви параметри су у 
границама нормале - искоришћење сум-
пора у марту је износило око 50, а вре-
менско 94,5 процената. 

Од проблема издваја још и недоста-
так кадра – не толико бројчано, већ по 
струци и старости -Са људима који су 
привремено примљени, Фабрика има 
90 радника. Међутим, старосна струк-
тура је врло неповољна – просек нам 
је преко 50 година. До пре годину 
дана нисмо имали ниједног младог 
инжењера, а онда смо добили два при-
правника и још двоје високошколаца. 
Са техничарима је боља ситуација, јер 
смо добили десетак млађих. Имамо 
тројицу нових који су већ руковаоци 
система. Са том екипом младих људи 
у новембру прошле године уведен је 
систем квалитета по стандардима ISO 
9001, а имамо вољу, уосталом то нам је 
и задатак, да применимо и ISO 14001 
и 18001. Улажемо у те младе људе, 
учимо их и усмеравамо, како бисмо 
међу њима нашли кандидате за рад у 
новој фабрици – наглашава управник. 

По његовој оцени, проблема нема ни 
са залихама, јер је попуњена отприлике 
трећина капацитета резервоара (укупно 
30.000 тона). Залихе се одржавају на око 
8.000 тона, а борска киселина све више 
одлази у иностранство. У последње 
време приметан је и позитиван тренд да 
се много већим делом „ослобађају” тех-
ничке киселине посредством аутоци-
стерни. Наиме, купци, и то из иностран-
ства (Бугари, Румуни, Хрвати, Маке-
донци), дођу са својим аутоцистернама, 
док се возом отпрема у Босну, Грчку и 
Турску. 

- Волим да кажем да смо 
институција заштите животне сре-
дине, јер користимо гасове. Ова фа-
брика их „једе” да не би ишли у ваздух. 
Ако је дневна производња 450 тона, 
две трећине од тога су 300 тона сум-
пор-диоксида који би пао на град. И 
тек ћемо бити еколошка институција. 
Трудимо се да издржимо док не буде 
готова нова фабрика сумпорне кисе-
лине, али и фабрика за третман от-
падних вода. Пошто хоћемо да сачу-
вамо резервоаре за киселину, морамо 
да их испразнимо и оперемо. Истов-
ремено спремамо складиште за много 
већу производњу и модернизујемо 
мерење нивоа у резервоарима и ута-
калиште – закључује Вучићевић.

Ј. Станојевић

fabrika koja „jede” gasove

Јелен Рашић

Недељко Вучићевић
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Приведено троје руководилаца у РББ-у

Млађан Динкић: Да ли о набавци опреме за РТБ боље знају инжењери или полиција?

РББ. – Поводом информације у медијима да је за 
троје руководилаца Рудника бакра Бор одређен чет-
рдесетосмочасовни притвор због сумње да су зло-
потребили службени положај и оштетили предузеће, 
конференцију за новинаре одржао је директор РББ-а 
Живорад Петровић:

-Никога не осуђујемо унапред. И наш је интерес 
да истражни органи утврде 
истину, а ми настављамо да 
радимо и производимо. И овог 
тренутка спорни зупчаници 
се монтирају у кривељској 
флотацији. Дајемо пуну 
подршку Влади Републике 
Србије у борби против 
корупције и криминала – 
истакао је Живорад Петровић.

Подсетимо: полицијски 
службеници ПУ Бор, у сарадњи 
са Вишим јавним тужилашт-
вом у Зајечару, 11. априла при-
вели су руководиоце у РББ-у 
Милована Ступара, Славољуба 
Марковића и Јелену Адамовић 
због сумње да су злоупотребили 
службени положај у поступку 

набавке опреме за потребе Рудника бакра 
Бор. Њима је одређен притвор 48 сати. По 
истеку овог рока притвор им је продужен 
до 30 дана.

Званично саопштење МУП-а 
Србије

Поводом привођења руководилаца у 
РТБ-у Бор, Министарство унутрашњих 
послова Србије 12. априла издало је зва-
нично саопштење у коме се каже: 

“У наставку акције на сузбијању зло-
употреба у привредном пословању 
полицијски службеници Министарства 
уну трашњих послова Републике Србије – 
Полицијске управе у Бору, у сарадњи са 
Вишим јавним тужилаштвом у Зајечару, 
11. априла 2013. године лишили су сло-
боде:

1. М. С. (1961.) из Бора, техничког руководи-
оца електромашинског одржавања погона „Велики 
Кривељ“ привредног друштва РББ „Бор“ и председ-
ника Комисије за набавке,

2. С. М. (1951.) из Бора, директора електромашин-
ског одржавања привредног друштва РББ „Бор“,

3. Ј. А. (1969.) из Бора, помоћника директора за 
комерцијалу и маркетинг РББ „Бор“.

Кривична пријава у редовном поступку биће 
поднета против шест особа особа и то: Н. Р. (1947.), 
бившег директора РББ Бор, М. П. (1980.), помоћника 
директора за правне послове, три члана комисије за на-
бавку: М. Т. (1967.), С. Ђ. (1967.) и З. 
П. (1969.), сви из Бора, као и 
Д. Д. (1951.) из Београда, 
власника и директора 

„ДСД Галакси“ Бео-
град, због постојања 
основане сумње да су 
извршили кривично 
дело злоупотреба 
службеног положаја.

Постоји основана 
сумња да су ове особе, 
у периоду од 13. маја до 
20. октобра 2010. године, 
иницирале набавку једног 
гоњеног и три погонска зуп-
чаника за млин без одговарајуће 
техничке припреме, односно без израђене техничке 
документације, а да су притом на основу претходног 
договора повећали количину требоване опреме и за тај 
посао унапред одредили привредно друштво „ДСД Га-
лакси“ Београд.

Осумњичени се терете да су фаворизовали при-
вредно друштво „ДСД Галакси“ Београд у циљу 
доделе овог посла, иако оно није власник техничке 
документације потребне за израду наведених зупча-
ника. Ј. А. је, како се сумња, накнадно убацила понуду 
фирме „ДСД Галакси“ Београд, која је увећана за још 
један гоњени зупчаник, иако понуђачу није упућен 
захтев за доставу понуде.

Избором „ДСД Галакси“ Београд, као 
најповољнијег добављача, овом привредном друштву 
је омогућено стицање противправне имовинске кори-
сти у износу од 32.826.956,00 динара, или око 300.000 
евра, на штету РББ „Бор“ – каже се у званичном 
саопштењу МУП-а Србије.

М. М. 

РТБ. - Поводом лишавања слободе 
троје руководилаца Рудника бакра Бор 
због сумње да су иницирањем набавке 
једног гоњеног и три погонска зупча-
ника за млин, без израђене техничке 
документације, злоупотребили служ-
бени положај и оштетили предузеће 
за 32,8 милиона динара, министар 
финансија и привреде Млађан Динкић 
рекао је да му је „случај Бор“ сумњив 
и запитао се да ли о набавци опреме за 
РТБ боље знају инжењери или полиција. 

-Питање је квалификованости 
оних који воде поступке да оцене да ли 
је нешто било на штету предузећа или 
не. У „Бору“ је, како сам чуо, пукао 
неки зупчаник у флотацији и они су 
морали да купе нови. Ко ту процењује 
шта је најбољи квалитет, шта је 
најбоља понуда? Да ли то боље знају 
борски инжењери или то боље зна 
полиција? Хоћу да кажем да је мени 
тај „случај“ сумњив. Правосудни 
органи треба да раде свој посао и оно 
што је јако важно: ако је неко узео 
паре, тај мора да одговара, без обзира 
на то ко је, шта је и на ком је положају. 
Истина мора да се утврди – изјавио је 

министар финансија и привреде.
Поводом признања некадашњих ру-

ководилаца да се није примењивао Закон 
о јавним набавкама, Динкић је казао: – 
Не желим да улазим у полемику о 
томе да ли је тачно да предузећа у 
реструктурирању немају обавезу 

да купују опрему преко јавних на-
бавки јер не подлежу том закону. 
Нисам правник, а ту правна струка 
треба да проучи закон и да тумачење. 
Тумачење Министарства финансија, 
и то у тренутку када га нисам водио 
ја, било је такво да се на поједине де-

латности тај закон није примењивао, 
па су се на други начин тражиле три 
понуде и прибављала мишљења. Та 
рупа у закону направљена је још 2002, 
2003. године. Дакле, то тако траје 10 
година! И, не ради се овде о једној 
фирми, организацији, већ о десети-
нама, стотинама таквих. Нека прав-
ници дају тумачење и нека правна 
струка каже да ли је ту неко крив. 
Мени је битно да се утврди да ли је ту 
неко узео новац и себи направио неку 
личну материјалну корист.

-РТБ је до 2010. имао огромне 
губитке, а у последње три године 
остварује профит. У 2010. је имао 
профит од 35 милиона долара, у 
2011. преко 40 милиона, а у 2012. 
више од 50 милиона долара. Тамо су 
плате повећане јер су људи повећали 
производњу. Данас послују боље него 
икад. Али, ако је неко на било који 
начин искористио то што се „Бор“ 
развијао да себи прибави материјалну 
корист, тај мора да одговара – 
закључио је Млађан Динкић.

Г. Тончев Василић

На конференцији за новинаре, поводом привођења троје руководилаца Рудника бакра Бор због сумње да су злоупотребили службени положај, директор 
РББ-а Живорад Петровић подржао напоре Владе у борби против корупције и криминала: - Никога не осуђујемо унапред. И наш је интерес да истражни органи 
утврде истину. - МУП Србије издао званично саопштење

neka istraga utvrdi istinu

„sumwiv slu^aj”

Хроника

Живорад Петровић

Конференција за новинаре у РББ-у
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Сајам запошљавања у Бору

Сајам професионалне оријентације

 БОР. – На евиденцији борске 
Филијале Националне службе 
запошљавања има 6.200 незапослених, 
највише од првог до четвртог степена 
стручне спреме. Незапослених високош-
колаца је пет процената, а до 30 година 
старости без посла је трећина.

Једна од мера за смањење броја неза-
послених је и сајам запошљавања који већ 
шест година у Бору организује Филијала 
Националне службе запошљавања. На 
деветом Сајму запошљавања, одржаном 
19. априла у Спортском центру, 37 по-
слодаваца понудило је 227 радних места, 
а имају право да конкуришу и за јавне 
радове.

-За присуство на сајму 
запошљавања незапосленима који су 
на евиденцији издали смо 650 упута, 
највише лицима угоститељске и 
грађевинске струке, али и незапо-
сленим економистима, правницима… 

Анкетирали смо послодавце да бисмо 
знали која радна места нуде у наред-
них шест месеци. Наше шестогодишње 

искуство у организовању девет овак-
вих сајмова показало је да више од 20 

одсто оних који посете сајам добије 
посао – каже директор борске Филијале 
НСЗ Лидија Начић.

Сајам запошљавања отворио је члан 
Општинског већа у Бору Нихад Мисли-
моски који је нагласио да охрабрује то 
што се запошљавање покушава решити 

на свим нивоима. С обзиром на то да је 
реч о великом заједничком проблему, не-
опходна је и помоћ локалне самоуправе 
у смањењу броја незапослених – истак-
нуто је на отварању Сајма запошљавања 
у Бору.

М. М. 

На деветом Сајму запошљавања у Бору 37 послодаваца понуди-
ло 227 радних места. – За смањење броја незапослених неопходна 
помоћ локалне самоуправе

Да би привукао будуће раднике, РТБ Бор, у сарадњи са школама и 
Националном службом за запошљавање, упознаје ученике са потре-
бама привреде. – Пре избора занимања Басен Бор организује посете 
ученика, а током школовања и стручну праксу у својим погонима

poslodavci nude 227 radnih mesta

БОР. – У организацији Националне 
службе за запошљавање – Филијале 
Бор на Сајму професионалне 
оријентације у Бору учествовало 
је осам средњих школа из Зајечара, 
Бољевца, Неготина, Јагодине и Бора. 
Професори и ученици средњих школа 
будућим средњошколцима и њиховим 
родитељима представили су образовне 
профиле са циљем да приликом уписа у 
средњу школу свршени основци изаберу 
право занимање. На Сајму је учествовао 
и Рударско-топионичарски басен Бор да 
би упознао ученике са занимањима која 
су потребна у производњи бакра.

-Пре избора занимања за будуће 
средњошколце организујемо посете 
нашим погонима у рударству, 
металургији и службама са циљем 

да упознају будуће занимање и место 
где ће радити, а у току школовања 
за њих организујемо стручну 
праксу. Задовољни смо сарадњом 
са школама и одзивом ученика. 
Прошле школске године за занимања 
која су нама потребна било је више 
заинтересованих него што су школе 
примале. Надамо се да ће тако бити и 
ове школске године - каже дипломирани 
психолог у РББ-у Драгана Спајић, 
представник Басена Бор у пројекту 

„Професионална оријентација“.
Ученици и професори борске 

Техничке школе, која школује будуће 
рударе и металурге и има и друге 
образовне профиле потребне Басену 
Бор, представили су своју школу и њене 
предности:

-Имамо добру сарадњу са РТБ-ом 
Бор и током школовања ученика и 
када су на стручној пракси у погонима 
Басена где се најбоље учи практични 
део наставе – каже Александар 
Миленковић, професор рударске групе 
предмета у борској Техничкој школи. А 
ученик првог разреда Милош Вулета, 

будући рударски техничар, кратко 
додаје: - Имамо добре професоре и 
услове и за учење и за пратичан рад.

-Добро организовани сајмови 
професионалне оријентације 
пружају праве информације о избору 
занимања и веза су између школа и 
Националне службе запошљавања. 
Будући средњошколци имају прилику 
да сазнају потребе привреде и да на 
основу тога, али и других информација, 
изаберу право занимање. У том смислу 
овакви сајмови су и вид превенције 
како би се избегле грешке при избору 
– каже директор борске Филијале НСЗ 
Лидија Начић.

На Сајму професионалне 
оријентације у хали Спортског центра у 
Бору учествовале су све четири борске 
и по једна средња школа из Зајечара, 
Неготина, Бољевца и Јагодине.

М. Милошевић

izabrati pravo zanimawe

Ученици у 
погонима РТБ-а

Рударско-топионичарски басен 
Бор, као учесник у пројекту “Профе-
сионална оријентација”, организује 
посете ученика завршних разреда ос-
новне школе својим погонима. Учени-
ци седмог и осмог разреда борске Ос-
новне школе “Душан Радовић” посе-
тили су погоне Топионице и Електро-
лизе, а у мају ће и ученици осталих 
основних школа посетити погоне Руд-
ника бакра Бор да би видели како се 
ради и у погонима и у администрацији.

Лидија Начић
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МАЈДАНПЕК.- И девета редовна 
седница СО Мајданпек, као и неколико 
претходних, почела је дугом и исцрп-
ном расправом о предложеном дневном 
реду, допунским тачкама и изводу из за-
писника са претходне седнице, која је 
делом одржана „иза затворених врата“, 
уз посебан осврт одборника опозиције. 

И поред примедби, одборници су 
усвојили План детаљне регулације 
простора Рајково у Мајданпеку, као и 

измене и допуне Одлуке о такси-пре-
возу на територији општине Мајданпек. 
Програмом оптималне организације 
ауто-такси превоза предвиђено је осам 
стајалишта у Мајданпеку и Доњем Ми-
лановцу и 32 такси-возила и толико 
такси-места у ова два града. 

Највише полемике било је о пред-
логу одлуке о увођењу месног само-
доприноса у највећем селу општине 
Мајданпек, Рудној Глави. Иако је Скуп-

штина општине дала сагласност на 
ову одлуку, коју је на предлог Одбора 
тамошње месне заједнице већ подржало 
Општинско веће, одборници опозиције 
сумњају да ће поновни референдум, за-
казан за половину маја, успети с обзи-
ром на то да је пре шест месеци одзив 
био мали. 

У оквиру допунског дневног реда од-
борници су разматрали више захтева за 
доделу помоћи и једногласно одлучили 

да новчано помогну, са 10,5 хиљада 
евра, лечење Николе Павловића у 
Кини. Из буџета општине издвојиће 
средства за решавање стамбеног питања 
социјално угрожене шесточлане поро-
дице Новаковић из Влаола и помоћи 
шесточланој породици Бибић из То-
полнице, чија је кућа недавно изгорела 
у пожару, да поново дођу до крова над 
главом.

С. В.

БОР. – Дуго најављивано формирање 
нове скупштинске већине у борском 
парламенту коначно се и догодило на 20. 
седници Скупштине општине. На пред-
лог Милинка Живковића (СНС, од-
борничка група „Промене за Бор“), који 
је потписима трећине одборника добио 
подршку, разрешен је председник СО 
Бор Драган Жикић. За његову смену 
тајним гласањем била су 22 одборника 
(од 35 у борском парламенту) и то је, 
мада није и званично саопштено, нова 
слупштинска већина у Бору. 

-Због неодговорног понашања у 
вођењу седнице и нетранспарентно-
сти у раду, као и недоношења битних 
аката на време, што за последицу има 
неусклађивање и немогућност при-
мене одређених прописа само су неки 
од разлога да предложимо смену Дра-
гана Жикића. Овај предлог потпи-
сима је подржала трећина одборника 
ради формирања нове скупштинске 
већине и бољег и ефикаснијег рада 
парламента – кратко је у име предла-
гача образложио одборник Милинко 
Живковић. 

Овај предлог у дискусији је под-
ржала одборничка група Уједињених ре-
гиона Србије, док су против били одбор-
ници Социјалистичке партије Србије, 
Демократске странке Србије, Влашке 
демократске странке Србије и дела Де-
мократске странке. ДСС и ВДСС се 
залажу за комплетну промену власти и 

траже изборе.
-Нисам изненађен мојом сменом. 

Инсистирао сам на поштовању закона. 
Ово није удар на мене него на СПС 
који више није у власти, што значи да 
је данас формирана нова скупштин-
ска већина – оценио је разрешени пред-
седник СО Бор Драган Жикић.

Осим ове тачке, на самој сед-
ници у дневни ред уврштена је (и 
усвојена) и неопозива оставка одбор-
нице Милице Кабић (ДС). Она је дала 
оставку „из личних разлога“ и вратила 

мандат Демократској странци. Влади-
мир Станковић је разрешен дужности 
члана Општинског већа „због сукоба ин-
тереса“.

Одборници СО Бор усвојили су први 
ребаланс буџета у овој години ради 
обезбеђивања субвенција за извршење 
неизмирених обавеза ЈКП „Топлана“ за 
угаљ и ЈКП „Водовод“ за електричну 
енергију, као и средстава за плате за-

послених у јавним службама. Приходи 
се повећавају за 147.589.835 динара, а 
толико износе и расходи. Половина при-
хода (70 милиона динара) очекује се из 
наменских прихода Буџетског фонда за 
заштиту животне средине.

После усвајања првог ребаланса 
буџета у овој години и предлога да се 
ангажује екстерна ревизорска кућа за 
ревизију завршног рачуна општине 
Бор, седница је прекинута на предлог 
одборничке групе „Промене за Бор“ и 
настављена после два дана (25. априла). 

У наставку седнице одборници 
су, између осталог, усвојили измене и 
допуне Одлуке о оснивању Буџетског 
фонда за популациону политику 
(прошле године Фонд је располагао са 
14, а ове године ће имати 35 милиона 
динара), о грађевинском земљишту, о 
комуналним делатностима, о квалитету 
ваздуха за агломерацију Бор и о кон-
троли ваздуха на територији општине 
Бор у овој години.

После паузе, због рада на ивици 
кворума, нађено је соломонско решење: 
предлагач је повукао преосталих 20 
тачака дневног реда (међу њима су и 
извештаји о раду јавно-комуналних и 
јавних предузећа и установа у прошлој 
години и још низ аката), па је 20. сед-
ница СО Бор завршена.

М. Милошевић

Нова скупштинска већина у Бору

razre[en predsednik 
so bor dragan @iki]

usvojen plan za rajkovo

За разрешење Драгана Жикића гласала 22 одборника (од 35 у борском парламенту). – Усвојен први ребаланс буџета у овој години. – Седница 
прекинута, па настављена после два дана

Седница СО Мајданпек

Одборници сагласни да се Рудна Глава још једном изјасни за увођење месног самодоприноса. – Одлучено да се новчано помогне лечење Николе Павловића, 
али и решавање стамбеног питања за шесточлане породице из Влаола и Тополнице

Драган Жикић, бивши председник СО Бор
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Радници РТБ-а се придружили још једној хуманитарној акцији

РТБ и новосадски ДДОР помогли борском Здравственом центру

РТБ. - Рударско-топионичарски басен 
Бор уплатио је укупно милион и по динара 
на име помоћи осмогодишњој Тијани 
Огњановић којој је потребно ново срце 
и хитна операција у дечијој болници у 
Хјустону. Ова одлука донета је на седницама 
органа управљања сва четири зависна басен-
ска предузећа. Рудници бакра у Бору и То-
пионица и рафинација издвојили су за малу 
Тијану по 400.000 динара, а Рудник бакра 
Мајданпек и Матично предузеће по 350.000 
динара. 

Племенитој акцији прикључио се гене-

рални директор РТБ-а Бор Благоје Спа-
сковски који је на рачун за помоћ малој 
Тијани уплатио 100 хиљада динара, aли и 
Синдикат рудара Србије са седиштем у Бору. 

У исто време, на огласним таблама у ба-
сенским погонима истакнуто је обавештење 
са апелом да се сви запослени у РТБ-у, 
сходно својим могућностима, прикључе 
хуманитарној акцији, а поједине басенске 
службе већ су прикупиле и уплатиле нов-
чану помоћ.

Г. Т. В.

za novo srce tijane ogwanovi]

poklonili opremu za medicinsko osobQe

Синдикат рудара Србије, са седиштем у Бору, издвојио 100.000 
динара, а радници борске Јаме од својих плата 200.000 динара за 
пресађивање срца осмогодишњој девојчици

Здравственом центру уручено 210 униформи вредних пола милиона динара. - Болесници морају имати адекватне услове за лечење, али и ме-
дицинско особље мора да буде добро опремљено, казао Спасковски. – Наредну донацију РТБ ће реализовати са Миланом Поповићем и по пола 
уложити 137 хиљада евра у опремање борског и мајданпечког породилишта

БОР. – Генерални директор Рудар-
ско-топионичарског басена Бор Благоје 
Спасковски и директор филијале ново-
садске осигуравајуће компаније ДДОР 
Драган Милојевић уручили су данас 
борском Здравственом центру 210 уни-
форми за медицинко особље. Донација 
је вредна пола милиона динара, а реа-
лизована је на иницијативу менаџмента 
Комбината бакра.

-Имајући у виду ситуацију у ме-
дицинским установама Србије која, 
опет, има везе са економском кризом у 
свету, па и код нас, РТБ Бор заједно са 
ДДОР-ом Нови Сад овим гестом жели 
најпре да помогне Министарству 
здравља, а тиме и Влади Републике 
Србије која је подржала развој Басена 
у делу екологије, делу који је тесно по-
везан са медицином и здрављем. Бо-
лесници морају имати адекватне 
услове за лечење, али и медицинско 
особље мора да буде добро опремљено. 
Ових 210 униформи је само први 
део помоћи ДДОР-а борском Здрав-
ственом центру јер ће новосадска 

осигуравајућа компанија издвојити 
још милион динара за осталу неоп-
ходну опрему (ћебад, постељину итд.). 
Такође, са бизнисменом Миланом 
Поповићем договорио сам недавно да 
у борско и мајднапечко породилиште, 
по пола, уложимо 137 хиљада евра и 

потпуно их опремимо – казао је гене-
рални директор Басена Благоје Спасков-
ски.

Још једна у низу донација које је РТБ 
или лично предао борском Здравственом 
центру или организовао путем бројних 
хуманитарних акција, како је истакао 

директор др Драган Стојадиновић, 
допринеће да борска здравствена уста-
нова одржи висок ниво активности и 
услуга. 

-Драго ми је што постоје планови 
за даљу помоћ, али морам да подсе-
тим и на све оно што је РТБ дони-
рао борској Болници и Здравственом 
центру. Захваљујући директору Спа-
сковском добили смо колпоскоп, реа-
нимациони и порођајни сто, неколико 
инкубатора и осталу опрему за поро-
дилиште. Због тога је, између оста-
лог, Здравствени центар у Бору један 
од опремљенијих центара у Србији. 
Овакве донације дају нам ветар у 
леђа да радимо још боље – рекао је др 
Стојадиновић.

Директор ДДОР-а истакао је да је 
донација борској здравственој уста-
нови плод успешне сарадње новосадске 
осигуравајуће компаније са РТБ-ом Бор 
и потврдио да ће их у наредном пери-
оду бити још.

Г. Тончев Василић 

РТБ. – Синдикат рудара Србије, 
чије је седиште у Бору, поклонио је 
100.000 динара, а радници борске Јаме 
од личних примања 200.000 динара 

Тијани Огњановић којој је неопходна 
новчана помоћ за хитну операцију - 
пресађивање срца - у дечијој болници 
у Хјустону (САД). Тако су се рад-
ници РТБ-а придружили армији ху-
маних људи широм Србије, како би 
ова осмогодишња девојчица што пре 
кренула пут Америке по ново срце. 
Ова одлука једногласно је усвојена 
на седници Одбора Синдиката рудара 
Србије (4. априла) – казао је Живослав 
Љубисављевић, председник Скуп-
штине овог синдиката и његове под-
ружнице Јама, на конференцији за но-
винаре истог дана. 

-Уз најбоље жеље девојчици 
и у нади да ћемо спасити један 
млади живот, што је и најважније, 
апелујем на пословодство, сва басен-

ска предузећа и остале синдикате да 
се, у складу са својим могућностима, 
укључе у ову акцију. Пре три недеље 
помогли смо борском малишану Сави 
Ђокићу и јавно обећали да ћемо 
убудуће најмање једном месечно под-
ржавати овакве и сличне акције – на-

гласио је Љубисављевић. Додао је и да 
новоосновани Синдикат рудара Србије 
има две врсте помоћи својим члановима 

- бесповратну у износу од 15.000 динара, 
као и новчану за лечење деце.

Ј. С. 

milion i po dinara za malu 
tijanu od rtb-a bor

Живослав Љубисављевић
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Међународна изложба „Жене сликари“ у Мајданпеку

„Живот у тесним ципелама“ оставиo снажан утисак на Боране

БОР. – Мислим да нигде овако 
добро није прихваћена представа, као 
у Бору. Можда је још једино у Врању 
публика слично реаговала. Сто посто 
сте и ви имали неку фабрику обуће 
која је пропала. Овако је отприлике 
звучао коментар организатора Драгише 
Ћургуза по завршетку позоришне пред-
ставе „Живот у тесним ципелама“, која 
је салу Музичке школе у Бору опет (15. 
априла) дупке напунила. На реновираној 
сцени борског позоришта глумци бео-
градског „Звездара театра“ представили 
су Боранима још један позоришни комад 
рађен по тексту Душана Ковачевића. 

Горкоцрна комедија написана тако да 
личи на манифест борбе против људске 

извитоперености, девалвације морала 
и поремећених вредности, уздрмала је 
борску публику и емоционално их, чини 
се, те вечери поразила. Ковачевићева 
умешност да трагедију преобрати у 
комедију и смехом приведе публику 
здравој памети најбољи је алиби зашто 
се салом проламао смех чак и онда када 
се све време имао онај осећај да нам 
нема наде. Свеприсутни и застрашујући 
осећај. Тема српског ријалити-шоуа у 
којем, мање-више, учествује цела нација. 
Ко не схвата, бива гратис послужен још 
једним сличним шоуом, па још једним, 
ако и доклегод треба. А докле?

- Људи се не упућују на оно што 
су истинске вредности, на оно што 

је суштински битно за нас. Нама је 
сад веома битно да се сложимо, нама 
је сад веома битно да будемо једни 
са другима, да живимо једни са дру-
гима, да смо добри једни са другима. 
Нама је сад веома битно да схватимо 
да морамо да почнемо да радимо, 
да одредимо границе ове земље, да 
успоставимо неки систем у њој. То 
су озбиљне ствари, а кад имаш тако 

озбиљан повод, онда завереници 
почињу да замлаћују јавност, потуре 
то нешто што ће да ти потроши дан, 
што ће да ти троши живот, што ће да 
те поједе целог. А успева им због наше 
површне потребе да се бавимо интри-
гама. Сви ми у току дана имамо барем 
десет повода да се бавимо туђим жи-
вотом, али ајмо да се бавимо својим 
– каже глумац Ненад Јездић који је у 
представи одлично дочарао лик Стеве, 
председника штрајкачког одбора прива-
тизоване фабрике обуће „Лизо“.

Фантастични Драган Петровић 
у улози Веселог (за коју је пре две 
године добио награду „Зоранов брк“), 
о „Животу у тесним ципелама“ каже: 
- Кад се човек навикне да живи у 
тесним ципелама или да му стално 
неки каменчић ландара и жуља га 
ту у ципели, врло тешко се излази 
из тога. Свикнут да му стално нешто 
смета, једноставно научи да живи с 

тим. Живимо на таквом терену, такав 
смо народ, навикли смо тако. Па, и не 
сећам се генерације која није живела у 
тесним ципелама и без тог каменчића 
у њима. 

Ако су нам већ ципеле тесне, не мора 
и душа да нам буде таква, уска. Отуда, 
ваљда, и порука представе: „Ко много 
гледа телевизију, тај је добро информи-
сан. Ко много верује телевизији, тај је 
– будала!“.

Г. Тончев Василић

za umetnost bez granica

generacije sa kamen^i]em u cipeli

МАЈДАНПЕК. - Велика Међу-
народна изложба „Жене сликари – 
Мајданпек 2013“ (једанаеста) отво-
рена је 13. априла у присуству многих 
од 149 ауторки из 10 земаља света (из 
окружења, Мексика и Филипина). Орга-
низатори, Центар за културу Мајданпек 
и Удружење за Мајданпек, побринули 
су се да оне на најбољи начин упознају 
град приредивши низ пратећих 
дешавања: изложбе, излете, концерт и 
приказивање филма „Мајданпек, кул-
турна дестинација“. Сама изложба има 
и пратеће садржаје: радионице, школе 
сликања, ликовну колонију.

На отварању изложбе саопштене су 
одлуке стручног жирија о наградама. 
Велика награда изложбе, припала је 
Драгани Нуић Вучковић, магистру 
сликарства, доценту на АЛУ Свеучи-
лишта у Мостару, за рад „Пророчица на 
котачима” у категорији сликарство. У 

немогућности да присуствује отварању, 
она је поручила да је „на своју награду 
јако поносна“. Њену поруку прочитала 
је Љиљана Стевановић, мајданпечка 
сликарка и иницијатор изложбе „Жене 
сликари“. 

У свакој од пет изложбених 
категорија додељене су равноправне 
прве награде: за сликарство Силвији 
Ковјенић, дипломираној сликарки-
рестауратору из Београда, за гра-
фику Јовани Митић, академској сли-
карки из Лесковца, за цртеж Катарини 
Булајић Павловић, магистару сликар-
ства из Београда, за скулптуру Ивани 
Чотрић, дипломираној керамичарки 
из Београда, и за дигитал-арт Villegas 
Gladys Morales, ликовној уметници из 
Мексика. 

Организатор је доделио и пет по-
хвала, у свакој категорији по једну. 

На отварању, после стручне оцене 

изложених радова, Аница Максимовић, 
председница Стручног жирија, пору-
чила је: - Ако једна слика говори више 
од хиљаду речи, посетиоци уживају у 
говору 216 слика“.

У радовима овогодишње изложбе 
„Жене сликари – Мајданпек 2013“ по-
сетиоци ће моћи да уживају до поло-
вине маја.

Отварање изложбе у град под Старицом довело велики број ауторки из земље и иностранства. – Пратећи садржаји: колонија, радионица, шко-
ла сликања

Умешност Душана Ковачевића да трагедију преобрати у комедију и 
смехом приведе публику здравој памети најбољи је алиби зашто се 
салом Музичке школе у Бору проламао смех чак и онда када се све 
време имао онај осећај да нам нема наде. - Ако су нам већ ципеле 
тесне, да ли мора и душа да нам буде таква, уска

Аница Максимовић отвара изложбу

С. В.



Уторак, 30. април 2013. Број 2233, страна 19 Мозаик
Наша посла

БОР. – Кажу да Никола Тесла има 
патент за производњу бесплатне елек-
тричне енергије. Поједини Борани (и 
у граду и у селима борске општине) 
превезишли су и самог Теслу. Не у 
производњи, него у коришћењу бес-
платне електричне енергије. Али за раз-
лику од Тесле, то се не зове патент него 
– крађа.

Како Борани краду струју?
Последњи пример био би исплатив 

(као и већина других) да није откривен. 
За само 20 до 30 евра (куповина путем 
интернета) „иноватор“ набавио магнет 
којим зауставља електрично бројило. 
Други „иноватор“ размакне напонски 
мост у бројилу, стави рендген филм 
и тако заустави диск. И у једном и у 
другом случају иновација се зове крађа 
струје.

Мање инвентивни лопови (углав-
ном зими и у селима) на тежи начин, и 
ризикујући живот, долазе до бесплатне 
струје (привремено – док не буду от-
кривени): пењу се на висину до осам 

метара и секу кабл са стуба да би се бес-
платно (и бесправно) прикључили. Ко 
неће да ризикује живот, плаћа услугу 20 
евра ономе који то ради за новац. Тако 
обојица ризикују добијање кривичне 
пријаве.

Због оваквих и сличних лоповских 
иновација (откривено је 20 домаћинстава 
која су неовлашћено користила струју) 
борска Електродистрибуција од почетка 
године изгубила је 2,1 милион динара. 
Сви прекршиоци добили су кривичне 
пријаве. Казна за такав прекршај није 
мања од сто хиљада динара, али многи 
ризикују јер екипе Електродистрибуције 
некада открију крађу за месец-два, а 
некад и после десет година.

Иновације у крађи струје немају 
границе. Да ли због све мање пара и 
скупе струје? Када би лопови инова-
тори толики труд уложили у позитивне 
патенте, не би морали да краду. Али 
изазов је изазов – лоповски патент за 
репрограмирање дуга за струју.

М. Милошевић

lopovske inovacije

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО :Први мај, касност, руина, алатничар, Анса, 
Ахен, Илири, ГИК, брак, амо, АК, играч, плата, вт, ред, Алек, нос, орган, Иван, 
Кеба, Ђурђевдан, Ускрс, Анкаран, кубисти. 
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РТБ. – Екипа РТБ-а – „КОП Кривељ” победник је у категорији „Градови” на 14. 
Меморијалном турниру „Играјмо за 16” у малом фудбалу који се одржава у знак 
сећања на 16 погинулих радника РТС-а током НАТО-бомбардовања 1999. године. У 
сали „Спорт еко” у Београду 13. и 14. априла одржана су полуфинална и финална 
надметања за најуспешније екипе. После две победе у групи (над Зрењанином са 
1:0 и Крагујевцем са 2:0), Борани су у полуфиналу убедљиво тријумфовали и над 
Нишлијама (4:0). У узбудљивом финалу савладали су Пожаревљане (после бољег 
извођења пенала, пошто је у регуларном току резултат био 2:2). Тако је екипа града 
бакра постала победник у овој новој категорији и стекла право учешћа на заврш-
ном турниру 20. и 21. априла у Београду. Борани су у укупном пласману заузели 
четврто место, пошто су у полуфиналу изгубили од ТВ Арена Спорт са 3 : 1 (трећи 
Ватрогасац). Победник овогодишњег турнира је екипа РТС -  Ветерани која је у фи-

налном мечу савладала ТВ Арена Спорт резултатом 2 : 1.
На предлог Организационог одбора да се такмичење прошири и на остале гра-

дове, ове године је први пут у досадашњој историји овог традиционалног тур-
нира организовано надметање у групи „Градови”. У квалификационим мечевима 
играле су бројне екипе широм Србије – у Нишу, Крагујевцу, Пожаревцу, Ужицу, 
Зрењанину, Бору. Представници ових шест екипа одали су почаст настрадалим 
радницима РТС-а полагањем цвећа на споменик „Зашто” испред зграде РТС-а у 
Абердаревој улици.

Ј. С.

ВОДОРАВНО: 1. Међународни празник рада, 7. Задоцнелост, закаснелост, 
14. Рушевина, развалина, 15. Мајстор за израду алата и алатљика, 17. Италијанска 
новинска агенција, 18. Град у Немачкој, 19. Прастановници Балкана, 20. Град-
ска изборна комисија (скр.), 21. Заједница мушкарца и жене, 22. На ову страну, 
овамо, 23. Атлетски клуб (скр.), 24. Учесник у игри, 26. Лични доходак, 28. Виша 
тарифа (скр.), 30. Низ, поредак, 31. Име америчког глумца Болдвина, 32. Орган чула 
мириса, 35. Део организма, 37. Име глумца Босиљчића, 38. Надимак певача Дра-
гана Којића, 39. Празник посвећен св. Ђурђу, 41. Хришћански празник Хри-
стовог васкрсења, 42. Место у Словеначком приморју, 43. Поборници кубизма.

УСПРАВНО: 1. Главни град Чешке, 2. Фудбалер Манчестер јунајтеда, Вејн, 3. 
Енглеска ракија од жита, 4. Друга, пстала, 5. Милиампер (скр.), 6. Човек који јаше, 
коњаник, 7. Фестивалски град у Францускпој, 8. Симбол астатина, 9. Фотографија, 
10. Припадник народа око горњег Нила, 11. Органи чула вида, 12. Име америчке 
певачице Вон, 13. Вешта превара, 16. Медикамент, 18. Град у Румунији, 21. Део 
гасне лампе, пламеник (нем.), 22. Име француског глумца Делона, 25. Грађевински 
материјал, 26. Немачки физичар, Макс, 27. Додатак уговору, 28. Приповетка Радоја 
Домановића, 29. Ситан делић, мрва, 31. Име америчке глумице Гарднер, 33. Окрет, 
34. Средњовековни рудари у Србији и Босни, 36. Држављанин Грчке, 37. Британ-
ски политичар, Антони, 38. Грчко слово, 40. Ауто-ознака за Ваљево, 41. Место у 
Тамнави.

Карикатура: Игор Крстић

Меморијални турнир „Играјмо за 16” у малом фудбалу

rtb bor pobednik grupe „gradovi”
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nagrade argentincu 
i izraelcu

Говорећи о друшт-
ве но одговорном посло-
вању, стални представ-
ник УН у Србији Ви-
лијам Инфанте изјавио 
је недавно да „одрживи 
развој значи радити ин-
телигентно у рударском 
сектору, што је тешко 
јер подразумева заштиту 
околине, сигурност и 
здравље људи, просперитет локалне заједнице, али РТБ то успешно чини”. 
А, зачеци друштвене одговорности Басена датирају још од почетка његовог 
рада. Борани су тада стицали основну писменост у сеоској школи смештеној 
у приватној згради од само 24 квадратна метра. Пресељењем Бор села на нову 
локацију изграђена је нова школа која је свечано предата на коришћење 20. 
октобра 1905. године. „У Бору, округа тимочкога, озидана је нова школ-
ска зграда. . . Сопственик рудника свима познати добротвор г. Ђ. Вајферт, 
индустријалац из Београда, на предлог и заузимање свога директора г. Ф. 
Шистека, поклонио је потребну гору, цреп и 1.800 динара у новцу” – пише 

„Просветни гласник” за 1905. 
Залагањем инжењера Шистека Борски рудник добија лекара и апотеку. За 

тешко повређене и оболеле урађен је болнички стационар са десетак лежајева. 
„Бор више није село. Он има пошту и телеграф, полицију, лекара, бол-
ницу, бабицу и бакарни рудник који по оцени стручњака спада међу прве 
светске руднике. Неокречених сеоских кућица полако нестаје. Место 
неолепљених брвнара, плетара, набоја полако и постепено подижу се 
четири реда, беле као кутије видне куће са свима потребним стајама да 
је милина погледати” – објавила је „Политика” (1906.).

На снимку из старог албума – школска зграда (у првом плану) у новом 
Бор селу.

Ј. С. 

Зачеци друштвене одговорности

Монголија, нови азијски тигар?
Традиционално сточарска земља, 

која се дуго ослањала на помоћ 
СССР-а, Монголија је након пада 
Берлинског зида утонула у сиро-
маштво. Међутим, захваљујући по-
литичким и економским реформама, 
као и открићу огромних залиха руда, 
последњих година бележи екстремно 
високи економски раст. Тако је у 2011. 
години забележила раст од фанстастичних 21 одсто захваљујући продорима у 
рударству, које сада цвета и учествује у укупном извозу ове земље са чак 80 
одсто. 

Највећи атрибути државе су бакар, злато, сребро, угаљ, молибден и 
уранијум. На основу великог броја развојних пројеката у рударству и чињенице 
да је у Монголији издато чак 3.000 дозвола за истраживање и експлоатацију 
руда, као и на основу велике потражње за сировинама у Кини, Јапану и Јужној 
Кореји, стручњаци процењују да ће овај сектор у скоријој будућности повећати 
свој удео у извозу Монголије на читавих 95 одсто. Конзервативне процене еко-
номиста најављују просечни годишњи економски раст од 14 одсто током на-
редних десет година, што је виша стопа од оне коју је Кина бележила у про-
текле две деценије. 

Са површином од преко милион и по квадратних километара, Монголија 
је деветнаеста земља света по величини, али са само 2,9 милиона становника, 
она је истовремено и најређе насељена држава планете. Ретка насељеност у 
пустињским крајевима олакшава експлоатацију природних ресурса.

Највеће благо у монголској рударској ризници је „Оју Толгои”, гигантски 
рудник бакра и злата у пустињи Гоби, који ће, сматра се, у будућности проду-
ковати чак трећину домаћег бруто производа. У његов развој досада је уло-
жено преко шест милијарди долара, а у радовима је учествало чак око 18.000 
радника међу којима и око 6.000 Кинеза, због потребе да се поред копања 
јама, изграде путеви и електрична централа у пустињи. Овај рудник, 550 
километара јужно од престонице Улан Батора, налази се у већинском влас-
ништву аустралијске мега компаније „РиоТинто”, док 34 одсто припада 
монголској држави. Када за неколико година почне његова пуна експлоатација, 
производиће најмање 450.000 тона бакра и 330.000 унци злата годишње, а 
могуће и троструко више. Експлоатација би требало да траје између 35 и 
50 година. Велика предност овог рудника је физичка близина Кине, чија је 
граница у даљена само 80 километара и чија ће економија, верује се, гутати 
његову производњу. 

 (Сајт РТС-а)

МУЗЕЈ РиМ. – Захваљујући Шестом међунардоном салону фотографије 
Борани су током априла (почев од једанаестог, када је Салон отворен) били у при-
лици да у Галерији Музеја рударства и металургије виде 254 награђена од 6.000 
радова пристиглих на конкурс из 64 земље. ФИАП-ова „Плава значка“ намењена 
најбољем аутору припала је Аргентинцу Раулу Вилалби за радове у све четири 
категорије – жена, слободна колор, слободна црно-бела и експериментална - док 
је „гран при“ салона за најбољу фотографију додељен Израелцу Марку Мајеру за 
рад под насловом „Шешир“.

Судећи по броју присутних на отварању, у Бору расте интересовање за овај вид 
уметничког исказивања уз помоћ све доступније дигиталне технике. Поздрављајући 
Боране, госте из околних градова, па и Холандије, Зоран Мојсин, председник 
овдашњег Фото-клуба, који је организатор ове изложбе заједно са борским музејом, 
рече да се на конкурс одазвало 474 аутора из 64 државе са преко 6.000 фотографија. 
Међународни Жири, који су чинили Боро Рудић, Раша Милојевић и Драгослав 
Илић, мајстори фотографије (први из Македоније, а друга двојица из Србије) ода-
брао је 1.968 радова од 394 аутора. 

Изложбу су и ове године подржале светске организације фотографа FIAP, UPI, 
ISF, као и Фото-савез Србије, док је штампање каталога помогла компанија Сам-
сунг. Њени промотери овом приликом су представили најновији смарт-модел фо-
тоапарата НX1000. Како је већина награђених аутора из иностранства, признања 
су уручена само домаћим: Маји Тошић и Бориславу Миловановићу (похвале у 
категорији црно-беле фотографије), а Еду Иглићу, похвала Салона (тема Жена). 
UPI-златну медаљу у црно-белој категорији добио је Стефан Стојанов, а Златну 
медаљу салона Хаџи Миодраг Миладиновић (тема жена).

Љ. Алексић

Шести међународни салон фотографије

Раулу Вилалби припала је ФИАП-ова „Плава значка“ као најбољем 
аутору (више фотографија), а Марку Мајеру „Гран при“ сало-
на за најбољу (црно-белу) фотографију „Шешир“ . - Приказано 254 
награђена од преко 6.000 радова пристиглих из 64 земље од 474 аутора 


