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Амбасадор Канаде у Србији Роман Вашчук у радној посети РТБ-у

Nova topionica
novo ro\ewe „Bora”
Поносан сам што наша земља помаже да покрене ново доба и у РТБ-у. Овај пројекат покренуо је и рударство у Србији – рекао је амбасадор
Канаде. - Компанија није само ова фабрика, него и читав град који видно напредује. То није неко чудо, већ дело људских руку и ума, дело
тима у РТБ-у и Бору који су наши партнери – додао је господин Вашчук. - Уверавам вас да ће рокови бити испоштовани – поручио је директор Спасковски
РТБ. – Када сам дошао пре
годину дана, овде није било ничега,
само рашчишћен плац за изградњу.
Веома сам задовољан да видим како
све ово напредује. То је пројекат канадске фирме SNC Lavalin са њеном
технологијом, али у њему сарађује
са српском економијом, радницима и стручњацима. То је наш
заједнички канадско-српски пројекат,
и то највећи пројекат индустријског
грађевинарства у Србији. Поносан сам што наша земља помаже да
покрене ново доба и у РТБ-у. Овај

дора комбинату бакра – прва је била пре
тачно годину дана (30. септембра 2011.).
-Када смо долазили у Бор, залутали смо зато што наш возач није
био у граду десет година и касније
је рекао да не препознаје ни путеве,
јер су превише лепи и без рупа као
тада. Компанија није само ова фабрика, него и читав град који видно
напредује и ту тенденцију потпуно
подржавам. То није неко чудо, то је
дело људских руку и ума, дело тима у
РТБ-у и Бору који су наши партнери
- казао је господин Вашчук.

Роман Вашчук, Благоје Спасковски и Ђурђа Ћерамилац

равам вас да ће, по свим проценама,
овај део пројекта бити готов до октобра, најкасније новембра следеће
године, односно два-три месеца пре
рока, а топионица, зато што је електроника сложенија, до краја 2013.
Одмах после тога почећемо уходавање,
„превезивање” и пребацивање на нову
технологију. Значи, рокови ће бити испоштовани – поручио је челник Басена.
С обзиром на то да је Канада
највећи произвођач никла, њен амбасадор је на крају посете прокоментарисао истраживање и евентуалну
Нова фабрика сумпорне киселине биће завршена до октобра 2013. године

пројекат и, рекао бих, ново рођење
„Бора” покренуло је и рударство у
Србији. Канада је земља рударства
у којем и Србија има дугу историју.
Али, имамо не само РТБ већ и друге
рударске компаније које истражују
у Србији, и то је сада тренд да обновимо овдашње рударство - истакао је
Роман Вашчук, амбасадор Канаде у
Србији, другог октобра на градилишту
нове фабрике сумпорне киселине у Бору.
Након разговора са менаџментом Рударско-топионичарског басена Бор, Његова
екселенција у друштву домаћина, на
лицу места се уверио како напредује
реализација Пројекта реконструкције
топионице и изградње нове фабрике
сумпорне киселине. Ово је, иначе, била
друга радна посета канадског амбаса-

експлоатацију овог метала у Србији.
-Нисам стручњак у рударству,
али мислим да много тога зависи
од технологије, технике, безбедности, стандарда које пројекат или
компанија имају. Зато се надам да ће
они који желе да истражују у Србији,
то радити по светским стандардима
које и ми поштујемо. Тада је потпуно
могућа чиста производња никла и
у Србији и у свакој земљи – рекао је
високи гост из Канаде.
Ј. Станојевић

Разговор у генералној дирекцији Басена пратили су бројни новинари

Благоје Спасковски, генерални
директор РТБ-а, пожелео је Његовој
екселенцији добродошлицу на градилиште „нове топионице” коју пројектују
и изводе канадски стручњаци њиховом
опремом и, пре свега, технологијом.
-Морам нагласити да је комплетан
пројекат (технологија, опрема и знање)
искључиво SNC Lavalina – најмоћније
канадске, али, рекао бих, и једне од
моћнијих светских корпорација које
се баве инжењерингом. На питање
да ли људи из Бора већ сада верују
у чистије небо, одговорио бих вам да
су „прави” људи овог града веровали
од првог дана, а они други не морају
веровати. Људи верују и живе у том
убеђењу када виде овакву слику и
овако брзо напредовање радова. Уве-
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Актуелно

Министар рударства упутио снажну подршку менаџменту РТБ-а Бор

„Basen dobro radi,
kritikuju zlonamerni”

РТБ има све услове за даљи развој јер има природна богатства, способан менаџмент, а прати га и врло добра цена бакра, оценио је министар
Бачевић. – Уверен сам да спорне приватизације које су се десиле у Бору ни на који начин нису везане за менаџмент који данас води РТБ. Приче
о криминалу не стоје уз мандат људи који данас руководе компанијом, а информације које су до мене стизале су зле намере појединаца, изјавио
је министар. - Благоје Спасковски обећао да ће РТБ Бор, уз договор са Владом Србије, све започете послове и инвестиције окончати на време
РТБ. – Понесен утисцима из, како
је рекао, исцрпног и искреног тросатног разговора са пословодством Рударско-топионичарског басена Бор, министар природних ресурса, рударства и
просторног планирања проф. др Милан
Бачевић је рекао новинарима како је
уверен да борска компанија добро ради
јер њоме руководи способан менаџмент,
те да су супротне информације којима је
доскора био „бомбардован“ једноставно
- неистините!
Министар Бачевић је са сарадницима,
помоћником Зораном Даниловићем и
државним секретаром мр Томиславом
Шубарановићем, посетио РТБ Бор 28.
септембра, разговарао са менаџментом
о свим актуелним питањима пословања
борске компаније и дао му пуну подршку за активности које спроводи у
компанији. Заједно је, између осталог,

не Влада Републике Србије ни Министарство рударства. Сада сам и дефинитивно уверен, јер сам видео све
папире, да спорне приватизације које
су се десиле у Бору ни на који начин
нису везане за овај менаџмент ни за
мандат људи који данас воде Басен.
Једноставно, информације које су
стизале до мене само су плод злих
намера појединаца – изјавио је министар Бачевић.

Способан менаџмент
Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања подвукао је да РТБ Бор има све услове за
даљи развој јер му наруку иду природна богатства, способан менаџмент
и врло добра цена бакра на берзи. – На
Дан рудара сазнао сам да су просечне
плате у РТБ-у 70 хиљада динара. У

У средишту велике медијске пажње

Благоје Спасковски и Милан Бачевић

са менаџментом. Разговарали смо о
свему, „претресли“ све што је позитивно, подвукли оно што треба да се
исправи и ја му, ево, јавно обећавам
да ћемо нову топионицу и фабрику
сумпорне киселине завршити у року,
паралелно развијати рударство, а Бор
и Мајданпек учинити још лепшим
градовима – казао је Спасковски.

„Бор је најлепши рударски град у
Европи“
Надовезујући се на изјаву Спасковског, министар Милан Бачевић рекао је
да је Бор данас најлепши рударски град
у Европи. – Направили сте у граду од
рударских експоната леп музеј под
отвореним небом. Тога у другим делозакључено и да би РТБ Бор требало што временима кризе то је, признаћете, вима света нема, у Србији баш нигде.
плата за сваки респект. Па, нађите ми Међутим, уместо да се тиме поносите,
пре да изађе из реструктурирања.
-Када у овим кризним временима у Србији само један пример да нека неком и то смета. Нажалост!
неко предузеће показује тенденцију компанија запошљава 5.000 људи и да

Чекајући резултате пројекта Светске банке
Најављујући тему за разговор са представницима Института за рударство и
металургију, министар Бачевић рекао је новинарима да жељно ишчекује резултате
пројекта „Регионални развој Бора“ који кредитира Светска банка. – Крајем године
уговорна обавеза Светске банке о финансирању тог пројекта – престаје. Очекујем
резултате и знам да постоје проблеми. Видео сам, такође, да је РТБ без икаквих обавеза, у правном смислу, помагао тако што је квасио депонију са које се диже прашина. Басен нема такву обавезу, има је неко други и о томе ћу озбиљно разговарати са представницима борског Института – подвукао је Бачевић.

сталног раста и развоја, то изазива подозрење недобронамерних
људи. Данима сам био „затрпаван“
информацијама које су ми стизале са
различитих адреса, а које су говориле
супротно од онога у шта сам се на састанку са комплетним менаџментом
борске компаније уверио. Зато, да бих
умирио јавност, желим да истакнем
да приче о криминалу не стоје уз овај
менаџмент! Не искључујем, међутим,
могућност да га је било, али тиме
треба да се баве истражни органи, а

им редовно исплаћује толику зараду! –
додао је Бачевић.
Генерални директор РТБ-а Благоје
Спасковски је потом, захваљујући
министру на снажној подршци,
обећао да ће РТБ Бор, уз договор са
Владом Србије, све започете послове
и инвестиције окончати на време. –
Драго ми је што је министар Бачевић
дошао да лично оцени производне и
финансијске резултате РТБ-а, понуди
помоћ Владе Србије и одвоји од свог
времена безмало три сата за састанак

компанија почела детаљна геолошка
истраживања. Нажалост, то ради
неко други, а и у борском Институту
и у РТБ-у постоје људи који би тај истраживачки посао могли да реализују.
Ево, ускоро ће у Мајданпеку поново
бити покренут погон за израду златног накита и то је лепа вест. Треба
покренути све фабрике прераде које
су се угасиле зато што држава раније
није имала утицаја на то. Због тога
смо и дошли у ситуацију да „Бор“
сада извози само катодни бакар и
сумпорну киселину, а када би се само
те две ствари претвориле у финални
производ, профит би био мултипликован – казао је министар.
Састанку су се потом прикључили
представници борског Института за рударство и металургију, па је у наставку
било речи о томе којим пројектима ова

„Никловани“ сценарио
Упитан да прокоментарише оштру медијску кампању коју је против истраживања
руде никла на Мокрој Гори тих дана повео славни редитељ Емир Кустурица, министар Бачевић одговорио је да му је прича о никлу постала дегутантна и да се галами без икаквог разлога јер су се, како је рекао, злуради појединци послужили класичном заменом теза. – Никада никоме није издато истражно право за истраживање
никла на Мокрој Гори, прича је исценирана а проблем измишљен. То, међутим, не
значи да се неће дати јер је истраживање једно, а експлоатација и прерада су нешто
сасвим друго. Уколико истраживања покажу да је експлоатација могућа, она ће морати да буде и исплатива и безопасна по здравље људи и околине. Јер, онај ко жели
да оствари профит неће бити амнестиран обавезе заштите животне средине, људи
и њиховог здравља. Међутим, живот не треба да стане само зато што је реч о парку
природе. Па, по тој логици, ви у Бору не би требало да постојите. А, где бисте онда
радили?! Да ли бисте сви могли да живите од производње парадајза и бундева, од
продаје вргања или вранилове траве? – истакао је министар одговарајући на новинарско питање. Истраживање је, закључио је он, само један процес који, уколико се
води исправно, не може да уништи човекову околину. У добро уређеним земљама не
постоје прљаве технологије, сложили су се Спасковски и Бачевић.

Бор, додао је, има природне ресурсе
који нису до краја истражени, а Тимочка
крајина је најбогатији део Србије када је
реч о рудним лежиштима племенитих и
ретких метала. - Волео бих и био бих
много срећнији да је, рецимо, борски
Институт или нека друга српска

научноистраживачка кућа може да допринесе даљем развоју РТБ-а Бор, али и
о њиховим обавезама које проистичу из
пројекта „Регионални развој Бора“ кога
кредитира Светска банка.
Г. Тончев Василић
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Стални представник Уједињених нација у Србији приликом посете Басену изјавио:

„RTB ima odr@ivo rudarstvo”
Док се Србија тренутно бори са великом стопом незапослености, РТБ својим развојем даје наду младим школованим људима за запослење.
Рударство у Бору је одрживо, ту нема сумње, а завршетком изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине постаће конкурентније
и ефикасније, казао је Вилијам Инфанте. - Уједињене нације желе да побољшају еколошку компоненту рударства и поспеше развој осталих
сектора у Бору, додао је
топионице и фабрике сумпорне киселине, постаће конкурентније и
ефикасније – закључио је Инфанте. –
Пројекат изградње нове топионице
и фабрике сумпорне киселине је
један од највећих такве врсте у ре-

дерну земљу. Уједињене нације желе
да, спровођењем Развојног програма,
помогну и развој осталих сектора, па
се надам да ћемо, уз сарадњу са РТБом, успети то да постигнемо и у Бору
– рекао је, између осталог, представник

Мирко Грчић и Вилијам Инфанте

РТБ. – Једна од улога Развојног
програма Уједињених нација (UNDP)
јесте брига о одрживости рударства и
побољшање његове еколошке компоненте, пре свега у делу уређења подземних и површинских вода. Желимо
зато да се уверимо да се рударство у
Бору изводи на безбедан начин и то је
сврха наше посете - казао је, у разговору
са пословодством РТБ-а, 17. септембра,
стални представник Уједињених нација
у Србији Вилијам Инфанте.
Заменик генералног директора
РТБ-а Бор за инвестиције Мирко Грчић
представио је делегацији UNDP, потом,

стратегију, развојне и инвестиционе активности које се у последње три године
реализују у борској компанији, а представници Уједињених нација показали су посебно интересовање за даљи
развој рударства и прераде бакра у
Бору, заштиту човекове околине, али и
за развој малих и средњих предузећа на
територији борске општине.
-Док се Србија тренутно бори са
великом стопом незапослености, РТБ
својим развојем даје наду младим
школованим људима за запослење.
Рударство у Бору је одрживо, ту нема
сумње, а завршетком изградње нове

Представник УН разгледа градилиште нове топионице

гиону и сигуран сам да ће он помоћи
развоју осталих грана у Србији, попут
пољопривреде. Како сам чуо, сумпорна киселина биће коришћена у
производњи вештачких ђубрива, а
производи од бакра могу да се користе и у производњи електроопреме и
у IT-сектору. То ће бити велики допринос РТБ-а развоју Србије у мо-

ове међународне организације и координатор њеног UNDP програма.
Након састанка са пословодством
Басена, представници Уједињених
нација разледали су градилишта нове
топионице и фабрике сумпорне киселине, а истог дана разговарали су и са
представницима борске општине.
Г. Тончев Василић

РТБ је доказ да је Србија схватила значај минералних ресурса за њен привредни развој

Bakar ostaje vode]i metal

Где год држава може да учествује у финансирању озбиљних рударских пројеката, попут ових у Бору, она то треба и да уради, посебно ако се
има у виду стални раст тражње бакра али и других минералних сировина, каже проф. др Владимир Павловић. – Потребе за металима расту
и зато су у свету интензивирана геолошка истраживања, а у Србији је прошле године у истраживања на више од 70 нових геолошких поља
уложено преко 60 милиона евра

РТБ. - Професор доктор Владимир
Павловић са београдског Рударскогеолошког факултета каже за „Колектив“ да РТБ Бор има велики развојни
потенцијал, како у сектору рударства
тако и у укупном привредном развоју
државе, са потпуно извесном перспективом и да је, као такав, стратешки веома
важан за Србију. – Бакар је, поред осталих минералних ресурса, свакако
најприоритетнија сировина. Јесу ту и
угаљ и борни метали, али бакар остаје
примаран и водећи у смислу развијене

експлоатације, искуства
и традиције, али и као
метал који неће имати
замену на тржишту. Зато
је, сматрам, држава
добро урадила када
је стала иза развојног
програма „Бора“, мада
мислим да је и цело
српско друштво схватило значај минералних ресурса за укупни
друштвени
и
привредни развој државе.
Иако и нови Закон о
рударству и геолошким истраживањима и
Стратегија управљања
минералним
ресурсима Србије, па, ако хоћете, и Закон
о концесијама, изједначавају права
и допуштају улагање страног капитала у рударство, нигде нема нити
једне назнаке да се природна богатства морају приватизовати. Имате
у свету много успешних рударских
компанија које послују под државним окриљем и функционишу добро,
а када то кажем, мислим на то да
оне остварују профит. Зато сматрам
да, где год држава може да учествује
у финансирању озбиљних рудар-

ских пројеката, попут ових у Бору,
она то треба да уради и не препушта
експлоатацију страним компанијама каже професор Павловић.
Додаје, такође, да је производња минералних ресурса у свету у последњих
30 година порасла за више од 60%, а
пројекције показују да ће у наредне
четири деценије укупна продукција премашити ону која је остварена у читавој
историји човечанства. - Очекује се
годишњи раст потрошње метала и
неметала (3-5%), примарне енергије
(1,5%) и угља (2,5%). Примарни енергетски ресурс овог века биће угаљ, а
потребе за металима ће стално расти,
тако да је то нови изазов пред рударским и геолошким сектором. Код
потрошње је интересантно то што
Европа, иако производи само пет
одсто минералних сировина у свету, у
просеку много више троши по глави
становника од остатка света (изузев
Северне Америке и Аустралије које
троше 88 килограма минералних сировина дневно). На најстаријем континенту се просечно дневно потроши
43 килограма минералних сировина, а
у свету је просек 22 килограма. Србија,
рецимо, троши 19 килограма дневно
и зато је она и развојно и инвестиционо интересантна земља у наред-

Владимир Павловић

ним деценијама. Наши потенцијали
су веома значајни јер у овом тренутку имамо преко две хиљаде појава,
обележја и лежишта. Влада велико
интересовање за истраживање у
Србији, па данас имамо одобрених 110
геолошких истражних поља, од којих
се 74 већ активно истражују. Прошле
године је, тако, заједно са улагањима
НИС-а, у геолошка истраживања у
Србији инвестирано преко 60 милиона евра - подвлачи професор Павловић.
Г. Тончев Василић
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РТБ помаже мајданпечкој „Златари“

Srebro i bakar „na odlo@eno”

Мирјана Антић

РТБ. – Мајданпечка „Златара“
добила је од Рударско-топионичарског басена Бор 17 килограма
сребра и тону бакра за покретање
производње у тамошњој фабрици.
Сходно недавно потписаном уго-

вору, комбинат бакра је 4. октобра испоручио „ИПМ”-у метал
под повољнијим условима који
продразумевају одложено плаћање
на три месеца. Том одлуком, како
каже заменица генералног директора РТБ-а за економска питања
Мирјана Антић, Извршни одбор
директора Басена је јасно показао да снажно подржава напоре
руководства, овог некад широм
света познатог произвођача накита,
да обнови производњу и повећа
промет. Сребро и бакар ће бити
наплаћени почетком наредне
године, по берзанским ценама из
октобра.
- „ИПМ” је једино предузеће
из ранијег пословног система
РТБ Бор Групе које је остало
неприватизовано. Исцрпљено
је дугогодишњим покушајима
продаје и због реструктурирања
није у могућности да код пословних банака добије кредит за куповину репроматеријала неопходног за „подизање“ производње и
промета. Обратили су нам се недавно за помоћ и тражили од нас

да им под повољнијим условима,
односно са продуженим роком
плаћања, продамо 17 килограма
сребра и тону бакра. Менаџмент
РТБ-а је прихватио молбу јер подржава напоре које пословодство
„ИПМ” Мајданпек чини како би
обновило производњу – истиче заменик генералног директора РТБ-а
Бор за економска питања Мирјана
Антић.

Покретање
производње
у
мајданпечком „ИПМ”-у подразумева ново запошљавање што је интерес и тамошње локалне самоуправе,
али и РТБ-а Бор који овим гестом,
како она каже, даје пуну подршку и
напорима Владе Републике Србије
да се оживи производња у свим
предузећима где је то могуће.
Г.Т.В.

Uz 65. ro|endan ,,Kolektiva"”

Najdu`a pri~a o srpskom bakru
Сто девет година се у Бору копа и топи бакар, сребро и злато. ну. Притом настоји да, пре свега, представи димензију њиховог
Подаци кажу да је за то време (закључно са прошлом годином) учешћа у креирању садашњости и будућности компаније, бољег
уклоњено 1.820 милиона тона раскривке да би се дошло до 750 стандарда, бољег упознавања, а и бољег разумевања са посломилиона тона руде из које је извађено 3,353 милиона тона бакра, водством.
155,5 тона злата и 971 тона сребра. Овим није искоришћена ни
Причајући ту најдужу причу о борском, односно српском, баполовина рудних потенцијала Бора и Мајданпека, пошто ове- кру, сребру и злату, лист је својим написима пратио спирарене резерве износе око 1,38 милијарди тона руде у којој је преко лу успешности Басена, која се након политичких, економских
пет милиона тона бакра, 202 тоне злата
и свих других превирања двехиљадите
и 1.477 тона сребра. Ако се годишње искострмоглавила на најниже гране. Последње
ристи по 26 милиона тона, то је за још 50
четири године „Колектив“, на срећу, бегодина рударења, а нова етапа геолошких
* Награда „Инжењер Шистек”
лежи васкрснуће и преображај посрнулог
истраживања већ озбиљно помера те гра- * Повеља Већа Савеза синдиката Србије
*
Повеља
ослобођења
града
дива у модерну компанију којој не фали име,
нице даље у будућност.
* Орден Републике са бронзаним венцем
већ резултати. Они су после пола деценије
Шездесет пет година тог мукотрпног
* Октобарска награда Бора
безнађа, поново ту. Захваљујући подршци
* Велика повеља УНС и КНУПС
посла описано је у 2.227 бројева листа
* Златна плакета Мајданпека
државе обновљени рудници крче пут ка
који од 1. новембра 1947. године излази под
* Повеља Удружења новинара Србије
бакру кроз милионе тона (дуго заобилажеименом „Колектив“. Као и РТБ Бор о коме * Плакета Већа Савеза синдиката Србије
пише, стварале су га генeрације новинара
не) јаловине, а нова топионица и фабрика
(преко 50), фоторепортера (три), техничких уредника (пет) сумпорне киселине расту наговештавајући нову еру индустрије
и уредника (14). Број одштампаних примерака се мери мили- бакра која ће овом крају наредне године вратити небо без сумонима (преко 20), информације порног дима.
и
фотографије
стотинама
Уређивачки оријентисан на производне планове и све што
хиљада. Почео је да излази на че- прати њихово остваривање, на рударе и металурге који се
* Милева Милентијевић
тири, а достизао и преко триде* Никола Рачић
боре да то постигну, на стручњаке пред изазовима нових
* Миодраг С. Милосављевић
сет страна, недељно, полумесечтехнологија, на младе који треба да „носе“ компанију у новом
* Мирослав Марићевић
но, месечно (у данима кад је спао
* Миодраг Ваљевић
столећу,
„Колектив“ настоји да прати и ту већ незаобилазну
на само два новинара и - троме* Драгош Жунић
нит
одрживе
производње метала која ће им доносити хлеб, али
* Момчило Станковић
сечно). Информације које петоч* Радослав Терзић
лана редакција сада штампа ме- неће отимати чист ваздух, воду и здравље. Прати и све бројније
* Мирослав Михајловић
* Славиша Петровић
сечно, захваљујући сајту, дневно акције друштвено одговорне компаније која је, сем пристојних
* Јасмина Станојевић
су доступне. Тиражом од 2.500 зарада за око пет хиљада запослених, донела, и донеће, Бору и
* Љиљана Голубовић
* Милољуб Милошевић
примерака „Колектив“ је усмерен Мајданпеку још много тога што живот у њима поново чини
* Љубиша Алексић
на сваког другог запосленог у Басе- достојним човека у новом веку.
Љубиша Алексић

Nagrade i priznawa

Glavni urednici
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Бор добио народног посланика у Скупштини Србије

Da se za grad bakra i RTB
^uje glasnije i daqe
РТБ. – Директор маркетинга РТБ
Бор Групе Милинко Живковић постао
је осмог октобра једини посланик из
Бора у Скупштини Србије. Он ће из
посланичке клупе у републичком парламенту заступати ставове Српске напредне странке, а одатле ће се, како
каже, трудити да Бор и Рударско-топионичарски басен представи целој Србији
у још бољем светлу.
Магистра Живковића је, подсећања
ради, ове године и менаџмент РТБ-а наградио за допринос развоју компаније,
па му је на Дан рудара Србије уручено
признање „Инжењер Шистек“. Сада му
је поверење указала и Српска напредна
странка, и то као председнику Окружног

одбора те партије за Тимочки регион.
-Кажу да сам Шистекову награду
добио јер сам се несебично давао у
акцији „За лепши Бор“ и предано
радио на поправљању имиџа целог
града. Сада је прилика да се за Бор
и РТБ чује даље, а за скупштинском
говорницом свакако и гласније – истакао је Живковић.
За непуних тридесет година стажа
проведених у РТБ-у, Живковић је
врло успешно руководио службама
књиговодства, финансија, рачуноводства и комерцијале у Руднику бакра
Бор, а био је и заменик директора РББ-а
за економско-комерцијалне послове.
Г.Т.В.

Директор истраживања канадске компаније Avala Resources у интервјуу за „Колектив“ открива:

@agubica – zlatna @ila kucavica

Трагајући за лежиштима злата на подручју између општина Бор и Жагубица, канадска фирма Avala Resources је на локалитету „Краку Пештер“ са 16 хиљада метара бушотина дошла до потпуно новог открића. – Велики потенцијали Тимочког магматског комплекса привлачни
бројним инвеститорима. - Нова лежишта ће се све чешће тражити дубоко под земљом, а најновије откриће америчког Freeporta, у близини
борског аеродрома, доказ је да истраживање на великим дубинама даје добре резултате, каже Џастин ван дер Торн

Џастин ван дер Торн

БОР. - Након што је на истражном
пољу „Bigar Hill“, на планини Црни врх
у околини Жагубице, установила биланс
резерви од 48 тона злата, канадска рударска компанија Avala Resources решила је
да подробно испита подручје између општина Бор и Жагубица и проба да прецизно дефинише резерве „жутог блага“.
Златна жила откривена на „Bigar Hillu“,
како су даља истраживања показала,
није била усамљена, па су трагајући за
лежиштима злата на још две локације
– „Коркан“ и „Краку Пештер“ - убрзо
дошли до потпуно новог открића које,
како каже главни менаџер истраживања
у овој компанији Џастин ван дер Торн,
сматрају својим огромним успехом. Са
16 хиљада метара бушотина на локалитету „Краку Пештер“, компанија Авала
Ресоурцес је надомак резултата који ће
њихова истраживања претворити у економски исплатив пројекат.
-Добили смо пуно позитивних повратних информација од бројних инвеститора који су дошли да посете
наше пројекте – каже у интервјуу
за „Колектив“ Џастин ван дер Торн,
упитан да ли су неке компаније показале интересовање за њихов рад и резултате истраживања. – Avala Resources је
фирма која се ослања на инвеститоре
који желе да финансирају истражи-

вачке програме, па је за нас од витал- разлог због кога смо у стању да привуног значаја то што можемо да им по- чемо инвестиције за наше истражне аккажемо добре резултате, потенцијал тивности. Наравно, неће сва открића
за даља открића, као и позитивну обавезно постати и рудници јер, прво,
климу која постоји овде у Србији. истраживања никада не трају кратко,
Управо то смо досад и постигли.
а друго, постоји много аспеката који
Међутим, додаје, није све дошло утичу на то да ли ће се рудник отворити
„преко ноћи“. Истраживања су радили или не.
фазно, само у овој години сакупили
Шта мислите о истраживањима
пет хиљада проба тла на новим истраж- која се обављају на великим дубиним подручјима и избушили више од нама, од преко два километра. Да ли
150 хиљада метара. Целокупан посао су она исплатива?
коштао их је досад преко 15 милиона
Многа лежишта се налазе на самој
евра, с тим што ће, како каже, до краја површини, али су таква већином сва отгодине потрошити још најмање пет ми- кривена. Стога ће се нова открића све
лиона евра.
чешће налазити дубоко под земљом. То,
Да ли је Avala Resources,
због најновијих открића резерви злата, одустала од
даље потраге за бакром по
црновршким обронцима?
Не, наравно. Посао геолога
истраживача јесте да открије
нове минералне ресурсе. Да
би то постигао, он мора бити
фокусиран на области које
имају највећи потенцијал
за најбоље резултате. То је
добро и за компанију, али
и за локално становништво
где радимо јер оно жели да
се отвори нови рудник. Сада
смо дошли до потпуно новог
открића, открића које је огро- RC бушачка гарнитура у просеку избуши
200 m дневно
ман успех за било коју истраживачку групу. Иако је у том
случају реч о златоносној жици, то не наравно, има своју цену јер дубину мора
значи да је компанија одустала од даљег да прати садржај како би рудно тело било
економски исплативо за експлоатацију.
откривања бакра на овом подручју.
Какви су онда потенцијали Црног Дакле, ако је лежиште дубоко, оно мора
врха за експлоатацију бакра и злата? да има богату руду. Ипак, одговор на
Овај део источне Србије је од дав- ваше питање је потврдан јер је основни
нина познат као рударски крај и зато се мотив за дубинска истраживања стална
скоро сваке године открије нешто ново. потреба модерног света да се снабдева
У том смислу, потенцијал Тимочког маг- металима.
Па, управо су резултати које је нематског комплекса је велики, па је то и

давно представио амерички Freeport, а
који су везани за истраживања у близини борског аеродрома, прави пример
открића на великим дубинама. То је
доказ да су таква открића могућа. Трошкови дубинске експлоатације су, наравно,
високи јер лежишта на великим дубинама захтевају и дубоке истражне бушотине, али то само показује да улагање у
истраживање даје стварне резултате, оне
који могу да се претворе у нове и модерне руднике на овом подручју.
„Борска река“ је најдубље, али,
по оцени многих стручњака, и
најперспективније басенско лежиште.
Шта Ви мислите о томе?
Ја, заправо, нисам у позицији да коментаришем “Борску реку“. Сви знамо
да је то веома велико рудно тело и да је
главни изазов на који начин извадити
руду са те дубине. У том лежишту има
много бакра и злата и у неком тренутку
ће, сигуран сам, потражња за тим металима довести до потребе да се оно експлоатише.
На крају, да ли и у којој мери рачунате на сарадњу са РТБ-ом у случају
да резултати ваших истраживања на
Црном врху покажу да је отварање
рудника злата у близни Жагубице исплатив посао?
Пре него што сагледамо ту
могућност морамо најпре да одредимо
како би будући рудник заправо функционисао. У том истражном процесу
морамо да осмислимо прерађивачки
део и то тако да он има пословни
смисао, али и да водимо рачуна о томе
да откријемо довољну количину метала.
Све ово је део прелиминарне економске
процене коју смо започели раније ове
године и надамо се да ћемо је завршити
у 2013. Тек онда ћемо бити у могућности
да кажемо да ли ће и на који начин доћи
до сарадње са РТБ-ом Бор.
Горица Тончев Василић
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Геологија

Басенски геолози открили ново лежиште руде

Bakar i zlato na KriveQskom kamenu
Са 42 бушотине у овој и прошлој години, укупне дужине 14 километара, на западној падини Кривељског камена досад утврђено 50
милиона тона рудних резерви од којих се у 30 милиона може одмах
ући са површине. - Средњи садржај бакра у руди је нешто изнад
0,3%, а злата око 0,1 грам по тони, с тим што злато у појединим бушотинама на периферији лежишта иде и до више десетина грама. –
У ишчекивању најмодернијих бушилица за велике дубине

Трајча Тончић

РТБ.
–
Обимна
геолошка
истраживања на Кривељском камену
довела су басенске геологе до жељеног
циља, пошто их је првих пет-шест
бушотина прошле године повело у
добром правцу. Тако је у бушотини бр.
8, на 50 м од површине, у интервалу
од пет метара, установљено 10 гр
злата и 60 грама сребра по тони, а
бушотином бр. 12 (како се даљим
истраживањима показало) погођен је
центар новог лежишта. Око те бушотине
током ове године урађено је – према
речима Трајче Тончића, руководиоца
Сектора за геологију Рудника бакра
Бор - још 30 укупне дужине 8.000
м. (Прошлогодишњи биланс је 12
бушотина, укупно дугих 5.900 м). Са
тих 14 км истражног бушења лоцирано
је лежиште порфирске минерализације
новог генотипа какво досад у РТБ-у није
експлоатисано. Једна његова половина
је у кречњаку, друга у андензиту, а
руда почиње готово са саме површине
терена и има врло мали слој оксидне
(компликованије за прераду).
- На основу досадашњих сазнања
можемо да говоримо о резервама
од 50 милиона тона руде од којих
се у 30 милиона тона може одмах
ући
класичним
површинским
копом. Терен за његово отварање
и коефицијент раскривке су веома

Подршка министра
Током недавне посете Бору министар природних ресурса, рударства и просторног планирања Милан Бачевић изразио је задовољство
позитивним правцима развоја РТБ-а
и препоручио менаџменту да поднесе што већи број захтева за истражна
права, не само за бакар него и за друге ресурсе.
„Развојни потенцијал овог краја
већи је него у другим деловима Србије,
то је ваша компаративна предност из
области геологије, искористите је како
бисмо заједно дошли до сазнања чиме
све располажемо“, истакао је Бачевић.

повољни. Како је пројекат тек на
половини
реализације,
можемо
очекивати најмање још толико руде
– каже Тончић. – Средњи садржај
бакра у руди је нешто изнад 0,3%
а злата око 0,1 грам по тони, с тим
што је злато овде врло неравномерно
распоређено. У неким бушотинама
на периферији лежишта, где није
било бакра, злато је ишло од 10 до 30
грама по тони руде у интервалима од
три до пет метара. Пошто се у погледу
злата овде очигледно могу очекивати
изненађења,
настојаћемо
да
истраживањима у наредном периоду
решимо све те недоумице.
Овим
истражним
пројектом
1818 обухваћено је 17 квадратних

километара на поменутом подручју.
Да би се потпуно одредиле контуре
новог лежишта, потребно је још 20-ак
километара истражног бушења. Како
су на том простору осамдесетих година
установљена, али недовољно истражена
још два лежишта бакра: једно у атару
Малог Кривеља а друго на брду Чока

дела. Одредили смо и да се подина
лежишта налази на 350 до 380 метара,
пошто смо у том делу набушили
седименте који се, иначе, први пут
јављају на овим теренима. То је добар
знак јер се испод њих, или у близини,
може очекивати још руде, односно
главна порфирска минерализација.
Али, како је то већ испод 600 м,
први задатак нових бушилица биће
структурне бушотине којима ћемо
видети колики је тај седимент и шта
је испод њега.
На кривељском камену сада раде
две бушилице. Нова, “mustang F13”

Небојша Васиљевић, Слободан Пешевски и Дејан Ђорђевић

Чурули (наспрам Кривељског камена,
преко Ујеве реке), наставиће се и њихово
истраживање, нарочито ради праћења
појава злата и ретких метала, што раније
није чињено. Басенски геолози до краја
године очекују најмодерније бушилице
(тендер завршен, аванс уплаћен) које
могу 2,5 км у дубину и Тончић је уверен
да ће за годину дана имати потпуно

Градица Крстић

утврђене контуре новог лежишта на
Кривељском камену.
– Досад смо потпуно дефинисали
његову источну страну – каже водећи
басенски геолог. – Са пет-шест
бушотина одредићемо и јужну, тако
да ће нам за идућу годину остати
доистраживање северног и западног

(Atlas Copco) и стара “DB 1500”,
још из 1979. Прва је кренула марта
2009. године у рејону Баре и првом
бушотином није нашла бакар, али јесте
топлу воду (320 C) која се још испитује.
Она је Тончићу, заједно са касније
пронађеним седиментима, била знак
да је минерализацију овде извршио
млађи вулканизам, за разлику од свих
досад познатих басенских лежишта,
и да је предео врло перспективан за
проналажење већих количина руде
бакра и злата.
Бушача Небојшу Васиљевића и
двојицу помоћника затекли смо усред
храстово-букове шуме на Кривељском
камену. Спуштају унутрашњу сржну
цев којом се вади језгро бушотине и тако
„завирује“ доле под земљу. Тек је започео
нову бушотину, на 21. метру је, а у језгру
се већ виде трагови пирита. Он прати
бројне казаљке на пулту бушилице, али и
слуша како бургија напредује. Искусном
бушачу некад је довољно само то.
Слободан Пешевски је помоћник
бушача већ три године. Оно што ради
није баш лако, али је све то, каже, у
„опису послова“ и не пада му тешко.
Док откачиње сржну цев, дозива свог
колегу Дејана Ђорђевића да и он каже
коју реч. – Завршили смо “маневру”,
поређали језгра и идемо даље – каже
Дејан. - Овде сам од децембра прошле
године. Рад на терену за мене је изазов,
а овај посао занимљив и динамичан.
Волео бих да останем овде.

Да Дејан и неколико новајлија добро
раде и да се добро слажу са старијим
колегама, потврђује и Градица Крстић,
надзорник на дубинском бушењу. Уз
напомену да нестрпљиво очекују нове
машине, он нам је објаснио да је на
месту где смо их затекли већ избушена
једна вертикална бушотина, да ова нова
(Б32/1) иде под углом од 75, а и следећа
ће са истог места под 65 степени. На
овом послу Крстић је 30 календарских
година јер му је, каже, занимљиво: Никад не знаш шта те чека. Све
остало што радиш у животу ти
видиш. Овде не можеш да видиш и с
радозналошћу очекујеш свако језгро.
Свака бушотина је прича за себе, нема
истих! Кад очекујеш да све иде како
треба, не иде. Кад се мало надаш, оно
крене.
Код бушилице „DB 1500“ која је
прошле године овде прва наишла на
добре садржаје срећемо бушача Радишу
Војиновића и његовог помоћника
Зорана Микића. Од Војиновића је
млађа само шест година, а од помоћника
- старија три године! Али још ради и –
добре је среће.
Тончић подсећа да је у овом пределу
истраживано у три наврата. Од 1960.
до 1966. потом од 1971. до 1978. и
1983. до 1994. Али, како рече, нико није
тако „сложио коцкице“ да га одведу до
лежишта које он и колеге сваком новом
бушотином све боље „виде“. - Сваки
геолог има своју интерпретацију. Кад
смо овде почињали, имао сам исте те
податке, али сам данима обилазио
терен и дошао до још неких сазнања

Радиша Војиновић и Зоран Микић
ваде језгра

на основу којих смо кренули у нова
бушења. Имам седам критеријума на
основу којих одређујем да ли лежиште
постоји или не. Кад откријем пет
од њих, које иначе сваки геолог
зна, опет може да се погреши. Али,
кад теренским радом откријем и
преостала два, онда сам сигуран да
лежишта има - каже Тончић, али не
одаје своје методе. Сачуваће их, како
рече, за неки стручни рад, патент, јер,
да би било који геолог дошао до овог
нивоа, треба много да се ради. Њему
је ово девети већи пројекат који иде ка
успешном крају.
Љ. Алексић

Наука
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Ka odr@ivoj industriji bakra

Др Ilkka V. Kojo, директор за заштиту животне средине и одрживи развој у финском “Ототеку”: “Одрживост укључује три димензије: социјалну,
економску и еколошку у рударству и производњи метала и постаје све важнија за потребу индустрије да очува социјалну дозволу за рад.
Најважније је произвести метале на начин који не изазива загађење”
димензије: социјалну, економску
и еколошку и постаје све важнија
за индустрију и њену потребу да
одржи социјалну дозволу за рад.
Та потреба да се произведу метали
на начин који не изазива загађење
најважнији је аспект одрживости. Овај циљ се практично постиже добровољним активностима
које спроводи индустрија, али и
развој еколошког законодавства
на различитим локацијама покреће
индустрију да побољша процесе.”
Др Ilkka Kojo је у свом
предавању навео где се све у
свету експлоатише бакар, које
земље, које количине и које топионице
тренутно прерађују конценIlkka V. Kojo
трате бакра, којим технологијама.
Наравно, са освртом на флешБОР. - После дужег периода Октобарско саветовање рудара и металурга смелтинг технологију његове фирме
“вратило се” (из Кладова и Доњег Мила- која се управо уграђује у Бору. На приновца) у Бор. Четрдесет четврти научни мерима је показао како је то регулимеђународни скуп окупио је преко 300 сано, поготово у Европској унији, како
учесника. Радило се у пет секција са заштита животне средине, на основу
два пленарна предавања на почетку, од тих еколошких параметара и штетнокојих је прво одржао др Ilkka V. Kojo, сти прераде концентрата бакра, утиче
директор за заштиту животне средине и како је то регулисала ЕУ. Представио
и одрживи развој у финској компанији је и неколико случајева који приказују
“Ототек”. Др Којо је докторирао на Хел- развој технологије и њену способност
синшком универзитету за технологију и да одговори на потребе унапређених
у “Отокумпу”, сада “Ототек”, прошао пракси у производњи метала, нарочито
пут од инжењера и истраживача, преко у индустрији бакра.
- Заштита животне средине и
менаџера, до директора.
У апстракту рада под насловом “Од- одрживи развој су мукотрпан, али
рживост у рударству и металургији, велики и важан корак за свет и његову
развојно законодавство, захтеви и будућност – казао нам је Којо. - Пошто
неки практични случајеви како да је веома тешко све то применити
се постигну циљеви” он, између оста- одједном, мора се ићи корак по корак, с
лог, каже: “Одрживост у рударству тим што мора доста да се учи и развија
и производњи метала укључује три у тој области. Што се тиче регулативе

која се односи на топионице бакра,
РТБ још није у могућности да је
примени, али надамо се да ће моћи
већ следећих година, након изградње
нове топионице. У Бору се - нагласио
је - инсталира “последња реч” флешсмелтинг технологије на чијем је
усавршавању рађено преко 60 година
и све је присутнија у свету.
Ко се највише држи светских
еколошких правила - питали смо даље
госта из Финске.
-Целокупна регулатива која се
односи на ову област временом се
пооштрава и биће све строжа, следеће
године можда и десет пута! Иначе,
закони о заштити животне средине
који се дуже примењују присутни
су у Јапану. Европа је друга по том
питању, у неким деловима САД
такође се примењују. Када говоримо
о технологији производње бакра, могу
да кажем да је Кина сада прва у свету.
Све више се развија и догодине ће
постати водећа по примени флешсмелтинг технологија. Оне ће у Кини
бити заступљене са 70 процената! За
Кином се очекује велико напредовање
Јужне Америке у примени флешсмелтинг технолгија, а тиме и бољој
заштити животне средине. Следе
Канада и Аустралија, а са новом
опремом и у Јужној Африци ситуација
је доста добра. У осталим деловима
света примена ових технологија, па
и регулативе, још увек је у фази
почетног развоја.
Оцењујући овогодишњи научни
скуп, који традиционално организују
Институт за рударство и металургију
и Технички факултет, др Ана Костов,

потпредседница Организационог и
чланица Научног одбора саветовања,
казала је:

Ана Костов

-Ове године смо имали учеснике из
15 земаља који су представили радове
из металургије, науке о материјалима,
рударства и заштите животне средине.
Са задовољством помињем број
земаља и учесника, а превасходно
нашег пленарног предавача који је
дошао из Финске. Била је ту и група
истраживача из Румуније, Бугарске,
Либије,
бивших
југословенских
република, као и мала група Кинеза,
тако да је ово 44. саветовање
заиста међународно. Могу рећи
да су наши инжењери и научници,
у активностима које су везане за
област рударства и металургије,
пратили светске трендове, с тим што
је заједничка оцена да су поменуте
струке данас све мање заступљене у
свету јер се јако мали број стручњака
одлучује да своја истраживања
настави у овим областима.
Љ. Алексић

Међународна стручна сарадња

Kineski metalurzi
posetili RTB

Пријем код директора ТИР-а Бобана Тодоровића

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Почетак школске године (Open day) и Октобарско саветовање рудара и металурга били су згодна прилика да Технички факултет, а потом и РТБ, посете
млади металуршки стручњаци из Кине
- Јару Ванг и Чонг Чен - са Централног
јужног универзитета у Чанг-ша, област
Хјунан (Кина).
Посета је остварена у оквиру билатералног међународног пројекта

између Србије и Кине на коме учествују
стручњаци са Катедре за металуршко
инжењерство овдашњег факултета и
Централне лабораторије за металургију
Кине. Руководилац пројекта с наше
стране је проф. др Драгана Живковић,
а са кинеске проф. др Јонг Ду.
Поред гостију из Кине, Факултет и
РТБ су посетили и доц. др Наталија
Долић са Металуршког факултета у
Сиску, Универзитета у Загребу (Хрват-

Посета подземном кафићу била је посебан доживљај

ска) и Милена Премовић са Факултета техничких наука из Косовске Митровице.
Током боравка у Бору (од 30. септембра до шестог октобра) млади
стручњаци са страних универзитета посетили су погоне Рудника бакра Бор и
Топионице и рафинације бакра где их
је Бобан Тодоровић, директор ТИР-а,
упознао са процесом увођења нове
технологије топљења и добијања сум-

порне киселине. Посебан доживљај
била је посета подземном кафићу у Јами.
Такође, уприличен је и састанак
гостију из иностранства са студентима металургије и наставницима Металуршког одсека Техничког факултета
у Бору на коме су размењена искуства
студирања на наведеним институцијама
високог образовања.
Љ. Алексић
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Металургија

Металурзи у септембру наставили добру производњу

OPET VI[E OD 4.000 tona anoda

Топионичари дали 4.093 тоне анодног, електролизери 3.404 тоне катодног бакра, а „сумпораши” 9.200 тона монохидрата. – У свим погонима
увелико се припремају за зимски период. – Ради се пројекат за примену нове технологије ливења жице, а избор опреме половином овог месеца
Стабилно у Топионици – стабилно
у Електролизи – овом једначином први
човек предузећа наставља да оцењује
производни
биланс
металуршких
погона. Електролиза је прошлог месеца,
са 378 ћелија, продуковала 3.404 тоне катодног бакра. План је да се задржи овај
ниво, а у октобру и повећа на 3.500 тона.
Дато је и око 100 тона плавог камена
(у овој радној јединици приводи се
крају израда складишта за готов производ), а у Златари је у току кампања племенитих метала. И овде су већ почели
да се припремају за зиму (затварање
простора), као и да на пролеће обаве
реконструкцију система за одвод атмосферских вода.
Бобан Тодоровић
И Фабрика сумпорне киселине се
ТИР. – Топионица је у септем- може похвалити добрим учинцима (вре- у ИХП Прахово, па прижељкују да почебру примила укупно 21.027 тона кон- менским искоришћењем од 90 про- так следеће године дочекају са минималцентрата бакра (са 3.135 тона „црвеним залихама од 3.000 тона.
ног” метала), и то највише из „Великог
У ФБЖ је забележен биланс од 716
Деветомесечни
Кривеља” - 10.464 (2.020), Бора (шљака
тона дипформинг и 50 тона динамои из јамске руде) - 5.674 (637) и РБМ-а
биланс
жице. У току је израда пројеката за при- 3.681 (474), прерадила око 23.000 тона
Од почетка године Топионица је
мену нове технологије ливења жице.
шарже и претопила 1.100 тона хладног
примила 171.578 тона концентрата
- Избор целокупне опреме за овај
бакра (са 24.812 тона метала) и произбакроносног материјала. Резултат тога
пројекат биће завршен до 15. октовела 29.249 тона анодног бакра. Елекје производња 4.093 тоне анода, чиме
бра, када треба да почне уговарање.
тролизери
бележе
деветомесечни
учисе, по речима Бобана Тодоровића, диПоред тога, у наредном периоду
нак од 24.315 тона катодног бакра,
ректора ТИР-а, наставља тренд из прет- „сумпораши” 63.000 тона монохидрата,
желимо да освојимо и нове производе
ходна три месеца, када је премашивала
а произвођачи жице 7.200 тона.
у металургији сребра. Половином
4.000 тона. Топионица је радила са вреовог месеца добијамо акредитацију за
менским искоришћењем од 93 одсто и
водомер, који се израђује и баждари
цената,
великим
степеном
конверзије,
потрошила 3.600 тона угља за топљење
у погону Прераде метала, како би се
нивоом
апсорпције
гаса
и
крајњим
исхошарже. У току су припреме за зимски
могао наћи у малопродаји. Такође
период - препокривају се складишни дом од 9. 200 тона монохидрата), а циљ је планирамо да се овим производом
простори и поставља термоизолација достизање производње 400 тона дневно. „пробијемо” и на просторе бивших
Отпрема киселине иде уредно, углавном
инсталација.

југословенских република - истиче
Тодоровић.
Транспорт ТИР-а је прошлог
месеца радио у отежаним околностима (дотрајали возни парк и утоварна
механизација). И поред тога, превезао је
63.000 тона шљаке за флотацију, као и
све количине концентрата. Пошто у наредном периоду желе још боље резултате
у транспорту шљаке, овде наглашавају
потребу веће сарадње са Јамом и борском флотацијом. У Енергани су исправни котлови број пет и шест, док се
„седмица” ремонтује (27. октобра треба
да се обави проба на притисак). Турбина
је радила у складу са приливом паре из
Топионице и произвела је 900 мегавати
електричне енергије.
Ј. Станојевић

Увођење система квалитета у металуршким погонима

Punom parom do novih sertifikata
Електролиза, Ливница и ФБЖ већ поседују сертификат ISO 9001:2008 за финалне производе (катодни бакар, ливничке производе и бакарну
жицу), а у току је његово увођење и у остала четири погона (Топионици, Сумпорној, Енергани и Транспорту ТИР-а). - Предстоји допуна система квалитета стандардима ISO 14001 и 18001 у целом предузећу. - Лабораторија за контролу водомера добила сертификат према захтевима ISO 17020
ТИР. – У свим погонима Топионице
и рафинације бакра интензивиране су
активности у области система квалитета.
Подсетимо да део предузећа (Електролиза, Ливница бакра и бакарних легура
и Фабрика бакарне жице) већ поседују
сертификат о квалитету ISO 9001:2008
за финалне производе – катодни бакар,
ливничке производе и бакарну жицу. Почетком године директор ТИР-а је донео
решење о покретању увођења система
управљања квалитетом ISO 9001:2008
у погонима који га немају (Транспорт
ТИР-а, Енергана, Фабрика сумпорне киселине и Топионица), као и о допуни система стандардима серије 14001 и 18001
у целом предузећу.

-Досад су направљени динамички
планови рада за ову годину, а управници су одредили тимове за овај посао.
Сви погони имају представнике пословодства за квалитет и своје метрологе, што је обавеза према стандарду без које се он не може добити.
Транспорт ТИР-а је привео крају
израду документације. И Енергана
је, такође, урадила око 90 одсто потребне „папирологије”, али има проблема са сређивањем погона због
неразјашњених односа са ЈП Топлана.
За Топионицу и Фабрику сумпорне
киселине је било планирано да се
ISO 9001 уведе у делу где је то могуће,
пошто их очекује нова технологија. У
Сумпорној је завршено близу
90 процената документације,
док је уређење погона под
знаком питања зато што се
тамо ради. Најтеже је у Топионици, где се очекује 300-400
упутстава које током идуће
године треба да добијемо од
Оутотека. У међувремену пословодство ТИР-а je захтевало да се сертификат Електролизе прошири за пет производа Фабрике соли метала
и да, уочи реоцењивања овог
погона у новембру, додамо и

Славиша Буђелан

овај део – рекао је Славиша Буђелан,
помоћник директора ТИР-а за квалитет.
Наш саговорник посебно истиче
обавезу предузећа према EDC банци
која захтева да се стално подиже ниво
документације и побољшава систем квалитета, како би за годину-две добили
сертификат, али сва три заједно – интегрисани менаџмент система квалитета
(ISO 9000, 14000 и 18000).
-У предузећу имамо оспособљене
кадрове за увођење ISO 9000, али

мало њих за остала два, па нам
недостаје едукација у том делу.
Да бисмо били спремни и за то,
предложићу да до краја године завршимо сертификацију Фабрике соли
метала и Транспорта ТИР-а који су, по
нашим оценама, веома близу (средином октобра треба да спроведемо интерне провере које ће то потврдити и
указати шта је још неопходно да би се
кренуло у предоцењивање), а да Сумпорну и Енергану оставимо за почетак наредне године, што ће зависити
од њихове спремности. У међувремену,
кадрови нам одлазе у пензију и неопходно је хитно оспособљавање у овој
области, како би се посао наставио.
Након тога предстоји нам увођење
ISO стандарда 14000 и 18000 у свим
деловима ТИР-а – наглашава Буђелан.
На крају је додао да је од Акредитационог тела Србије ових дана
стигла потврда о додели сертификата
лабораторији за контролу водомера
према захтевима стандарда ISO 17020,
пошто су отклоњене све корективне
мере које су дате приликом оцењивања и
неке нејасноће (у Преради метала водомери се производе, баждаре, прегледају,
а сада се и издаје сертификат за употребу).
Ј. Станојевић

Рударство РББ
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На кривељском јаловишту изграђена додатна пумпна станица

Brane mogu jo[ u visinu
Овим решењем, у које је уложено мање од седам милиона динара (уместо двадесетак по првобитном пројекту), отклоњене су
све сметње надвишењу средње, а тиме и почетне бране до краја
експлоатације првог поља, односно у наредне три године
КРИВЕЉСКО ЈАЛОВИШТЕ. –
Недалеко од средње, односно друге
бране кривељског јаловишта већ месец
дана успешно ради пумпно постројење
изграђено сопственим средствима Рудника бакра Бор. Њиме су отклоњене
све сметње даљем одлагању јаловине у
прво поље, односно надвишењу ове, а
и прве бране, и коришћењу јаловишта
још око три године. Према речима Драгана Перића, руководиоца јаловишта и
водоснадевања Флотације, то практично
значи подизање брана до пројектоване
коте од 385 м надморске висине, а воде
у језеру до 380 м. Круне брана су сада
на око 370 м, а језеро на 362,5 м, тако
да је слободан простор од око 27 милиона кубних метара у који ће моћи да
се депонује још око 35 милиона тона
јаловине.
Јаловина се из Флотације одводи

бетонским каналом дугим седам километара, природним падом. Негде
на половини пута дели се и 55 процената иде на прву, дужу, а преосталих 45 одсто на другу брану. Међутим,
сталним растом брана престала је
могућност гравитацијског надвишења
друге: - Дошло се до последње коте по
пројекту – каже Перић – и после скоро
двогодишњег одлагања због важнијих
инвестиција, кренули смо у изградњу
ове пумпне станице. За добар рад хидроциклонских батерија битан је притисак који не сме да буде мањи од једног
бара, а за то је потребна одређена разлика у висини. Изградњом пумпне
станице добили смо око 30 м “геодетске” висине, што је сасвим довољно
до краја експлоатације јаловишта.
Према првобитном пројекту било је
предвиђено постављање три пумпе,

Драган Перић поред нове пумпне станице

што је још пре пет-шест година коштало око 20 милиона динара. Имајући
у виду да ћемо расположиви простор
испунити за мање од три године изнашли смо јефтиније, а исто тако
функционално решење.
По том решењу урађено је следеће:
Уграђена је једна (репарирана) муљна
пумпа „Денвер-ФОД“ величине 1816
цола. Због одржавања, а и мањих почетних инвестиција, узета је иста пумпа
као што су циклонске у флотацији,
а предвиђена још једна за резерву.
Поглед на другу брану кривељског јаловишта Купљена је и трафо-станица капацитета
два пута 400 киловати високог и 50 киловата ниског напона за напајање тих
пумпи. Послови су трајали 30-ак дана,
уложено је између шест и седам милиона динара и већ месец дана добро раде
и пумпа и циклонске батерије на другој
брани!
Пошто је улога јаловишта важна не
само због депоновања јаловине, већ и
обезбеђења огромне количине повратне
воде за процесе млевења и флотирања,
поменимо да се из јаловишта (са осам
пумпи на понтонима) у базене изнад
кривељске флотације, а одатле и на
“Церово”, тренутно шаље око 3.600
кубних метара воде на сат. Свежа

вода (без хемикалија) за флотацију
обезбеђује се из Кривељске реке, а за
“Церово” из Борског језера допремљена
новим цевоводом од Бора. На измаку ове
сушне године у првом пољу кривељског
јаловишта сада је под водом око 40 хектара и, према проценама нашег саговорника, тамо нема више од пола милиона
кубика употребљиве, бистре повратне
воде. Две пумпе од летос пребацују и
воду из другог поља јер је стање у погледу водоснабдевања свакако теже него
ранијих година, али се на јаловишту
надају да ће јесен, најзад, донети нешто
падавина.
Подсетимо да је прво поље
кривељског јаловишта коришћено од
1983. до 1990. године и за то време је
у њега одложено око 52 милиона тона
јаловине. Од 1990. до 2008. године
прешло се на друго поље где је убачено око 115 милиона тона, да би се у
јесен 2008. вратило у прво и од тада до
данас тамо одложено још око 27 милиона тона. То значи да је досад у оба
поља флотацијског јаловишта “Велики
Кривељ” укупно одложено око 200 милиона тона јаловине.
Љ. Алексић

Септембар у Рудницима бакра Бор са три милиона тона ископина

Domet kao prethodnih meseci
Од 2.531 тоне бакра у концентрату, колико је стигло из обе флотације, 1.701 тона је из руде са копа „Кривељ“, а 486,5 тона из Јаме. – У IV захвату кривељског копа излазимо из кречњака, па ћемо настојати да октобарски резултат буде који проценат бољи – каже Јовица Радисављевић
РББ. – Рудник бакра Бор је у септембру произвео 2.531 тону бакра у концентрату. Од тога су 1.908 т из кривељске
флотације (Коп „Кривељ“ 1.701 тона, коп
„Церово“ 206,7 тона), а 622,8 т из борске
флотације (486,5 јамска производња и
136,3 из шљаке).
„Кривељ” је прошлог месеца дао
преко 2,4 милиона тона укупних ископина у којима је 1,6 милиона тона
јаловине и 823,3 хиљаде тона руде. На
копу обновљеног рудника „Церово“
уклоњено је 319,8 хиљада тона јаловине
и узето 181,4 хиљада тона руде, што је
501,2 хиљаде тона ископина. То практично значи да су укупне ископине са
оба копа скоро три милиона тона.
У Јами је септембра откопано 24.565
тона руде, а са одлагалишта иза топионице узето 57.600 тона старе шљаке.
Кад се све сабере: учинак на коповима
„Кривељ“ и „Церово“, у Јами и шљаци је
3.008.588 тона ископина што су – према
речима Јовице Радисављевића, заменика директора РББ-а за производњу количине оствариване и претходна дватри месеца.
Кад је реч о преради те руде, борска
флотација је прерадила 25.042 тоне руде
из Јаме са средњим сдражајем 2,22%

У кречњаку и нови багер не може да пружи максимум

бакра и из ње извукла поменутих 486
тона бакра у концентрату. Флотирала је и
59.958 тона шљаке са средњим садржајем
бакра 0,773% и дала 136,3 тоне бакра у
концентрату. Кривељска флотација је
прерадила 806.456 тона руде са површинског копа „Велики Кривељ“ средњег
садржаја бакра од 0,281% и добила 1.701

тону бакра у концентрату, а флотација
„Церово“ (закључно са млевењем, флотира се у „Кривељу“) 172.558 тона руде
средњег садржаја бакра 0,232%. Из ње је
добијено 206,7 тона бакра у концентрату,
тако да је укупан септембарски учинак
флотације „В. Кривељ“ прерада 979.014
тона руде са средњим садржајем бакра

0,272%. Биланс је поменутих 1.908 тона
бакра у концентрату.
Према речима Радисављевића, ови
резултати су примерени уловима у
којима се ради. - Производња у борским рудницима бакра је, са незнатним осцилацијама, на овом нивоу
последња три-четири месеца - каже
он. – Не бележи нагле скокове, али
ни падове, што говори да су наше
могућности у овом периоду толике.
Уклонили смо нешто мање јаловине
него што је планирано у „Великом Кривељу“, а основни разлог је
рад једног од нових багера у врло
неповољним условима кречњачког
масива. Међутим, до половине октобра требало би да се дође у бољу
ситуацију, пошто се ради последња
кота у кречњаку. Подсетићу да је
ободни део етаже која се сада експлоатише кречњачког типа, а
унутрашњост нека друга стена која
се много лакше минира и утовара.
Према речима нашег саговорника
настојаће се да резултати у октобру буду
бар који проценат бољи од онога што је
постигнуто у месецу за нама.
Љ. Алексић
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Рударство РББ

Највећи РТБ-ов рудник - „Велики Кривељ“ - ушао у другу фазу развоја

Na^eli zahvat sa
60 miliona tona rude
Овог месеца очекује се прва
већа количина од 250 хиљада
тона руде из IV захвата у коме је
од маја прошле године до данас
уклоњено преко 20 милиона
тона јаловине. – Допунским рударским пројектом предвиђене
су још две развојне етапе у наредних 20 година, а остављена
и могућност пете фазе за још
две деценије рударења. – Уз
све ово, две најдубље бушотине (преко 800 м) нису изашле
из руде која је са дубином све
богатија
Видоје Адамовић, управник Копа

КОП КРИВЕЉ. – Само из четвртог захвата кривељског копа овог
месеца се очекује око 250 хиљада тона
руде што су – по речима управника
Видоја Адамовића - прве веће количине из овог дела. До њих се стигло
након интензивног раскривања које је
новим багером започето крајем маја
прошле године, а до пројектованих
граница захвата настављено јула ове
године још једном великом машином
марке „комацу“. Рударење у овом, североисточном делу копа – према Допунском рударском пројекту који је прошле
године урадио борски Институт за рударство и металургију – представља
другу развојну фазу “Великог Кривеља”,
а поменутим документом предвиђене
су трећа и четврта етапа и остављена
могућност за пету.
-Прошле године уклонили смо 8,7
милиона тоне јаловине и узели првих
40 хиљада тона руде, што значи да
је укупан ископ био преко 8,8 милиона тона. У овој смо наставили
укључивши и други багер, тако да
је досад скинуто 20,1 милиона тона
јаловине и откопано 384,9 хиљада
тона руде, што је укупно 20,5 милиона тона ископина – каже Адамовић.
– А, тај четврти захват, или фаза II
(према Допунском пројекту) укупно
„носи“ 71,8 милиона тона јаловине и
67,1 милиона тоне руде са средњим
садржајем 0,318% бакра. Пошто смо
ове године повећали капацитет на

Следећом етажом излази се из кречњака

руди са осам милиона тона на 10,6
милиона тона, у овом захвату имамо
преко шест година рударења са солидним садржајем метала у руди. На

Засад се почетни слојеви руде из IV захвата мешају са богатом из III, па се
добија композит са преко 0,28% бакра.
У четвртом захвату овог месеца треба

развоја кривељског рудокопа, која ће
почети истовремено са експлоатацијом
у претходне две (односно у садашњем
трећем и четвртом захвату), треба да се
уклони 52,6 милиона тона јаловине и
откопа 53,9 милиона тона руде средњег
садржаја 0,310% бакра. Биће то, према
управниковом објашњењу, наставак ове
друге етапе, односно рударење источном страном кривељског копа. Четвртом
фазом ће се допрти чак до диспечерског
центра на југу и практично заокружити
пројектовани модел копа који ће имати
дубину од 530. етаже до 55 м испод
нивоа мора. Ова развојна етапа „носи“
103,6 милиона тона јаловине и 69,6 милиона тону руде са средњим садржајем
бакра 0,32%.

Двадест наредних
година

У наредном периоду два нова багера товариће овде преко два милиона тона јаловине
месечно, плус руда

горњим етажама он је нешто слабији, да потоваримо око 250 хиљада тона
али се силаском у дубину побољшава. руде (са етаже 335.) средњег садржаја
0,22% бакра, што су прве веће количине из овог дела копа.
Захваљујући новим бушилицама,
багерима и великим камионима, за неколико месеци нестала је кречњачка
литица на коју се кренуло из „скраћеног“
у коначне димензије четвртог захвата.
Сада се на том месту већ шире простране „терасе“ копа. Према управниковим подацима са 485. етаже одвезено
је близу 700 хиљада тона јаловине, а са
ниже та бројка ће бити близу милион
тона. - Задовољан сам што следећом
етажом излазимо из кречњака, тако да
ће та (470.) бити пола кречњак - пола
стенска маса погоднија за бушење
и утовар. Већ на оној наредној, доле,
очекујем још боље услове. Самим тим
повећаћемо капацитет на јаловини
тако да ће два нова багера товарити
преко два милиона тона јаловине месечно, плус руду, које ће бити све више.
Према пројекту, у трећој фази

У другој, трећој и четвртој
развојној фази кривељског копа
рачуна се на 214,8 милиона тона
руде и 238,3 тона јаловине. То су
укупне ископине од близу пола
милијарде тона, тачније: 453,2
милиона тона, са веома повољним
просечним коефицијентом откривке од 1,1. То значи да за тону
руде треба уклонити 1,1 тону
јаловине. Реч је о овереним резервама сулфидне руде у порфирском типу лежишта где је носилац орудњења халкопирит и за
цео пројекат од 20 година просечни садржај је око 0,316%.
Напомињемо да две најдубље бушотине (преко 800 м од површине) нису изашле из руде, а показале су тренд раста садржаја бакра
са дубином!
– Поменути Допунски рударски
пројекат односи се на експлоатацију
кривељског лежишта од 2011. до
2031. године – прецизира Адамовић. –
Међутим, њиме је, с обзиром на резерве руде, дата могућност и пете
фазе која може да „носи“ коп још 20
година. Јер, реч је о још 503,1 милиона
тона јаловине и око 409 милиона тона
руде са средњим садржајем од 0,324%
бакра. То би значило „још један круг“
рударења на овој локацији и силазак у
оквире које је дао главни пројекат, односно на дубину од 100 м испод нивоа
мора. Укратко: ако водимо коп како
треба, могли бисмо да рачунамо да он
ради најмање још 40 година!
Љ. Алексић
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У РБМ-у обављена обука младих багериста

RAD ]E BITI IZAZOV
Новопримљени руковаоци истичу да ће им пажња бити најбољи савезник у успешном руковању овом моћном машином. – После обуке
предстоји рад, а са њим ће, верују они, стећи и потребну рутину
нас чека велика одговорност - истиче
Срђан Унчанин и додаје: - Сви, за сада,
још учимо, упознајемо машину како
бисмо њом боље управљали.
Његов колега Никола Извонар
каже да је прижељкивао овако захтеван
и одговоран посао: - Већ смо пробали,
додуше, без терета и возила. Осећај
је добар, посао није једноставан, али
може да се ради - рекао нам је Никола,
а од оног што је већ научио, издваја важност прегледа машине када се дође на
посао.
Оно што тек следи је обука за утовар.
Међутим, ње се ови млади људи не боје,
иако су количине велике. Кажу, овде је
све велико...

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек,
у оквиру припрема за рад на „Јужном
ревиру“ и отварање радилишта „Исток“,
обављена је обука шест новопримљених
руковалаца који ће радити на новом хидрауличном багеру PC 4000. Како је
реч о великој, моћној и скупој машини,
једној од оних пред којима би требало
полако да нестају брда, разумљиво је
што се пуна пажња поклања обуци људи
који би њоме требало да рукују.
На површинском копу РБМ-а, на
„Јужном ревиру“ и месту на којем је отворено ново радилиште „Исток“, током
свог пробног рада нови багер полако је

себи ширио место. На њему представник „komatsu“ из Диселдорфа, Алађуз
Ахмед, човек који савршено познаје ове
грдосије и који упоредо са завршним
штеловањима на багеру реализује и
обуку будућих багериста: - Да уче, уче.
И морају, ако хоће да раде. А, шта су
научили, е, то ћемо видети када прође
извесно време.
Група од шест младића на самом
радилишту чека своју прилику. Успут
покушавају да открију све што би
морали да знају пре него започну рад. Сагласни су у томе да ће управљање овим
багером бити изазов: - Свесни смо да

- Гледали смо склапање тих
делова од неколико до 60-так тона у
багер. Изгледало је занимљиво, па ће
бити прави изазов управљати њиме.
Тешко није, али је захтевно, макар
као вожња тешког возила – укључује
се у причу Иван Бирешић, помоћник
багеристе коме је и отац радио у Руднику
- Изузетну важност има одржавање, то

смо већ научили, па увек треба проверити да ли су гусенице у реду, шта је
са кашиком, да ли су уља и мазива у
реду, какав је терен.
Услови у самој кабини су, по оцени
ових младих људи, као у пилотској готово идеални, а техника најновија.
Имају мајсторе који их подучавају, па
нема разлога за стрепњу. Верују да ће
временом стећи потребну рутину.
-Тешко је са командама, јако су
осетљиве, све, на додир – каже Иван. На
опаску инструктора да би том грдосијом
могла добро да управља и девојка, с обзиром на потребну осетљивост и пажњу,
они кроз смех кажу да нису грубијани, и
да и те како могу да буду пажљиви.
Урош Бкић нам крајње озбиљно
каже: - У питању је одговоран посао,
па ће на почетку морати да се ради
стрпљиво и полако, а након тога и
брже и лакше. Старији багеристи
РБМ-а ће нам помоћи, нећемо одмах
радити самостално. Имаћемо тежак
задатак да што пре дођемо до руде.
Биће пуно посла, али је најважније
да смо кренули...
Да је сваки почетак тежак признаје
и Дејан Младеновић: - Без искуства
смо, али спремни да учимо и одговорно радимо.
Младен Милосављевић додаје: Нема разлога да се плашимо, машина
је нова, велика и поуздана. Пажња и
концентрација помоћи ће да стекнемо
потребна знања и искуство.
А, како је, питаћемо их и за неколико месеци.
С. Вукашиновић

„Јубиларци“ РБМ-а поручују:

Zapo[Qavajmo mlade
„И рудник и град имају перспективу ако се млади брже запошљавају. Тешкоће се заборављају, памте се само лепи дани и другарство“ – кажу добитници
јубиларних награда у Руднику бакра Мајданпек
РБМ.- Заједничко им је да су у Руднику бакра Мајданпек провели безмало
или читав радни век. Судбине су везали
за рудник и град. Запамтили су му и
добро и лоше време, познају га и воле
како се волети може онај поред кога се
проведе више од пола живота. Они су
у групи од седамдесетак овогодишњих
„јубилараца“ РБМ-а, са радним стажом
округлих бројева који их је приближио
пензији.

- Имала сам задовољство да у
геодетској служби радим 35 година.
Посао је леп, али више мушки сваког дана смо на терену, пењемо
се по брдима, пешачимо кроз шуму,

дарске грдосије којом за то време није
по камењу, носимо тешку опрему... знају и они који почињу да раде.
Радмила Трујић ради већ 30 година управљао:
Верујем да рудник има перспективу и
да ће још дуго да ради. Радује ме то као машински техничар у технолошком
и због наше деце и овог града којем бироу ПУС-:
желим да се брже развија– каже Миланка Радовановић.
Властимир Благојевић, који у
РБМ-у ради од 1977. године у машинском одржавању и одлази у пензију,
жели да се млади брже запошљавају:

- Другарство је у овом нашем
послу најважније јер као појединац
не можеш да урадиш много, подршка
колектива изузетно је важна, а временом се и види да је тако и лакше
и лепше и више се уради. То треба да

- Са колегама одлично сарађујем
и то треба да знају млади који
почињу да раде. Овде ће осетити да
су део колектива, да ће им колега
помоћи када затреба, да ће имати
од кога да науче. Руднику желим
много младих људи, вредних и образованих, да дуго раде у добрим условима и да за такав посао буду добро
награђени.
Живота Вунтуришевић 40 година
ради као возач тешких возила. Нема ру-

- То је ризичан посао, пун адреналина, али будући да сам по природи
авантуриста, за мене је прави. Веровао сам увек у бољу будућност Рудника. Има овде бакра, осећа се то.
Ако се обезбеди нова механизација,
повећају производња број запослених,
биће више пара, а и град би требало
да оживи. Ја у то верујем – испричао је
Живота пун хвале за младе колеге који
дају допринос да бакарна река не стане.
С. Вукашиновић
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Рударство РБМ

Ново радилиште у мајданпечком руднику

Budu]nost je na „Ju@nom reviru”
МАЈДАНПЕК. - Будућност
рударења у Мајданпеку је на
„Јужном ревиру“. Стога је радилиште „Исток“ изузетно важно
за мајданпечки Рудник бакра речи су Андрије Марковића, заменика директора РБМ-а. Он подсећа
да после „Андензитског прста“

који представља први, прелазни
део „Јужног ревира“, радилиште
„Исток“ означава други озбиљан искорак у нову етапу рударења у граду
под Старицом.
На површинском копу Рудника
бакра Мајданпек, у непосредној
близини некадашњег јаловишта

„Беле воде“, забележили смо припремне радове за отварање радилишта „Исток“ на „Јужном
ревиру“. Са њега би наредних
година требало да стиже „црвени“
метал, али претходно треба скинути доста раскривке, треба с(т)
ићи до руде. Тај посао је започет

средином септембра.
Стручњаци су неподељеног
мишљења да отварање „Јужног
ревира“ отвара и нову етапу
рударења у Мајданпеку. Дуг пут до
руде почео је још једанпут.
С. В.

У Руднику бакра Мајданпек на „Јужном ревиру“

Odli^an start na „Istoku”
За месец дана рада уклоњено више од 700 хиљада тона јаловине. –
Рад отежавају магла, а по киши и лимонит. – На новом радилишту
нови багер већ показује своје могућности
истичући да је од помоћи искуство, с обзиром на компликовану конфигурацију
терена и јаке магле. - Киша додатно
отежава рад на оваквој лимонитној
подлози, па смо били принуђени да
насипавањем створимо услове за рад.
-Кишно време нам не иде на руку
због терена. Јер, на мекој подлози
тешке машине упадају - каже млади
Никола Извонар, помоћник багеристе,
и додаје да уз помоћ искусних мајстора
рад није напоран, али је максимална
концентрација обавезна.
РБМ. - На радилишту „Исток“,
којим се практично отвара „Јужни
ревир“ у Руднику бакра Мајданпек, за
месец дана рада уклоњено је више од
700 хиљада тона јаловине. Притом,
првих 200 хиљада „скинуто“ је кроз
пробни рад новог хидрауличног багера
„PC 4000“ који на „Истоку“ већ показује
део својих могућности потврђујући да
ће бити најважнија карика у стварању
услова да са тог радилишта што пре
крене „бакарна река“.
-Завршили смо 515. етажу и
радимо на отварању етаже 500.
Радови напредују изузетно добро,
производња је задовољавајућа, чак и
већа од планиране, што охрабрује и
даје нам право да се надамо да ће овај

захват бити урађен можда и пре рока –
каже Бранислав Томић, управник копа
„Јужни ревир“, и додаје да су проблем
тешки услови на самом путу јер је реч о
делу јаловишта. – Што се механизације
тиче, нов багер и четири нова „белаза“
раде пуном паром, а познати проблем
недостатка помоћне механизације
решава се великим ангажовањем радника.
-Да није нове опреме, тешко да би
са старим багером и возилима могли
добро да радимо и остварујемо планове. Јер, услови су тешки, радиБранислав Томић
лиште је релативно ново, а поче-Одговорност,
опрезност
и
так, као и сваки, захтеван – каже
Милан Докић, возач тешких возила концентрација су најбитније са тридесетседмогодишњим стажом, потврђује и његов колега Дејан

Никола Извонар и Дејан Младеновић

Младеновић објашњавајући да су
услови за рад у самој кабини идеални, али да су услови радилишта захтевни због места где се ради, високих берми, кише, блата, магле и меког
терена. - Ипак, све иде по плану и сви
су задовољни.
Пут до руде је, међутим, дуг и тога
су сви свесни. Јер, баш са „Јужног
ревира“, којем је „Исток“ почетак,
очекује се одговарајућа производња наредних година.
С. Вукашиновић

Септембарска производња у РБМ-у

POBOQ[AN U^INAK NA JALOVINI
Производни план остварен са око 80 одсто због сиромашније руде. – Отворено и радилиште „Исток“ на „Јужном ревиру“. – У октобру још озбиљнији задаци
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
у септембру је произведено 1,55 милиона тона ископина, од тога 1,25 милиона тона јаловине и око 300 хиљада тона
руде, па је септембарски план остварен
око 80 одсто, док је на руди учинак био
већи.
-Незнатан подбачај на количини,
а значајан на садржају, утицао је да
и коначан резултат у концентрату
буде испод планских захтева - каже
Андреја Марковић, заменик директора РБМ-а, и напомиње да се на улазу
у ново „Централно рудно тело“ на „Северном ревиру“ ископавала руда која
није имала очекивани садржај, што
је условило мању количину бакра. Подбачај на укупним ископинама,

пре свега на јаловини, последица је
укупних транспортних дужина и кварова на тешким возилима због услова
у којима се радило. Али и поред тога,
септембарско остварење је знатно
боље у односу на претходне месеце.
Када је реч о подбачају на јаловини
у западном делу „Северног ревира“,
објашњење је у недовољном броју возила
за пун капацитет багера, а на „Андензитском прсту“ у познатим успоравањима
због близине магистралног пута и састава средине у којој је багер радио.
Повољну околност представља то што
је отворено радилиште „Исток“ на
„Јужном ревиру“ одакле је већ уклоњено
скоро 200 хиљада тона раскривке која
није била планирана за септембар.

-И
поред
те
велике количине
имамо и велики заостатак, јер је багер
требало да почне
да ради много пре.
При експлоатацији
руде
на
„Централном рудном телу“ проблем
представља вода, па смо принуђени
да честим измештањем пумпних
постројења и одводњавањем долазимо до руде која неће стварати
проблеме флотацији и дробљењу
Надамо се да ће временске прилике
у октобру бити повољне и омогућити
нам да завршимо 500. етажу после
које ћемо имати боље услове за рад -

Андензитски прст

истиче Андрија Марковић.
У октобру запослене у РБМ-у
очекују још озбиљнији задаци с обзиром на годишњи план и покренуто радилиште „Исток“. Додатна обавеза је
да се подигне расположивост транспортне механизације како би се покрила све
удаљенија радилишта. Део ових проблема решен је пријемом нових возача.
С. Вукашиновић

Квалитет
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Басенски стручњаци се обучавали за електронско управљање документацијом система квалитета

Br@e i jeftinije do poboQ[awa
Овим видом едукације кадрова, који је једна од обавеза РТБ-а из уговора о реализацији Пројекта „нова топионица”, била су обухваћена 64 запослена из три басенска предузећа. - В. Недић: Предности примене овог програма су вишеструке – документација је ажурна, доступна у сваком тренутку, њена израда се „преноси” на људе који реално обављају тај посао. – С. Буђелан: Трошкови управљања документацијом система квалитета су значајна ставка, па је веома пожељно и корисно прећи на електронски начин
РТБ. – Применом овог програма
документација се више не би радила
„острвски” (свако своју), него би се
информациони систем централизовао. Прецизније, она би била лоцирана на једном месту и сваки корисник би радио, користио и управљао
својом документацијом. Предности

Владимир Недић

његове примене за све, па и за РТБ
Бор, јесу вишеструке – документација
је ажурна, доступна у сваком тренутку, њена израда се „преноси” на
људе који реално обављају тај посао,
а не као досад да имамо раштркане
папире и једну групу људи која ради
комплетну документацију. Њиме,
такође, омогућавамо да она настаје на
месту где се то знање и налази. Добра
страна софтвера је и поспешивање
размене информација и знања, што
повећава крајњи синергијски ефекат,
јер ћемо сада знати и како они други
раде. Осим документације (говори
о томе како радимо), овим програ-

мом покушавамо да имплементирамо и „праћење” записа (шта смо
урадили по договору) и исправљамо
грешке уколико их има. Идеја система квалитета јесте управо стално
побољшање, пошто конкуренција не
седи скрштених руку, па не можемо
ни ми.
Ово је, између осталог, истакао предавач Владимир Недић, из крагујевачке
фирме „Два С”, на једнодневној обуци
за примену програма „Q-doc” – електронско управљање документацијом
система квалитета која је, петог октобра на Техничком факултету, организована за запослене у РТБ-у Бор.
Њоме су била обухваћена 64 басенска
стручњака (32 из ТИР-а, 26 из РББ-а и
шест из РБМ-а). Овај вид едукације кадрова је трећи у серији овогодишњих
(лане су, такође, организована три) и
једна од обавеза Басена која проис- су значајна ставка, па је из свих натиче из уговора о реализацији Пројекта ведених разлога веома пожељно и кореконструкције топионице и изградње
нове фабрике сумпорне киселине.
Славиша Буђелан, помоћник директора ТИР-а за квалитет, најпре
је подсетио да је досадашњи начин
управљања документима путем контролисаних копија (тзв. хард документи)
и вођења листе дистрибуција у великој
мери отежавао рад са документима система квалитета, што је посебно изражено у предузећима која су организационо дислоцирана на више различитих места. Електронско управљање документима, са јасно дефинисаним процедурама, овлашћењима и начином приступа, много је брже и ефикасније, нарочито у области њихове измене.
- Осим тога, трошкови управљања
документацијом система квалитета Славиша Буђелан

рисно прећи на електронски начин.
Постојећа
инфраструктура
информатичке мреже, пре свега у
ТИР-у (уз мања дотеривања), то
дозвољава, док ће мрежа за РББ и
РБМ бити успостављена путем e-mail
коришћењем поштанских веза. Циљ
програма за управљање документационим центром Q-doc јесте да омогући
ефикасно праћење и управљање документима система квалитета и стандардизовану техничку обраду докумената, што је од изузетног значаја
за пословни систем, како у фази
увођења тако и касније приликом
његовог даљег унапређивања – нагласио је Буђелан.
Ј. Станојевић

Округли сто о утицају различитих фактора на навике купаца

Bez potro[a^a nema razvoja
БОР. – Циљ пројекта „Одговоран
потрошач - за одрживу будућност”
јесте убедити потрошаче Србије
да својом одговорношћу могу утицати и на произвођаче, заштиту животне околине, здраву храну, воду,
услуге. . . Они су значајни учесници на тржишту без којих нема
друштвено-економског развоја. Ако
бирамо компаније које су привржене екологији и поштују квалитет, зашто нам држава не помогне
да добијемо праву информацију. У
пројекат смо укључили и наше локалне, а сарађујемо и са другим
организацијама потрошача у Србији
које су привржене европским вредностима. Дакле, хоћемо да кажемо - и
ми смо важни, и нас питајте, без нас
не можете учинити Србију бољом, јер
нашу куповину сматрамо највећом
инвестицијом на тржишту Србије
– поручила је Едина Попов, председница Управног одбора Асоцијације потрошача Србије (АПОС), на округлом
столу „Утицај различитих фактора на
навике потрошача” који је АПОС, у

сарадњи са Покретом потрошача Бора,
организовао осмог октобра у граду
бакра.

Едина Попов

- Најчешћа навика потрошача јесте да купују искључиво у
одређеним продајним објектима.
Поруке и информације које добијају
од пријатеља и познаника, такође,
веома много утичу на њихов избор,

као и ТВ рекламе. Да ли су свесни
да је одређени производ који пазаре
еколошки, да ли то утиче на заштиту
животне средине, да ли смо енергетски ефикасни, колико успевамо да
уштедимо и притом учинимо да нам
свима буде боље – нека су од питања
на која смо покушали да добијемо
одговоре – рекла је Олгица Лукач
(АПОС) представљајући резултате
истраживања „Утицај различитих фактора на стварање потрошачких навика”.
Скуп је део пројекта „Одговоран
потрошач – за одрживу будућност”,

који финансира Краљевина Норвешка, у оквиру програма подршке
„Унапређивање грађанског друштва у
Србији”. Били су присутни и представници Привредне коморе Зајечар, Народне банке Србије (одељење у Нишу)
и организације потрошача Форум
из Ниша, док се позиву није одазвао
нико из Министарства трговине, борских јавних предузећа и републичких
инспекцијских служби (тржишне, санитарне, пољопривредне, еколошке).
Ј. Станојевић

Образовање
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Отпочела школска година на Техничком факултету

Bruco[ima indeksi,
in@ewerima diplome
Манифестацијом Open Day
поздрављена нова 51. гене
рација студената и одата заслужена почаст дипломцима из
47. који су заокружили етапу
студија на ТФ у Бору
ТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ.
–
Традиционалном
манифестацијом
OPEN DAY првог октобра на Техничком
факултету у Бору започела је школска
година. У присуству гостију из Кине,
Хрватске и Косовске Митровице
уручене су дипломе 47. генерацији
инжењера и осталима који су окончали
неку од етапа студија. Први степен
завршило је шесторо студената,
основне студије 136, мастер титулу
освојило је 17, магистрирало петоро, а
титулу доктора техничких наука стекло
четворо. Студент генерације је Милан
Стојановић, са Одсека за инжењерски
менаџмент (просечна оцена 9,73), а
најбољем студенту металургије Урошу
Стаменковићу (просек 9,06) уручена
је “Повеља Душка Ињца” и пригодан

Ове године основне студије завршило је 136 студената, мастер
титулу стекло је 17, магистрирало петоро а докторирало четворо

поклон. Свечано су уручени индекси
новој 51. генерацији и додељене
јубиларне награде запосленима на
Факултету за 10, 20 и 30 година верности.
О актуелном тренутку и плановима

Студент генерације Милан Стојановић прима награду од
декана Милана Антонијевића

за будућност говорио је декан Милан
Антонијевић. Он је најпре подсетио да
је Технички факултет члан Београдског
универзитета који је прошле године
рангиран у првих 500 на свету и налази се
на чувеној Шангајској листи. Допринос
том успеху БУ дали су наставници и
сарaдници ТФ публиковањем научних
радова у водећим светским часописима.
-Друго што бих истакао - казао је
Антонијевић - јесте да су на нашем
факултету акредитовани сви студијски
програми: рударско, металуршко
и технолошко инжењерство и
инжењерски менаџемент. Такође,
мислимо да далеко боље кадровски
стојимо за наредну акредитацију,
мада је и претходна протекла без
иједне примедбе. Све ово говори да
су новоуписани студенти изабрали
факултет са квалитетним програмима.
Драгим дипломираним инжењерима
желим да одмах по пријему диплома
нађу посао или наставе студије, а
бруцошима желим само једно - да за
четири године буду на местима где су
сада инжењери!

Бруцоше
су
поздравили
и
председница Студентског парламента
Ана Ристић и студент генерације
Милан Стојановић. Набројивши све
своје успехе, он је казао да је још увек
незапослен:
- Надам се да ће РТБ наставити прелепу традицију да запошљава најбоље
студенте и тако показати бригу о
младим стручњацима. Надам се да ће
то ускоро доћи од стране компаније у
све већем успону, компаније у којој би
свако од нас инжењера био поносан
да ради и доприноси њеном напретку.
Вама, поштовани бруцоши, поручујем
да своје знање унапређујете и увек помажете један другом. Онај ко брже
и боље схвати градиво, нека покаже
ономе ко није. Верујте да ће сваки ваш
труд бити награђен, а надам се да ћемо
у наредном периоду срести људе који
ће знати да цене наше знање. Такође
вам поручујем да сав свој труд и знање
не користите само за добробит своју,
већ за напредак и развој свог града,
свог народа и своје државе.
Љ. Алексић

Генерални директор РТБ-а примио твитераша Дарка Велојића

Tvitera[ ukQu^io sirenu
Велојић већ месецима, тачно у 23 часа и минут објављује твит са текстом: Огласила се сирена у РТБ-у,
почела је трећа смена, рудари срећно!” и тако овом интернет-мрежом шири подршку људима који дубоко под
земљом, док други спавају, раде тежак и опасан посао
РТБ. - Када је генерални директор Рударско-топионичарског басена
Благоје Спасовски од Службе интернет маркетинга РТБ-а чуо за твитераша
који већ месецима, тачно у 23 часа и
један минут, објављује твит са текстом
„Огласила се сирена у РТБ-у, почела
је трећа смена. Рудари, срећно!”, пожелео је да га упозна и у знак захвалности запослених у компанији поклони му скулптуру рудара. Дарко је са
задовољством прихватио позив и уследио је сусрет у канцеларији генералног
директора.
-Можда ће неко да помисли како
ово што Дарко ради није тако важно
ни велико, међутим ми у РТБ-у не
мислимо тако. Јасно нам је да ово
значи да људи у нашем граду схватају
колико је тежак и опасан рударски
посао и то умеју да цене и поштују и
желели смо да на овај начин покажемо

да смо на томе захвални. Интернет
заједница у Бору је велика и јако
значајна за имиџ Бора као модерног
града и ми у РТБ-у желимо да и убудуће
помажемо њен развој. Одскоро смо
се активно укључили и у друштвену
мрежу Twitter. Желимо да кроз
комуникацију „ослушкујемо пулс“
грађана и тако још боље разумемо
њихове актуелне проблеме и потребе
и реагујемо на најадекватнији начин
где год то можемо – рекао је генерални
директор.
У разговору са генералним директором Дарко је изразио жељу да
присуствује укључивању чувене рударске сирене, а добио је и мало више од
тога, част коју није имало много људи
– да је у 15 часова сам покрене и означи
почетак друге смене.
-Идеја да сваке вечери у 23:00 h на
Twitteru рударима пожелим срећно

родила се пре неколико месеци
– каже Дарко. - Свакодневно
оглашавање сирене у тачно
утврђеној сатници заинтересовало ме је да посветим
пажњу рударима који раде
трећу смену. Определио сам
се за ноћну из јасног разлога.
Ноћ је предвиђена за спавање
и рад у овој смени увек је
исцрпљујући за раднике, по- Дарко Велојић укључује сирену
себно рударе који раде у утроби
земље у екстремним условима.
тинга и похвалио њене активности на
И, без обзира на временске прилике, интернету. Као дипломирани менаџер
годишња доба, празнике, рудари сва- имао је и неколико занимљивих предкодневно вредно копају руду, одно- лога који су одмах прихваћени. Будући
сно зарађују хлеб са седам кора. Због да двадесетчетворогодишњи Дарко
тога сам и желео да им сваке вечери ради као приправник у Комуналној
инспекцији, сарадња са РТБ-ом тек
упутим топле речи подршке.
На крају посете РТБ-у Дарко се предстоји.
З. Станковић
задржао и у Служби интернет марке-

Синдикална
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Измењена уредба Владе о ненаплаћеним потраживањима некадашњих радника приватизованих предузећа

Rok produ@en do 31. decembra

Близу 2.000 људи у борској општини чека да им се исплате 10-15 зарада, регрес, топли оброк, а само некима је „повезан” радни стаж. – Потребну
документацију треба послати на адресу Агенције за приватизацију (Теразије 23, Београд). – Д. Трујкић: Упутили смо и допис за преиспитивање
приватизација свих фирми на нашој територији јер сматрамо да је нарушена процедура, запослени нису испоштовани, као ни социјални програм и купопродајни уговор
људи из ових фирми, што због
незнања што због неинформисаности, то није успело да уради и затражило је нашу помоћ. Рок је продужен, а документација је остала
иста – уз потврду Трговинског суда
о завршеном стечају да нису намирени кроз регуларну процедуру,
попуњен образац који је издала
Агенција за приватизацију, потребно је решење о извршењу које
имају од општинских судова. Све то
треба послати на адресу Агенције
за приватизацију (Теразије 23,
Београд).
Министарство
привреде и финансија има обавезу
да, у року од 30 дана, информише
Владу о висини укупних евиден-

Протест незадовољних радника испред Дома културе

БОР. – Влада Републике Србије
донела је (седмог септембра) уредбу
о изменама и допунама уредбе о
евидентирању доспелих неизмирених
обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања
из радних односа запослених који
то нису остварили код својих послодаваца. Њоме је, како наглашава
Драгиша Трујкић, председник Општинског већа СССС Бора, након
„интервенције” овог тела, рок за
пријаву потраживања продужен до
31. децембра, док је све остало исто.
Подсетимо да су бивши радници приватизованих друштвених предузећа у
борској општини (Фабрике вентила,
„Борпревоза”, Теретног транспорта,
Друштвеног стандарда, Штампарије

„Бакар”, Конфекције, „Боранке”) 10.
октобра поново организовали протест, како би и на тај начин скренули пажњу шире јавности, али и
надлежних државних органа, на оно
што их мучи. Њима бивши послодавци дугују 10-15 зарада, регрес,
топли оброк, а само некима је „повезан” радни стаж. Веће је упутило
допис републичким органима, као и
петицију са око 400 потписа као потпору жеље да се пролонгира рок из
уредбе и преиспитају приватизације
свих ових предузећа.
-Протест смо организовали као
додатни механизам и вид синдикалне борбе, како би се дало до
знања свима који могу да реше
њихове проблеме. Скоро 70 одсто

Драгиша Трујкић

тираних потраживања и предложи
начин њиховог регулисања, као и
решења за остале активности које
ће се након тога одвијати – истиче
Трујкић.
Челник борских „самосталних”

додаје да, према њиховој анкети, у
Србији око 150.000 људи очекују да
буду намирени (8.000-10.000 бивших
радника приватизованих фирми
у сваком од дванаест привредних,
некадашњих трговинских, судова у
Републици и 20.000-30.000 из целог
металског комплекса који је, практично, престао да постоји). Нико не
потражује мање од 500.000 динара,
сви по милион и више. На територији
Борског и Зајечарског округа таквих
је око 9.000 (у Бору око 2.000).
- Такође смо послали допис, са
аргументима и документацијом,
за преиспитивање приватизација
свих предузећа на нашој територији
јер сматрамо да је нарушена процедура,
запослени нису испоштовани, као
ни
социјални
програм
и
к у п о п р од а ј н и
уговор, а негде
се „мувало” са
извештајима о
улагањима. Нажалост, велики
број тих фирми
је отишао у
стечај. Једини
за који смо у
последње време
успели да раскинемо уговор о
приватизацији и
да још увек живи
је
„Центроисток”
(некада
је имао 500, а
сада само 13 радника). Многе од
тих фирми су се „угасиле” - „Исхрана”, „Пореч” у Доњем Милановцу, Штампарија у Неготину,
Штампарија „Бакар” у Бору –
закључује Трујкић.
Ј. Станојевић

Више од 300 металурга искористило рекреацију у Брзећу

U@ivawe u aktivnom odmoru
ТИР. – Шеста група од 50 чланова синдиката „Независност” ТИР-а,
од 18. до 21. октобра, боравила је на
рекреацији у хотелу „Апартмани Копаоник” у Брзећу. Досад је више од
300 металурга и чланова њихових породица (почев од маја, када је отишла
прва група) уживало у лепотама и благодетима овог места на 1.100 метара
надморске висине, што га чини посебно погодним за активан одмор и
спортске активности. Тако су „независни” ТИР-а, после више од 15
година паузе, о свом трошку, свим
својим члановима омогућили да
остваре ову своју потребу, поготово
због, како рекоше, изузетно еколошки
угрожене радне и животне средине.
-Рекреација и рехабилитација
радника су и даље обавеза послодавца. Међутим, како он то није
покренуо, одлучили смо да, сходно
својим скромним финансијским

могућностима (60 одсто наше
чланарине иде централи синдиката), обезбедимо рекреацију свим
нашим члановима (420). Настојали
смо да буду обухваћени радници из
свих погона и без обзира на то где
раде, али по критеријумима синдикалног стажа и услова рада. Не
постављамо ни питање двојног
чланства, јер у нашем синдикату има стотинак таквих који су,
такође, могли да искористе ово
право – каже Драган Јанкуцић,
председник Синдиката „Независност” ТИР-а.
За наредну годину наш саговорник најављује још атрактивнију
понуду – ова организација радника,
поново о свом трошку, почев од маја
2013. организоваће за своје чланове
десетодневну рекреацију (са превозом) у Грчкој.
Ј. С.

Туризам
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Разговор с поводом: Данијела Николић, менаџер хотела на Борском језеру

„Jezero” kome nisam odolela
жеља да хотел поново заблиста у пуном
светлу.
-Дошла сам, штоно кажу, „на
готово“. Хотел је прелеп, урађен
и уређен са доста укуса, види се
да је доста новца и труда ту уложено. Мислим да заслужује бољу
категоризацију, а сигурно и четврту
звездицу, па ћемо то у некој скоријој
будућности променити – истиче
Данијела.

Пуно посла

Данијела Николић

БОР. – Када је чула да је реновиран
и поново отворен хотел у коме је средином осамдесетих и сама започела
радну каријеру, потом прочитала у новинама конкурс за менаџера и од старих
пријатеља из Бора добила информацију
да он сада изгледа веома добро, одлучила је да проба. Изазов да га успешно
изведе на тржиште био је, каже менаџер
хотела „Језеро“ на Борском језеру
Данијела Николић, јачи од чињенице
да због тога, након 18 година, мора да
промени место боравка и из Новог Сада
се поново врати у родни Бор.
-Само две године након мог одласка из Бора хотел је затворен и убрзо
скинут са листе хотела у Србији. Било
ми је тешко када сам то чула, а чула
сам веома брзо јер сам већ радила
у Извршном већу Војводине као
помоћник директора Службе за опште
и заједничке послове и водила њихов
сектор туризма и угоститељства. А,
у то доба, гости хотела „Језеро“ претежно су били Војвођани – присећа се
Данијела.
Када је чула да хотел поново стаје
на ноге и да га „под своје“ узима РТБ,
решила је да се јави на конкурс за првог
човека. Богато искуство у области туризма је имала (пет година је, приде, у
Црној Гори радила за једну руско-кипарску фирму, потом и као субагент у
Новом Саду), а вољу да проба дала јој је

Кад је дошла, најпре је завирила у
сваки кутак хотела и прегледала, како
каже, његова „витална места“ – кухињу,
котларницу, коморе и персонални део.
-Спадам у оне менаџере који воде
рачуна о људима са којима раде.

ристичку школу. Тренутно волонтирају
њих 36-оро, а до краја недеље знаће и ко
од њих остаје овде – каже Николићева.
Додаје да неке ситнице, детаље и
техничке ствари треба довести у ред,
али је сигурна да ће хотел моћи да ради
пуним капацитетом. Јер и сада, иако
малтене без рекламе и на измаку летње
сезоне, у хотелу бораве гости из Чешке,
Словеније, Холандије, Новог Сада,
Ниша.
-Определили смо се да форсирамо конгресни туризам и превасходно пружимо адекватну услугу
спортским екипама које овде могу
да долазе на припреме, као и индивидуалним гостима. Не бисмо истицали у први план школски туризам и
давали понуде ђачким екскурзијама,

месеца биће готов и базен. Тренутно
се ради инсталација и преправљају
сауне и ђакузи, а остало је да до тада
буде завршена и керамика – открива
менаџерка за „Колектив“.

Освајање тржишта
У намери да што пре изађу на
пробирљиво српско тржиште и прикажу
се у најбољем светлу, доста је помогла и
чињеница што је баш „Језеро“, 21. септембра, било домаћин представницима
Националне асоцијације туристичких
агенција. – Управни одбор „Yute“ заседао је тог дана код нас, а са њима
су били и представници двадесетак
јаких агенција из региона. То је била
веома добра прилика да покажемо и
докажемо шта све можемо да понудимо. Крајем месеца појавићемо се
на новосадском сајму лова, риболова
и спорта „Лорист“, а наредне године
ћемо у фебруару учествовати и на београдском Сајму туризма јер су то,
заправо, места где се најбоље продају
хотелијерске услуге – тврди Данијела.
Бор, како нам рече на крају разго-

Спава у хотелу
Откад се вратила у Бор,
Данијела га, признаје, малтене
није ни видела. Само се једном на
кратко спустила у град, а све своје
радно и слободно време проводи у
хотелу. Тамо спава. – Навикла сам,
није ми тешко. Па, и моја ћерка је,
уз мене, такорећи одрастала по хотелима. И не чуди зато што је данас и она – туризмолог! – рече нам
уз осмех.
Веома ми је стало да они имају све
услове за рад, али и да хотел испуњава
све санитарно-хигијенске услове. То
је јако битно да би објекат могао да
функционише како треба. Упознала
сам се са људима које сам овде затекла, а то су све млада и школована
деца, без искуства, деца са којом треба
пуно радити. Почели смо од тога како
поздравити госта, а учили смо и како
се носе тацне. Ипак, допада ми се став
РТБ-а да овде посао добију млади са
бироа, они који су у Бору завршили ту-

већ бисмо се задржали на рекреативним наставама за ученике до четвртог
разреда основне школе. У том смислу,
све спортске савезе обавестили смо да
је хотел „Језеро“ на Борском језеру
поново почео да ради, а од неких смо
већ добили и повратну информацију,
па ће, рецимо, 5. јаунара наредне
године гости нашег хотела бити фудбалери новосадског клуба „Пролетер“. Терени су реновирани, пресвучени асфалтом и уређени, у припреми је и балон хала, а до краја овог

вора, заслужује да буде познат и по туризму јер има околину као мало који
град у Србији. - Бање са термалним
изворима, жичара, Црни врх, пећине
– све то мора да нађе своје место у
личној карти овог града, а не само
рудник. Сигурна сам да хотел може да
ради пуним капацитетом и да „нашем
величанству госту“ можемо да приуштимо сву удобност – закључује
Данијела.
Г. Тончев Василић

Хотел „Језеро“ уређен по европским стандардима, каже директор „Yute“

Bor ima [ansu i u turizmu

БОР. – Потенцијали Бора и његове
околине су велики јер, како каже директор “Yute“ Александар Сеничић,
борска општина има све што је потребно за квалитетан домаћи, али и
међународни туристички промет. Национална асоцијација туристичких
агенција то зна и зато је, напомиње
он, одлучила да 21. септембра одржи
управни одбор у реновираном хотелу
„Језеро“ на Борском језеру.

- У Хотелу „Језеро” одржавамо
радни састанак, али уједно пропагирамо и источну Србију која за две три године може да постане једна од
бољих туристичких дестинација у
земљи. Утисци су сјајни, а хотел је
уређен по свим европским стандардима. Бор има шансу и свесни смо
потенцијала његове околине. Зато
ћемо представнике 19 најбољих туристичких агенција у Србији, иначе

чланове Управног одбора „Yute“, повести овог викенда на још неколико
дестинација које могу да заокруже
озбиљну туристичку понуду – рекао је
Сеничић.
Циљ коме ово репрезентативно
удружење туристичких радника Србије
(окупља 350 агенција) тежи јесте да, уз
помоћ локалних органа власти, али и
локалних предузећа, у Србији креира
амбијент у коме ће се и домаћи и страни
туристи осећати пријатно. – Странци
се, кад успемо да их доведемо, тако
и осећају. Е, зато бисмо волели да и
у другим градовима економски јака
предузећа улажу новац у развој и
изградњу смештајних капацитета,
али и у обнављање инфраструктуре,
као што је то овде урадио РТБ Бор.
Ово мишљење првог човека “Yute”
дели и Биљана Марчета из новосадске туристичке агенције “Магелан”. Она
напомиње да је Бор привлачан странцима и да се у то лично уверила јер је
њена агенција за групу аустријских ту-

Александар Сеничић

риста недавно организовала посету
клубу “Јама”. – Индустријски туризам
је одлична идеја, мада мислим да би у
овом крају добро могле да се продају
и пешачке туре јер је околина Бора
задивљујућа – истакла је Марчета.
Први овогодишњи јесењи дан, 22.
септембар, туристички радници Србије
провели су, у друштву домаћина, на
Црном врху разгледајући жичару и скистазе, а поподневну кафу попили су 400
метара под земљом, у клубу “Јама”.
Г. Тончев Василић

Мајданпек
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РТБ помогао ИПМ-у повољном испоруком бакра и сребра

PODSTICAJ O@IVQAVAWU
PROIZVODWE
Подршка руководству „Индустрије за прераду метала Мајданпек“ је у складу са политиком Владе Републике Србије да се покрену прерађивачки
капацитети. – Као предузеће у реструктурирању „ИПМ“ је без могућности да се кредитно задужи и улаже у производњу
под повољнијим условима
од тржишних - одложено
плаћање на три месеца мајданпечкој Индустрији
за прераду метала испоручио ову количину
метала ради активирања
производње и подизања
промета.
-Очекујемо да се ова
политика помоћи „ИПМу“ од стране РТБ-а и
државе настави, а да
ћемо из месеца у месец
повећавати производњу
и тиме постићи бољу
позицију на тржишту.
То би нам омогућило
стабилније пословање и
раст производње – речи су
којима је пристизање ове
помоћи прокоментарисао
Синиша Јеврић, директор „ИПМ-а Мајданпек“,
а потом се захвалио на
разумевању Рударско- топионичарском басену Бор,
менаџменту и генералном директору Благоју
Синиша Јеврић: „Свака помоћ драгоцена” Спасковском, баш као и
Влади Републике Србије:
МАЈДАНПЕК. - Најдиректније
- У тренутку када
реализујући препоруку Владе Репу- „ИПМ“ не располаже слободним
блике Србије о потреби оживљавања финансијским средствима нити
прерађивачке индустрије и покретања постоји могућност да се као предузеће
њених капацитета, Рударско-топиони- у реструктурирању задужи, узме
чарски басен Бор је позитивно одгово- кредит, свака количина материјала је
рио на молбу пословодства мајданпечке значајна. Практично, наше „Велико
Индустрије за прераду метала („ИПМ“) сребро“ већ дуже време не ради
да им се помогне. Из РТБ-а је у „Златару“ због недостатка репроматеријала.
почетком октобра стигло 17 килограма Овим материјалом ћемо покренути
сребра и тона бакра који би требало производњу у том погону и напрада оживе производњу овог предузећа вити производе којима ћемо напунити продајне објекте да не изгледају
у реструктурирању. У складу са претпусто. Истовремено, од сребра ћемо
ходно потписаним уговором, РТБ Бор је

направити накит, а део пустити у
производњу лемова и сребрне жице
чиме ћемо на неки начин покренути
одређене производне погоне који су
стајали.

не производи, бакар ћемо употребити да од њега направимо те лимове.
Они се користе у производњи „Великог сребра“, у „Мегапласту“, а и сама
„Златара“ користи одређену количину

Сребро и бакар на правој адреси

За оне којима није јасно на који чистог бакра у процесу рафинације.
начин ће помоћ у бакру подстаћи
Мајданпечки златари су сада на
производњу у овом предузећу, директор потезу. Повећање производње би треЈеврић је подсетио:
бало да уследи већ наредних месеци.
-„Златара Мајданпек“ користи меС. Вукашиновић
сингане лимове, а како их РТБ Бор

Новине у производном асортиману „Златаре Мајданпек“

Nakit za mali[ane
Због беспарице и смањене куповне моћи накит се мање купује, али се за даривање деце, ипак, тражи. – Нови производи у сребру, белом и жутом злату
МАЈДАНПЕК. - Десетинама нових
производа у тзв. дечјем програму „Златара Мајданпек“ је освежила асортиман у својим малопродајним објектима
широм земље. Минђуше, наруквице,
привесци, а на њима лептирићи, меде и
слични - деци драги мотиви. Невелике
су тежине, а израђени у сребру, белом
и жутом злату, у овим тешким временима за продају накита налазе свој пут
до купаца.
И кад су беспарица и слаба куповна
моћ незаобилазне теме већине свакодневних разговора, када се мали број
људи опредељује за куповину накита, у
„Златари Мајданпек“ ослушкују захтеве
са тржишта и траже начин за пласман
својих производа. Знајући да постоје
прилике у којима већина људи, када
поклања најмлађима, жели да то буде
нешто вредно и трајно, определили су
се за новине у производном асортиману
намењеном управо тој циљној групи.
Јер, рођења деце, крштења, рођендани,
али и ситуације када желе да награде

неке личне успехе најмлађих, обично
опредељују људе да поклон потраже
у „Златари Мајданпек“ знајући да ће
купити квалитетан производ.
- Ослушкујући захтеве са
тржишта определили смо се за израду
нешто лакших модела накита од
сребра, белог и жутог злата. Такође,
и за мотиве по вољи деце, тако да
смо добили групу производа која
је у старту освојила повољне оцене
тржишта гледајући интересовање
купаца“ – потврђује Саша Поповић,
комерцијални
директор
„Златаре
Мајданпек“, и подсећа да је праћење
трендова са модног и тржишта накита
њихова стална пракса. На информације
са тржишта реагује се у складу са
могућностима, а овом изазову смо свакако могли да одговоримо.
Већина ових производа се већ
налази у свим продајним објектима
„Златаре Мајданпек“.
С. Вукашиновић
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За лепши Бор

Са младим јахачима на борском хиподрому

U sedlu Eugenije
i Andromede

Два расна тркачка грла, пристигла летос из ергеле Љубичево као донација Коњичком клубу, напречац су освојила симпатије борских љубитеља
коња који свакодневно долазе да их хране, тимаре и уче да јашу
разреда Машинске школе, која је баш си- Коње је заволела још као мала, код деде
гурна у седлу и коју ни пад, због којег је на селу у околини Куршумлије, али тада
их је само гледала и хранила: - Кад сам
паузирала две недеље, није обесхрабрио.

Лена и Ања Кочовски све сигурније у седлу

БОР. – Борски коњички клуб постоји
тек два месеца а окупио је стотинак
младих који воле коње и јахање. Док они
мало старији, између 14 и 20 година већ
добро јашу, млађи још уче уз њихову и
помоћ особља Зоо-врта у чијем су власништву две прелепе кобиле Еугенија и
Андромеда. Ти старији помажу и око
неге ових доскора тркачких грла. - Ове
две кобиле смо летос добили из Пожаревца, из ергеле Љубичево, као
донацију, и са њима пет пута недељно,
и пре и поподне, одржавамо часове
јахања – каже Климе Биткоски, директор Зоо-врта. - На општу радост
сви имају прилику да узму узде у руке.
Коњи су, иначе, под сталним надзором
доктора ветерине, а о њима брину и
наши радници уједно помажући
младим јахачима да успоставе први
контакт са животињама, да се попну
у седло и направе први круг у коралу.
Како смо чули од Биткоског, чланови
Коњичког клуба не плаћају никакву чланарину, осим по 330 динара годишњег
личног осигурања за случај повреда.
Опрему за јахање купио је Зоолошки врт,
а купиће још две-три џокејске униформе.
- Био бих задовољан ако за месец дана
из наше школе јахања изађе бар десетак галопера, а надам се да ће на
пролеће бар њих педесетак појурити
хиподромом. Међу онима које смо недавног поподнева затекли око корала,
Марјан Додић је већ показивао завидну кандидатуру, а срели смо и групу
средњошколки.
Пошто су прилично вешто, чак и
касом, направиле неколико кругова
у седлу својих љубимица, прилазимо
рођеним сестрама Ањи и Лени Кочовски. Оне су гимназијалке, прва чеврти а
друга трећи разред, и на питање откуд и
откад љубав према коњима, Ања весело
одговара: - Одавно! Од малена! Најпре
сам волела псе, па онда коње и баш
ме обрадовала вест да можемо овде
у Бору да јашемо. Одмах смо се уписале у Коњички клуб и ту смо и кад
је по распореду наша група (има их
четири), и кад није. Моја љубимица
је Ева, а сестрина Ада. Много волимо

јахање, јер нас потпуно опушта, сви
проблеми тада “побегну” од нас.

Пријатељство је рођено: Ања Кочовски на Еугенији

Катарина Стојков са другарицом на часу јахања

Ањин и Ленин отац, који будно прати
њихово напредовање, у шали додаје да
ће им за први галоп купити оно одело
за мотоциклисте са свим заштитама, за
сваки случај. – Напишите, рече г-дин
Горан Кочовски, да су родитељи веома
захвални што њихова деца имају прилику да овде уче јахање. Јер, то је јако
скупо у другим коњичким клубовима.
Само један сат јахања није испод две и
по хиљаде динара. Кошта и чланство,
иако та деца тимаре коње, сређују
штале... Ово је јединствена прилика у
Србији да се неко бесплатно обучава
да јаше.
Заједно са сестрама Кочовски јахање
учи и њихова нераздвојна другарица Катарина Стојков: - Ми смо као сестре,
дружимо се већ десет година, каже
Каћа, која је који минут пре имала проблеме са несташном Андромедом, али
се све добро завршило. Прилази нам и
Кристина Михајловић, ученица трећег

летос чула да се отвара хиподром и
Коњички клуб, одмах сам дошла овде.
Уопште се нисам плашила, одмах
сам пришла, шетала коње, хранила
их и то траје скоро већ два месеца.
Објашњење како тече школа јахања Кристина је завршила речима: - Пре свега
мора да се научи држање узде. Јер ко
то не савлада, неће моћи да „управља“
коњем.
Обавеза Дејана Вељковића, запосленог у Зоо-врту, његовог друга Драгана и још једног Дејана, јесте да брину о
миљеницама ове деце. Ујутру, пре седам,
Вељковић дође да нахрани и напоји
коње, отимари их, пусти да се истрче
и тако загрејани дочекају јахаче. Онда
их оседла и почиње час. - Ко је јахао
раније одмах иде у седло – каже Дејан.
- Ко није, прво шета коње, тимари их
док се не привикне. А, махом долазе
деца која никад нису “уживо” видела
коња, а камоли га додирнула или
јахала. За њих је доживљај и да су
само поред ових моћних животиња.
Љ. Алексић

Најизвеснији галопери: Кристина Михајловић и Марјан Додић

Мозаик
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Усвојен и други ребаланс буџета Општине Мајданпек

SkupQe komunalije
После три године повећане цене комуналних услуга и боравка деце у
Предшколској установи „Марија Мунћан“. – Основано Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије
„Мајданпек“
МАЈДАНПЕК. - На маратонском заседању СО Мајданпек усвојен
је и други овогодишњи ребаланс општинског буџета, изгласана одлука о
оснивању Јавног комуналног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Мајданпек“, усвојен нови ценовник комуналних и услуга боравка
деце у Предшколској установи „Марија
Мунћан“ и Просторни план општине и
донет низ кадровских решења.
Одлука о ребалансу општинског
буџета изгласана је након одговора на
читав низ питања опозиционих одборника која су се односила на финансирање
радова у Капетанској улици, куповину
аутомобила у општинској управи и
предшколској установи, али и на статус
градских месних заједница и запослених у њима. Усвојен је и годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, а права
лавина дискусија уследила је поводом Предлога о оснивању новог ЈКП за
производњу и дистрибуцију топлотне
енергије „Мајданпек“. Опозиција је
била на становишту да је то потез који
ће „Комуналац“ одвести у стечај, а представници власти да је то покушај да се
граду обезбеди грејање. Председник Општине Драган Поповић је признао да
је грешка што цена грејања није мењана
у последње три године, али да нема
говора о стечају за „Комуналац“ којем

ће кроз субвенције бити отписано око
200 милиона динара за мазут из претходних грејних сезона. Управо због
тога, могућности општине да помогне у
обезбеђењу енергента током предстојеће
грејне сезоне су ограничене.
Предлог да цена комуналних услуга
са 60 порасте на 110 динара по квадрату, од опозиције оцењен је као лоше
решење за велики проблем будући да
већина грађана ту цену неће моћи да
плаћа. Филип Вуковић, одборник
СПС-а, нагласио је да се морају тражити
решења која ће грађанима више одговарати. Предложио је набавку калориметара и водомера уз које ће грађани своју
потрошњу моћи да контролишу и ускладе
са могућностима. Било је и захтева за
значајнијим субвенционисањем ове цене,
али се чуло да ће локална самоуправа
помагати и убудуће, само скромније,
будући да већ мора да плаћа енергенте
из претходних грејних сезона. Одлука о
поскупљењу је тешка и непријатна јер ће
нова цена грејања од 110 динара важити
само ако не дође до новог поскупљења
мазута, а оно се најављује.
На овој седници усвојен је и нови
Просторни план општине Мајданпек
и дато позитивно мишљење о измени
границе катастарских општина Мајдан
пек и Дебели луг.
С. Вукашиновић

Ивици Милошевићу и Синиши Владимировићу уручене годишње
награде општине Бор

Osvetlali obraz
grada
БОР. – Небојша
Виденовић, председник
општине
Бор, приредио је
пријем (26. септембра) на коме
је доктору медицине Ивици Ми
лошевићу и спортисти
Синиши
Владимировићу
уручио годишње
награде општине
Бор – Ђурђевдан
ске награде за 2011.
годину, као и приПријем у СО Бор
годне
поклоне.
Ивица је ово највише општинско признање заслужио захваљујући изузетним резултатима у медицини (као аутор и коаутор више научностручних
радова из ове области), а Синиша као првак Балкана у кик-боксу (дисциплина low-kick) и за освојене медаље на државним првенствима (дисциплине low-kick и full-contact).
-Увек ми представља задовољство када и ово мало слободног времена могу да проведем у друштву младих људи, нарочито оних који су
достигли изузетне резултате у свом животном опредељењу. Иако је реч
о разнородним областима, обојица су уложили пуно рада и труда. То
их је у потпуности афирмисало, али и средину из које потичу, у којој
раде и у којој ће, надам се, даље живети. Тако је и промовишу, не само
на локалном нивоу него и широм Србије – честитао им је Виденовић у
лично и име локалне самоуправе и пожелео им много успеха и среће.
Ј. Станојевић

Od 1. novembra
VA
GALERIJA PODO
i u vašem gradu
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Локална самоуправа

Одличне могућности сарадње UNDP-a и Општине Бор

ODGOVORNO u nove projekte
Вилијам Инфанте, стални представник Уједињених нација у Србији, верује да се сарадњом развојног програма УН са општином Бор, како на
економском плану тако и на плану инвестиција у рударство, може доћи до нових радних места, уз адекватну бригу о друштвеној и еколошкој
компоненти будућих пројеката
БОР. – Верујем да су изгледи
за будућу сарадњу одлични. Након
данашњих разговора с господином Виденовићем утврдили смо да
се то односи и на економску сферу и
на инвестиције у рударство које је
битно за будућност не само овог региона, већ и целе Србије. Пројекте
ћемо урадити на одговоран начин
који ће довести до отварања нових
радних места, али који ће се освртати
и на друштвену и на еколошку компоненту. - Овим речима је Вилијам Инфанте, стални представник Уједињених
нација у Србији, сумирао разговор са
председником Општине Бор Небојшом
Виденовићем, током посете Бору (17.
септембра).
Представљајући Општину Бор
Виденовић је предочио госту да су њен
и развој града тесно везани за развој
овдашњег рударства: - Добра цена
бакра, као и добра организација у Рударско - топионичарском басену, учи
нили су да се у Општини Бор у пос
ледње време живи много боље него у
претходном периоду и локална самоуправа добро сарађује са компанијом.
Али, како искуства из недавне прошлости показују да ослонац на моноструктурну привреду може да има лоше периоде, актуелна власт се залаже и за
отварање нових радних места у малим
и средњим предузећима. Подвлачећи
да је веома тешко довести инвеститоре у овај крај, Виденовић је као прве
такве примере навео EWG-фабрику за
производњу мерача електричне енергије,
протока гаса и воде, фабрику ципела
“Санч” и најавио отварање регионалног
центра за примену обновљивих извора
енергије. Посебно је нагласио рад на
развоју туризма, пошто општина има изузетне потенцијале: - Наша је намера
– казао је Виденовић – да радећи паралелно са једном од највећих
инвестиција, а то је изградња нове
топионице и фабрике сумпорне киселине, у тренутку кад пројекат буде
завршен и вода и ваздух изнад града
буду чисти, већ будемо имали сасвим
довољне туристичке капацитете.
Наводећи да УН имају бројне
пројекте широм Србије чија је сврха

У слици и речи

Разговори у СО Бор

да помогну општинама у побољшању
живота грађана Вилијам Инфанте (по
струци рударски инжењер) се нада да је
овај сусрет први у низу имајући у виду
да је ова регија Србије од велике важности. Он је убеђен да су минералне сировине и рударство један од већих капаци-

Вилијам Инфанте и Небојша Виденовић

тета који ће овој земљи бити важни наредних 10 – 20 година, не толико због
извоза, колико због прераде сировина
у полупроизводе и производе, чиме

су биле укључене тамошња и Влада
САД, Светска банка и бугарска фирма
“Пирдоп”. – Сличну инцијативу же
лели бисмо да покренемо и овде у
Бору, односно да уведемо појам одговорног рударства које не подразумева
само добру производњу, већ и добар
однос према еколошкој и друштвеној
компоненти – казао је Инфанте. Он је
уверен да се еколошке прилике временом могу преокренути и навео примере
из САД где су 80-их година прошлог
века загађене велике површине плодног
земљишта, да би ситуација данас била
знатно боља.
Рециклажа отпада и отпадних вода,
заједно са алтернативном енергијом и
рударством, по Инфантеу, биће један од
показатеља како ће се Србија у економском смислу развијати наредних година.
Делегација УН заинтерсеована је да се
сви ти проблеми “склопе у једну причу”.
Као веома охрабрујуће Инфанте је навео
разговоре са представницима Канаде,
Аустралије и Велике Британије који су
заинтересовани за улагање у Србију.
Иако се не бави промоцијом индивидуалних компанија, мисија УН у Србији
се односи на ремедијацију подземних жели да буде сигурна да је атмосфера за
и површинских вода, насталу на ис- инвестиције овде фер.
Љ. Алексић
куствима вишемилионског пројекта
(“Плава лагуна”) у Бугарској, а у који

би се подстакао развој индустрије и
производња широм земље.
Пошто је Виденовић нагласио да
се све више пажње поклања еколошкој
компоненти, како у развоју РТБ-а тако
и општини, високи представник УН му
је предао студију изводљивости која

zlatna svadba
БОР – У организацији
Центра за социјални рад и
Геронтолошког друштва и
под покровитељством Општине Бор и Рударско- топионичарског басена Бор одржана је једанаеста по реду
манифестација Златна свадба.
Ова јединствена манифестација
у Србији окупила је ове године
у Бору 52 брачна пара који
заједнички прослављају педесет година брачног живота.
За слављенике је, осим свечаног ручка у Клубу Рударскотопионичарског басена Бор у

Брестовачкој Бањи, организован и целодневни програм у
Клубу за стара лица, Народној
библиотеци и Конаку Кнеза
Милоша у Брестовачкој Бањи.
На централној свечаности у
Музичкој школи слављенике
је поздравила председница Геронтолошког друштва Весна
Радосављевић и заменик председника Општине Бор Жика
Голубовић, док је борски
Центар за културу приредио
пригодан културно-уметнички
програм.
М. М.
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У елитном борском насељу станари остали без отирача за ноге

PoWava
БОР. – Да изненађењима нема
краја, као и маштовитости борских
лопова, уверили су се недавно станари
зграде у улици Цара Лазара, којима су
крадљивци у по’ бела дана испред носа
(боље речено испред врата) украли све
отираче за ноге! У истом дану петнаест
станова је остало без поњава, а шокирани станари - без текста.
-Не могу да верујем да је реч о
крађи. Па, коме требају прљаве
простирке?! Пре ће бити да је реч
о фетишу неког чудака јер, побогу,
ниједан стан није обијен, а и подруми су остали нетакнути – усплахирено нам је испричала станарка.
„Вест“ о крађи поњава муњевитом
брзином пронела се насељем, па сада
сви будно мотре на своја врата, али
више из знатижеље, не би ли видели очи
„обијачу прагова“. – Баш ме занима
како изгледа човек коме је пало на
памет да краде отираче. Све сам
досад могла да разумем, па чак и оно
да краду веш са тераса, и то уз помоћ
мачке. Ово сада ми једноставно не
иде у главу. Ипак мислим да је реч
о некој болесној особи – рекла нам
је средовечна госпођа која је, само
пола сата пре него што ће се то десити,
ушла у зграду, попела се на свој спрат и
успут ништа необично није приметила.
– Сви отирачи су нестали за тили
час, само ми није јасно зашто?! Нису
били богзна шта, ни нови ни нешто
посебни. Једноставно, крадљивац
није бирао, покупио их је редом.
Ову необичну крађу, како смо
сазнали, станари нису пријавили
полицији јер штете готово и да нема.
Али, рекоше нам да не би било лоше
да за њу, макар из медија, чују борски
психијатри. Можда би они могли да
препознају навике неког пацијента и
посвете му већу пажњу.
Г.Т.В.

Игор Крстић

(Не)култура: Пластичне лутке преплавиле борско шеталиште

KraQice trotoara
БОР. – И док се цела Србија
овог месеца живцирала због ЛГБТ
популације, оштро нападајући или
бранећи одлуку из врха државе да им
се забрани шетња београдским улицама,
у Бору су на главну улицу (не)опажено
ишетале – лутке! Искористиле су, ваљда,
пријатно октобарско сунце да „протегну
ноге“ (ово и дословце јер торзо и главу
немају) и покажу Боранима најновије
моделе турског џинса. И то у колору!
Лутке стоје мирно у колони, с обе
стране улице на корзоу, и маме пролазнике својим витким ногама увученим у
тесне фармерице најразличитијих боја.
„На извол’те“ су муштеријама у просеку
за „једну црвену“.
Како год да вам ово звучи, још
драстичније изгледа. Прва армија
пластичних лутака без главе и трупа
налази се баш негде преко пута градског Дома културе! Друга је, нешто
мало даље, запосела супротну страну
Немају главу и торзо, ал’ воле да изађу на корзо
улице. Стоје тако и као да се ругају
околној архитектури. Јер, францу- предмет пролазникове пажње. Сада нилом, а заударају на јефтин кич и супротном никада не би усудиле да из
ске кућице, иако су све добиле нову лутке „боду очи“ и то врло успешно. декаденцију. Подударају се, међутим, ћошка радње изађу на улицу.
фасаду и исте тенде, више нису Одударају својом појавом и шаре- са нечијим укусом и стилом јер се у
Г.Т.В.
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Борани добили Strawberry дрво на платоу испред Дома културе

SOLARNI PUWA^ ZA MOBILNE
Захваљујући донацији „Телекома Србије“ и компаније Strawberry
energy житељи града бакра могу бесплатно, користећи енергију
сунца, да пуне батерије својих телефона, користе мобилни интернет
и тако виде како ће изгледати будућност уз коришћење обновљиве
енергије

Изум наших младих стручњака привукао је велику пажњу и у Бору

БОР. – Ако током посла или шетње Борани моћи ће у непосредној близини
градом, на путу до пијаце или са ње, “дрвета” и да сурфују интернетом поустанове да им се батерија мобилног средством MTS-ове мобилне мреже.
испразнила, Борани више неће морати Овакав соларни пуњач први су добили
да чекају повратак кући да би „оживели“ Београђани пре годину дана, недавно
свој телефон. Биће довољно да седну на Кикинда и Врање, ускоро ће Ваљево,
клупицу под соларним Strawberry дрве- па други градови Србије. Похваливши
том и за 15-ак минута реше проблем уз брз договор са општином којим је
помоћ енергије сунца. На платоу Дома обезбеђено лепо и прометно место за
културе ту енергију од другог октобра Strawberry дрво, а и Боране што за време
прикупља изум групе студената Бео- његовог постављања ништа нису оштеградског универзитета награђен 2011. тили, Милош Милисављевић, оснивач
у Бриселу. Они су
први на свету осмислили и направили
овакав јавни соларни
пуњач који је већ излаган у Бечу, Москви
и Солуну, а стигле су
им и прве поруџбине
за извоз.
Ова група студе
ната је сада окупљена
у компанији Straw
berry energy која је, у
сарадњи са Телекомом
Србије и Општином
Бор, омогућила овај
искорак. Захваљујући
Wi-Fi рутеру млађи Милош Милисављевић
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Н. Мислимоски, А. Бранковић и М. Милисављевић предају „дрво” на коришћење

и директор компаније Strawberry energy,
казао је: - Све ово је део заједничке
бриге и визије наше компаније и
Телекома да људе Србије више не
едукујемо само причом, већ својим
делима показујемо како ће изгледати
будућност уз коришћење обновљиве
енергије.
Према
речима
Александра
Бранковића, представника Телекома,
ова компанија остаје доследна пракси
да подржава кориснике који су друштвено одговорни, пројекте који подстичу
иновативност и предузетништво младих
и везани су за одрживи развој и очување
животне средине. Уз то, Бор има велики
број корисника интернета, па је овај део
Србије стратешки важан за Телеком који
је пожелео да верност својих корисника

награди тиме што ће Бору поклонити
Strawberry дрво.
Члан Општинског већа Нихад
Мислимоски захвалио се у име локалне самоуправе најављујући да ће
она истрајати у намери да у свим сферама побољша квалитет живота својих
грађана. Уз уверење да ће сарадња са Телекомом бити још чвршћа он је позвао
Боране да чувају ово необично “дрво” и
тиме пошаљу сигнал донаторима да су
спремни, одговорни и добри партнери и
за будуће пројекте.
По активирању соларног дрвета, у
паркићу поред Дома културе симболично су засађене три саднице правог
бора, дрвета чије име носи овај град.
Љ. Алексић

ВОДОРАВНО: 1. Годишњица, 7. Спортисти у боксу, 14. Планински ланац у Мјанмару, 15. Јубиларац пред вама, 16. Четврта
планета Сунчевог система, 17. Планински врх Сувобора (881м)
у Шумадији, 19. Уметност наиваца, 20. Ауто-ознака за Андору,
21. Мешавина више различитих састојака, 22. Шкотски и ирски
плес, 23. Академија наука (скр.), 24. Периодично спуштање нивоа
морске површине, 26. Врста спортског чамца, 28. Здравствена станица (скр.), 30. Ужичани, 31. Река у Бугарској, 32. Врста инсекта,
зоља, 35. Морски гребени, 37. Главни град Јордана, 38. Старогрчки
песник, 39. Месец излажења првог броја „Колектива“, 41. Афричка газела, 43. Мала опера, 44. Месец у години..
УСПРАВНО: 1. Веће удубљење у земљи, 2. Радиоактивни
хемијски елемент, 3. Француска филмска дива, Брижит, 4. Прва
непознаница у математици, 5. Симбол лантана, 6. Име шпанског
певача Иглесијаса, 7. Родни град листа пред вама, 8. Општинска
лига (скр.), 9. Држава у Африци, 10. Музичка лествица, 11. Енглески сликар, Виљем, 12. Уређена обала, 13. Име глумца Босиљчића,
15. Црна птица певачица, 18. Илија одмила, 21. Француски писац,
Проспер, 22. Трудбеник, 25. Страна света, 26. Превлака на Малаки,
27. Планина у Македонији, 28. Метак, куршум, 29. Знак за обавезно
заустављање, 31. Ауто мото рели (скр.), 33. Велика дворана, 34.
Сеоско подручје, 36. Показна заменица, 37. Ознака за амалгам, 38.
Вулкан на филипинском острву Минданао, 40. Ауто-ознака за Бачку
Крста Иванов
Тополу, 42. Мегатона (скр.).

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО Јубилеј, боксери, Аракан, Колектив,
Марс, Риор, наива, Анд, микс, ан, осека, кајак, зс, Ере, Арда, оса,
ртови, Аман, Арат, новембар, импала, оперета, октобар.
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Нојеви добили име

Iva i Leon
Феликс пробио звучни зид!
Падобранац и екстремни
спортиста Феликс Баумгартнер
винуо се 14. октобра око пола
шест по подне ка ивици свемира
како би покушао да изведе
највиши и најбржи слободни пад
у историји. Планирао је да скочи
са 36.576 метара висине изнад
Розвела у Новом Мексику, али су
околности учиниле да из капсуле
искочи са 39.045 метара. Скочио
је пошто је решио више проблема
и већ после 32 секунде пробио
звучни зид. Највише се, према
незваничним резултатима, кретао
брзином од 1.342 километра на час. На висини већој од 39 км (128.000 стопа)
нема великог отпора ваздуха, а стручњаци су превиђали да ће Баумгартнер
при слободном паду после 35 секунди од искакања постићи брзину од 1.100
км на сат. Иако су сви одахнули већ након четири минута пошто је храбри
43-годишњак напустио капсулу, то јест када је отворен падобран, право
олакшање дошло је тек када је дотакао земљу.
Неустрашиви екстремни спортиста оборио је неколико рекорда – постигао
је највећу брзину при слободном паду, скочио је са највеће висине, обавио је
највиши лет балоном са људском посадом. Такође, и балон је био рекордне
величине. Циљ „Red Bull Stratos“ пројекта јесте да прикупи важне податке
који би научницима помогли да побољшају сигурност свемирског путовања и
омогуће евакуацију из свемирске летелице на великим висинама.
Баумгартнер каже да је жестоко осетио ротирање око своје осе у почетној
фази пада. „Па, имао сам велики притисак у глави. Али, нисам се осећао
као да ћу пасти у несвест. Док сам се вртео првих 10, 20 секунди, ниједног
тренутка нисам помислио да ћу изгубити живот, него сам био разочаран што
нећу оборити рекорд. Уложио сам седам година живота у ово“ – додао је бивши
војни падобранац са више од 2.500 скокова иза себе. „Али, борио сам се све
време јер сам знао да мора постојати тренутак када ћу успети да контролишем
пад. Док сам стајао тамо на крову света... постанете некако скромни, више
не размишљате о обарању рекорда, о прикупљању научних података. Једина
ствар о којој размишљате јесте како да се вратите живи“ објаснио је нови јунак
новинарима какав је осећај. А, на питање шта је рекао тренутак пре него што је
скочио, храбри Аустрјанац је одговорио: „Знам да цео свет сада гледа и волео
бих да може да види оно што ја видим“.
(Сајт: РТС-а)


Борац за праве вредности

У обиљу првоновембарских вести наћи ће се и она да «Колектив» обележава шест и по деценија непрекидног излажења. А, на дан рођења нашег
слављеника, давне 1947. године, из звучника разгласне станице широм Бора
је одјекивало: „Обавештавају се радници и грађани да је из штампе изашао
први број листа „Борски колектив”. У тим послератним годинама у граду
бакра није било локалних средстава информисања. За то се, углавном, користила „жива” реч, говори, разговор са људима, информације на зборовима.
„Колектив” је настојао да се тематским садржајима и графичким изгледом прилагоди збивањима у РТБ-у, али и укупним привредним, економским
и друштвеним променама у земљи, што чини и данас. Почев од првог броја, у
коме је писало да „Борски колектив” треба да буде најоштрији критичар свега
негативног, најбољи пропагатор позитивног и најозбиљнији организатор за
све што је корисно”, лист је све време имао немерљив допринос у борби за
јавну реч, афирмацију рада, знања, свих видова стваралаштва и правих моралних и културних вредности.
Ј. С.

На конкурсу за име нојева у борском Зоолошком врту победили Миња
Милетић и Лазар Пирић и освојили по пет хиљада динара. – Стиже и
жирафа која ће на исти начин добити име

БОР. – Шестогодишњаци Миња Милетић и Лазар Пирић кумовали су пару
нојева које је борском Зоолошком врту поклонио Данча Милановић, власник
фирме „Талија“. Они су победили на конкурсу за име нојева: Лазар је предложио
име Ива, а Миња – Леон и за награду добили по пет хиљада динара (награда ће им
бити накнадно уручена).

Конкурс за име нојева трајао је само два дана, али стигло је чак 117 предлога,
што потврђује велико интересовање најмлађих Борана за принове у золошком врту.

-И убудуће ћемо организовати конкурс за имена нових животиња у врту.
Већ до краја месеца очекујемо да нам стигне жирафа која ће, такође, име
добити на конкурсу који у нашем врту постаје традиционалан – каже Слађана
Савић, технички секретар у борском Зоолошком врту.
М. М.

