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РТБ 
наставља 
добрим темпом 
па ће, с обзиром на 
кретања у производњи и продаји 
басенских производа и чињеницу да је за 
осам месеци остварено 30 милиона тона ископина 
и произведено око 20 хиљада тона катодног бакра, ову 
пословну годину завршити са позитивним билансом из текућег 
пословања, а очекујемо и бољи финансијски резултат од прошлогодишњег, 
каже Мирјана Антић
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РТБ бележи позитиван полугодишњи финансијски резултат

РТБ. - Упркос чињеници да је про-
сечна цена бакра на берзи у првој по-
ловини ове године била 10 одсто нижа 
од остварене у 2011., Рударско-топио-
ничарски басен Бор забележио је по-
зитиван резултат из текућег шестоме-
сечног пословања од преко 17 милиона 
долара. То је, како каже заменица ге-
нералног директора Басена за економ-
ска питања Мирјана Антић, резултат 
текућих активности борске компаније, 
производње и продаје финалних про-
извода у овој години, али и праћења и 
контроле трошкова свих елемената који 
чине цену коштања. 

-То апсолутно значи да је РТБ Бор у 
стању да, поред уредног сервисирања 
немалих обавеза из пословања, ре-
довно измирује и оне по основу кредит-
ног задужења компаније за рударску 
опрему, реконструкцију флотација 
и пројекат „нова топионица“. При-
мера ради, Басен је у последње две 
године, у оквиру великог инвести-
ционог циклуса који се реализује 
на свим фронтовима компаније, по-
трошио 230 милиона евра. Седам-
десет одсто тог новца отпада на кре-
дите, а 30 процената, односно 75 ми-
лиона евра, финансирано је из соп-
ствених средстава – каже Антићева. 
Сигурна је, зато, да ће Басен пословну 
2012. годину завршити са позитив-
ним билансом из текућег пословања, 
а очекује и бољи финансијски резул-
тат од прошлогодишњег који је, подсе-
тимо, био у плусу 41,6 милиона долара. 
- С обзиром на кретања у производњи 
и продаји басенских производа и 
чињеницу да смо за осам месеци 
остварили 30 милиона тона иско-

пина и произвели из сопствених си-
ровина око 20 хиљада тона катодног 
бакра, нема сумње да ће тако бити. 
Производња је у последња два месеца 
чак знатно већа у односу на просечну 
шестомесечну јер је почео да стиже и 

први бакар из обновљеног рудника 
„Церово“.

Све то, како каже, додатно прати и 
другачија пословна политика када је 
реч о раскривци која заузима значајно 
месту у обиму ископина. Деценијама 
је она била третирана као инвестици-
она раскривка и тај трошак се одлагао 
за нека будућа времена. Данас, међутим, 
све што се откопа у текућој години мора 
да се „покрије“ као текући трошак. – 
Придржавамо се принципа „текућа 
производња мора да сервисира текуће 
трошкове“, па су, захваљујући таквој 
пословној политици, односи са свим 
добављачима коректни, а њима је 
поново привилегија да послују са 
нама. Како и не би када је Басен, 
рецимо, један од највећих потрошача 
енергената у земљи. Августовска фак-
тура за дизел и еуро дизел „тешка“ је 
320 милиона динара, а за струју 250 
милиона. Ако томе додамо и месечну 
потрошњу 4.000 тона висококалорич-
ног плинског угља, потрошњу мазута 
и техничких гасова, долазимо до суме 
од 620 милиона динара колико РТБ 
месечно плаћа само за деривате које 
троши – истиче Мирјана Антић. 

Разлика између прихода и расхода 
компаније, по речима заменице гене-
ралног директора РТБ-а за економ-
ска питања, биће позитивна докле год 
пословање прати и солидна цена бакра. 
Прогнозу о кретању цене на берзи се, 
како каже, тешко усуђују да дају и ана-
литичари светског калибра у тој области, 
али је реално да и у будућности цена 
бакра и злата задржи пристојан ниво, 
без значајнијег пада, пошто је тражња 
за тим металима стална, а они, на срећу, 
немају замену на тржишту.

-Свака цена већа од 5.400 долара 
по тони бакра је за РТБ добра цена. 
То је гранична вредност од које 
је менаџмент пошао и приликом 
сагледавања пословања у наредних 
10 година. Бизнис-планом је, дакле, 
утврђено да је то доња цена са којом 
ће Басен бити на граници рентаби-
литета и поред сервисирања текућих 
обавеза и враћања свих инвестици-
оних кредита који су узети од 2009. 
до данас, али и уз измирење старих 
комерцијалних обавеза у нивоу 60 
одсто затеченог дуга у моменту израде 
Бизнис-плана – казала је Антићева.

 Г. Тончев Василић
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Мирјана Антић, заменик генералног директора РТБ-а за економска питања

РТБ наставља добрим темпом па ће, с обзиром на кретања у 
производњи и продаји басенских производа и чињеницу да је за 
осам месеци остварено 30 милиона тона ископина и произведено 
око 20 хиљада тона катодног бакра, ову пословну годину заврши-
ти позитивним билансом из текућег пословања, а очекујемо и бољи 
финансијски резултат од прошлогодишњег, каже Мирјана Антић. - 
Придржавамо се принципа „текућа производња мора да сервиси-
ра текуће трошкове“, а гранична цена за рентабилно пословање је 
5.400 долара за тону бакра
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Борд директора Пројекта „нова топионица“ једногласно оценио:

Рударска производња „држи“ привреду источне Србије, кажу у зајечарској РПК:

„TEMPO RADOVA ODLI^AN”

„RTB PREDWA^I U SVEMU”

РТБ. – Једна од најважнијих 
инвестиција последњих деценија у 
Европи коју, како рече представник фин-
ског Outoteka Ким Фагерлунд, будно 
прате европска заједница и цео свет, 
напредује одлично и биће завршена у 
року. Ово је, у ствари, једногласна оцена 
целог Борда директора Пројекта „нова 
топионица“ који је, након разгледања 
радова на градилиштима нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине, за-
седао у Бору, 21. августа. 

-Цео свет прати сарадњу са 
„Бором“ и реализацију овог пројекта. 
Убеђен сам у његов успех једнако као 
што сам сигуран да је код људи унутар 
европске заједнице, али и оних изван 
ње, порасла доза поверења у ово што 
радимо у Србији и у Бору – изјавио је 
представник финског Outoteka Ким Фа-
герлунд.

Задовољство што, у име главног 
извођача радова, може да изнесе по-
зитивне утиске о видљивом напретку 
пројекта „нова топионица“ са новина-
рима је поделио и челни човек канадске 
инжењерске куће SNC Lavalin Вулкан 

Матлер. – Срећан сам што пред 
водећим људима РТБ-а, Outoteka и 
Енергопројекта могу да констатујем 
изузетан напредак на пословима 
којима је пројектни век три године. 
Обилазећи градилиште сопственим 
очима сам се уверио у добар прогрес, 
али и у то колико је нове опреме већ 
пристигло за нову топионицу и фа-
брику сумпорне киселине. Она ће до-
лазити и даље, па ћемо можда морати 
да изнајмимо и додатни простор 
како бисмо је сместили. Имам пуно 
поверење у менаџмент РТБ-а и Владу 
Републике Србије и сигуран сам да 
ћемо све испоручити на време и у уго-
вореном року комплетирати савре-
мено металуршко постројење које ће 
у потпуности задовољавати еколошке 
захтеве – рекао је Матлер.

Позитивној оцени сународника при-
дружио се и потпредседник Сектора за 
технолгију бакра у оквиру SNC Lavalin 
групе Тим Смит. Он је, као председник 
Светске организације металурга и при-
знати стручњак, поновио да је РТБ Бор 
учинио најбољи могући избор када је 

реч о новој технологији. 
– Свет и даље прихвата флеш-

смелтинг као водећу и најбољу 
технологију у овој области. У исто 
време она испуњава и све захтеве 
које РТБ има у погледу искоришћења 
бакра и испуњења еколошких 
услова. Драго ми је што ће она бити 
примењена и у Бору, граду који сам 
први пут посетио пре више од 30 
година. Зато с нестрпљењем очекујем 
почетак рада новог металуршког 
постројења – истакао је господин Смит.

Рекавши да му је част што је 
Енергопројект део нове будућности 
РТБ-а, Бора и Тимочког реги-
она, генерални директор Владимир 
Миловановић нагласио је да је ова бео-
градска фирма за потребе пројекта анга-
жовала 250 људи, од тога 60 инжењера. 
– Постављени су темељи свих будућих 

процесних система за оба постројења, 
а када се и остали послови буду раз-
вили, очекујем да ће на градилиш-
тима бити још 100 до 150 људи. 

Поруке које су упутили челни људи 
финског Оутотека, канадског SNC 
Lavalina и београдског Енергопројекта 
само су потврда онога о чему сам не-
давно разговарао са премијером Србије 
Ивицом Дачићем и министрима 
Млађаном Динкићем и Миланом 
Бачевићем, рекао је генерални дирек-
тор РТБ-а Бор Благоје Спасковски. – 
Нема никакве дилеме да ће нова то-
пионица бити изграђена на време, 
онако како смо испланирали, и то са 
најбољом светском флеш-смелтинг 
технологијом у топионици и дуплом 
катализом у новој фабрици сумпорне 
киселине – закључио је Спасковски. 

Г. Тончев Василић 

ЗАЈЕЧАР. – Индустријска 
производња у првој половини године 
има у Србији негативан тренд, одно-
сно пад за 4,2 процента у односу на 
исти период минуле године. У осам 
градова Борског и Зајечарског округа 
привредна кретања су другачија и 
то, пре свега, захваљујући рударској 
производњи која је у односу на 2011. 
годину већа за 15,6 одсто. Добре 
тенденције у рударској производњи, 
нажалост, нису пресликане на сектор 
прерађивачке индустрије, где је забе-
лежена мања прозиводња за два одсто, 
и производњу електричне енергије, 
која је била мања за 2,9%, али се не-
побитно може закључити да рударство 

„држи“ привреду источне Србије, каже 
председник Регионалне привредне 
коморе у Зајечару Дејан Тошић.

-Као највећи извозник и фирма 

са близу 5.000 запослених чије су 
плате редовне и далеко изнад ре-
публичког просека, РТБ је и даље 
најзначајнија компанија у Бор-
ском и Зајечарском округу али, 
рекао бих, и међу водећим у Србији 
јер предњачи у свему! Суфицит 
у робној размени са иностран-
ством од 41,7 милиона долара за-
бележен је захваљујући одлич-
ном пословању борске компаније – 
изјавио је Тошић. 

Председник Регионалне при-
вредне коморе у Зајечару додао је 
да је у првих шест месеци 2012. 
године са ових простора извезена 
роба у вредности 200,3 мили-
она долара, док је увоз био 158,6 
милиона. Извозни асортиман су 
највећим делом чиниле сиро-
вине и полупроизводи од бакра, а 

највише се увозио репроматеријал 
од бакра и онај за дорадне по-
слове у производњи обуће, као и 
рударска опрема (камиони-дам-

пери, резервни делови за машине, 
специјални пнеуматици итд.).

Г. Тончев Василић

Челни људи канадског SNC Lavalina, финског Оутотека и београдског Енергопројекта позитивно оценили ток Пројекта „нова топионица“ 
констатујући да најсложенија еколошка инвестиција у Србији напредује добро и да ће бити завршена у року. – Светски металуршки стручњак 
Тим Смит изјавио да је избор савремене флеш-смелтинг технолгије најбоље решење за РТБ Бор 

Као највећи извозник и фирма са близу 5.000 запослених чије су плате редовне и далеко изнад републичког просека, РТБ је најзначајнија 
компанија у Борском и Зајечарском округу али, рекао бих, и међу водећим у Србији, каже Дејан Тошић. - Суфицит у робној размени са 
иностранством од непуна 42 милиона долара забележен захваљујући одличном пословању борске компаније, тврди председник Регионал-
не привредне коморе у Зајечару
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РТБ. – Када сам лично, у сарадњи 
са стручњацима SNC Lavalina, радио 
анализу флеш-топионице за РТБ и 
поређење са другим технологијама, 
избор је пао на флеш-технологију 
управо за будућност „Бора”. Басен се у 
потпуности сложио и прихватио наше 
препоруке. Број флеш-топионица у 
свету је доминантан, чак дупло већи 
од PSL јединица које раде у разли-
читим регионима. Не само што је 
далеко водећа технологија, већ је њена 
највећа предност што задовољава све 
захтеве заштите животне средине који 
су широм света изузетно ригорозни. 
Дакле, са становишта екологије, ово 
су најбоље топионице у свету. Стога 
ми у SNC Lavalin групи, нарочито 
ја као стручњак за област топљења, 
чврсто верујемо да је ова флеш-
технологија, која је изабрана за „Бор” 
– права! Поседује велики број предно-
сти у односу на друге, а посебно када 
је треба прилагодити и уклопити 
са постојећом топионицом. Поузда-
ност, велико искуство, могућност да 
се задовоље, па и превазиђу сви зах-
теви заштите животне средине, велико 
искоришћење „на бакру”, као и сум-
пора – кључни су разлози због којих 
смо се определили управо за њу.

Ово су речи господина Тима Смита, 
потпредседника Сектора за технологију 
бакра у оквиру SNC Lavalin групе и пред-
седника Светске организације мета-
лурга, који је, 22. августа у Клубу РТБ-а 
у Брестовачкој Бањи, представио басен-
ским стручњацима, члановима Савета за 
металургију РТБ-а и челницима борске 
општине „Савремене поступке добијања 
бакра”, посебно се осврнувши на 

реализацију Пројекта модернизације топи-
онице и изградње нове фабрике сумпорне 
киселине у Бору. Наглашавајући, пре свега, 
користи од избора ове технологије за ком-
бинат бакра, истакнути и признати светски 
стручњак у области металургије (радио у 

43 топионице широм света) рекао је да са 
нестрпљењем очекује да види и пуштање 
у рад нове топионице у граду бакра, као и 
предности, како за постројење тако и за цео 
регион и људе који ту живе.

Благоје Спасковски, генерални 
директор РТБ-а Бор, своје обраћање 
је почео тврдњом да је Басен добио 
најбољу технологију – флеш-смелтинг 
из Финске и зато се посебно захвалио 
господину Смиту што је SNC Lavalin 
предложио баш њу. Потом је челник 
Басена говорио и о економским аспек-
тима Пројекта „нова топионица”. 

-Све до овог излагања колебао сам 
се да ли смо „погодили” технологију. 
Више немам сумње, јер управо сте 
од првог имена света у металургији 
чули да је стварно права. Закључак 

борда директора овог пројекта са 
јучерашње седнице у Бору, који ће 
ускоро званично бити достављен 
Влади Републике Србије, гласи – све 
иде по плану. Фабрика сумпорне кисе-
лине може бити готова септембра, си-
гурно октобра следеће године, а нова 
топионица крајем децембра 2013., 
када ћемо имати чисто небо над Бором 
као 1903. У свету постоје два прин-
ципа изградње постројења – један је 

„grinfild” приступ (нова инвестиција 
на пољани) и други – „braunfild” који 
смо прихватили зато што је јефтинији 
и што ћемо користити оно што још 
може послужити. И то смо определили 
захваљујући управо SNC Lavalinu. За 
то смо добили и подршку Владе коју 
имамо и сада, и то у потпуности, да ово 

„велико чудо” изведемо до краја. Ла-
валин је обезбедио кредит код канад-
ске EDC-банке од 135 милиона евра, 
што је довољно да се купи комплетна 
увозна опрема, док ће локални радови 
који треба да се изведу на терену бити 
процењивани уз унапред договорену 
јединичну цену. Тако ћемо, користећи 
те цене, тек за пет-шест месеци знати 
колико ће нас то коштати. Али, 
буџетска процена је да нова топио-

ница и фабрика сумпорне киселине 
неће прећи 200 милиона евра – пору-
чио је Спасковски.

Челни човек Басена је закључио да је 
то оно са чиме комбинат бакра може кре-
нути и што гарантује искоришћење гаса 
од 98,5 процената, односно да дима неће 
бити више од 125 микрограма по нормал-
ном кубном метру ваздуха (по прописима 
које ће Европска заједница донети тек 
2016. године).

Ј. Станојевић 

FLE[-TEhNOLOGIJA ZA 
BUDU]NOST „BORA”

KRSTOVI ZA KROVOVE CRKAVA

Басенским стручњацима представљена реализација Пројекта „нова топионица”

Ливница фазонских одливака прерасла у уметничку радионицу

У SNC Lavalin групи, нарочито ја као стручњак за област топљења, 
чврсто верујемо да је ова флеш-технологија, која је изабрана за 
„Бор” – права - поручио Тим Смит, потпредседник ове канадске 
фирме и председник Светске организације металурга. – Вредност 
нове топионице и фабрике сумпорне киселине неће прећи 200 ми-
лиона евра – казао генерални директор Басена Благоје Спасковски

Вредни ливци ових дана раде финалну обраду - полирају и утискују оцила на четири крста 
(дужине преко једног метра), од којих ће три отићи у извоз а један је за борски храм „Свети 
Ђорђе”. - Наши ливци-калупари могу да направе по моделу буквално све што купац пожели – 
каже њихов руководилац Слађана Симијоновић

ЛИВНИЦА. – За ливницу фа-
зонских одливака у Ливници бакра 
и бакарних легура слободно се може 
рећи да је прерасла у малу, уметничку 
радионицу. Тек што су пре мање од 
месец дана завршили скулптуре из 
овогодишње Уметничке колоније 
„Бакар”, стигле су поруџбине крстова 
за кровове цркава. Вредни ливци 
ових дана раде финалну обраду - 
полирају и утискују оцила на четири 
крста (дужине преко једног метра), 
од којих ће три отићи у извоз а један 
је за борски храм „Свети Ђорђе”. 

- Крстови су само део тзв. 
црквеног програма у који 
спадају и звона (пре два месеца 
урађено је једно тешко 80 кило-
грама за цркву у Бабушници), 
свећњаци, ручни крстови, фигу-
рице попут храма „Светог Саве”. 
Наши ливци-калупари могу да 
направе по моделу буквално све 
што купац пожели. Радимо и фи-
гурице за презентацију (ливац), 
а недавно смо завршили велику 
статуу рудара за Мајданпек – каже 
Слађана Симијоновић, руководи-

лац фазонске ливнице.
Осим уметничких дела, у овом 

прерађивачком погону ради се и 
стандардни програм, углавном, за 
потребе Басена (одржавање тешких 
машина – наливање цинком дроби-
лица на Површинском копу „Велики 
Кривељ” и у РБМ-у, израда чаура, 
расхладних тела, тампинга, жакета 
и канала за испуст шљаке у Топио-
ници, као и резервних делова за Фа-
брику сумпорне киселине, Електро-
лизу и Енергану).

Ј. С. 

Благоје Спасковски

Тим Смит

Спасковски поново на НИН-овој листи менаџера

У центру медијске пажње
РТБ. – Генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спа-

сковски поново се нашао на ранг-листи менаџера Србије о којима су штампани 
медији извештавали у првој декади августа. Листа је објављена у недељнику НИН 
под насловом „Менаџери у штампи“, а формирана је према истраживању агенције 
Real Time Clipping.  

Спасковском друштво на листи праве челни људи Србијагаса, компанија Фиат 
аутомобили Србија и Метро кеш енд кери, Мекен и МК групе, Делта холдинга и 

Уникредит банке. Г.Т.В.
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 РТБ. – Укупне осмомесечне ис-
копине у РТБ-у Бор од близу 30 мили-
она тона „теже“ су од прошлогодишњих 
за 20 одсто, а толико је дато више и 
бакра у руди. Рудари су за петину били 
бољи него лане и то у свим сегментима 
производње, па су и металурзи свој 
учинак поправили за око две хиљаде 
тона катодног бакра. 

У басенским рудницима је за осам 
месеци откопано више од 20 милиона 
тона раскривке и дато 9,2 милиона тона 
руде из које се прерадом у флотацијама 
добила 21.639 тона бакра у концентрату.

У исто време топионичари су од 
почетка године примили 133.650 тона 

сувог концентрата и произвели 25.155 
тона анода, а електролизери 20.912 тона 
катодног бакра. У поређењу са про-
шлом годином, у металуршким пого-
нима је ове дато око две хиљаде тона 
катода више.

Фабрика сумпорне киселине про-
дуковала је за осам месеци 52.836 тона 
монохидрата, Ливница бакра и бакар-
них легура произвела је 304 тоне одли-
вака, а Фабрика бакарне жице 5.645 тона 
дипформинг жице. Просечна месечна 
производња бакар-сулфата била је 90 
тона, тако да је за осам месеци дато и 
713 тона плавог камена. 

Г.Т.В.

У РТБ-у произведено двадесет одсто више бакра у руди

Августовска производња у РББ-у

За бољи ваздух у борској јами

ZA PETINU BOQI NEGO LANE
Укупне осмомесечне ископине, близу 30 милиона тона, „теже“ су од прошлогодишњих за 20 одсто, а толико је више дато и бакра у руди. – То-
пионица је од почетка године прерадила 133.650 тона сувог концентрата и произвела 20.912 тона катодног бакра

На површинским коповима „Велики Кривељ” и „Церово” у августу 
остварено 3.061.711 тона ископина. – Из кривељске руде произведено 1.472 
тоне бакра у концентрату, а из руде са „Церова” 206 тона. – Јама дала 29.772 
тоне руде (499 тона бакра у концентрату), а из 67.340 тона шљаке добијено 
146 тона бакра у концентрату

РББ. – Рудници бакра Бор у августу 
су произвели 2.323 тоне бакра у концен-
трату: флотација „Велики Кривељ” дала 
је 1.678 тона и флотација „Бор” 645 тона 
(499 из руде и 146 тона из шљаке).

На површинском копу „Велики 
Кривељ” у августу је остварено 2.583.551 
тона ископина, а на „Церову” 478.160 
тона, што је укупно 3.061.711 тона ис-
копина. Од тога „Велики Кривељ” је 
дао 807.100 тона руде и 1.776.451 тону 
јаловине, а „Церово” 172.440 тона руде и 
305.720 тона јаловине. Оба копа укупно 
су дала 979.540 тона руде и 2.082.171 тону 
јаловине. Из кривељске руде произведено 

је 1.472 тоне бакра у концентрату, а из 
руде са „Церова” 206 тона, што је укупно 
са оба копа 1.678 тона бакра у концен-
трату. Средњи садржај бакра у концен-
трату са копа „Велики Кривељ” био је 
0,252, а са „Церова” 0,243 процента.

Рудари Јаме откопали су 29.772 тоне 
руде са средњим садржајем бакра 1,899 
одсто, па је добијено 499 тона бакра у 
концентрату. Прерађено је и 67.340 тона 
шљаке са средњим садржајем 0,737 про-
цената бакра и добијено 146 тона бакра 
у концентрату.

М. М. 

РББ. – На ивици старог борског 
површинског копа, у непосредној бли-
зини видиковца, завршена је уградња 
новог јамског вентилатора на глав-
ном ветреном окну борске јаме. На тај 
начин смањена је бука и обезбеђена за 
две хиљаде кубика већа количина ваз-
духа на радилиштима у јами (25 киломе-
тара активних просторија) и за рударе и 
за јамску механизацију. Вредност венти-
латора шпанског произвођача „Цитрон“ 
је 165 хиљада евра.

-Ово је наставак инвестиција за 
боље услове рада и већу производњу 
захваљујући пословодсву Рудар-
ско-топионичарског басена и Руд-
ника бакра Бор. Конкретно, у борској 
јами квалитетнији ваздух и мања 
бука, захваљујући новом вентилатору, 
један су од предуслова за бољи рад и 

људи и механизације – каже управник 
погона „Јама“ Петар Пожега.

Нови јамски вентилатор замењује 
два стара која су радила више од три 
деценије. Уградњу су обавили радници 
електро и машинског одржавања погона 
„Јама“ за рекордних 12 сати (без припре-
мних радова).

-Ово су плућа јаме јер када је боље 
проветравање, лакше се ради. Зато 
смо журили и успели да сами мон-
тирамо вентилатор за само 12 сати – 

каже Славиша Лалић, пословођа елек-
тро одржавања на сервисном окну.

-Радили смо брзо, уз надзор 
стручњака произвођача опреме и 
после обуке у „Цитрону“ у Шпанији, 
да бисмо рударима омогућили 
квалитетнији ваздух – објашњава 
Зоран Раковић, пословођа машинског 
одржавања на сервисном окну.

Монтажи новог вентилатора прису-
ствовао је и Бранислав Јанковић, влас-
ник београдског предузећа „Квик“ које 
је генерални заступник шпанског „Ци-
трона“ за Србију, једног од највећих 
светских произвођача опреме за 
вентилацију:

-Највећи вентилатор снаге девет 
мегавати и пречника 5,5 метара испо-
ручили смо у Русију, док овај борски 
има снагу 500 киловати и преч-
ник два метра. Ово је почетак наше 
сарадње са РТБ-ом Бор – каже Бра-
нислав Јанковић и напомиње да ће 
шпански „Цитрон“ за борску јаму обе-
збедити још осам мањих сепаратних 
вентилатора.

М. М.

Уместо два стара уграђен нови 
главни јамски вентилатор на 
главном ветреном окну борске 
јаме. – Обезбеђена већа коли-
чина ваздуха и за рударе и за 
јамску механизацију и смањена 
бука на радилиштима

NOVI GLAVNI JAMSKI VENTILATOR

VI[E OD TRI MILIONA TONA ISKOPINA

Петар Пожега
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МАЈДАНПЕК. - Када су 4. сеп-
тембра, у редовном минирању на „Ан-
дензитском прсту” Рудника бакра 
Мајданпек, из 70 бушотина активиране 
33 тоне експлозива, апарати Сеизмолош-
ког завода Србије регистровали су да је 

„земљотрес јачине 2,4 Рихтерове скале 
потресао околину Мајданпека“. 

-Наравно, ми у Мајданпеку знали 
смо о чему је реч - потврђује Мило-
ван Павловић који, као и већина ста-
новника града под Старицом када се 
осети минирање и чује бука тешких 
возила, зна да се у Руднику ради, што 
је добра вест за све оне који нису забо-
равили злослутну тишину од пре десе-
так година.

- За производњу Рудника бакра 
Мајданпек „Андензитски прст” је 
изузетно важно рудно тело чија 
експлоатација треба да омогући кон-
тинуитет производње у периоду пре-
ласка из „Северног” на „Јужни ревир” 
- каже Светомир Мустецић, директор 
РБМ-а. 

Реч је о захтевном радилишту 
на самом улазу у град, на чворишту 
кључних инфраструктурних објеката: 
магистралног пута, далековода, теле-

комуникационих веза, корита Пека, 
центра града. Пре непуних годину дана 
врх „Андензитског прста” био је на 568 
метара. Сада је радилиште на коти 485. 
Радови напредују, али спорије од жеља 
и планских очекивања.

 -Ко год да је „Андензитски прст” 
назвао „тврдим орахом“, био је у праву 

- сагласан је Бранислав Томић, управ-
ник копа „Јужни ревир”, потврђујући да 
у последњих 15 и више година није било 
тежег захвата. - То тражи максималну 
будност и концентрацију свих запо-
слених да бисмо планове остварили. 

И опрема и људи бирани су за посао 
на „Андензитском прсту”, али неплани-
рани застоји не дозвољавају рад пуним 
капацитетом. На самој ивици стене нова 
примарна бушилица припрема бушо-
тине за ново минирање.

-Ради се у кабини која је бук-
вално изнад литице. Године иску-
ства су за нама, па страха нема, али 
морамо бити опрезни због могућег 
обрушавања материјала и близине 
пута и других важних објеката - каже 
Добривоје Кушлић, вк бушач. 

Да у том раду нема опуштања, 
потврђује и његов млађи колега Жељко 

Трифуновић, вк бушач са „кролера“ 
за секундарно бушење. То је машина 
захваљујући којој су створени услови 
за рад капацитативно већих, а која и 
данас добија битку са најтврђим дело-
вима „Андензитског прста”. - Терен је 
такав да за „кролер“ још има посла, 
због блокова, жолова – каже Жељко 
подвлачећи да су на овом месту пажња 
и концентрација неопходне.

На моћном „ОК“ багеру, на простору 
који се описује као кречњачки теснац, 
тек етажу испод врха, затичемо младост 
и искуство.

- Ово је велика машина, скупа. 
Рад на њој је изазов. Није тежак, али 
је максимално одговоран: да се не 
оштети машина, да се не повреди неко 
– каже Андрија Андраш.

 - Отежано се раде делови према 
путу. Радимо по самој ивици, па 
морамо да будемо крајње опрезни, а 
због обрушавања материјала имамо 
сталну везу са сигналистима на ма-
гистралном путу које преко радио 
станице обавештавамо када морају 
да зауставе саобраћај - каже Жарко 

Адамовић, вк багериста. 
 Моћним „белазом“, који одвози 

материјал са ове заравни, управља 
Александар Станчић, најмлађи возач 
тешких возила у РБМ-у, који каже да 
овај посао не би мењао, да му не падају 
тешко ни сменски рад, ни одговорност: 
- Посао је занимљив, релације кратке, 
услови у возилу добри. 

На магистралном путу испод „Ан-
дензитског прста” сигналиста Љубомир 
Ђорђевић зауставља саобраћај: 

- Већина људи разуме да је реч 
о њиховој безбедности, стрпљиво 
сачека тих 5-10 минута, па настави, 
али има и несавесних возача, оних 
који не схватају да због сопствене без-
бедности треба да сачекају, па пролазе 

- каже Љубомир додајући да су краћи 
застоји чести, а до пола сата се чека само 
у време минирања.

Радови на „Андензитском прсту” су, 
као никад до сада, приближили Рудник 
и град. Стрпљивост и разумевање су том 
заједништву преко потребни.

С. Вукашиновић 

Радови на „Андензитском прсту” у РБМ-у

Августовска производња у РБМ-у

Рудно тело „Андезитски прст” важно за производњу бакра у периоду 
преласка из „Северног” на „Јужни ревир”. - На тешком кречњачком 
терену радови напредују, али спорије од плана. - Због близине маги-
стралног пута и безбедности - непланирани чешћи застоји

Безбедност на првом месту
Истичући у први план безбедност људи, директор Рудника бакра Мајданпек 

Светомир Мустецић донео је осмог септембра одлуку о привременом обустављању 
радова по ободима Андензитског прста према магистралном путу:

„Ради безбедног кретања магистралним путем М-24 Мајданпек – Кучево, 
привремено обуставити рударске радове по ободу северног дела Јужног 
ревира Андензитски прст. Радови се привремено обустављају до обезбеђивања 
алтернативног и безбедног правца кретања, односно обављања саобраћаја кроз 
локације РБМ-а“ – каже се у одлуци директора РБМ-а.

RUDNIK I GRAD SVE BLI@I

РБМ. - Мајданпечки рудари су током 
августа остварили производњу 580 тона 
бакра у концентрату са одговарајућим 
количинама племенитих метала. План 
укупних ископина је остварен са само 
60 одсто, при чему је количина руде, са 
резервама у флотацијским бункерима 
око 330 хиљада тона, била надомак 
плана, док је на јаловини остварење 
само половично.

-План на јаловини није остварен 
због недостатка опреме за транспорт 
и помоћне механизације – каже 

Андрија Марковић, заменик директора 
РБМ-а. - Недостатак помоћне опреме 
био је изражен у мери да нисмо 
могли да одржавамо радилишта и 
путеве за транспорт, што је пратило 
и отказивање возила. Незнатан 
подбачај био је у количинама, али је 
садржај био знатно испод планираног 
јер се због закашњења у раскривању 
није стигло до планираног – објаснио 
је Марковић и навео да се нижи садржај 
одразио на учинак на бакру (82 одсто), 
али не и на племенитим металима где је 

Проблеми са помоћном механизацијом и сиромашна руда - обележја 
августовске производње. – Кашњење на раскривци смањило 
производњу. - Септембарски план са већим обавезама на металу

SOLIDAN U^INAK NA RUDI
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Још један „комацу“ багер у РБМ-у

Монтажа окончана за само неколико дана захваљујући уиграној стручној екипи. – Склапању новог багера присуствовали и новозапослени 
багеристи. – Моћна машина ће стартовати за који дан отварањем радилишта „Исток” на „Јужном ревиру”

NOVI BAGER ZA „JU@NI REVIR”
 РБМ. - За непуне две године рудари 

на површинском копу Рудника бакра 
Мајданпек добили су и други велики 
хидраулични „комацу“ багер из класе 
највећих ове врсте у Европи. Снажан, 
брз, са мотором од 1,3 мегавата и ка-
шиком запремине 22 кубика, односно 
50 тона материјала, годишње може да 
утовари и 14 милиона тона ископина, 
па чак и оне које нису миниране, тако 
да у правом смислу представља добар 
адут пред отварање новог радилишта – 

„Исток” на „Јужном ревиру“.
На пристизање делова овог багера 

из Немачке чекало се необично дуго. 
Чак је и водостај на Дунаву утицао на 
кашњење, па је тек почетком септембра 
почела допрема делова тешких и до 60 
тона.

На платоу у непосредној близини 
јаловишта „Беле воде“, који само пут 
дели од градске депоније, групу од де-
сетак радника затекли смо како приводе 
крају монтажу великог багера за само 
неколико дана рада. Међу њима су и три 
представника „Теикома“ из Диселдорфа, 
који су презадовољни током монтаже, 
људима који им помажу.

Предраг Станисављевић је са Копа 
„Велики Кривељ“ дошао да помогне 
својим колегама у Мајданпеку: - Ми 
ћемо ову машину да подигнемо, „ожи-

вимо“ врло брзо, преостала су нам 
само дотеривања - каже Пеца истичући 
значај сарадње у тимском послу какав је 
монтажа. За младе, новопримљене ба-
геристе, који будно прате сваки корак 
монтаже, има само речи хвале: - То је 

пун погодак. Нови млади људи и нова 
машина - то је добитна комбинација 
за посао.

Тако мисли и Дарко Макуловић, 
електричар РБМ-а, који додаје да се у 
овом послу све одвија на најбољи начин, 
да је преостало да се доради само још 
неколико ситница да би багер био спре-
ман за производњу.

 Срђан Унчанин, један од шест 
новозапослених багериста, каже да 
сви са нестрпљењем очекују обуку 
коју ће делом спровести представ-
ник „комацу“, делом наши стручњаци: 

- Уверили смо се, машина је изузетна, 
моћна за производњу, а погодна за 
рад и управљање. Нестрпљиви смо и 

срећни што ћемо ускоро почети рад.
 - Определили смо се да га мон-

тирамо у непосредној близини ради-
лишта које ће багер отворити. То је 
велики изазов и обавеза, али је и ово 
велика машина, па се надамо да ће 
успешно одговорити. Додуше, било 
би боље да су две, али и овако ће бити 
добро - не крије задовољство што се 
овај важан посао успешно приводи крају 
Родољуб Рајковић, који је у Руднику 
бакра Мајданпек задужен за монтажу 
сада већ трећег хидрауличног багера и 
посебно истиче важност чињенице да су 
тако до посла дошли млади људи.

С. Вукашиновић

августовски плански задатак остварен. 
-С обзиром на околности учинак на 

руди био је солидан, али се на јаловини 
још једном у пуној мери осетио 
проблем са помоћном механизацијом 

- истиче управник Површинског копа 
Синиша Филиповић и додаје да су 
повремено отказивале и бушилице и 
да није било ни довољно возила због 
прегрејавања, проблема са хидрауликом 
и стартовања.

 На то да учинак трпи због 
недостатка помоћне механизације ука-
зао је и управник копа „Јужни ревир” 
Бранислав Томић наводећи да је 
на „Андензитском прсту” производни 
резултат далеко од планираног због 
немогућности да се ради пуним 
капацитетом због далековода и 
магистралног пута: - Принуђени смо 
да на ивицама радимо обазриво и 
успорено, по принципу „крени – 
стани“. Тек ћемо отварањем нове 
етаже 475 имати услове за дневну 
производњу 20 и више хиљада тона.

Од управника Флотације Дејана 
Вагнера сазнали смо да су на 
подбачај утицали 10-так хиљада тона 
руде мање, недостатак багера за рад 
у бункерима и нижи садржај бакра у 
руди од планираног: - Августовски 
план није остварен на бакру, али 
је производња злата и сребра била 
изнад плана.

- Септембарски план је скоро 
идентичан са августовским, с тим 
што су нам обавезе веће на металу, 
незнатно на бакру, а значајно 
на сребру и злату - каже Андрија 
Марковић и објашњава да ће то 
бити могуће само ако се прилике 
са помоћном опремом значајно 
поправе: - Има могућности да ускоро 

„подигнемо“ три булдозера, али би 
проблеми могли да се јаве у преради 
због тога што је старој флотацији 
неопходно стално присуство 
булдозера.

С. Вукашиновић 

Родољуб Рајковић

Срђан Унчанин
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Августовски производни рапорт металурга

И Фабрика бакарне жице укључена у пројекат редизајнирања басенске прераде

NOVA OPREMA ZA 
JEFTINIJU PROIZVODWU

ТИР. – Топионица је у августу при-
мила укупно 20.118 тона влажног кон-
центрата (највише из „Великог Кривеља” 

- 9.317, Бора - 6.610 и Мајданпека - 
4.191), односно 3.061 тону бакра у овој 
сировини. Просечан садржај концен-
трата кретао се од 12,54% (борски), 
преко 14,90% (мајданпечки) до 21,34% 
(кривељски), односно 17,13% збирно. 
Уз велико временско искоришћење агре-
гата (96 одсто), прерадила је 25.108 тона 
влажне шарже (165.655 тона од почетка 
године) и 1.451 тону хладног бакронос-
ног материјала који потиче из гасовода 
чишћених током ремонта, од пражњења 
пламене пећи, као и прашине која се 
ствара током рада топионичких агре-
гата. Захваљујући оваквој укупној пре-
ради, забележено је искоришћења „на 
металу” од око 94 процента и биланс од 
4.078 тона анодног бакра (131t дневно). 
Конвертор је прошлог месеца стајао 35, 
а реактор 10 сати због екологије. Ових 
дана на залихама има око 11.000 тона 
шарже, односно 1.805 тона „црвеног” 
метала. 

-Прерада од преко 26.000 тона је 
сигурно за поштовање и показатељ да 
је Топионица добро радила. Међутим, 
низак садржај метала у примљеним 
концентратима није омогућио да се 
достигне циљ, а то је производња 
4.600 тона анодног, односно 4.000 тона 
катодног бакра. Ступићемо у кон-

такт са рударима и инсистирати на 
побољшању квалитета бакра у кон-
центратима, како бисмо остварили 
наше планске задатке – каже Бобан 
Тодоровић, директор ТИР-а. 

Електролиза је, са 354 ћелије у раду, 
продуковала 3.516 тона катода (113 
дневно), односно 20.912 тона од по-
четка године. На залихама има око 450 

тона анода. И Фабрика сумпорне кисе-
лине је у августу, по оцени челника овог 
предузећа, радила добро и дала 10.514 
тона монохидрата (са фиксацијом сум-
пора од преко 60 одсто), што је највећа 
месечна производња у претходних осам 
година. У току су припреме за старт кон-
вертора број један у Топионици у који је 
уграђена потупно нова расхладна комора 

са димохватачем. Стога овде очекују 
побољшање квалитета гаса из конвер-
торског дела и повећање производње 
са досадашњих 300 на 400 тона дневно, 
односно 12.000 тона месечно. Киселина 
се редовно отпрема према динамичком 
плану, углавном, ИХП-у Прахово. Тре-
нутно на лагеру има 11.391 тона овог 
производа

И поред дотрајале опреме и вели-
ких трошкова одржавања, Транспорт 
ТИР-а је превезао око 100.000 тона 
терета. У Енергани су у току припреме 
за зимски период (котлови 5 и 6 су ис-
правни, а „седмица” се ремонтује и тре-
бало би да буде спремна до почетка де-
цембра). Захваљујући турбини 2 произ-
ведено је око 0,5 мегават часова елек-
тричне енергије из топионичке паре. 
Радници овог погона ових дана чисте 
и корито Бељевинске реке. Будући да је 
ниво Борског језера 1,50 метара испод 
тачке прелива, Тодоровић је апеловао 
на све кориснике технолошке воде да 
поштују овај ресурс, како се не би поно-
вила ситуација од прошле године када 
није било довољно воде. 

У Ливници бакра и бакарних легура 
у августу је радила само ливница фа-
зонских одливака. У другој поло-
вини септембра планира се покретање 
производње месинга и бронзе у коли-
чини од око 200 тона.

Ј. Станојевић 

ТИР. – У Фабрици бакарне жице у 
августу је произведено (по наруџбини) 
5.645 тона дипформинг жице, што је 
много мање од планираних количина. 
Главни разлог је, како наводи Бобан 
Тодоровић, директор ТИР-а, тај што је 
највећем купцу овог производа, који је 
преузимао по 500 тона месечно, истекао 
уговор. Иначе, важна чињеница за овај 
прерађивачки металуршки погон јесте 
да је у току завршна фаза уговарања 
нове опреме за ливење бакарне жице 
(тзв. „ап-каст” машине за вертикално 
ливење, конфор-машине за профиле, као 
и машине за њихово изоловање). Нова 
опрема треба да омогући јефтинију 
производњу бакарне жице, веће вре-
менско искоришћење машина, мању 
потрошњу нормативног материјала, као 
и продукцију профила који се лакше 
продају на тржишту.

- Ово је део активности из пројекта 
редизајнирања басенске прераде. Рас-
писали смо тендер за све области, па 
и за производњу бакарне жице и про-

фила и изоловање профила свим 
врстама изолације. Прошли смо први 
круг разговора са иностраним партне-
рима и ревидиране понуде су, углавном, 

већ стигле, а преостале очекујемо до 
краја ове недеље. У међувремену смо 
уговорили израду физибилити студије 
за овај део и изабрали макро и микро 

локације где ће бити смештене будуће 
фабрике. Притом смо водили рачуна о 
енергентима, транспортним трошко-
вима, као и да то не смета неким на-
редним пројектима. Очекујемо да до 
краја септембра потпишемо уговоре 
са ино-партнерима о испоруци опреме 
за производњу жице и изоловање про-
фила. Намеравамо и да, док траје ис-
порука опреме, кренемо у главне 
пројекте и реконструкцију хала које 
смо одабрали – истакао је Мирко 
Грчић, заменик генералног директора 
Басена, петог септембра, на седници 
Савета за металургију РТБ-а.

Он је додао и да је за део који се 
односи на синтер-металургију, посебно 
на контактне материјале, уговорена 
израда претходне студије изводљивости. 
Одржано је и неколико састанака са 
могућим купцима тих компоненти. 
Реч је о великим фирмама које се баве 
производњом електроопреме („Сименс”, 

„Шнајдер”, АТБ Север).
Ј. С.

Очекујемо да до краја септембра потпишемо уговоре са ино-партнерима о испоруци опреме за продукцију жице, као и за изоловање профила 
– рекао Мирко Грчић, заменик генералног директора РТБ-а. – Нова опрема треба да омогући веће временско искоришћење машина и мању 
потрошњу нормативног материјала

Биланс топионичара 4.078 тона анодног, а електролизера 3.516 тона катодног бакра. – „Сумпораши” дали 10.514 тона монохидрата, што је 
највећа месечна продукција у претходних осам година. - У другој половини септембра у Ливници се планира покретање производње месин-
га и бронзе 

SIROMA[NI KONCENTRATI 
POREMETILI PLANOVE
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Четврта седница Савета за металургију РТБ-а

Седница Савета за екологију РТБ-а Бор

Наука и пракса

SAVET ISPUNIO ZADATAK

РТБ. – Сада имамо праву слику 
Пројекта „нова топионица”. Надам 
се да ће се континуитет у раду наста-
вити, не само одржавањем месечних 
састанака него и резултатима које 
остварује – казао је, између осталог, 
проф. др Жељко Камберовић, председ-
ник Савета за металургију РТБ-а, петог 
септембра на четвртој седници овог са-
ветодавног тела Басена, на којој је раз-
матран извештај о активностима на 
Пројекту реконструкције топионице и 
изградње нове фабрике сумпорне кисе-
лине у Бору.

-Набавка и испорука опреме за 
нову фабрику сумпорне киселине 

(увозне компоненте из Lavalina и 
Outoteka) иду према плану. До данас 
је на градилиште приспело око 150 
камиона. Пре два дана је стигао и 
најкрупнији комад у једном делу – 
парни сушач за шаржу који је тежак 
преко 120 тона. Велики број делова 
котла-утилизатора је допремљен 
и сва опрема биће испоручена до 
краја ове године. И локални радови 
добро напредују. Монтажа опреме 
је већ почела - постављени су неки 
делови предгрејача, контактног 
котла, а ускоро ће и једног од сушних 
торњева, мокрог електрофилтера. 
За топионицу је завршена израда 90 
одсто темеља и почела је монтажа 
челичне конструкције флеш-пећи. 
Потврђено је да ће се заједничким на-
порима испоштовати планирани рок 
и критеријуми о квалитету – иста-
као је Драган Маринковић, директор 
Пројекта „нова топионица”. 

Благоје Спасковски, гене-
рални директор РТБ-а Бор, изразио је 
задовољство што се Пројекат одвија у 
складу са уговореном динамиком. – Ово 
је историјски подухват који „води” 
менаџмент РТБ-а, заједно са Владом, 
пројектантима, извођачима и вама 

који оцењујете његову реализацију. 
Већ смо обезбедили 180 милиона евра, 
што из кредита од канадске EDC 
банке, што Фонда за развој Србије, 
што комерцијалних кредита. Добар 
финансијски резултат у првих шест 
месеци ове године отвара простор да 
се део средстава користи и из сопстве-
них извора. У сваком случају, „нова 
топионица” не може прећи суму од 200 
милиона евра. Да ли ће бити 195 или 
205 милиона, не зависи од нас, него од 
онога што ће се извести на терену. Сва 
опрема је уговорена, плаћена и при-
стиже, али локални радови се изводе 
по јединичној цени – нагласио је Спа-
сковски. 

- Нови објекти су енергана, рас-
хладни торањ у топионици, опрема за 
транспорт шљаке флеш-пећи и кон-
вертора, а предстоји реконструкција 
анодних пећи, ливне машине, система 
за компримиран ваздух, истоварне 
станице, трафо-станице. Стручне 
групе из РТБ-а и ТИР-а су дале идејна 
решења за све пројекте и комплетну 
техничко-економску анализу (осим 
техничких података, дефинисана су 

времена изградње, начин, као и про-
цена улагања). Урадићемо све на 
време, квалитетно и безбедно – пору-
чио је Мирко Грчић, заменик генерал-
ног директора РТБ-а. 

Димча Јенић, директор за развој 
РТБ-а, дао је потврдан одговор на 
питање хоће ли бити довољно сиро-
вина за нову топионицу, јер флеш-пећ 

„захтева” 400.000 тона концентрата 
годишње: 

- Производња, са некадашњих 
11-12 милиона тона руде, повећана на 
26 милиона тона руде годишње, по-
степено ће дати 330.000-370.000 тона 
концентрата годишње из домаћих си-
ровина, док се остатак предвиђа из 
увоза – рекао је Јенић.

Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, 
нагласио је да је Пројекат изузетно 
сложен и захтева добру координацију 
између људи који раде у производњи и 
из Енергопројекта који изводе радове на 
новом објекту, при чему се много мора 
водити рачуна о безбедности свих учес-
ника у тим активностима. 

Ј. Станојевић

РТБ БОР. – Разматрајући актуелну 
еколошку ситуацију у Рударско-топио-
ничарском басену, Бору и околини, чла-
нови Савета за екологију оценили су да 
је, за годину дана рада, Савет испунио 
задатак.

На осмој седници, одржаној 12. сеп-
тембра у Бору, Савет за екологију пред-
ложио је стратегију управљања отпад-
ним водама и валоризацију корисних 
компоненти. 

Борд директора пројекта „нова топи-
оница“ и Савет за екологију оцењују да 
неће бити кашњења у изградњи нове то-
пионице и фабрике сумпорне киселине. 

Али, док радови не буду завршени, и 
даље ће бити повременог аерозагађења, 
па ће Савет пратити процес вођења 
производње и предлагати мере да се 
стање побољша.

С обзиром на то да је општински 
мониторинг тим констатовао повећан 
садржај прашине са борског јаловишта, 
а да касни санација која се обавља сред-
ствима из кредита Светске банке и да је 
јаловиште пренето Републици Србији, 
РТБ Бор помаже да се и тај проблем 
реши:

-Од 11. априла редовно се упум-
пава вода у старо борско јаловиште 

и већ је трећина под водом. Рекул-
тивисано је 18 хектара, а за санацију 
остаје још око 25 хектара. Иако то 
није само наша обавеза, РТБ Бор 
ствара техничке услове и даје допри-
нос да се овај проблем што пре реши – 
рекао је заменик председника Савета за 
екологију Звонко Милијић, помоћник 
генералног директора Басена Бор за 
екологију.

-Савет за екологију има и саве-
тодавни и радни карактер, а поли-
тичке и остале одлуке доносе други. 

За годину дана рада предлагали смо 
значајне активности и испунили смо 
свој задатак – оценио је члан Савета за 
екологију др Слободан Тошовић, ди-
ректор Градског завода за јавно здравље 
Београд. 

Чланови Савета за екологију 
предложили су генералном дирек-
тору РТБ-а Бор Благоју Спасков-
ском преиспитивање рада свих басен-
ских савета који би требало да доставе 
годишњи извештај о свом раду.

М. Милошевић 

Савет за екологију предложио стратегију управљања отпадним водама и валоризацију корисних компоненти. - Неће бити кашњења у изградњи 
нове топионице и фабрике сумпорне киселине. – РТБ Бор санира борско јаловиште, иако то није његова обавеза. – Предложено преиспитивање 
рада свих басенских савета

Заједничким напорима свих учесника (SNC Lavalin, Outotek, РТБ 
и Енергопројект) испоштоваће се планирани рок и нова топионица 
биће завршена до краја 2013. – казао Драган Маринковић, директор 
Пројекта. - Добар финансијски резултат у првих шест месеци ове 
године отвара простор да се део средстава користи и из сопствених 
извора – поручио генерални директор Басена Благоје Спасковски

„NOVA TOPIONICA” – ISTORIJSKI PODUhVAT

Жељко Камберовић

Звонко Милијић и Слободан Тошовић
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РББ. – На демократским избо-
рима, одржаним после много година 
именовања руководства Самосталног 
синдиката Рудника бакра Бор, новоиза-
брана Скупштина од 35 чланова за пред-
седника Самосталног синдиката РББ-а 
изабрала је Љубишу Миљковића, 
главног пословођу у погону „Јама“. На 
његов предлог за заменика председника 
изабрана је Славица Вукајловић, кон-

тролор експлозива и експлозивних сред-
става на површинском копу „Велики 
Кривељ“.

-Дуго смо чекали демократске 
изборе у Синдикату и најзад смо их 
добили на захтев више од 1.300 чла-
нова. Очекујемо да новоизабрано ру-
ководство буде права спона између 
радника и пословодства и више се 
залаже за права радника – нада се 
Зоран Голубовић, надзорник у рудном 
телу „Т“.

У првом говору новоизабрани пред-
седник Љубиша Миљковић је обећао да 
ће ново руководство Самосталног син-
диката РББ-а одмах почети да испуњава 
очекивања радника:

-Заступаћу интересе радника и у 
производњи и у пословодству. Циљ 
је испуњавати планове производње 
да би и плата могла да расте. Син-
дикат ће се залагати за бољи стан-
дард и здравствену заштиту запо-
слених, а набавком зимнице нека се 
бави комерцијала. Синдикат се неће 

бавити запошљавањем, али ће инси-
стирати да на место оних који одлазе 
у пензију предност имају чланови 
њихових породица, а не они који су 
чланови странке на власти. Синдикат 
и његово руководство деле судбину за-
послених и неће више бити синдикал-
них додатака за функционере – обећао 
је, између осталог, Љубиша Миљковић.

Говорећи као члан Самосталног 
синдиката, директор РББ-а Небојша 
Радошевић је истакао да и синдикат и 
пословодство очекује много заједничког 
посла:

-Покренули смо велики инве-
стициони циклус још 2008. године, 
захваљујући програму генералног 
директора Рударско-топионичар-
ског басена Бор Благоја Спасков-
ског, где је централно место изградња 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине. Добили смо нову рудар-
ску опрему за коп „Велики Кривељ“, 
предстоји проширење флотације, а 
следећи задатак је улагање у јамску 

производњу. Циљ нам је да РТБ Бор 
постане светска компанија и да се у 
Бору боље живи. То је заједнички за-
датак и радника и синдиката и по-
словодства – истакао је Небојша 
Радошевић и подсетио да предстоји и 
завршетак израде колективног уговора 
да би РТБ Бор могао у интересу радника 
да изађе из реструктурирања.

М. Милошевић

Протест некадашњих радника приватизованих предузећа у борској општини

QUBI[A MIQKOVI] – PREDSEDNIK

TRA@E NEISPLA]ENO 
OD BIV[Ih POSLODAVACA 

Продужетак рока пријаве доспелих, неизмирених обавеза њихових фирми по извршним судским пресудама за потраживања из радних односа, 
као и преиспитивање свих приватизација – два главна захтева близу 2.000 ових радника. - Допис и петиција са 400 потписа већ послати Вла-
ди и Агенцији за приватизацију, а наредних петнаестак дана чека се евентуални одговор

БОР. – Бивши радници приватизо-
ваних друштвених предузећа у борској 
општини (Фабрике вентила, „Борпре-
воза”, Теретног транспорта, Друштве-
ног стандарда, Штампарије „Бакар”, 
Конфекције, „Боранке”) организовали 
су 29. августа протестну шетњу од 
Робне куће до Трећег километра, како 
би и на овај начин скренули пажњу 
шире јавности, али и надлежних држав-
них органа, на оно што их мучи. Два 
главна захтева близу 2.000 некада запо-
слених у овим фирмама (дугују им се 
10-15 зарада, регрес, топли оброк, а само 
некима је „повезан” радни стаж) јесу 
продужетак рока пријаве доспелих, не-
измирених обавеза њихових предузећа 
по извршним судским пресудама за 
потраживања из радних односа, као и 
преиспитивање свих приватизација. 

-Влада Републике Србије донела 
је (28. марта) уредбу којом се 
евидентирају сва потраживања која 
нисте могли да наплатите кроз ре-
гуларну процедуру од својих посло-
даваца. Крајњи рок за подношење 
документације Агенцији за 
приватизацију био је пети август. 
Скоро 70 одсто људи из ових фирми, 
што због незнања што због неинфор-
мисаности, то није успело да уради 
и затражило је нашу помоћ. По-
кушавамо да натерамо државу да 
измени ту уредбу, како бисте сви ви 
добили могућности да доставите 
документацију и измирите ваша 
потраживања. Ту се искристалисао и 
други захтев - да се преиспитају све 
приватизације у борској општини за 
које сте причали да су незаконите, на 
вашу штету, као и да је проћердан 
велики део имовине ваших предузећа 

- казао је Драгиша Трујкић, председ-
ник Општинског већа СССС Бора, на 
конференцији за новинаре одржаној 28. 
августа.

Челник борских „самосталних” је 
додао да је Веће недавно упутило допис 
републичким органима, као и петицију 
са око 400 потписа као потпору жеље 
да се рок из уредбе пролонгира. - Про-
тестну шетњу смо организовали као 
додатни механизам и вид синдикалне 
борбе, како би се узбуркале страсти 
и дало до знања свима који могу да 
реше њихове проблеме – нагласио је 
Трујкић. 

- Узели смо социјални програм 
2003. године. Фабрика је тада нор-
мално радила, а 2005. отишла је 
у стечај. Овај скуп је наменски, 
обраћамо се Влади и Агенцији, како 
бисмо могли да наплатимо наша за-
остала потраживања. Нисмо били довољно упућени, медијски то није 

било довољно пропраћено и зато 
молимо Владу да продужи рок. 
Држава би требало да преиспита све 
срамне приватизације у којима су 
фирме криминално распродате - по-
ручила је Милованка Ристић, бивша 
радница Фабрике вентила. 

Трујкић је на крају рекао да ће на-
редних петнаестак дана сачекати евен-
туални одговор из надлежних министар-
става, а онда ће поново сести и догово-
рити се о даљим корацима. За то време 
неће седети скрштених руку, већ ће, у 
име ових људи, покушавати да остваре 
контакте свуда где је могуће и дођу 
до оних који би могли да понуде неко 
решење.

Ј. Станојевић

Заступаћу интересе радника и у производњи и у пословодству за бољи стандард и здравствену заштиту запослених. Синдикат и његово ру-
ководство деле судбину запослених и неће више бити синдикалних додатака за функционере – обећао, између осталог, Љубиша Миљковић

Избори у Самосталном синдикату РББ-а

Небојша РадошевићЉубиша Миљковић

Драгиша Трујкић Милованка Ристић
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БОР. – Овако свој животни мото 
описује тридесетједногодишњи Милан 
Стефановић, Боранин који се након две 
године лутања по Србији у потрази за 
послом и бољим животом вратио у свој 
родни град. Жеља за нормалнијим и 
лагоднијим животом за њега и сутра за 
његову породицу приморала га је, каже, 
да после завршеног факултета проба да 
се избори за своје парче неба у српској 
престоници. Мислио је, признаје, да 
ће му велики град понудити велике 
могућности.

-Пробао сам прво овде, пре пар 
година. Одмах после завршеног фа-
култета вратио сам се у Бор и кратко 
радио у Институту. Међутим, нисам 
био задовољан, па сам шансу потра-
жио у Београду. Мислио сам да ћу 
тамо наћи бољи посао и бољи живот. 
Врло брзо сам, међутим, схватио да 
то уопште није једноставно и да је по-
требно много муке, залагања и среће 
да би се добио тај бољи живот који 
сам пошао да тражим. Није ишло, 
па сам отишао у Ниш. И тамо сам 
кратко радио, али то није било то. 
Тако сам „спискао“ две године, а онда 
сам у исто време добио две понуде, 
од крагујевачког Фиат аутомобила 
Србије и од РТБ-а Бор. Била је то за 
мене животна дилема, а шта сам од-
лучио, то видите и сами. Покајао се 
нисам, штавише сигуран сам да сам 
исправно поступио – каже дипломи-
рани инжењер електротехнике Милан 
Стефановић, руководилац Сектора 

електроодржавања у руднику „Церово“.
Данас је Милан задовољан својим 

избором, каже да је срећан што је од-
лучио да се врати у родни град и што 
ради, како тврди, у једној од најбољих 
компанија у Србији. – Некако сам увек 
волео да кажем да је боље бити први 
у селу, него последњи у граду. Притом, 
Бор је, иако провинција, далеко 
испред многих градова у Србији. До-

живео је процват у последњих неко-
лико година, млади сада имају где 
да изађу, околина је лепша и људи 
су насмејани. У Београду никада не 
бих могао да живим овако добро – 
признаје он.

Сличну животну причу има и 
двадесетшестогодишња Пироћанка 
Бојана Тошић која је одлучила да у 
Бору потражи своју срећу и пресели се 
заувек у град бакра. – Дипломирала сам 

2009. и годину дана седела у Пироту 
без посла. Онда сам, као један од три 
најбоља дипломца борског Техничког 
факултета, добила понуду да радим у 
РТБ-у Бор. Није ми било лако да дођем 
овде где немам никог свог, али сам од-
лучила да пробам. Отад су прошле 
две године и сада знам да нисам по-

грешила. Млади теже ка 
Београду, Нишу, Новом 
Саду, а то је грешка. 
Шансу треба тражити у 
мањим градовима, пре 
ћете до ње доћи – тврди 
млада Тошићка која ће, 
како нам стидљиво при-
знаде, ускоро проме-
нити и презиме. – У Бору 
сам упознала и особу са 
којом ћу провести оста-
так живота. Верио ме је, 
а ускоро ћемо се и вен-
чати – рече нам уз смешак.

-Бор постаје све 
интересантнији, а млади 

и они мало старији, виде га поново као 
град будућности. Па, довољно је само 
проћи улицама и видети та насмејана 
лица – каже генерални директор РТБ-а 
Благоје Спасковски. Зна он да је разлог 
томе управо компанија на чијем је челу, 
а то му и импонује. – Просечна нето 
плата у Басену је 70 хиљада динара, 
мада постоје у руднику и радна места 
која плаћамо до 140 хиљада. То је 

зарада која је у односу на ону из 2008. 
два и по пута већа. Не чуди зато по-
датак да се Борани у великом броју 
враћају, па чак и из „белог света“, 
поново у родни град. У претходних 
десет година имали смо одлив станов-
ништва целих 10 процената, а прошле 
смо први пут забележили прираштај 
јер је 620 људи дошло или се вратило 
у Бор – казао је Спасковски.

Додајмо на крају и податак да 
на адресу комбината бакра редовно 
стижу биографије радно способ-
них Београђана, Нишлија, Зајечараца, 
Врањанаца, Крушевљана итд. Сви они 
у пропратном писму „си-вија“ кажу да 
би волели да се запосле у РТБ-у, да се 
ту докажу и покажу. Има, наравно, и 
молби страних држављана, рецимо 
једног младог Грка који је, како је навео 
у напомени, вољан да брзо научи српски 
језик и постане равноправни члан РТБ 
Бор Групе. Ето, баш пре неки дан, стигло 
је писмо (електронско) и једног маги-
стра електромашинства из Београда. Он 
је, како наводи у биографији, запослен 
у београдској компанији „Пупин Те-
леком АД“, али би волео да се врати у 
Мајданпек, добије посао у руднику и по-
родицу поново тамо окупи и скући, као 
што су то његови преци својевремено 
урадили.

Г. Тончев Василић 

„BOQE PRVI U SELU, 
NEGO POSLEDWI U GRADU”

Белешка: Бор - шанса за младе

Милан Стефановић, руководилац Сектора електроодржавања у руднику „Церово”

Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор

Бојана Тошић ради у РББ-у као стручни сарадник за набавку енергената

К’о са разгледнице - Добродошли у Бор

Ново лице старог центра града
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. – После успеш-
ног реновирања хотел „Језеро“ на Бор-
ском језеру и званично је (18. августа) 
отворио врата посетиоцима. Сви који су 
тога дана били гости хотела – добили су 
бесплатно освежење. Уз опсежне при-
преме и амбициозне планове то је само 
почетак да овај драгуљ борског туризма 
квалитетом привуче госте.

-Није нам циљ да зарадимо него да 
вратимо госте на Борско језеро и Црни 
врх. Због тога су и цене промотивне, 
најниже у Бору и околини (као у 
Брестовачкој Бањи и Клубу „РТБ 
Бор“). Госте ћемо вратити, пре свега, 
квалитетном услугом и пратећим 
садржајима. Зато нам сада предстоји 
освајање тржишта како бисмо 
драгуљу туризма овога краја што пре 
вратили стари сјај – каже Милинко 
Живковић, директор Маркетинга 
РТБ-а Бор и координатор пројекта 
реконструкције хотела „Језеро“. 

Одговорни у хотелу „Језеро“ и РТБ-у 
Бор већ су у преговорима са многим 
агенцијама које би могле да буду промо-
тери хотела и борског туризма.

-Размишљамо и о оснивању 
сопствене агенције која би 
попуњавала капацитете хотела 

„Језеро“. Да би 220 постеља, 12.000 
метара квадратних хотела и пратећи 
садржаји могли квалитетно да се 
одржавају, неопходно је да попуњеност 
хотела буде већа од 70 процената – 
процењује Живковић.

Борба за госта почела је самим 
реновирањем хотела и изградњом 
пратећих садржаја и наставља се 
амбициозним плановима. За почетак, 
примљено је тридесетак радника 
угоститељско-туристичке струке, а 
новоизабрани менаџер хотела изабраће 
60-70 радника за рад у хотелу. На 
рецепцији већ раде дипломирани 
туризмолози.

-Све смо завршиле факултет и, ево, 
после успешне обуке радимо у струци. 
Трудимо се да што боље обављамо 
посао, да овај бисер борског ту-
ризма буде користан и нама и го-
стима, и надамо се да ћемо оправдати 
очекивања – каже у име својих колеги-
ница рецепционер Маја Ранђеловић 
Милосављевић.

У хотелу „Језеро“ посетиоцима 
су, осим угоститељско-ресторантских 
услуга, већ сада на располагању ос-
вежени спортски терени, забавни 
парк, играоница за младе, а очекује се 
изградња балон сале и аква-парка. За на-
редну летњу сезону предстоји опремање 

плаже на Борском језеру са свим 
садржајима (тушеви, барови, спортови 
на води...).

-Ми се већ сада припремамо за 
наредну летњу, али и за предстојећу 
зимску сезону. У завршној фази је 
изградња жичаре на Црном врху. На-
редне зиме очекујемо велики број 
гостију који воле зимске спортове, 
али надамо се и да да ћемо угостити 
бројне спортске екипе на припре-
мама за спортску сезону, јер хотел има 
услове за фудбал и дворанске спортове 
– закључује Милинко Живковић, ди-
ректор Маркетинга РТБ-а Бор. 

Планови хотела „Језеро“ (и РТБ-а 
Бор који газдује хотелом) јесу амбици-
озни, али и оствариви. Деценија нерада 
и пропадања овог хотела била је пот-
врда туристичке девизе да је најскупљи 
празан кревет. Хотел „Језеро“ опет је на 
добром путу да буде замајац борског ту-
ризма.

М. Милошевић

Хотел „Језеро“ поново ради

KVALITET PRIVLA^I GOSTE
После десетак година паузе реновирани хотел „Језеро“ примио прве госте. – Приоритет није зарада, него враћање гостију на Борско језеро и 
Црни врх. – Предстоји освајање тржишта, припреме за зимску сезону и опремање плаже за наредну летњу сезону

Милинко Живковић

Маја Ранђеловић Милосављевић
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БОР - Рударско топионичарски басен 
Бор и Регионална телевизија Бор завр-
шили су снимање и монтажу документар-
ног филма о безбедном силаску на 11. хо-
ризонт, на 400 метара испод земље, где се 

налази јединствена туристичка атракција 
у свету – “Клуб Јама”. У филму су, осим 
документарне приче о историјату и раду 
у јами Рудника бакра Бор, приказани по-
ступак, сигурносне мере и шта све треба 
предузети да би се посетиоци безбедно 

спустили на ту дубину. 
У снимању филма, као статисти 

и “глумци” учествовали су “туристи” 
из Бора, водич и координатор групе. 
Већина статиста први пут је сишла у 

борску јаму и сви су одушевљени новим 
искуством.

-До сада су “Клуб Јама” највише 
посећивали наши бивши радници 
и пензионери. Имали смо организо-
ване групе туриста из Србије, али и 

из иностранства. Туристе највише 
интересује какви су услови рада у 
јами и које су величине јамски ход-
ници, желе да виде рударску опрему 
и механизацију и да чују анегдоте из 
рударског живота – прича Миломир 
Живковић, референт за безбедност и 
здравље на раду и туристички водич у 

“Клубу Јама”. 

Осим посете “Клубу Јама” тури-
сти имају прилику да, са видиковца на 
ивици старог борског површинског копа, 
виде и панораму погона РТБ-а Бор и 
града у позадини.

Филм “Клуб Јама” заједнички су 
реализовали РТБ Бор – Служба за односе 

са јавношћу (Милољуб Милошевић и 
Горица Тончев Василић) и Регионална 
телевизија Бор (Жаклина Јовановић, 
Дарко Стојадиновић, Драган Василић, 
Мирко Марјановић, Исмет Хотњанин и 
Срђан Милијић).

Документарни филм о безбедном си-
ласку у јаму биће приказиван туристима 

пре него што сиђу у “Клуб Јама”, а да 
је боравак у подземним просторијама 
борског рудника безбедан - ускоро ће 
моћи да виде и гледаоци Регионалне 
телевизије Бор.

М. Милошевић

Туризам

DOKUMENTARNI FILM O „KLUBU JAMA”
Осим документарне приче о историјату и раду у јами Рудника бакра Бор, у филму “Клуб Јама” приказани су поступак и сигурносне мере за 
безбедно спуштање туриста на 11. хоризонт у “Клуб Јама” на 400 метара испод површине земље. – Филм ће бити приказиван туристима пре 
силаска у јаму 

Сарадња РТБ-а Бор и Регионалне ТВ Бор
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БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – 
Једном годишње, дан или два, Бресто-
вачка Бања постаје центар традиције: 
заљубљеници у ово излетиште и бањско 
лечилиште враћају се у време својих 
предака и уживају у традиционалним 
вредностима захваљујући културно-
туристичкој манифестацији „Дани Бре-
стовачке Бање“, која је 18. августа од-
ржана 19. пут у организацији Д.О.О. 

„Брестовачка Бања – Српска круна“. 

Фолклор
На позорници у Брестовачкој Бањи 

смењивали су се чланови културно-
уметничких друштава, фрулаши, певачи 
традиционалних песама, али и Алекса 
Костић (акустична гитара), оркестар 

„Тако ће и бити“ (староградске песме)...

„Долазак Књаза“
Традиционално, сваке године, Бре-

стовачку Бању „посети“ књаз Милош 
Обреновић и, на платоу испред конака 
књаза Милоша и дворца кнеза Алек-
сандра Карађорђевића, „обрати“ се 
својим поданицима. На тај начин ор-
ганизатор „Дана Брестовачке Бање“ 

чува успомену на време када су ову 
бању посећивали чланови обе српске 
династије, Обреновића и Карађорђевића.

„Златне руке“
На такмичењу „Златне руке“ у 

припремању традиционалних јела 
окупио се мањи број учесника него 
ранијих година, али није изостало њхово 
умеће у припремању специјалитета тра-
диционалне кухиње овога краја. По 
оцени жирија овогодишњи победник 
је „Ошљанац“. Представник ове при-
ватне угоститељске фирме из Ошљана 
код Минићева је, пре проглашења по-
бедника, истакао да му је од победе на 
такмичењу важније да припремање тра-
диционалних јела сачува од заборава. 
Судећи по награди, успео је у томе.

Стари занати
Пажњу посетилаца у Брестовачкој 

Бањи привукли су и сувенири и пред-
мети домаће радиности у традиционал-
ном стилу старих заната. 

„Дани Брестовачке Бање“ зачињени 

су и пропратним манифестацијама: 
такмичењем у испијању пива и обарању 
руке, такмичењем за децу „Потрага за 
благом“, рециталом финалиста конкурса 
за најлепшу песму о бањи „Брестовачка 
бања – моја бања“...

Деветнаеста манифестација „Дани 

Брестовачке Бање“ окупила је више од 
300 учесника.

Планови
Судећи према плановима, идућу 

годину (за јубиларне двадесете „Дане 
Брестовачке Бање“) ово борско изле-

тиште и лечилиште дочекаће обновљено:
-Планирамо реконструкцију 

и адаптацију старих објеката у 
Брестовачкој Бањи. За то су заинте-
ресовани и неки страни инвеститори. 
У току је прикупљање потребних до-

звола (неке већ имамо) и ускоро 
почиње изградња нове Брестовачке 
Бање – каже Маја Младеновић, ди-
ректор Д.О.О. „Брестовачка Бања-
Српска круна“.

М. Милошевић

„Дани Брестовачке Бање“

Неколико хиљада посетилаца и три стотине учесника заједно уживали у природи и повратку традицији на манифестацији „Дани Брестовач-
ке Бање“. – Идуће године, за јубиларне 20. „Дане Брестовачке Бање“, бањски објекти биће реновирани, обећавају организатори

U@IVAWE U PRIRODI I TRADICIJI

Маја Младеновић
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РТБ. – Изградња једноужне двоседе 
жичаре на Црном врху је у финалној 
фази – завршени су темељи и монтажа 
свих 14 носећих стубова. У то смо се 
уверили 31. августа, најпре на коти 726 
метара са које „пуца” поглед на ову пла-
нинску лепотицу.

- Ово је зона погонске станице 
за коју је постављена челична 
конструкција. Монтажа погонске 
ужетњаче са редуктором и електро-
мотором је, такође, завршена, раде 
се електроделови и затварање ко-
мандне кућице. Остало је да се мон-
тира окретна станица за коју је јуче 
урађен бетонски темељ, као и при-
лазни платои. Након тога следи 
уградња вучног ужета и седишта. Све 
се одвија у оквиру термин-плана, а 
рок завршетка жичаре је 17. сеп-
тембар. После тога почиње њено 
испитивање, пробни рад и технички 
пријем. Скијашка стаза је скоро 
рашчишћена и прокрчена и то басен-
ском механизацијом. Већи део радова 
је обављен прошле а финализован ове 
године, па нам у септембру предстоје 
само мање финесе – рекао је Јовица 
Анђеловић, координатор из РТБ-а за 
изградњу жичаре на Црном врху.

Наш саговорник додаје да је ова 
инвестиција вредна око 500.000 евра. 
Жи чара је, иначе, дар Скијалишта 
Србије борској општини. Њену демон-
тажу и транспорт од Копаоника до 
Црног врха обавио је АТБ ФОД. Његови 
радници су извели машинске и елек-
трорадове које је финансирао Басен са 

260.000 евра, што је и највећа донација 
општини. Грађевински радови и израда 
бетонских темеља поклон су београд-
ског Енергопројекта (125.000 евра). 

Милан Шербула, в. д. директора 
ЈП Борски туристички центар, захва-
лио се свим донаторима и локалној са-
моуправи што су омогућили да добијемо 
овако велелепан објекат и казао да их, 
премда су завршени стубови и жичара, 
чека још доста послова – најпре уређење 
скијашке стазе, у чему очекују помоћ 

РТБ-а (потребно је ангажовање бул-
дозера, јер мора да се поравна, очисти, 
посеје трава и прошири због два 
сужења), као и изградња инфраструк-
турних објеката. 

-Интересантно је да се жичара и 
ски-лифт спајају у једној тачки и стазе 
почињу заједнички, при чему се нова 
одваја у десну страну, а стара остаје 
како је била. Нова (1.500 м) ће бити 

намењена бољим скијашима, пошто 
је у већем делу „црна” (има веома 
велики нагиб), а стару (дужине 800 м 
и ширине 30 м) користиће почетници. 
Од Скијалишта Србије смо добили 
табач којим ћемо их одржавати како 
бисмо задовољили потребе скијаша. 
Сви посетиоци ће долазити до споме-
ника и више неће бити проблема са 
чишћењем снега и прилазом до ски-
лифта као прошле године. Плани-
рано је да се ту направи велики пар-
кинг, кафић, сервис за изнајмљивање 
скијашке опреме, амбуланта, мокри 
чвор, билетарница и тако добије 
добро организовано скијалиште. Све 

ово треба да крене до почетка зимске 
сезоне. Ово је веома позитиван набој 
за све Боране, али и становнике Ти-
мочке крајине који ће посетити овај 
крај. Очекујемо да ће се сигурно 
три до четири пута повећати број 
посетилаца-скијаша у односу на лане, 
када их је било око 2.000. У прилог 
томе иде и отварање хотела „Језеро” 
на Борском језеру, које је одавде 
удаљено 10 км. Његово повезивање са 
скијалиштем даје фантастичну слику 
зимског туризма на Црном врху, од-
носно у борској општини – наглашава 
Шербула.

Ј. Станојевић

Изградња жичаре на Црном врху у завршној фази

Готови темељи и монтажа свих 14 носећих стубова, а ускоро и окретне станице. – Рок завршетка жичаре је 17. септембар – тврди Јовица 
Анђеловић, координатор из РТБ-а за ове радове. - Повезивање хотела „Језеро” на Борском језеру са скијалиштем даје фантастичну слику зим-
ског туризма на Црном врху, односно у борској општини – наглашава Милан Шербула, в. д. директора ЈП Борски туристички центар 

PLANINSKA LEPOTICA 
O^EKUJE TURISTE

Јовица Анђеловић

Милан Шербула

Говор 
бројки

Жичара је дуга укупно 1.300 м, а 
скијаше „извлачи” под просечним на-
гибом од 25 степени на коту 1.040 м код 
Метеоролошке станице, где излази и 
постојећи ски-лифт. Има две брзине – 
брзоходну (2,5 метара у секунди) којом 
се превозе скијаши у зимском периоду 
и спороходну (1,67 м/сец) предвиђену 
за туристичке обиласке Црног врха у 
летњем периоду. Капацитет жичаре са 
већом брзином је 1.200, а са мањом 800 
скијаша на сат.
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Дан општине Мајданпек обележен свечаном седницом СО

МАЈДАНПЕК. - Свечаном седни-
цом општинског парламента, у прису-
ству бројних гостију и званица из сусед-
них и општине Челинац, затим региона 
и компаније РТБ Бор, у Мајданпеку је 12. 
септембра обележен Дан општине. 

Драган Поповић, председник Оп-
штине Мајданпек, оценио је да је година 
између два празника била тешка, а да ће 
по свему судећи таква бити и наредна:

-Средства у буџету су све мања, 
па су и инвестиције биле мање него 
у претходним годинама, али с об-
зиром на опште стање резултатима 
још можемо да будемо задовољни 

– рекао је Поповић и навео да је оп-
штина Мајданпек изнашла могућност 
да увођењем материнског додатка у 
борби против беле куге помогне ви-
шечлане породице, да је у Рудној Глави 
школа добила модерну фискултурну 
салу вредну 60 милиона динара, да је 
уз помоћ НИП-а реконструисана Капе-

танска улица, те да је са успехом реали-
зовано више пројеката прекограничне 
сарадње. Посебно је истакао пројекат 
“Дунав без отпада” из области заштите 
животне средине који је од Канцеларије 
за европске интеграције при Влади 
Србије добио награду као један од 
најбољих у конкуренцији 400 пројеката 
у оквиру ИПА програма од 2007. до 
2013. године.

Поздрављајући учеснике скупа, 
Благоје Спасковски, први човек РТБ-а 
Бор, најавио је да ће бити настављено 
сређивање фасада у овом граду, али и 
да ће, поступајући по препоруци Владе 
Републике Србије, РТБ Бор помоћи 

“ИПМ-у Мајданпек” да стабилизује 
пословање обезбеђујући метал како 
би производња заживела и радници 
били у прилици да зараде добре плате. 
Нова велика улагања предвиђена су за 
мајданпечки Рудник:

-Ми ове и следеће године дајемо 

предност развоју Мајданпека. Пре 
свега, мора бити завршена Флотација 
у чију ће опрему бити уложено 15 ми-
лиона евра, што ће допринети знатно 
бољем искоришћењу. За потпуно 
обнављање опреме у мајданпечком 
Руднику остатће још само да наба-
вимо велики булдозер - нагласио је ге-
нерални директор РТБ-а Бор и најавио 
да треба очекивати и нове мале фабрике, 
а прва ће бити фабрика за изградњу 
монтажних кућа намењених источном 
тржишту.

Одлуком Комисије за кадровска 
питања, одликовања и јавна признања 
награда „12. септембар” додељена 
је Марији Вулетић, професорки из 
Мајданпека, за ангажовање у пројекту 

“Друга шанса”, Одбојкашком клубу 
“Мајданпек ФБЦ” као најуспешнијем 
спортском клубу у општини, Општин-
ској организацији инвалида рада за 
побољшање квалитета живота старих 
особа, Александру Бкићу, професору 
из Мајданпека, као спортском раднику, 
и Служби трансфузије при Општој бол-
ници у Мајданпеку. 

Гости су обишли Рајкову пећину и 
погледали културно забавни програм 
који су приредили чланови КУД-а “Ве-
лимир Маркићевић”. 

 С. Вукашиновић

БОР. – На 15. седници Скупштине 
општине Бор одборници су, између 
осталог, усвојили Извештај о извршењу 
буџета од јануара до јуна 2012. године 
и трећи ребаланс буџета у овој години. 
У закључку је истакнуто домаћинско 
трошење буџетских средстава и 
очекивање да ће до краја године буџет 
бити пуњен како је и планирано, па ће 
се стићи до милијарду и 810 милиона 
динара.

Да је овогодишњи буџет реално ис-
планиран, говори и податак да је у првој 
половини године остварено 48 одсто 
(од 50 процената) прихода, највише од 
пореза на зараде, и ако се тако настави, 
остварење прихода на крају године биће 
95 до 96 одсто, што се оцењује изузетно 
добрим.

Трећим овогодишњим ребалансом 
планирано је увећање буџета за 152 
милиона динара, од тога 50 милиона 

динара за субвенције ЈКП „Топлана“, 40 
милиона за Дирекцију за изградњу Бора, 
35 милиона за јавни линијски превоз, по 
осам милиона за јубиларне награде за-
послених и за накнаду штете грађанима 
од уједа паса луталица, три милиона 
динара за текућу буџетску резерву... У 
дискусији је истакнуто да је добро што 
се дуг општине смањује и да ће Рудар-
ско-топионичарски басен Бор до краја 
године измирити све своје обавезе, па и 

према буџету општине.
Одборници СО Бор нису усвојили 

предлог решења о именовању дирек-
тора Установе „Центар за културу оп-
штине Бор“, али су усвојили пред-
логе решења о именовању ликвидаци-
оног управника „Центра за културу“, 
предлоге решења о давању сагласно-
сти на програме о изменама програма 
пословања јавних и јавно-коимуналних 
предузећа и установа, о разрешењу и 
именовању чланова управних одбора 
јавних предузећа и установа... Усвојили 
су и одлуке о одређивању аутобуских 
стајалишта у граду, о радном времену 
угоститељских објеката, о изради плана 
детаљне регулације блока „Ц“ у месној 
заједници „Нови центар“, као и нови це-
новник боравка деце у Установи за децу 

„Бамби“.
Од 15. седнице СО Бор одборнички 

клуб СПС-а има још два члана јер су му 
приступили по један дотадашњи члан 
Српског покрета обнове и Влашке де-
мократске странке Србије.

М. М. 

Седница СО Бор

Драган Поповић, председ-
ник Општине Мајданпек, оце-
нио да ће и наредна година 
бити тешка. – Благоје Спа-
сковски, директор РТБ-а Бор, 
најавио наставак активности 
на сређивању фасада, помоћ 

„ИПМ-у Мајданпек“, као и нове 
инвестиције за мајданпечки 
Рудник. - Додељена традицио-
нална септембарска признања

DOMA]INSKO TRO[EWE BUxETA

Највише прихода у првој половини године остварено од пореза на за-
раде. – Трећим ребалансом буџет се увећава за 152 милиона, па ће на 
крају године износисти милијарду и 810 милиона динара

VREMENA TE[KA, ALI REZULTATA IMA

Драган Поповић
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Нове фасаде стамбених зграда у Мајданпеку

DA NESTANE SIVILO

ВОДОРАВНО: 1. Тврдоћа, тврдост, 7. Скандинавска држава, 14. Веће 
откопно поље, 15. Изглед нашег звезданог система, Кумовска слама, 17. 
Име јерменског композитора Хачатурјана, 18. Свађа, размирица, 19. Име 
глумице Михић, 20. Остатак посеченог стабла, 21. Врста речне рибе, 22. 
Турски достојанственик, 23. Мера за површину, 24. Гвоздени клин, чавао, 
26. Службена државна песма, 28. Слично (скр.), 30. Пресек ножем, резање, 
31. Део купатила, 32. Органи чула слуха, 35. Подземни део биљке, 37. Име 
нашег глумца Тодоровића, 38. Филмска звезда, дива, 39. Клипни мотори 
са унутрашњим сагоревањем, 41. Биљни свет, 42. Кратка војничка запо-
вест, 43. Ветар који дува са севера.

УСПРАВНО: 1. Колско постоље, 2. Религија, 3. Врста спорта, 4. Про-

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО :тврдина, Шведска, ревир, Млечни пут, 
Арам, спор, Ивана, пањ, клен, ага, ар, ексер, химна, сл, рез, када, уши, 
корен, Бора, стар, ото-мотори, флора, команда, северац.

извод непотпуног сагоревања, 5. Симбол иридијума, 6. Јединица за мерење 
јачине електричне струје, 7. Америчка певачица и глумица, 8. 3. и 28. слово 
азбуке, 9. Загонетка, 10. Канабе, отоман, 11. Бања у Белгији, 12. Шумска 
животиња скупоценог крзна, 13. Сеоско подручје, 16. Име америчког 
глумца Ченеја, 18. Врста лековите биљке, 21. Хемијски елемент, племе-
нити гас, 22. Вердијева опера, 25. Козметичка маст, 26. Име фолк певача 
Џиновића, 27. Творац, стваралац, 28. Одраз од земље, 29. Игра на срећу, 31. 
Дипломатско тело, 33. Орнамент, 34. Држављанин Ирске, 36. Циганин, 37. 
Змијски цар, удав, 38. Бродске саонице, 40. Туристичко друштво (скр.), 41. 
Фабрика вагона (скр.).

МАЈДАНПЕК. - Први 
пут после изградње пре скоро 
пола века стамбене зграде у 
Мајданпеку, у непосредној 
близини Површинског копа и 
управне зграде РБМ-а, добиле 
су нове фасаде. Ведри тонови 
црвене, жуте и зелене боје том 
делу града дају нови изглед и 
станарима и пролазницима 

поправљају расположење.
Финансијска средства 

за ново рухо старих зграда 
обезбедио је Рудник бакра 
Мајданпек. После реновирања 
фасада зграда у Карађорђевој 
улици освежене су и фасаде 
зграда у непосредној близини 
бензинске пумпе у Улици 
Светог Саве. Средства за ове 

намене углавном су потро-
шена, али очекује се наставак 
акције.

-Верујемо да је ово само 
почетак и да ће ускоро бити 
освежене и фасаде других 
старих зграда у граду. Оче-
кивали смо да ће то бити 
брже, како је још прошле 
године договорено на са-
станку менаџмента РТБ-а 

Бор и РБМ-а. Надамо се да ће 
ускоро почети и сређивање 
Самачког хотела, као и 
асфалтирање прилаза граду 
из правца Великих ливада и 
према Железничкој станици 
- каже Никола Делетић из Са-
мосталног синдиката РБМ-а.

С. В.

Ведри тонови црвене, жуте и зелене боје зградама дају нови изглед. – Одобрена средстава највећим делом утрошена, али очекује се наставак 
акције

UKR[TENE RE^I

Крста Иванов
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Светислав 
Света Ђурић

1934 – 1982.

Тридесет година је прошло, а 

туга за тобом не престаје

Твоји најмилији
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PONOVO OSVOJEN 
MON BLAN

Ватрогасци су, нажалост, и овог лета имали пуне руке посла широм Србије, 
па и у борској општини. Добровољна ватрогасна чета у Бору основана је 
крајем 1938. године (оснивач пекар Живојин Станковић). Почетак је био 
веома тежак - са петнаестак чланова и без материјалних средстава. Први ва-
трогасни дом био је у једној старој бараци, а касније су ватрогасци смештени 
у згради кафане „Код веселог рудара” подигнутој 1909. Општински ватрогасни 
савез формиран је почетком 1950. Првој седници новоосноване Скупштине 
Ватрогасног савеза среза борског, одржаној у фебруару 1951., присуствовало 
је више од 100 чланова. Тада је на овом подручју радило 17 ватрогасних друш-
тава, чак су оснивана у сваком селу. Окупљала су 367 чланова, а најуспоешнија 
су била у Луки, Шарбановцу, Дубочану. Тада је објављено да, међу оволико 
ватрогасаца, има само четири жене и то је оцењено као „највећа слабост”. У 
извештају је још речено да су у 1950. години ватрогасци Среза учествовали 
у гашењу девет пожара, па су дати и упоредни подаци: 1945. их је било 19, а 
1946. прилично више – 35, али су ове бројке оцењене „малим”.

На снимку из старог албума – ватрогасци спремни за вежбу (средина 20. 
века).

Ј. С. 

Ватрогасци спремни за вежбу

Фина унца за фино одело
За многе инвеститоре злато је једино безбедно уточиште. У доба 
старог Римског царства, за унцу злата могла се купити одећа за 
сенаторе. И данас врхунско одело вреди као унца злата, око 1.620 
долара, каже Tомас Бахајмер, директор Института за златни стан-
дард

Због лоше економ-
ске ситуације у свету, 
све више инвеститора 
окреће се злату. Оегуса 
је аустријско седиште 
установа за израду злат-
них и сребрних полуга 
у Бечу. Од почетка гло-
балне финансијске кризе 
забележена је 10 пута већа 
тражња за тим полугама. 
Цена злата скочила је са 
300 долара за фину унцу 
од пре пет година на више 
од 1.900 долара крајем 
2011. Тренутно вреди 
1.620 долара.

Mаркус Фашинг, менаџер у Оегуси каже да је потражња за златним по-
лугама и даље двоструко већа, некада и троструко, него у годинама пре 
финансијске кризе.”То зависи од конкретне ситуације - страховања људи због 
судбине евра, кризе у Грчкој и Шпанији”, каже Фашинг.

Брзи раст цене злата на берзама покренуо је многа питања, али стручњаци 
за племените метале тврде да златне полуге, како време пролази, остају ста-
билна, вредна залиха.”Можда ће вредност злата бити мања како криза буде 
пролазила, неки инвеститори би могли бити на губитку, али све док је оваква 
привредна ситуација, не видим никакав ризик у улагању у тај племенити 
метал”, каже Маркус Фашинг. 

И кроз историју злато је често било средство плаћања.”Чак и у доба старог 
Римског царства, за унцу злата могла се купити одећа за сенаторе. Исто важи 
и данас, врхунско одело плаћам унцом злата”, рекао је Tомас Бахајмер, дирек-
тор Института за златни стандард.

Како се актуелна криза наставља, стручњаци краткорочно очекују добру 
трговину златом. Већа производња полуга јасно показује да је за многе инве-
ститоре злато једино безбедно уточиште. Поред њега, на берзама се бележи и 
раст вредности сребра, платине и паладијума.

 (Сајт: РТС-а, 16.08.2012.)

БОР. – Највиши врх западне Европе поново је покорен храброшћу и упорношћу 
борских алпиниста! Чланови екстрим клуба “Rock&Ice” освојили су трећи пут 

“Белу планину” на Алпима чији се врхови уздижу до 4.810 метара надморске висине. 
У походу на Мон Блан учествовали су Звонко Трифуновић, Анђелка Стојаковић 
и Роберт Мишић. Ова трочлана експедиција пела се на планину истим путем 
на коме се пре мање од два месеца догодила трагедија у којој је девет алпини-
ста изгубило живот, што додатно говори о њиховој храбрости и овај подухват 
чини вредним пажње. Успон је, како каже Звонко Трифуновић, био изузетно 
тежак јер је све време дувао јак ветар, снажнији од оног који га је пратио на 
Хималајима приликом освајања врха Ама Даблам (6.812 м).

-Сваки врх освајамо срцем и заједно са РТБ-ом јер он прати све 
наше акције већ 12 година – каже Трифуновић и наглашава да је РТБ био 
главни спонзор свих експедиција клуба “Rock&Ice” у Европи и Америци. 

-Посебно бих желео да се захвалим генералном директору Басена Благоју 
Спасковском, који је једини имао слуха и за наша истраживања у Лазаревој 
пећини. “Rock&Ice” је за 11 година, колико је трајало истраживање новог 
дела пећине, пронашао и измерио додатних 8.200 метара. Сада, дакле, Ла-
зарева пећина, најдужа у Србији, има 10.000 метара и заузимаће значајно 
место на спелеолошкој европској лествици – истакао је Трифуновић. 

Г.Т.В.

Борски алпинисти трећи пут покорили „Белу планину“

Трочлана експедиција борског екстрим клуба “Rock&Ice” још једном 
је освојила највиши врх западне Европе, на Алпима, који се уздиже до 
4.810 метара надморске висине. – У походу на Мон Блан учествовали 
Звонко Трифуновић, Анђелка Стојаковић и Роберт Мишић. – Сваки 
врх освајали смо са РТБ-ом јер борска компанија прати наше акције 
већ 12 година, каже Трифуновић


