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Млађан Динкић најавио: РТБ излази из реструктурирања у првој
половини наредне године

Basen pokazao da mo@e samostalno da posluje

STIGAO NOVI
„BUMER”

Неким предузећима која су у реструктурирању, попут РТБ-а Бор, која су показала да могу самостално
да послују на тржишту, следеће године биће „скинут“ тај статус, изјавио је министар финансија и привреде током представљања Предлога буџета за 2013. годину у Скупштини Србије

БЕОГРАД. – Образлажући Предлог буџета за 2013.
годину у Скупштини Србије, министар финансија и
привреде Млађан Динкић изјавио је 23. новембра
да ће неким предузећима у реструктурирању, попут
РТБ-а Бор, која су показала да могу самостално да
послују на тражишту, бити „скинут“ тај статус.
-Постоји могућност да се реструктурирање
„скине“ и да се онда то предузеће остави на
тржишту да само послује, чак и у државном статусу, ако је самоодрживо. Такав случај ће бити са
РТБ-ом Бор, који ће у првој половини наредне
године изаћи из реструктурирања и бити сам
на тржишту, без икаквих субвенција и помоћи
државе – казао је министар Динкић, а пренео Танјуг.
– Предузећима у реструктурирању дајемо рок
од годину и по дана да уз нашу активну подршку пронађу партнера, тамо где је то могуће
и где постоји интерес – истакао је Динкић током
представљања Предлога буџета за 2013. годину
у Скупштини Србије. Додао је да ће процес
реструктурирања државних предузећа бити ограничен до 30. јуна 2014. године.
Г.Т.В.
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Добра вест из Рудника бакра Мајданпек

Prva ruda sa „Andenzitskog prsta”

Странa 5

DU[AN KOVA^EVI]
O BORU

Стране 14 и 15

TOPIONICA
POTPUNO
UPOSLENA

Странa 9

После годину дана од отварања, на „Андензитском прсту“, рудном телу „Јужног
ревира“ мајданпечког Рудника бакра, ископано је првих 20 хиљада тона руде. Руда прерађена у мајданпечкој флотацији дала добре резултатe
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Округли сто о “Стратегији развоја РТБ-а Бор до 2021. године”

Bor ]e biti svetski centar bakra
На округлом столу о “Стратегији развоја РТБ-а Бор до 2021. године” најпознатији српски стручњаци у рударству разговарали о
заједничком раду за убрзанији развој РТБ-а Бор. – Конкретни предлози мера за повећање плана производње бакра биће достављени
менаџменту Комбината бакра
РТБ БОР. – На питање “Каква је
стратегија Владе Србије за Рударско-топионичарски басен Бор?” министар природних ресурса, рударства и просторног планирања Милан Бачевић је одговорио: “РТБ Бор је у овом тренутку
једна од најзначајнијих компанија у
земљи, где се прерађује најчистији
бакар у Европи. У најави је отварање
још три рудника, јер тамо постоје
велике резерве ове руде. Бор је у поступку реструктурирања, али и у фази
жестоке експанзије. Почели су радови
на изградњи нове топионице, као и за
изградњу фабрике сумпорне киселине.
Кад се све то заврши, у наредне дветри године, подићи ћемо производњу

бакра за два и по пута и тако постати
светска сила у производњи бакра”.
Ове речи министра Бачевића у
интервјуу “Вечерњим новостима” биле
су повод за тему округлог стола у Рударско-топионичарском басену Бор
о “Стратегији развоја РТБ-а до 2021.
године”. О убрзанијем развоју Басена
мишљења, предлоге и сугестије изнели
су најпознатији српски стручњаци у области рударства са циљем да производња
бакра буде већа него што је предвиђено
Бизнис-планом.
- Први пут смо се сложили да
ниједна институција не може сама
да уради овако велики задатак, али
сви заједно можемо то да остваримо -

рекао је домаћин округлог стола у Бору
генерални директор Басена Благоје
Спасковски.
- Ово је одлична иницијатива
менаџмента РТБ-а Бор да окупи
представнике свих реномираних кућа
у рударству да заједнички унапредимо техничко-технолошки процес
ради повећања производње бакра
увођењем нових технологија – оценио
је професор др Војин Чокорило са Рударско-геолошког факултета у Београду.

- Свима нам је заједнички циљ
да за неколико година имамо савремени светски РТБ Бор и на томе ћемо
заједнички радити – сложио се Властимир Трујић, директор борског Института за рударство и металургију.
Конкретни предлози мера за
повећање плана производње бакра биће
што пре, највероватније до краја новембра, достављени менаџменту Комбината
бакра.
М. Милошевић

Међународна коференција о минералним ресурсима Србије

Potencijali za liderstvo u regionu

Добри резултати у истраживањима прошле године постигнути су у области литијума, злата, нафте и гаса. – Учесници сагласни да истраживања
морају да се наставе. - Ако Швеђани могу да помере читав један велики град за неколико километара јер лежи на богатим налазиштима, зашто ми то не бисмо могли да урадимо са једним „дрвеним градом” уколико истраживања потврде да се испод њега налазе велике резерве руде,
рекао је генерални директор РТБ-а Бор

Благоје Спасковски говори на
конференцији

БЕОГРАД. - На међународној
конференцији „Минерални ресурси
у Србији - покретачка снага привредног развоја”, одржаној петог новембра
у хотелу “Metropol Palace”, помоћник
министра природних ресурса, рударства и просторног планирања Зоран
Даниловић најавио је измене Закона о
рударству којима би се све регулативе
усагласиле са Европском унијом.
Он је говорио и о улагањима у геолошка истраживања у протеклом и наредном периоду, наглашавајући да су
добри резултати у истраживањима
прошле године постигнути у области
литијума, злата, као и нафте и гаса.
Говорећи о значају рударства у
Србији он је рекао да, с обзиром на ресурсе којима располаже, Србија у наредних десет година може постати
лидер у региону, а рударство би требало
да представља покретачку снагу привреде у крајевима у којима је развијено,
наводећи као успешан пример РТБ Бор

чији је интензиван опоравак почео 2010.
Представници приватних компанија
су
изразили
забринутост
због
променљиве висине такси на минералне
сировине јер сматрају да би оваква
пракса отерала многе инвеститоре, с обзиром на то да би Србија због константних промена постала средина несигурна
за инвестиције.
Велики део конференције био је
посвећен истраживању и потенцијалној
експлоатацији лежишта никла, бора и
литијума, при чему су сви учесници сагласни да истраживања морају да се наставе. Јер, како је навео професор Радомир Вукчевић, никл је тренутно сировина број два по значају у Европској
унији. - Противници експлоатације
хоће да уплаше народ и пласирају
причу да су Србији потребне само
шљиве, јабуке и прасићи, а данас је
свет незамислив без никла. Свака
шерпа од нерђајућег росфраја има од
8 до 10 одсто никла - рекао је Вукчевић.
О значају рударства у својим
земљама и сарадњи са Србијом на том
пољу на конференцији су говорили и амбасадори Шведске, Аустралије и Канаде.
- Рударство је у свету одговорно
за 11,5% БДП, а у Аустралији чак за
21,5% - рекла је, између, осталог амбасадорка Аустралије у Србији Хелен
Стадерт.
Највеће интересовање је изазвао
Округли сто о даљем развоју рударског
сектора у Србији на коме су учествовали
Благоје Спасковски, генерални директопр РТБ Бор, Милорад Грчић, генерални директор басена Колубара, др

Раде Јеленковић и професор Љубиша
Андрић.
У запаженом обраћању учесницима скупа Благоје Спасковски је рекао,
између осталог, да је вредност РТБ Бор
у протекле четири године порасла три

равак компаније, а тако може бити
и у другим местима где постоје минералне сировине - рекао је Спасковски, а о новим истраживањима је додао:
- Ако Швеђани могу да помере читав
један велики град за неколико кило-

пута ако посматрамо интересовање
страних комапнија за улагање у РТБ: Данас постоји велики број озбиљних
компанија које су спремне да купе
РТБ по много већим ценама него
што су нуђене пре четири године, али
ми никада нећемо продати више од
49 процената акција РТБ-а. Јер, за
Србију је важно да ова компанија, као
покретач привреде у региону, остане
у државном власништву. Бор и читав
регион се свакодневно мењају у позитивном смислу захваљујући резултатима које РТБ постиже, а важно је нагласити да ће по завршетку изградње
нове топионице ваздух у Бору бити
истог квалитета као што је био пре
110 година и почетка експлоатације
руде. Довољно је данас прошетати
Бором и видети колико се променио
живот у граду откада је започео опо-

метара јер лежи на богатим налазиштима, зашто ми то не бисмо могли да
урадимо са једним „дрвеним градом”
уколико истраживања потврде да се
испод њега налазе велике резерве
руде?
Доктор Раде Јеленковић је нагласио
да се са истраживањем и експлоатацијом
рудног богатства не сме стати због наводног негативног утицаја на животну средину јер ако тако гледамо, не само да не
би смео никл да се експлоатише, већ би
се убрзо појавили захтеви за престанком експлоатације бакра, злата, па на
крају и угља: - Ако се примењују регулативе које важе у Европској унији
или Аустралији, могућност негативног утицаја на животну средину је
занемарљива - рекао је он.
З. Станковић
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Сребро произведено у РТБ-у највише купују Швајцарци и Енглези

Stranci vole
srebro iz Bora

Све произведене количине, након подмирења скромних домаћих потреба, РТБ извози и то највише у Енглеску и Швајцарску. – По жељи иностраних купаца, сребро се најчешће лије у грануле и никада се не извози мање од тоне. – За девет месеци ове године произведене 3,3 тоне сребра
Борско сребро је, као и злато, врхунског квалитета и чистоће од 99,95 до 99,99 процената

РТБ. – Сребро, једна од тзв. сигурних валута у временима светске кризе,
због прогноза експерата из области
економије да ће му цена још дуго стремити ка 50 долара за фину унцу, све више
заокупља пажњу инвеститора. Злато на
светским берзама час блесне, час згасне,
али сви инвеститори, без размишљања,
и даље улажу у племените метале, нарочито у сребро, које је прошле године
нагло скочило на берзански пиједестал
(31,1 грам сребра коштао је у априлу
2011. године 48,48 долара). Иако унца
„белог блага“ тренутно вреди 32,63

врхунског
квалитета
и чистоће од 99,95 до
99,99 процената. Поступак добијања сребра
је потпуно другачији
од оног који прати
„рађање“ злата. Након
шаржирања
прженца
у доре-пећи и његовог
топљења у редукционој
и оксидационој атмосфери, добија се доре-метал који се излива и из
њега се најпре издваја
кристално сребро (потом
злато, па тек на крају,
платина и паладијум).
По завршетку електролизе, након прања,
кристално сребро се
преноси у ливницу, претапа се и лије у полуге
или грануле. Ту се, како
смо имали прилику да
видимо током треће
„сребрне кампање“ почетком новембра, у пећ
за претапање најпре
убаци графитни лонац
напуњен сребром. Када

му и име каже, помаже да се „сребрна
река“ претвори у грануле, а вода је ту
да цео процес непрестано хлади. Када
и последња кап сребра прође кроз гранулатор, прекида се и довод воде. Грануле остају на дну цилиндра да се оцеде,
осуше, а потом измере и спакују.

Хиљаду тона за 74 године
Досад је у Рударско-топионичарском басену Бор, од 1938. године, откад
постоје званични подаци, произведено
више од хиљаду тона сребра. Као ре-

произвођач племенитих метала у земљи,
све количине сребра,
након
подмирења
скромних домаћих потреба, извози и то
највише у Енглеску и
Швајцарску где се, уосталом, налазе водећи
светски центри за
трговање племенитим
металима. Сребро се
у борској фабрици за
добијање злата, сребра
и осталих племенитих метала, по жељи
купаца, углавном лије
у грануле и пакује у
џакове од 20 килограма.
– Грануле су лакше за
размеравање и много
практичније од сребрне полуге која тежи
31 килограм. Зато
већ
три
године
сребро
лијемо
и
испоручујемо искљу
чиво у гранулама.
Последња велика испорука овог племе- Растопљена маса полако се сипа кроз гранулатор који личи на ужарено сито
нитог метала, када
је Енглезима проје топљење при крају, житка усијана маса, кордна година производње памти се
дата тона и по сребра, била је јуна ове која се у том стадијуму ни по чему не 1979. када је добијено 55 тона сребра.
године. И, тако је увек када сребро разликује од оне златне, сипа се, сасвим Прошле године произведене су 5,2 тоне,
иде ван граница земље, никада се не полако, у цилиндар. Цилиндар изгледа
испоручује купцу мање од тоне, веро- као казан за ракију и кроз њега током а ове су за девет месеци добијене 3,3
Сребро се углавном лије у грануле и
ватно
због трошкова – кажу у борској процеса циркулише велика количина тоне. Остало је да се „измери“ ова трећа
пакује у џакове од 20 килограма
„Златари“.
воде одозго надоле. Растопљена маса кампања којој смо присуствовали, али
сипа се кроз гранулатор који има отворе и последња, четврта, која се планира за
америчка долара, потражња за њим не
Чисте сребрне грануле
пречника два милиметра и личи на ужа- децембар.
јењава, штавише стално расте.
Борско сребро је, као и злато, рено сито. Наравно, гранулатор, као што
РТБ Бор, као једини српски
Г. Тончев Василић

Посете
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Председник компаније „Meco Minerals“ посетио РТБ

Uspon poslovne saradWe
Андреј Бенко, генерални менаџер најјаче светске компаније за производњу флотацијске опреме разгледао, са најближим сарадницима, ток
реконструкције басенских флотација. - С. Китаноски: Циљ посете је да осигурамо успех инвестицијама у које је РТБ ушао, али и да урадимо
пројекте и планове за будућност. – Б. Спасковски: Гарантујем да нема једног јединог промашаја. А, којом брзином радимо зависи од средстава. Не може се за четири године надокнадити оно што је изгубљено за тридесет
РТБ. - С посебним задовољством генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски представио је новинарима
Андреја Бенка, генералног менаџера и
председника најјаче компаније на свету
за производњу флотационих машина,
дробилица, млинова и читаве лепезе
производа захваљујући којима се из
сиромашне руде добија концентрат са
20, 25 и 30 процената бакра. Наводећи
да пред њима седе људи чија фирма са
Бором послује још од 1926. године, а
њене дробилице још раде у борској
флотацији, Спасковски је нагласио да
је то најбољи доказ квалитета опреме
коју производи садашња фирма „Meco
Minerals“.
- Господин Андреј Бенко најзна
чајнија је личност из компанија за
производњу опреме која је икада боравила у овој сали, која је икада посетила Бор и Србију – казао је Спасковски.
- Циљ посете је разгледање онога што
сада радимо, а то је реконструкција
флотација у Бору и Мајданпеку, као
и договор о будућим пословима из области концентрације сиромашних
руда и њиховог превођења у концентрат бакра који је исплативо топити.
Данас смо започели и разговор који се
односи на помоћ или поклон “Меца”
граду Бору. Дефинисаћемо га касније,
али је важна спремност председника
компаније, и саме компаније, да се
још више зближимо. Финска и Србија
географски нису баш близу, али пословно јесу и могло би се закључити
да нема раздаљине коју две успешне
компаније не могу да премосте.
У име делегације „Меца“ новинарима се обратио Саша Китаноски, директор за централну и источну Европу.
Он је најпре изразио задовољство што

су гости фирме у којој „Meцo“ не
види само пословног партнера, већ и
пријатеља!
-Историја наше сарадње је дужа
од постојања неких држава у региону – казао је Китаноски. - Она нам
гарантује још бољу будућност и дужу
сарадњу. Циљ ове посете је да осигурамо да инвестиције у које је РТБ
ушао буду на нивоу који гарантује
успех вашој компанији, али и да
урадимо пројекте и планове за
будућност. Желим да напоменем да
је „Meцo“ као глобална компанија са
„скандинавским геном“ присутна у
Србији већ више од 100 година преко
неких својих мањих фирми и експе- посебно Бор, сматрамо као свој дом.
рата. Међутим, што је још важније, Зато бисмо хтели да допринесемо да
и Србија је присутна у „Meцу“. тај дом буде лепши, бољи и да има
бољу будућност него што
је била последњих 15-20
година.
Одговарајући
на
питање новинара када
је рок за завршетак
реконструкције кривељске
флотације, Благоје Спасковски је казао:
- У другом кварталу
наредне године она ће
сигурно производити ко
нцентрат далеко бољег
квалитета са далеко
бољим искоришћењем.
Рачунамо да ће квалитет
са садашњих 18, отићи
на 21 до 23 процента, а
искоришћење са 79 –
Благоје Спасковски поклања звоно Андреју Бенку
80, на 87 процената. Да
смо нова постројења
Доста људи пореклом из ових рударских регија водећи су стручњаци и узели на кредит, само из разлике у
менаџери у „Meцу“ и отуда Србију, а искоришћењу метала могли бисмо

да отплаћујемо ануитете. Кад сам
већ код ануитета, то исто важи и за
нову топионицу јер менаџмент који је
данас на челу РТБ-а има искључиво
економско-еколошки или еколошкоекономски приступ. То значи да се
овде не уради ништа, а да се не оцени
студијом заштите животне средине
коју оцењује држава Србија, ресорно
министарство, и економијом коју
ураде или економисти РТБ-а или
квалификоване куће које, такође,
подлежу ревизији светских кућа
какве су „Дилоит и Туш”, PKF итд.
Гарантујем да нема једног јединог
промашаја. А, којом брзином радимо
зависи од средстава. Не може се за
четири године надокнадити оно што
је изгубљено за 30. Рударство је грана
где улагања не смеју да престану.
Љ. Алексић

Сарадња РТБ-а Бор и компаније „Komatsu Mining“

Jo[ ja^i i profesionalniji
РТБ Бор међу првима купио највећи багер у Европи. – На коповима у
Бору и Мајданпеку раде четири нова „komacu“ багера и у плану је набавка
још три

РТБ БОР. – На површинским коповима у Бору и Мајданпеку раде четири
нова „комацу“ багера и у плану је набавка још три чиме би се омогућила
годишња производња 80 хиљада тона
бакра у рудницима у Бору и Мајданпеку.
О томе су на састанку у Бору разговарали Валтер Норберт, генерални директор компаније „Komatsu Mining“ и генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски,
са сарадницима.
-РТБ Бор је међу првима купио
највећи багер у Европи који одједном
може да подигне 55 тона материјала
и са само четири кашике напуни
„дампер“ носивости 220 тона. Цена
утовара новим багером је два пута

нижа у односу на конвенционалне
багере. Задовољни смо и радом багера
и одржавањем, а још више сарадњом
са компанијом „Komatsu Mining“,
јер велики сарађују са великима –
оценио је на састанку генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски
и изразио захвалност Влади Србије и
стручњацима који су подржали интензивни развој Басена Бор, који је у борско
и мајданпечко рударство уложио 80 милиона евра.
-Са менаџментом РТБ-а Бор имали
смо отворен и пријатељски разговор.
Задовољан сам сарадњом која успешно
траје 3-4 године и из дана у дан наши
односи су све професионалнији. Обе
компаније убудуће биће још јаче и

Валтер Норберт и Благоје Спасковски

професионалније – задовољан је разговорима у Бору генерални директор
компаније „Komatsu Mining“ Валтер
Норберт.
После разговора са менаџментом
РТБ-а Бор представници компаније

„Komatsu Mining“ посетили су површински коп „Велики Кривељ“ и уверили се
у рад новог багера, а у реновираном
хотелу „Језеро“ на Борском језеру одржали су презентацију своје компаније.
М. Милошевић

Инвестиције
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Реконструкција кривељске флотације

Radovi ubrzani
Даноноћним ангажовањем и
другачијом организацијом послова (засебан извођач за сваку групацију) све треба да се
заврши до 15. марта наредне године – каже Бранислав
Петровић. - Већ завршена нова
линија за прво пречишћавање,
једна је од пет фаза пројекта
којим се повећавају капацитет, искоришћења метала и уводи аутоматска контрола процеса – сазнајемо од Љубодрага
Бошковића
ФЛОТАЦИЈА ”ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ”. – Од четвртог октобра у
кривељској флотацији даноноћно се
ради како би се њена реконструкција
(започета маја ове године) завршила
до половине марта, а не октобра 2013.
године, како је било предвиђено првобитним термин-планом. Истовремено,
производња се несметано одвија, што
нам је потврдила хука свих шест млинова током недавне посете. Како нам
је рекао Бранислав Петровић, руководилац електромашинског одржавања
свих флотација Рудника бакра Бор, однедавно задужен и да обједини машинске, електро и мерно-регулационе послове пројекта, до четвртог октобра су
на реконструкцији радиле екипе тзв.
текућег одржавања флотације и повремено ангажовани извођачи са стране.
Пошто није све ишло задовољавајућим
темпом, одлучено је да се за целокупан посао, по гранама, ураде предмери
и предрачуни и повере најповољнијим
извођачима.

технологије нових могућности и, што
је најважније, рудник „Велики Кривељ“
планира
повећање
производних
капацитета. Све то је било разлог да се
иде у ново решење са аутоматизованим
процесом и већим капацитетом прераде
руде.
- Остаје шест млинова, али мења
се комплетна линија флотирања,
почев од основног, па до неколико
фаза пречишћавања - објашњава наш
саговорник. - Долазе модерне, много
веће машине. За основно флотирање
од 100 кубика, а за пречишћавање од
40. Ту су и кондиционери и све остало
пратеће. Посао је раздељен по фазама,
а највише га је у првој која се приводи крају. Даљи ток реконструкције
флотације ћемо убрзати и другачије
организовати. Досад је рађено по
12 сати, а од извођача је тражено
да надаље раде даноноћно. Са тим
циљем је у сервисној радионици на
старом борском копу ослобођен простор за склапање резервоара флота-

Љубодраг Бошковић у компресорској станици

- Одмах након састанка на коме
је промењен приступ пројекту, кренуло се у спровођење договора и за
његов машински део већ је укључена
нишка “Металопрерада” – рекао нам
је Петровић. - Ових дана је за електрорадове изабран суботички “Мастер
инжењеринг” и након потписивања
уговора уведен у посао. Мерно-регулациона техника је уско везана за
електрорадове, а на њеној монтажи
су највећим делом укључени и наши
радници из одржавања. “Мецо минералс” је испоручилац опреме, али и
задужен за надзор и контролу.
Подсећајући да кривељска флотација
већ 30 година користи постојећу опрему,
Петровић наглашава да је она делом
застарела, да су у међувремену изашле

ционих машина и тамо се већ недељу
дана увелико ради. На тај корак смо
се одлучили зато што је флотацијски
кран мале носивости, па су резервоари састављани из четири дела. То је
много одужило посао и решили смо да
се њихово састављање специјалним
варовима настави у поменутој радионици, а да се машине потом поставе
на своја места дизалицом преко крова.
Највећи део нове опреме (90 одсто)
стигао је и оно што може да стоји напољу
складирано је испред флотације или у
царинским магацинима. Кључни изазов
у овом подухвату је да производња не
стаје док се монтира нова опрема, па ће
нове линије поступно преузимати улогу
старих.
- Најважније је да извођачима

радова омогућимо несметан рад, а
они да испоштују рокове. “Мецо”
као испоручилац опреме све то
прати у домену својих обавеза –
надзора, опреме коју он монтира,
уходавања и пуштања, што је тесно
везано за електронско праћење свих
параметара. Технолошка страна
пројекта је дефинисана, остаје

– каже Бошковић - аутоматски ће се
узимати узорци (помоћу узоркивача).
Узорци се шаљу у спектралне
анализаторе који одређују комплетан
хемијски састав руде. Након сваког
пречишћавања – првог, другог,
трећег и контролног – руда се, такође,
узоркује и сваки податак иде у

Бранислав Петровић координира све послове

физички део посла да би све то марта
наредне године успешно стартовало –
каже Петровић.
Руководилац пројекта реконструк
ције кривељске флотације је Љубодраг
Бошковић, дипломирани машински
инжењер који је пре две године примљен
као један од троје најбољих студената са
Техничког факултета. Бошковић рече да
се главнина посла у првој фази – цела
инфраструктура пројекта - завршава.
Реч је о снабдевању технолошком водом,
инструменталним ваздухом и нископритисним водовима ваздуха. - Прва фаза
је, што се тиче машинског дела, у завршници – каже Бошковић. - Циљ
је, када ускоро дође „Мецо“ као
супервизор, да све буде спремно
за контролу. И, када „чекира“
сваку позицију, она ће моћи да
стартује, што нам је и циљ.
Компресорска станица је
већ реконструисана и касније
ће се радити само магистрални
водови за сваку наредну фазу.
Постављена су три нова турбокомпресора која снабдевају
флотацију ваздухом ниског притиска, комплетно је разведен цевовод усиса и потиса, повезује се
аутоматика и погонски мотори
компресора. Такође се реконструишу
хидроциклонске батерије које припадају
делу млевења и кад све буде готово, у
новој флотацији радиће се на следећи
начин:
- Након сваке фазе флотирања

централни рачунар. Он обрађује све те
податке и на основу њих даје повратну
информацију
свим
сензорима,
актуаторима и комплетном систему
аутоматике који је уграђен у машине
и компресорску станицу. Тако ће
се вршити аутоматско штеловање
система, што значи да ће бити
самоподесив. Имаће повратну везу и
сам ће се подешавати да би се дошло
до тражених параметара квалитета
и временског искоришћења. Циљ је
да се добије квалитет концентрата
потребан новој топионици.

А, кад већ помињемо временско
искоришћење, наш први саговорник,
инж. Петровић, рече нам да је оно у
јуну било 86%, а септембра достигло
чак 95%, што није скоро забележено.
Љ. Алексић

Рударство
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Октобар на кривељском копу

Sigurne isporuke rude
Уклањањем великих количина раскривке створени услови да се и наредних, зимских
месеци из приступачнијег
тзв. скраћеног дела четвртог захвата узима више од
200.000 тона руде и заједно са
оном богатијом са дна копа
испоручује флотацији преко
800.000 тона месечно
КОП „КРИВЕЉ”. - Три стара
багера на дну копа, два нова у четвртом захвату; петнаестак тешких камиона, булдозери, грејдери, доставна
возила, покретне радионице; рудари,
минери, геодети - расули се на позном
јесењем сунцу по терасама кривељског
копа. На неколико етажа низови малих
„кратера“ од бушотина спремних за
минирање. На “поље” у дну копа стижу
чак три специјана возила крушевачког
“Трајала” са течним експлозивом... Сва
та машинерија у октобру откопала је и
испоручила флотацији 801.100 тона руде
са 2.169 тона бакра у њој. Истовремено,
уклонила је 1,8 милиона тона јаловине,
што је 80-ак одсто плана.
- За десет месеци са кривељског
копа флотацији је испоручено 7,786

Управник копа Видоје Адамовић на радилишту у четвртом захвату

Минери и геодети на свакодневном послу

да дамо и тих 80.000 тона до планског циља, да је флотација, чија је
реконструкција у току, могла да преради и те количине. “Дали бисмо гас”
и испоручили им, али ни ово што смо
постигли није мало. Код јаловине
главни проблем је рад једног од два
нова багера у кречњачком масиву
четвртог захвата. Кречњака има и на
новој етажи, па су лоши услови утовара нешто умањили наш октобарски домет у раскривању. Имали смо
и проблеме са возилима. Три камиона су тренутно “ван строја”, па ћемо
се потрудити да их вратимо у “флоту”
пре зиме.

вртом захвату бити у прилици да и у
најтежим временским условима, по
равном терену, узимамо преко 200.000
тона месечно. То је, засад, нешто
сиромашнија руда, чији се састав силаском у дубину побољшава.
На кривељском копу су већ спремни
за зиму. Со је допремљена, а на камиону
који ће њоме посипати путеве унутар
копа обављају се последње поправке и
провере. О стању већ блатњавих путева
“брину” два грејдера и два булдозера, а
ускоро ће и трећи. На транспортном систему за превоз јаловине из кривељског
у стари борски коп замењен је део трака

милиона тона руде и уклоњено 14,85 ска остварења од 90 одсто на руди и
милиона тона јаловине – каже управ- 77 одсто на јаловини. Што се тиче
ник Видоје Адамовић. - То су план- откопа руде у октобру, могли смо

Са обновљеном механизацијом мирније чекају зиму

На дну копа раде три багера

У тзв. скраћеном делу четвртог захвата, где нема кречњака, кривељски
рудари брже напредују. Сад су на етажи
335. где узимају све више руде. - Добро је
што смо дошли до руде у овим вишим
деловима копа – додаје Адамовић. – Јер,
ако зимус зашкрипи са извлачењем са
дна, ту ћемо активирати багер и допунити склад. Овим смо постигли стабилност у откопавању и испорукама
руде. Јесте да на дну копа, у трећем
захвату, имамо богатију руду, али
ћемо на поменутој позицији у чет-

тако да се очекује и његов стабилан
рад, поготово након замене још нешто
траке и нивелисања њених носача
испред одлагача на ободу борског копа.
На примарној дробилици замењена је
облога тако да се сада у флотацију шаље
ситнија руда, повољнија за прераду. Све
у свему, на копу “Велики Кривељ” нема
већих проблема, а већа пажња посветиће
се тешким камионима, пошто наилази
хладно време које доноси проблеме са
моторима и гумама.
Љ. Алексић
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Нова опрема

„Јама“ добила још једна бушаћа кола са две „гране“

Stigao novi
„bumer”

Након одличних искустава
са првом оваквом хидрауличном
машином, купљеном почетком
2011. године, РТБ се одлучио да
набави још две, пошто их одликује
велика употребна вредност. – У
току демонтажа ради спуштања
на 500 м испод површине у рудно
тело „Тилва рош“ где ће бити
ангажована на изради ходника

ЈАМА. - У круг борске „Јаме“
управо су стигла нова бушаћа
кола марке „бумер 282“ које производи позната шевдска фирма
„Atlas Copco“. Како нам је рекао
управник „Јаме“ Петар Пожега,
ову модерну и моћну хидрауличну машину са две „гране“ за
бушење, вредну скоро 400.000
евра (са резервним деловима),
управо демонтирају у радионици машинског одржавања да би
могли да је спусте лифтом на 500
м испод земље. Искуства са првим
„бумером“ сасвим су довољна
мајсторима „Јаме“ да овај веома
компликован посао обаве сами, односно да скину две „гране“ од самоходног дела како би све то, једно
за другим, могло да уђе у “кош”
лифта. Након спуштања, за два-

три дана “бумер” ће поново бити Поседује сензоре и дисплеје који ове машине, и у далеко тврђој
састављен и започеће пробни рад. показују углове бушења важне маси рудног тела „Т“ покази- Веома смо задовољни за позиционирање машине, прерадом и могућностима прве
овакве машине купљене почетком 2011. године - каже управник. - Ту машину користимо у
рудном телу „Т“, а нова је, као и
прва, грдосија дуга 11,7 метара,
висока од 2,3 до три метра (зависно од тога на колико се
подеси кров који штити руковаоца) и широка 1,95 м. За нас
који радимо у овом погону Рудника бакра Бор од великог је
значаја њен капацитет, велика
брзина бушења и покретљивост
грана - може да буши из сваког
положаја! Пошто је намењена
раду у тешким условима, све
на њој је томе и прилагођено.

Петар Пожега

цизност бушења, а тиме и ефикасност минирања. Већ смо
припремили радилиште за њу довели смо воду, ваздух и струју а биће ангажована на изради ходника у западном крилу рудног
тела „Тилва рош“(на к-46).
У „Јами“ ће, према речима
нашег саговорника, тако осмислити њен рад да се током
једне смене припреме два чела
за минирање, без обзира што се
рудно тело „Тилва рош“ одликује
тврдом рудом. - Мислимо да
ћемо постизати такве резултате
– сматра Пожега - зато што смо
се уверили да је претходница

вала добре резулате. Да нисмо
имали ту машину, не бисмо оволико одмакли у експлотацији
тог рудног тела. Према нашим
проценама, окончаћемо је до
фебруара наредне године, а онда
идемо у рудна тела „Т1“ и „Т2“.
Нашим старим „миниматицима“
биле су потребне две смене да
избуше једно чело, па упоредите те ефекте! Отуда сваку нову
машину дочекујемо са радошћу
и настојимо да је, поверавајући
је поузданим руковаоцима, што
боље очувамо како би нам пружала максимум.
Љ. Алексић

Рударство
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Подземно рударење полако враћа снагу

„Jama” stabilnije posluje
Из РББ-овог погона, који је до пре неку годину био у готово безнадежном положају, сада месечно излази 500 до 600 тона бакра у руди,
рудари добро зарађују, ревитализују се постројења, набавља нова
опрема, доистражују рудна тела, припрема даљи производни раст

РББ. – “Јама”, један од погона
“Рудника бакра Бор”, који је до пре
неку годину био у веома незавидном положају, сада испоручује борској
флотацији између 500 и 600 тона бакра
у руди месечно. И док откопавање
рудног тела „Т“ улази у завршницу,
већ се припрема документација и раде
приступни ходници за експлоатацију
рудних тела „Т1“ и „Т2“. Према плановима РББ-а, “Јама” ће у наредну годину
ући са циљем да стигне до шест и по –
седам хиљада тона бакра у руди. Толико
она – по речима Саше Перишића, заменика директора РББ-а за подземну
експлоатацију - сада може да пружи.
Доистражује се и рудно тело „Борска
река“ као лежиште будућности подземног рударења. Кренуће се и у израду истажног ходника према рудном телу „Д“

ради испитивања његове околине где се
очекују нове количине руде.
- Што се тиче геолошких
потенцијала, односно руде, постоје
услови за стабилну производњу, али
је за њу потребно и још опреме – каже
Перишић. – Отуда је у току куповина
две бушаће гарнитуре марке „бумер
282“ шведског произвођача „Atlas
Copco“. Искуства са једном таквом
новом машином у рудном телу “Т”
врло су добра и нестрпљиво очекујемо
те две нове. Јер, међу осталим бушаћим
гарнитурама немамо ниједну млађу
од 25 до 30 година. Први од тих нових
“бумера” очекујемо ових дана, а други
крајем јануара. “Јами” је потребна и
самоходна платформа за интервенције
на већим висинама, као и јамски
утоварач кашике од четири до шест

кубика. Потребан је и сет вентилатора
за сепаратно проветравање тзв.
слепих радилишта, пошто ће бити
доста таквих за доистраживање неких
подземних локалитета, за отварање и
разраду рудних тела „Т1“, „Т2“ као и
повратак у рудно тело „Тилва рош”.
Уз рудно тело „Брезаник“, сви ресурси планирани за експлоатацију
гарантују производњу од 500 до 600
тона бакра у руди месечно у наредне
две године. За то време, према речима
нашег саговорника, планира се потпуно истраживање - у складу са светским стандардима - рудног тела „Борска
река“ и покретање израде техничке
документације за његову експлоатацију.
– Рачунамо и на отварање овог
рудног тела – каже Перишић - с обзиром на то да изнад 17. хоризонта,
у тзв. капи “Борске реке“, постоји
неких 30-ак милиона тона руде са
преко 0,5 одсто бакра. То “Јами”
гарантује производњу од 1,5 милиона тона руде годишње у дужем периоду. Наравно, сагледаваће се и све
остале могућности експлоатације
“Борске реке”, пре свега масовнијим
методама чија је суштина у мањем

обиму радова на припреми, разради
током самог откопавања, односно
јефтинијој производњи. Међутим,
како то у највећој мери зависи од
природног, геолошко-геотехничког

склопа рудног тела, треба га добро
проучити.
Љ. Алексић

Кафић“ у борској „Јами“ посетило хиљаду људи из земље и иностранства

KWiga utisaka puna hvale
Син бившег логораша који је за време рата радио у борском руднику допутовао је чак из Америке у Бор да види где му је отац био
заробљен и где је радио. - Он је најемотивније доживео силазак
у „Јаму“ и боравак у „кафићу“, док су најуплашенији били борски лекари, а највеселији бајкери из Немачке, Аустрије, Белгије и
Холандије. - Учитељице из Смедеревске Паланке најрадозналије

Председница ЕБРД Хилдегард Гацек била је одушевљена ентеријером „кафића”

ЈАМА. – Од тог 30. јануара, када
је званично отворен, до сада „кафић“ у
борској „Јами“ посетило је око хиљаду
људи. Да ли је било више домаћих или
страних посетилаца, не може прецизно
да се одреди, али су сви они углас говорили да је боравак 400 метара под
земљом, иако краткотрајан, занимљива
авантура и јединствен осећај. О томе,
уствари, најбоље сведочи књига утисака
која је пуна речи хвале и то на разним
језицима. Ко зна енглески, грчки, кинески или немачки, на пример, може
да прочита да је посета „кафићу“ фасцинантан и врло упечатљив доживљај.
То је општи заједнички утисак, иако је
сваки посетилац доживео „Јаму“ на свој
начин.
Најемотивније је, рецимо, реаговао
професор Ален Спира, син бившег лого-

раша који је за време рата радио у борском руднику. Он је допутовао чак из
Америке у Бор да види где му је отац
радио док је био у заробљеништву. Јер,
у Руднику су, подсетимо, у току Другог
светског рата радили заробљеници,
углавном Јевреји. Професор Спира се

до танчина распитивао о радном логору
„Берлин“ и о старом рударском окну
„Вајферт“, које му је помињао отац, а
дуго је стајао и пред спомеником у
кругу „Јаме“ подигнутим свим логорашима. Емоције су га надвладале када су
му јамци на поласку поклонили грумен
руде, па је, кажу, замолио водича да га
на пар минута остави самог, да се у миру
помоли за оца.
„Кафић“ су недавно посетили и
пензионери из Словеније који су у доба
велике Југославије једне зиме санирали
далековод у Бору, потом група Кинеза,
Корејанаца, борских студената и многи
други. Наравно, 400 метара испод земље
кафу су попили и Здравко Чолић, Веран
Матић, Хилдегард Гацек (ЕБРД), као и
бројни српски политичари.
Најуплашенији су, по речима

Процедура
Да бисте посетили „кафић“ на XI јамском хоризонту и попили сок, кафу или
неки други топли напитак 400 метара испод земље, потребно је да се најпре јавите
најближој туристичкој агенцији. Она ће вам узети основне податке, доставиће их
надлежној служби РББ-а, а онда ће са „Јаме“ стићи информација када и у које доба
дана је силазак у „кафић“ могућ. Усклађивање термина посете са радним обавезама
је неминовност јер је реч о активном руднику, па производња увек има предност. У
принципу, у „кафић“ под земљом може се сићи сваког радног дана у преподневним
сатима, а најприкладније време је између 10 и 12 сати. Доле не могу млађи од 16 година јер тако каже Закон о рударству, а сви који одлуче да сиђу, пре тога потписују
изјаву да то чине на сопствену одговорност, што се здравља тиче, док за безбедност
посетилаца гарантују надлежни у „Јами“.

водича, били борски лекари, највеселији
бајкери из Немачке, Аустрије, Белгије
и Холандије, а најрадозналије су биле
учитељице из Смедеревске Паланке.
„Којом брзином се креће лифт“,
„колико траје вожња лифотм“, „колико је

дубока јама“, „има ли жена у руднику“,
питања су која, како кажу водичи, посетиоци најчешће постављају. Љубопитљиви
су и студенти, деца рудара, али и борски
пензионери који никада пре нису имали
прилику да сиђу у Јаму (иако су многи,
рецимо, цео радни век провели у РТБу). Зато се сви редом слажу, чак и туристичке агенције у Србији, да је идеја
о „кафићу“ у средишту земље одличан
маркетиншки потез.
Г. Тончев Василић
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Добра вест из Рудника бакра Мајданпек

Prva ruda sa „Andenzitskog prsta”
После годину дана од отварања на „Андензитском прсту“, рудном телу „Јужног ревира“ мајданпечког Рудника бакра, на етажи 470 ископано
је првих 20 хиљада тона руде. - Руда прерађена у мајданпечкој флотацији дала добре резултате
РБМ. - Са „Андензитског прста“,
једног од три активна радилишта у Руднику бакра Мајданпек, добра вест стигла
је крајем прошле недеље. На етажи 470
ископане су прве веће количине руде. У
Флотацији, где је прерађено првих 20
хиљада тона руде, потврђено је да је у
питању добра, флотабилна руда са солидним резултатима у погледу садржаја
и искоришћења.
-Реч је о пријатном изненађењу
за све нас, јер смо још далеко од 380.
етаже одакле очекујемо прве веће количине руде. На 470. етажи знатно пре
рока дошли смо до руде са садржајем

већим од 0,33 одсто – каже Бранислав Томић, управник копа „Јужни
ревир“ у Руднику бакра Мајданпек, и
истиче да је то охрабрење и мотив да се
брже скине јаловина и што пре стигне
до већих количина руде на нижим етажама. - Појава руде на овим етажама
нас посебно радује и уверава да смо на
добром путу.
Руда већ у овој фази откривања лежишта је потврда исправности геолошких предвиђања и истражних
радова на „Андензитском прсту“, радилишту које посебан значај има у фази
преусмеравања производње РБМ-а са

„Северног“ на „Јужни ревир“. Радови,
додуше, касне због измештања магистралног пута и далековода и
обезбеђења помоћне механизације, али
ипак напредују.
У Флотацији РБМ-а од Дејана
Вагнера добијамо потврду да је руда
са „Андензитског прста“ флотабилна
са солидним резултатима у погледу
садржаја и искоришћења: - Проценат
искоришћења је око 84 одсто, квалитет 15-16 процената, садржај оксидног бакра у границама подношљивог,
а количина од око 20.000 тона у

зони старих истражних радова,
по предвиђањима геолога, није
изненађење већ потврда истражних
радова.
И Светомир Мустецић, директор
Рудника бакра Мајданпек, уверава да
ова количина руде није изненађење јер су
се мање количине више оксидисане руде
појављивале и на вишим партијама, али
да она није третирана кроз флотацијску
прераду: - Праву руду очекујемо тек на
365. етажи, али и ове количине добро
ће доћи јер нису за занемаривање.
С. Вукашиновић

Октобарска производња у РБМ-у

Samo na „Istoku” preko plana
Захваљујући добром садржају, производња бакра солидна и знатно већа од планиране на племенитим металима. - Радилишта на „Андензитском прсту“ и „Северном ревиру“ без булдозера нису остварила планове на јаловини. – У новембру предвиђени биланс метала може бити
премашен
РБМ.
Рад
без
помоћне
механизације
у
Руднику
бакра
Мајданпек био је основни разлог за
подбачај у остваривању октобарских
планова производње руде, јаловине и
укупних ископина. Захваљујући добром
садржају, производња бакра била је солидна, а племенитих метала знатно
више. У новембру предвиђени биланс
метала би могао да буде премашен, иако
је за 18 дана план укупних ископина
остварен са само 53 одсто.
- У октобру је, од планираних
370 хиљада тона руде, остварено
298 хиљада тона, односно 81 одсто.
Јаловина је била планирана 2. 050
милиона тона, а реализована 1,3 милиона, што је 63 процента, па је на
укупним ископинама остварење за
трећину мање од плана - каже Светомир Мустецић, директор Рудника
бакра Мајданпек, наводећи да је главни
разлог за подбачај чињеница да се ради
без помоћне механизације: - Чести
застоји због нерашчишћених коповских јаловишта утицали су да багери
немају пун учинак. На западном делу
„Северног ревира“ дато је свега 200
хиљада тона јаловине од планираних
700 хиљада, на „Андензитском прсту“
„Јужног ревира“ 225 хиљада тона
од предвиђених 800, а једино добар

резултат остварен је на „Истоку“
„Јужног ревира“ где су, уместо планираних 550 хиљада, остварене 874 тоне.
Подбачај се објашњава недостатком булдозера који је био ангажован
на радилишту „Исток“ – наводи директор Мустецић. Притом додаје да су
резултати на металу бољи, јер је бакар
остварен са 596 тона у концентрату од
предвиђених 713, злата је дато 49 килограма, а планирано 30, док је на сребру
учинак 237 килограма, а план 133. То
значи подбачај на бакру, а пребачај на
племенитим металима.

За новембар је планирана велика
количина раскривке: на „Андензитском прсту“ и западу „Северног ревира“
по 700 хиљада тона, на „Истоку“ 800
хиљада, односно 2,2 милиона тона
јаловине и 337 хиљада тона руде. Бакар
је предвиђен у количини од 669 тона,
злато 32 и сребро 128 килограма.
-За 18 дана у новембру откоп руде
је остварен са 84 одсто, прерађена
је 181 хиљада тона руде, а јаловине
дато 53 одсто са 702 хиљаде тона, а
укупних ископина 893.650 тона или
57 одсто. Што се тиче метала, прича

је другачија, јер је произведено 465
тона бакра у концентрату, 64 тоне
више од плана захваљујући повољном
садржају метала у руди – истиче Светомир Мустецић. Он додаје да је подбачај
на руди плански јер се радило са мањом
прерадом у „Флотацији“ због већег
искоришћења: - Пошто смо наишли на
богате партије, искоришћење бакра
је чак 84,53 одсто, имамо пребачај
на злату и сребру, тако да очекујемо
да се планирани метал-биланс до
краја месеца и оствари. Главни проблем и даље је недостатак помоћне
механизације, конкретно булдозера, па
смо били принуђени да једну машину
изнајмимо док се не „подигну“ старе
машине, које су већ дуже у застоју.
Током новембра на „Андензитском
прсту“ захваћено је 20 хиљада тона
руде са добрим садржајем од 0,33 одсто.
Ради се на „Истоку“ „Јужног“ и централном делу „Северног ревира“, али
веома тешко на етажи 380 која је пуна
блата: - Планирамо да оправком „мариона 8“ отворимо захват изнад „Фазе
2“ како би у току зиме и поред лоших
временских услова могли да радимо, а
избегли бисмо тешку борбу са блатом
на доњим етажама - каже Светомир
Мустецић.
С. Вукашиновић
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„Подизање“ транспортног система у РБМ-у

ZA BR@I, KRA]I I JEFTINIJI
PUT JALOVINE

Уз помоћ радника ФОД-а оспособљен део система помоћу којег ће се
ефикасније одлагати јаловина са „Андензитског прста“

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек,
свесни да ће само „подизањем“ транспортног система успети да брже
и ефикасније остварују планове
за откривање лежишта и одлагање
јаловине, интензивно раде на томе.
Завршили су ремонт одлагача, као и
трака које тек повезују у систем, након
чега ће јаловина, преко одлагача и траке
Х, са Б станице, брже, јефтиније и краће
прелазити пут до јаловишта.
Ради се, како су нам објаснили у
пословодству РБМ-а, о јаловинском
делу капацитета 2.000 тона на час за
транспорт са „Северног ревира“ који
се укршта са транспортним системом
„Фазе I“ капацитета 6.000 t/h који је у
плану пуштања до јуна наредне године,
а неопходан за раскривање „Истока“ на
„Јужном ревиру“.
-Последњих дана ангажовани смо
на пуштању крака транспортног система за превоз јаловине. У питању
је трака Х, са Б станице, одакле се

исправно да би функционисало, а ових 150
дужних метара значајно
ће смањити трошкове
и повећати учинак на
јаловини.
Овај део има посебан
значај за радилиште на
„Андензитском прсту“. Није,
додуше, био у функцији 12
година, па је део замењен, а
део репариран, сопственим
снагама, али и уз помоћ
људи из ФОД-а.
- Циљ је био да доведемо систем у радно стање,
али су неопходне још неке
дораде, као и отклањање
ситнијих
недостатака
пушта и део за превоз руде - каже Зоран у раду, односно током
Поповић, пословођа електроодржавања експлоатације. Посао је
транспортног система и наводи да су био велики, ни једног
тренутка нисмо могли да
проверене све блокаде траке Х, да би будемо баш сигурни шта
Душан Петровић
људи ангажовани око њих били без- се следеће може очекиђујемо, па ћемо, као и обично, брзо забедни: - Све мора бити савршено вати – каже Душан Петровић из АТБ боравити све тешкоће.
ФОД Бор, истичући
У питању је крак мањег капацида се обављају зав- тета, али ипак неколико пута већи од
ршни електрорадови садашњег, што се мора одразити на
на довођењу транс- учинак. Трака 2506 дуга је 1.100 метара
портног система за и служи за одлагање јаловине од окретне
превоз јаловине у
станице до краја трасе, скраћује пут
поузданије
стање.
Раде
Стојановић у односу на онај који се прелази возиз електромонтаже илима, смањује трошкове, а повећава
ФОД-а још додаје да ефикасност. Група од шест радника
је преостало само пар електроодржавања транспортног сиситница до пуштања стема још летос је започела тај посао на
у рад: - Вешти смо краку прве фазе. Радило се не питајући
и стручни, спремни за радно време, а о задовољству ће
за поверен посао. Са моћи да се говори када крене транспорт
мајданпечким коле јаловине.
Раде Стојановић
гама одлично сара
С. Вукашиновић

У РБМ-у дводневни планирани застој

Remont ^lankastog dodava^a
Изузетно значајан захват зауставио производњу на 48 сати, а прекид
на дробљењу и флотирању искоришћен за неопходне интервенције
на опреми

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
22. новембра у седам сати у почело је
дводневно мобилно стање за раднике
електромашинског одржавања транс
портног система условљено ремонтом
Ф-додавача за транспорт руде. Због тога
су заустављени Дробљење и Флотација,

како би ово уско грло у производњи било
отклоњено, а успут обављени и неки
неодложни послови у тим производним
целинама.
- Ради се у тунелу, као у хали где
временске прилике имају мали утицај
на рад, па би смо за 48 сати морали

да оспособимо све елементе додавача.
У питању је 86 чланака, од којих ће
40 бити замењено новим, а остатак
преосталим са других додавача. Ту
су и ланци велике тежине будући да
један има 680, а чланак од 80 до 100
килограма - каже Александар Митов,
дипломирани инжењер машинства
задужен за овај ремонт. Он објашњава
да ће две групе радника у та два дана
радити од седам до седам, односно по
12 сати дневно и додаје да је потребна
опрема правовремено допремљена тако
да се одмах могло приступити послу.
За потребе овог посла ангажована је
и комбинована машина Предузећа
за путеве, а обављени су и сви други
послови како ремонт чланкастог
додавача не би потрајао ни минут дуже
него што је неопходно.
- Овај застој је искоришћен и за
санацију пробоја вода у Флотацији
ради припреме за зимски период.

Пловећа
пумпна
станица
је
заустављена ради санације пробоја
цевовода на „Каменици“, као и замене
неисправних вентила за воду – каже
Светомир Мустецић, директор Рудника
бакра Мајданпек. Од њега смо сазнали
да је у плану замена улазног и излазног
сандука на VIII секцији као и замена
облога плашта млина са шипкама на
осмој секцији. – На дробљењу застој је
искоришћен за замену затезног бубња
траке 16Б, као и замену угаоног до
погонског бубња на траци 35Б, као
и замену котурача и ужади на затези
исте траке. Планирана је и замена
траке 20 у целости - речи су директора
мајданпечког Рудника бакра. Мустецић
је уверен да ће сви послови бити
обављени квалитетно, а производња
моћи да се настави несметано већ по
истеку задатог рока.
С. Вукашиновић
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Металургија

Металурзи и у октобру забележили учинке вредне пажње

Topionica potpuno
uposlena
Временско искоришћење агрегата од 98 процената је резултат добро
обављеног ремонта у мају, као и повољнијих атмосферских прилика.
– Топионичари дали 4.514 тона анодног, електролизери 3.680 тона катодног бакра, а „сумпораши” 10.800 тона киселине. – Агресивнији
наступ у продаји производа ТИР-а, првенствено од бронзе
ТИР. – Временско искоришћење
топионичких агрегата од 98 процената јесте податак који је обележио и,
како је казао директор ТИР-а Бобан
Тодоровић, истовремено пружио разлог
за задовољство прошломесечним производним учинцима овог металуршког
погона. - Након дугог времена, Топионица је у октобру радила са великим
временским искоришћењем које је резултат добро обављеног ремонта у мају,
као и промене, односно повољнијих
атмосферских прилика. Све то је, уз
максимално поштовање Акционог
плана за смањење аерозагађења, допринело изузетно великој преради
шарже (26.724 тоне) и производњи
(4.514 тона анодног бакра, од чега 270
из секундарних сировина) – нагласио
је Тодоровић.
Топионица је, иначе, прошлог
месеца примила укупно 19.190 тона концентрата бакра (са 3.015 тона „црвеног”
метала, односно просечним садржајем
од 16,80 процената). Највећа количина
ове сировине (10.302 тоне) стигла је из
„Великог Кривеља”, затим из Бора (5.103)
и из Мајданпека (4.569). Захваљујући
стабилном раду у претходном периоду,

потрошња нормативног материјала је
била приближна пројектованим вредностима (0,17 тона угља по тони сувог
концентрата). На залихама ових дана
има око 15.000 тона угља и 4.000 тона
шарже, што су ваљане претпоставке за
добре резултате и у наредном периоду.
Ради припреме за зимске услове, Топионица ће, зависно од еколошких услова,
бити заустављена пет дана у другој половини новембра или почетком децембра (активности на бренеру реактора,
чишћење наслага у апдајку пламене
пећи, провера котла, замена блинде
пречника 3.000 мм на конверторском
делу, као и замена измењивача топлоте и
тестирање катализатора у Фабрици сумпорне киселине).
Фабрика сумпорне киселине је у октобру дала 10.800 тона монохидрата
(појединих дана производња је прелазила 400 тона), док се искоришћење сумпора кретало од 58 до 65 одсто, што је
дупло више него пре три године (30%). –
Трудићемо се да одржимо висока временска искоришћења у Топионици
и Фабрици сумпорне киселине, јер
њихов стабилан и континуиран рад
обезбеђује најбоље еколошке услове,

Бобан Тодоровић

али и смањење потрошње нормативног материјала – подвлачи челни човек
овог предузећа.
Електролиза је целог месеца радила
са 378 ћелија и продуковала 3.680 тона
катодног бакра (по оцени Тодоровића,
врхунског квалитета), као и 120 тона
плавог камена. Фабрика соли метала
бележи исте производне учинке као
лани. Ових дана преговара се са холандским партнерима о могућности
потписивања годишњег уговора, чиме
би се омогућио њен континуирани рад.
У
радној
јединици
Прерада

метала и Ливница у току су покушаји
покретања линија месинга и бронзе.
Недавно су учињене и кадровске промене у комерцијалној служби предузећа
пошто, како је рекао Тодоровић, желе
агресивнији наступ на домаћем и
међународном тржишту када је реч
о свим производима ТИР-а, првенствено од бронзе. Такође је одобрена
акредитација водомера, тако да и ту
планирају агресивнију продају у Србији,
али и у иностранству. Фабрика бакарне
жице је дала 800 тона дипформинг жице,
а преговара се са „Јуром” о наставку
сарадње.
У Енергани је у току проба котла
број седам на притисак, при чему се
очекује да ће до 20. новембра, поред
„петице” и „шестице”, и он бити у
функцији. На залихама тренутно има око
4.500 тона угља за грејање погона ТИР-а
и индустрије. Транспорт ТИР-а је и прошлог месеца превезао велике количине
материјала (10.000 тона железничким и
100.000 тона друмским саобраћајем).
Ј. Станојевић

Фабрика плавог камена бележи рекордну производњу

Kvalitetom osvajaju
strano tr@i[te
Борски бакар-сулфат, због све шире примене, успешно трасира пут до купаца у Турској, Енглеској, Чешкој, Мађарској, Пољској. – Вероватно
је у питању квалитет, а не само цена, па га странци данас чешће купују и то за различите потребе, каже Снежана Станчић. – Више од 10 година у овој фабрици није произведено 125 тона плавог камена за месец дана, а у септембру и октобру нам је то пошло за руком, истиче с поносом. – До краја ове године планирана производња 1.100 тона биће сигурно премашена
ТИР. – У Фабрици плавог камена,
која послује у саставу Топионице и
рафинације, и то као последња на тзв.
линији бакра, крај ове пословне године
чекају са осмехом на лицу. Имају се и
чиме похвалити, а производња говори
уместо њих. Више од 10 година овде
није произведено 125 тона бакар-сулфата за месец дана, а у септембру и октобру им је то пошло за руком, истичу
с поносом. Повећана производња поклопила се са актуелном ситуацијом
на домаћем тржишту јер су се њене
досадашње фирме-конкуренти, шабачка
“Зорка” и крушевачка “Жупа”, угасиле.
-Нашим редовним домаћим купцима, београдском “Водоводу”, руднику “Рудник” из Горњег Милановца
и осталим рудницима олова и цинка,
прикључује се у последње време све
више купаца из иностранства. Управо
спремемо испоруку 86 тона за Турску,
а досад смо плави камен извозили у
Мађарску, Чешку, Енглеску и Пољску
– каже руководилац РЈ “Регенерација”
Снежана Станчић. Додаје да, поред

одговарајуће цене, вероватно и квалитет производа утиче на одлуку странаца
о избору добављача, мада признаје да је
и све шира примена плавог камена утицала на раст тражње.
-Иако је основна примена бакарсулфата у пољопривреди, где се користи као пестицид, фирма из Лондона
га је, рецимо, употребљавала у малим
концентрацијама за производњу
сточне хране. Београђани га користе као алгицид за чишћење водоводних инсталација, а рудници олова и
цинка га купују за флотирање руде –
истиче Станчићева.
Пошто су прошле године произвели 1.010 тона плавог камена, ове су
у “Регенерацији” зацртали производњу
1.100 тона. Кажу да ће је не само остварити, већ и премашити, с обзиром на то
да су у првој декади новембра били на
982 тоне производа. – Прошле године
је доста уложено у инвестиционо
одржавање, па више немамо честе
застоје у производњи. Замењени
су агрегати, измењивачи топлоте и

пумпе за рециркулацију, а резервоари су израђени од новог, пластичног материјала. У току је и изградња
новог магацина за готов производ
јер смо без старог остали када је
почела да ради фабрика ФРП цеви.
Погон за добијање плавог камена
је, након свих ових захвата, сада мо-

дерна и профитабилна фабрика која
своје постојање оправдава више него
икада – вели Станчићева и подсећа да
је изграђена још осамдестих година прошлог века, по пројекту који је подразумевао валоризацију бакра из отпадног
електролита у златари и рафинацији.
Г. Тончев Василић

Металургија
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Безбедност и здравље на раду у металуршким погонима

Sigurnost na prvom mestu
Запослене у ТИР-у оспособљавају за рад са опасним материјама, пружање прве помоћи, координаторе за извођење радова, а ту су и
специјализоване радне обуке за различита занимања. – Урађени акти о процени ризика за ФРП-радионицу и за чланове тима који реализује
пројекат „нове топионице”. - Опремају се још две додатне просторије за склањање радника са градилишта у тренуцима повећане концентрације
SО2. - У току набавка преносивих детектора гаса и постављање стабилног система за откривање гаса

Неправилности на градилишту „нове” топионице отклањају се на лицу места

ТИР. – У Топионици и рафинацији
бакра велика пажња поклања се безбедности и здрављу на раду. Најзначајнија
активност у овој области јесте обука
запослених, па је ове године 25 полазника завршило курс за рад са опасним
материјама, шест за њихов превоз (у
априлу), а потом још 31 (у септембру).
Ту су још и оспособљавање за пружање
прве помоћи (153), новопримљених радника за безбедан и здрав рад, лица за координаторе за извођење радова (четири),
као и специјализоване радне обуке за
занимања руковаоца виљушкара (десет),
мосне дизалице и крана (18), пумпног
постројења (један), парне турбине (два)
и парних котлова (један). За извођење
наставе био је ангажован Институт за
безбедност, квалитет и заштиту животне средине и здравља „27. јануар” из

Ниша. Ова стручна кућа је обавила и периодично испитивање услова радне околине у погонима ТИР-а (на 198 мерних
места у зимском и на пет у летњем периоду) и опреме за рад.
Осим аката за све металуршке
погоне, које је директор предузећа потписао и означио важећим почетком фебруара, ове године урађен је Акт о процени ризика за ФРП-радионицу (од
укупно 13, 11 радних места проглашена
су за места са повећаним ризиком), као
и за запослене у тиму који реализује
Пројекат реконструкције топионице и
изградње фабрике сумпорне киселине.
Будући да се градилиште „нове” топионице налази непосредно поред старе
која и даље ради, због технологије и
дотрајале опреме и овде долази до епизодних загађења. Зато су, како нам је по-

четком новембра рекао мр Бранислав заједнички обилазак градилишта са
Живановић, координатор за безбед- свим извођачима радова, као и састаност и здравље на раду ТИР-а, ради за- нак о безбедности на коме све аналиштите од повећане концентрације сум- зирамо. Свакодневно евидентирамо
пор-диоксида предузимане одговарајуће концентрације сумпор-диоксида на
мере. Тако су на локацији где се изводе градилишту (уписујемо износ, време
радови у јулу постављени контејнери појављивања, трајање, да ли су се
(опремљени
клима-уређајима)
за радници повукли са градилишта).
евакуацију запослених у тренуцима Пошто предстоји зимски период, доповећане концентрације гаса. Испоста- говарамо се са „SNC Lavalinom” да
вило се да контејнери немају довољан у мерним станицама, осим темперакапацитет за већи број радника, а и не туре, бележимо и дајемо им податке о
дихтују добро. Стога је РТБ предложио брзини ветра због рада са великим диново решење за које је добио саглас- залицама (како не би дошло до евентуност извођача радова. Наиме, опремају алног превртања) – истиче Живановић.
Наш саговорник наглашава реалну
се још две додатне просторије, укупне
површине 239 квадратних метара, у потребу мониторинга гаса на градилишту будући да
приземљу
конје неминовно да
тролне зграде Тосе радови поврепионице
(тзв.
мено изводе у приХјустона). Оне иссуству повећаних
товремено
могу
концентрација SО2
послужити и као
у ваздуху. Стога је
простор за кратак
послодавац заједно
одмор
запослеса инвеститором
них, а њихово
(Комбинат бакра)
сређивање
биће
обавезан да обезавршено до краја
збеди одговарајућа
месеца.
лична
заштитна
-Именована су
Бранислав Живановић
средства и склотри координатора
за безбедно извођење радова чији је ништа у случају епизодних загађења.
задатак да, у складу са нашим пропи- Басен је досад пратио имисије гаса
сима, контролишу спровођење Плана помоћу пет аутоматских мерних стапревентивних мера на градилишту. ница у граду и околини и једне у кругу
Нас троје свакодневно обилазимо гра- РТБ-а. Сада се чине напори да се обедилиште, пратимо како се одвијају збеди мерење концентрације SО2 на грарадови, снимамо и, уколико уочимо дилишту, па је у току набавка преносинеке неправилности, на лицу места вих детектора гаса и постављање станалажемо да се уклоне. Сарађујемо билног система за откривање гаса.
са „SNC Lavalinom”, „Outotekom”
Ј. Станојевић
и једном недељно организујемо

Синдикални протест упозорења

Protiv smaWeWa zarada
Савез самосталних синдиката запослених у јавно комуналним предузећима тражи суспензију Закона о утврђивању максималне зараде јер
највише погађа најугроженије. – Очекује се да Влада предложи амандмане а Скупштина Србије их усвоји да би запослени са најнижим
примањима били потпуно изузети из примене овог закона
БОР. - На протесту упозорења у
Бору (29. октобра) Савез самосталних
синдиката и синдикат запослених у
јавно комуналним предузећима у Бору
траже од ресорног министарства и
Владе Републике Србије да суспендују
Закон о утврђивању максималне зараде,
који је ступио на снагу 29. септембра, јер
погађа најугроженије раднике. Оправдано је умањење највиших зарада у
јавном сектору, али не и смањење плата
онима чија су примања на граници
људског достојанства, јер би примена
овог закона довела до умањења плата
запослених са најнижим примањима и
до 40 посто – чуло се, између осталог,
на протесту упозорења на платоу Дома
културе у Бору.
- Ово је једини начин да не дозволимо да било који наш колега остане
без дела зараде која је, иначе, мала.
Овим протестом из Бора почињемо
борбу против Закона који иде на
штету свих запослених у јавном
сектору, а највише погађа оне који
имају најмање. Овај закон има

толико контрадикторности да је то
невероватно. Чак ни људи у стручним службама у јавном сектору
не знају како да га примене. Чланови закона се међусобно потиру,
а у неким ставкама он покушава
да суспендује Закон о раду и многе
друге прописе и свима нам прави
велики проблем - рекао је на скупу
председник Већа Савеза самосталних синдиката општине Бор Драгиша Трујкић.
Протест упозорења у Бору подржали су самостални синдикат Рударско-топионичарског басена Бор,
синдикат „Независност” Топионице
и рафинације бакра РТБ-а Бор, синдикати борског Здравственог центра
и Полицијске управе Бор, као и синдикални представници “Срболека” и
“Трудбеника” из Лесковца и Београда.
-Овде смо да дамо подршку радницима и грађанима који ће сигурно после примене оваквог Закона
лошије живети и неће имати основне
услове за егзистенцију. Ми у РТБ-у

Бор не можемо да кажемо да смо директно угрожени, али је овај протест усмерен и против поскупљења
и инфлације, што погађа све грађане
- каже председник Јединствене синдикалне организације РТБ-а Бор Драган
Алексић.
Синдикалци
су
на
протесту упозорења у Бору поручили да
најугроженије категорије радника
морају бити изузете од примене овог
закона.

Заслугом синдиката Влада Републике Србије донела је закључак (1.
новембра) да се Закон о максималним
зарадама не односи на најугроженије
категорије радника. Сада се очекује да
Влада предложи амандмане а Скупштина Србије их усвоји да би запослени са најнижим примањима били
потпуно изузети из примене овог
закона.
М. Милошевић

Хуманост
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РТБ Бор и Еликсир Група остварили сан сиромашне шесточлане породице

Coki]i se uselili u novu ku]u
Срећко (5 година), Валентина (4), двогодишњи Малиша, једногодишња Дуња и њихови сиромашни и болесни родитељи Зорица и Граде Цокић
из трошног брезоничког кућерка преселили се у нову кућу са пространим дневним боравком, три спаваће собе, купатилом и лепом верандом.
– За изградњу куће Еликсир Група, као донатор, издвојила 23 хиљаде евра

моја соба – пресрећан је најстарији
Цокића син Срећко примајући
кључеве нове куће.
-Захваљујем се свима који
су помогли – највише генералном директору Басена Благоју
Спасковском. Моја деца су сада
трајно обезбеђена. Овде нам
је све близу. Шта више могу
да пожелим? – остао је без речи
Граде Цокић послужујући прве и
најдраже госте у свом новом дому.
Овим је Рударско-топионичарски басен Бор потврдио да, упоредо са акцијом прикупљања донаторских средстава за уређење
општине
и
лепши
изглед
Бора, није занемарио потребе
социјално најугроженијих група и
појединаца. Ова комфорна кућа, у
коју се на Митровдан уселила шесточлана породица Цокић, само је
један од плодова успешне сарадње
коју Басен Бор и на овом пољу има
са својим пословним партнерима.
М. Милошевић

Оливера Корица и Благоје Спасковски са породицом Цокић

БОР. – Сан петогодишњег
Срећка, четворогодишње Валентине, двогодишњег Малише,
једногодишње Дуње и њихових
болесних и сиромашних родитеља,
Зорице и Градета Цокића, оства-

и опремање куће, као донатор,
издвојила 23 хиљаде евра (плац је
обезбедила општина Бор, а темеље
је урадио РТБ Бор).
-Са задовољством смо се
одазвали позиву нашег по-

рили су Рударско-топионичарски
Басен Бор и његов пословни партнер Еликсир Група. Оно што је
обећано крајем јануара, постало
је стварност. Цокићи су се из маленог трошног кућерка у Брезонику (који је зимус под дебелим
снегом још више пропао) преселили у нову монтажну кућу (82 м2)
у Улици „Петар Кочић“.
Кључеве нове монтажне куће
са пространом дневном и три
спаваће собе, купатилом и лепом
верандом петогодишњем Срећку
(најстаријем сину у породици
Цокић) свечано је уручила Оливера Корица, маркетинг менаџер
Еликсир Групе која је за изградњу

словног партнера РТБ-а Бор и
заједнички остварили оно што
смо обећали – рекла је, предајући
кључеве нове куће, Оливера
Корица, маркетинг менаџер Еликсир Групе.
-Ово није прва донација Еликсир Групе Бору. Прошле године
наш пословни партнер поклонио је општини Бор најмоћније
моторне санке. Захваљујем се на
овим донацијама у име породице
Цокић, РТБ-а и Општине Бор –
истакао је на свечаности генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски.
-Хвала вам што сте ми дали
нову кућу. Највише ми се свиђа

Валентина и Срећко у дечијој соби

Други о нама
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Ексклузивно за “Колектив”: Бор из угла

„zadovoqstvo je do]i tamo
Све оно што сам видео и чуо у и о Бору, уз планове и инвестиције за Рудник, личи на планове у Немачкој или некој другој високоразвијеној
земљи, то једноставно није прича коју ја слушам у Србији. - Требало би донети некакву уредбу или закон да се сви градови доведу у ред јер
Србија стварно тужно изгледа. Та одговорност према минимуму естетике је нужно неопходна и Бор је то направио. – Бор је једна врста лепог инцидента и град коме би требало да се ода посебна пажња као путоказу за друге градове. Јер, он је пример како може да се у свом месту нешто сагради без чекања да то нешто падне с неба
из позоришта, упркос свему осећа
добро.
-Оно што је сада највећи проблем у нашем народу, то је недостатак вере у будућност – сматра један
од најзначајнијих дрмаских писаца у
нас. - Када бисте данас анкетирали
људе и питали их шта мисле да ће се
десити за две-три године, нико не би
знао да вам каже шта очекује јер му
се, практично, ништа не нуди осим
обећања која нису реална. Сви знамо,
почевши од тог несрећног динара у
односу на евро, да то није тачно. То
ће нас коштати јако пуно, те игре
и лажно одржавање свега само да
свет не би рекао да имамо велику
инфлацију. Е, то се онда враћа на
један други начин, води у несигур-

које је запазио у Бору.
-У Бору сам видео нешто што је
просто невероватно. Он је данас други
град, булевари су уређени, окречен је,
многа места су сређена. Као да сте
ушли у некакав град који је само по
имену “Бор”, а више не личи на њега.
То је велика и изузетно значајна ствар
и, када ово кажем, не причам само о
Бору, већ о целој Србији. Требало би
донети некакву уредбу или закон да
се сви градови доведу у ред јер Србија
стварно тужно изгледа. Та одговорност према минимуму естетике је
нужно неопходна и Бор је то направио. Када смо долазили и улазили у
Бор, глумци који дуго нису били овде,
чак и Милица Михајловић која је пре
пар година снимала у Бору, седели су

Зоо-врт се припитомио

Б. Спасковски и Д. Ковачевић

БОР. – Новим комадом “Кумови”,
који су Борани (15. новембра) имали
прилику да виде у два извођења, драмски доктор нације Душан Ковачевић је
по ко зна који пут поставио дијагнозу
земљи где се друштвена слика илуструје
полицијским и сиренама за хитну
помоћ, где се очај и безнађе оглашавају
завијањем, где људи, иако већ огуглали
на свакидашњу јадиковку због губитка
посла и беспарице, од муке почињу и да

Душан Ковачевић познат је и
по томе што много воли животиње,
па због тога није било дилеме да
ли ће, када је већ у Бору, желети
да прошета овдашњим зоо-вртом,
чијем је отварању пре годину дана
и сам присуствовао. Иако је време било прохладно, он је у пратњи
домаћина полако и са великом
пажњом разгледао све животиње.
– Врт је сјајан, изгледа као да је
деценијама овде. Некако, као да
се припитомио у граду и мислим
да је један од лепших украса Бора.
Пре зоолошког врта, Ковачевић
је са Спасковским и његовим сарадницима посетио и видиковац.

лају. У земљи у којој се бејзбол палице
одлично продају, а бејзбол тима нигде
нема, где преводилац са псећег језика
решава полицијске случајеве, Ковачевић
је још једном успео да горчину ублажи
шалом. Опором, додуше. “Кумове” је,
као и остале драмске текстове, писао са
жељом да нас насмеје јер је живот, како
каже, сам по себи често горак. Писао је,
вели, са задатком да га не мрачи и не за- ност и ви, онда, улазите у продавницу,
горчава додатно. Да се човек, када изађе почевши од свакодневног живота
који вас сваки дан кошта све више и
Компјутери кваре људе
више и, када вас неко пита шта мисИако позориште, које је настало мно- лите да ће у Србији бити за пет година,
што је релативно кратак период, али
го пре компјутера, представља у ствари први виртуелни свет (јер глумци
озбиљан за планирање, ви не можете
улазе у други лик и живе његов живот
да одговорите јер не знате ни шта ће
током представе), Ковачевић каже да
вам
се догађати тог дана. Онда сте у
не воли виртуелну стварност и такву
великом проблему – тврди Ковачевић.
комуникацију, па зато нема мобилни телефон и никада није сео поред рачунара. Можда због тога, када га питају чиме
Бор је апсолутно испред
би се у животу бавио да није писац, одЗајечара
говара да би могао свашта да буде, само
не глумац. – Није ту реч о некој треПричајући о култури само као
ми. На демонстрацијама сам говорио
једном сегменту свеукупног препорода
и пред пола милиона људи, али сам гои планирању будућности у коју вера у
ворио оно што мислим. Глумци говоре
Србији, како каже, мора да се обнови,
туђе текстове, а то не бих могао. Додаје
да компјутери и Интернет кваре људе,
Ковачевић се у разговору са генералним
одузимају им драгоцено време, али и
директором РТБ-а Благојем Спасковздравље. Па, погледајте само колики је
ским и његовим сарадницима дотакао
проценат деце са кривом кичмом!
“драматичних” промена у добром правцу

и питали се да ли је то тај исти град.
То је на визуелном плану страшно
важно за генерације које одрастају, да
одрастају у нечему што је лепо. Зато
нема никаквог оправдања да се каже
да нема могућности да један град
одвоји за фарбу и креч, за те потребе
које стварају други лик места. То је
Бор успео!
Све оно што сам видео и чуо у и
о Бору, уз планове и инвестиције за
Рудник, то личи на планове у Немачкој
или некој другој високоразвијеној
земљи, то једноставно није прича
коју ја слушам у Србији. С те стране,
стварно је задовољство доћи негде где
људи имају планове и имају будућност.
На жалост, били смо на фестивалу у
Зајечару и тамо су причали само о
проблемима. Некада је Зајечар био
центар региона и имао све оно што
припада том првом месту у крају, сада
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академика и драмског писца Душана Ковачевића

gde qudi imaju budu]nost”

Све су шансе да позоришне представе, које потписује Душан Ковачевић а припрема их „Звездара театар”,
од следеће године, једном месечно, буду игране у Бору

је Бор апсолутно испред! Мислим
да се то и у историји Србије стално
понавља, да имате једног човека који
о свему брине, да не кажем ко је он, вероватно знате, ал’ је изузетно битно да
неко преузме сву одговорност и подели
је са људима који знају свој посао. Говорим из малог угла бављења нашим
послом, јер и у позоришту свако од
нас има свој задатак. Међутим, позориште је мала лепа играчка у односу
на један велики центар какав је Бор,
град који би требало да буде центар
целог региона.

“Леп инцидент”
Прича о децентрализацији културе
је зато изузетно важна, сматра Душан
Ковачевић, јер су и некада средине
имале јаке културне центре, постојали

Спасковским. Да ово београдско позориште трајније долази у Бор, да
направимо заједнички пројекат и
да Борани једном месечно погледају
неку представу са њиховог репертоара, која би, примера ради, играла
два дана. То су приче које су започете и надам се да ће бити успешне.
Један од најзначајнијих српских
комедиографа је, наиме, разговарао петнаестог новембра о томе са
Благојем Спасковским на пријему
који је за њега и управника “Звездара театра” Драгишу Ћургуза
уприличен у кабинету генералног
директора РТБ-а. Начелно је договорено да од следеће године позоришне
представе, које потписује Душан
Ковачевић а припрема их “Звездара
театар”, макар једном месечно буду
игране у Бору.

су домови културе, у њима културноуметничка друштва.
-Па, сад, звали ви то социјалистичко
самоуправљање или како год, ту се
одржавао живот. Онда је деведесетих
година све то угашено, као раскида се
са нечим, а ново се не ствара. Ту смо
дошли до приче да немамо биоскопе,
позориште, домове културе, да немамо
ништа. Е, сад, ако је то пут искључиво
према дискотекама и коцкарницама
за младе, онда је то трагедија. Бор је,
зато, једна врста лепог инцидента и
град коме би требало да се ода посебна
пажња. Он је један добар путоказ за
друге градове и пример како може
да се у свом месту нешто сагради без
чекања да ће то нешто пасти с неба.
Знам, рецимо, каква је ситуација у
Београду, да неко не помисли да је
тамо Холивуд. У овом тешком еко„Кумови” одушевили Боране

На видиковцу

номском тренутку култура је тамо
опет на последњем месту и потребна
је борба чак и за опстанак нечег што
већ постоји. Када бисмо, на пример,
у Београду имали знатно нижу цену
карте за позоришне представе, продали бисмо их за три године унапред.
Али, онда позориште не би могло да
ради, са тим парама једноставно не
би могло да функционише. Покушавамо све време да нађемо неку
врсту компромиса, да видимо која је
то сума која је доступна грађанима,
првенствено младим људима, а да,
опет, позориште од тих пара може
да инвестира у нову представу и да
живи. Ту сад долази Бор и планови о
дугорочној сарадњи са “Звездара театром”, о којима сам говорио са генералним директором РТБ-а Благојем

Борани су, подсетимо, након дуже
паузе, у мају ове године најпре гледали представу “Генерална проба самоубиства”, по тексту и у режији
Душана Ковачевића. Петнаестог новембра су на сцени борског позоришта
били његови “Кумови” и то, због великог интересовања, у два термина. Бравурозном глумом (за коју је на “Данима
Зорана Радмиловића” добио најпре “Зоранов брк” а потом и награду за најбољег
глумца) Предраг Мики Манојловић
освојио је Боране, који су френетичним аплаузом поздравили и остатак глумачке екипе “Звездара театра”: Даницу
Максимовић, Бранимира Брстину,
Милицу Михајловић и Радослава
Миленковића.
Горица Тончев Василић

Јубилеј
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Јубилеј најстаријег привредног гласила у Србији

Obele@en 65. ro\endan „Kolektiva”
председница Удружења новинара Србије,
и Нино Брајовић, генерални секретар УНС-а; генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје
Спасковски и Мирјана Антић, његова
заменица за економију и финансије.
Са поруком да нам за свагда идеја
водиља буде „Увек може боље, ако не
знамо како – научићемо“, лепе жеље
су стигле и од Жарка Т. Никића, сарадника „Политике“ из Ванкувера, потом
од председника Oпштине Бор Небојше
Виденовића и председника Скупштине
општине Драгана Жикића. Честитали су
нам и председник Регионалне привредне
коморе Дејан Тошић, професор београдског ТМФ-а др Жељко Камберовић,
продекан Техничког факултета у Бору
за НИР и међународну сарадњу Драгана Живковић, дугогодишњи директор ШРИФ-а Миодраг Ђурђевић, бивша
помоћница генералног директора РТБ-а
за информисање Добринка Вељковић.
Са констатацијом да је 65 година мало
у људској историји, али да је за медије
прави подвиг, стигао нам је телеграм
од агенције Ист медиа. На новинарској
упорности и дуговечности признање
су нам одале и бивше колегинице и
колеге: Слободанка Ћосић, Љиљана
Голубовић, Јасмина Ђорђевић, Љубиша
Трифуновић, Чедомир Васић, Љубомир
Марков; људи од пера и струке: Јован Г.
Стојадиновић, Ђока Стаменковић и Пеко
Лаличић; Мирјана Огњановић, Љиљана

Пригодном свечаношћу у Клубу вила је 65. рођендан најстаријег при- радници, колеге из дописништава репуРТБ-а Бор (Брестовачка Бања) 2. но- вредног гласила у Србији. На рођендан бличких и регионалних медија, новинари
вембра редакција „Колектива“ просла- су дошли бивши чланови редакције и са- локалних листова, радија и телевизије,
менаџмент компаније и представници
синдиката. Дружење је протекло у
ПоДршка оД менаџменТа
пријатном евоцирању успомена, песми
-Честитке „Колективу”, првом листу који
и игри. Пошто се захвалила на бројним
је објављивао искључиво садржаје из привреде, честиткама које су стигле Редакцији
нарочито рударства, посебно из дела Басена и
поводом јубилеја, Горица Тончевинформисао своје, као и раднике и све грађане
Василић, руководилац басенске Службе
бивше Југославије и данас Србије. Ту је писано
о најбољим радницима, ударницима, спорт–
Увек чиТан с ПошТовањем
ским успесима, падобранцима, авијатичарима,
јахачима, јер је Бор некада био велики и поново
-Басен, као и далеке 1947. године, поклања
то постаје. Подржавао сам од почетка овакву
велику пажњу информисању и мени је
врсту информисања. „Колектив” је имао под–
задовољство што сам део те екипе која данас
ршку менаџмента, јер да ње није било, не би било
ради у РТБ-у и има прилику да, заједно са
65 година излажења. То је изузетно дуг период
редакцијом „Колектива”, прослави овај изузетно
да би се у континуитету издавао индустријски
вредан јубилеј. Шест и по деценија и у животу
лист везан за рударство, учинке који се односе на огромне количине руде
сваког човека је дуг и богат период, а овај лист
и бакра, иновације, спорт, обичан живот у граду ради афирмације свега
има изузетну историју. И ове садашње године су
што се дешава у РТБ-у и у Бору и да то чују и сазнају како Борани тако и
богате садржајима које редакција веома успешно
грађани Србије. Морам признати да лист, ако је старији од просека живота
пласира. Стога им прво честитам јубилеј и
у Србији, и заслужује посебне честитке.
желим да трају, ако не могу још 65 година, онда
- Подршка данашњег менаџмента Басена „Колективу” за нијансу је јача
бар неко пристојно време и да у наредном пеод оне коју су претходници давали. Ово није само хвала већ је истина из два
риоду бележе велике успехе којима се сви, који
разлога. Најпре, што је садржај овог броја такав да се може „носити” са
учествујемо у препороду РТБ-а, надамо.
готово свим светским стручним часописима из области металургије, ру-.Мада свакодневно „пратим” пословање комбината бакра, увек желим
дарства, односно индустрије. Похвалио бих и квалитет, обраду, технику
да прочитам какво је виђење те тематике из новинарског угла, јер свако
која је равна оној у којој се појаављује чувени „Maining jurnal”. Податак да је
ко се бави неким сегментом производње или пословања РТБ-а дотакне и
20 милиона примерака изашло из штампе јесте најјачи аргумент „Колекобласт која мене највише интересује. Све су теме апсолутно коректно
тива“, чији је слављенички број, посебно садржајан. Честитам 65 година
обрађене, заступљене укључујући, на пример, и део који се тиче енигматике.
„Колектива”, пре свега, свим новинарима, свим досадашњим уредницима, а
Уз причу о садашњем „Колективу” хтела бих да кажем да више од половине
посебне честитке упућујем садашњем уредништву, уреднику и свим сарад–
тих 65 година, колико лист бележи, имам прилику да га пратим, најпре као
ницима.
ученик и девојчурак, јер је мој отац некада радио у РТБ-у и доносио га у нашу
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор
кућу, где је увек читан с поштовањем. Можда је и то определило да се после
факултета вратим у Бор и цео радни век проведем и, практично, завршавам радећи у РТБ-у. Са задовољством пратим овај лист, тако што некада
учествујем у формирању тема и садржаја, а најчешће само као читалац.
Мирјана Антић, заменик генералног директора РТБ-а Бор за
економска питања

Садашњи и некадашњи чланови редакција

за информисање, уручила је енигмати
Крсти Иванову скулптуру рудара у знак
захвалности за дугогогодишњу сарадњу.
Он је, како је подсетила Тончев-Василић,
редакцији „Колектива“ у протеклих
18 година поклонио 195 укрштеница
(никада није тражио хонорар).
Поводом 65 година „Колектива“
Редакцији су стигле бројне честитке за
професионално, веродостојно и истрајно
информисање о ономе што се догађа у Рударско-топионичарском басену и два рударска града – Бору и Мајданпеку. Упутили су их проф. др Милан Бачевић,
министар природних ресурса, рударства и просторног планирања; његова
екселенција Роман Вашчук, амбасадор
Канаде у Србији; Љиљана Смајловић,

Богосављевић, Жарко Станковић, Радоје
Петровић и Бора Станковић. „Радничком листу“ рођендан су честитали и синдикални лидер Драгиша Трујкић, енигмата Крста Иванов, верни читаоци Мома
Јовановић (од првог броја) и Павле
Спасојевић, они који нас прате посредством друштвених мрежа попут Снежане
Нуцев, а и они који више воле шушкање
новина као што је Зоран Швигир.
Честитке и уважавање садашњем саставу редакције, али и нашим претходницима – новинарима, фоторепортерима
и уредницима – пожелели су Снежана
Чукић и Светислав А. Ђурић из Службе
протокола и информисања општине Бор.
Љ. А.
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Медији

Трибина „Приватизација медија – искуства и путокази“

Privatizacija je za
EU stvar principa
Арне Кенинг, председник Европске федерације новинара: „Ако желите да будете члан Европске уније, приватизација је ствар принципа. Нешто се мора учинити да новинарство не постане мртва професија. Укључите се у дебату.“ – Драгана Чабаркапа, председница Синдиката новинара Србије: „Инсистирамо да будемо укључени у доношење медијске стратегије и медијских закона. О томе смо обавестили Европску
федерацију новинара“

БОР. – Сви учесници трибине Трујкић, председник Општинског већа
„Приватизација медија – искуства и пу- СССС Бор.
токази“, осим председника Европске
- О лечењу последица лоших
федерације новинара Арнеа Кенинга, приватизација медија разговара се
само у Бору, што је последица добре
одлуке да „ШРИФ“ не буде приватизован. У осталим градовима које покрива Регионална привредна комора
Зајечар последице су катастрофалне
јер је уређивачка политика приватизованих медија углавном много гора
него у најгорим временима неприватизованих медија. То потврђују
бројни примери када се тенденциозно извештавало о РПК Зајечар или
РТБ-у Бор, на пример – каже Владо
Маџоски из Регионалне привредне
коморе Зајечар.
- Тамо где је приватизација
лоше или незаконито спроведена,
нема разлога да не буде поништена.
сложили су се да је већина досадашњих
приватизација медија лоше урађена и
да не треба лечити последице лоших
приватизација него сачувати здраво
језгро још неприватизованих медија. О
томе су, на основу досадашњег искуства,
говорили представници приватизованих
(углавном угашених) и још неприватизованих медија са подручја Борског и
Зајечарског округа.
- Резултати приватизације медиј
ских кућа у Борском округу су катастрофални јер локалне заједнице нису

препознале потребе информисања
на локалу. Бор је успео да сачува
ЈП „Штампа, радио и филм“ и
спаси информисање. И локална
заједница и медији треба активно да
учествују у доношењу аката у области информисања како би сачували
од лоше приватизације и ово мало
преосталих медија – оцењује Драгиша

Поставља се питање одакле новца
за финансирање медија? Не видим
други извор осим привреде и предузетништва. Када је о РТБ-у реч, не
видим разлог да Басен, као покретач привредног развоја овог краја и
Србије, не подржи оно што је у интересу медија. Али та сарадња мора бити
коректна, што у случају неких приватизованих медија сада није случај јер
се позитивно прећуткује, а негативно
потенцира и без доказа – рекао је Будимир Милутиновић, помоћник генералног директора РТБ-а Бор.
- ЈП „Штампа, радио и филм“ је изузетак од тврдње да држава (локална
самоуправа) лоше газдује медијима.
Били смо на прагу приватизације,
али смо, на срећу, изузети и у односу
на то време вишеструко смо повећали
и квалитет и квантитет програма,

купили нову опрему, надокнадили торо запослених. Лоша приватизација
заостале плате и повећали зараде је поништена и сада смо опет у продо просечних 38 хиљада динара. За цесу приватизације. Сви радимо све
и сви примамо исто – по 20 хиљада
динара – оно што сами зарадимо.
После 40 година успешног рада Радија
и 18 година Телевизије, сада не знамо
шта ће бити са нама – сумња у добру
приватизацију Сузана Трајић, директор
РТВ „Мајданпек“.
Драгана Чабаркапа, председница
Синдиката новинара Србије признаје
да Синдикат у почетку није како треба
штитио интересе медија и запослених
у приватизацији, али напомиње да се то
више неће догодити.
Без обзира на оваква, углавном негативна, искуства у приватизацији медија
– Арне Кенинг, председник Европске
федерације новинара, у завршној речи
то време приватизована Тимочка је категоричан:
телевизија (сада Бест телевизија
- Ако желите да будете члан ЕвЗајечар) смањила је и програм и број ропске уније, приватизација је ствар
запослених који примају минима- принципа. Убудуће локалне самоулац. На основу досадашњег искуства, праве неће моћи лако као до сада да
ми се залажемо за формирање јавних подрже локалне медије. Ко ће их фирегионалних центара – каже Владан нансирати? Политичаре треба убеНововић, директор ЈП „ШРИФ“ Бор.
дити да је новинарство много више
- Сигуран сам да приватизација од профита. Морамо да убедимо власмедија
неће
решити
проблем нике медија да схвате да новинарство
уређивачке политике или цензуре. није производња хлеба или текстила.
У неприватизованом „ШРИФ-у“ Укључите се што пре у договоре Владе
уређивачку политику води струка, а и Европске уније и у доношење новог
не политика. Управни одбор је само закона о медијима, иако се многи
„кишобран“.
У
приватизованим власници медија са тиме неће сломедијима то није тако – објашњава жити. Нешто се мора учинити да новиЗвонко Марковић, председник Управ- нарство не постане мртва професија –
ног одбора ЈП „ШРИФ“ Бор.
рекао је Арне Кенинг, председник ЕвИскуства представника приватизо- ропске федерације новинара.
ваних медија (РТВ „Мајданпек“) и при- У току је израда медијске
ватизованих па угашених (РТВ „Крајина стратегије и новинарска удружења
Неготин“) више су него забрињавајућа и
упозоравајућа:
- На основу искуства приватизоване па угашене РТВ „Крајина“ ја

сам против приватизације медија.
Пре пет година „Крајину“ су купили
тајкуни за 135 хиљада динара и за
само годину и по потпуно урушили
некада здрав и професионалан колектив. Не треба лечити последице
лоше приватизације него спашавати
приватизације оне медије који добро
раде – каже Јованка Станојевић,
бивши новинар РТВ „Крајина“ Неготин, сада дописник Радио телевизије
Бор („ШРИФ“).
- После приватизације Радио
телевизија Мајданпек има само шес

траже да се држава повуче из власништва над медијима. Са тиме се не
слаже Синдикат новинара Србије.
Инсистирамо да будемо укључени
у доношење медијске стратегије и
медијских закона. О томе смо обавестили Европску федерацију новинара
– каже Драгана Чабаркапа, председник
Синдиката новинара Србије.
По завршетку трибине „При
ватизација медија – искуства и путокази“
учесници су посетили ЈП „Штампа,
радио и филм“ у Бору као пример
успешног неприватизованог медија.
Милољуб Милошевић

Екологија
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Екипа РТБ-ове чете за спасавање проверила стање градског колектора

Bez ve]ih o[te]eWa
„Утврдили смо да се колектор испод улегнућа у јаловишту није зарушио нити провалио, како се претпостављало, већ да постоји само пукотина која сада не угрожава његово функционисање, али која је могла да доведе до цурења изузетно ситног флотацијског материјала” – каже
Саша Перишић. - Поређење садашњег стања са извештајима из 1995. и 1990. године показује да се нису повећале још тада уочене напрслине
„Кратер” на површини јаловишта широк и дубок око седам метара

БОР. – Део градског колектора који сакупља отпадне воде
из насеља „Петар Кочић“, Новог
градског центра и дела Бора изнад
некадашње кланице „Полет“ стабилан је и не постоји бојазан од
појаве неких запрека, урушавања,
губљења његове функције. Показало се да улегнуће које се појавило
на површини јаловишта нема ди-

је то по налогу директора Рудника
бакра Бор, а на захтев председника
општине, Института за рударство и
металургију (који је сада надлежан
за управљање борским јаловиштима)
и Канцеларије Светске банке у Бору
која кроз А-компоненту великог еколошког пројекта финансира санацију
борских јаловишта.
Претходно су заврнути водоводни вентили целом граду како би

стање које смо затекли са оним које
је описано у извештајима сличних екипа из 1995. и 1990. године,
закључили смо да већих одступања
нема – додаје Перишић. - Постоји
низ пукотина у подинском делу колектора, као и неколико пукотина у
кровинском делу које у протеклом
периоду нису показале прогресиван
карактер. Види се да је то стање стабилне равнотеже, а те пукотине су

цурење којим је одношен фино
уситњени материјал, након чега је
дошло до улегнућа.
Ово би у најкраћем могао бити
рапорт петочлане екипе из басенске
чете за спасавање (Петар Пожега,
Саво Митровић, Милић Ђуришић,
Владимир Вучетић) који нам је предочио Саша Перишић, помоћник
директора РББ-а за подземну

Екипа на улазу у градски колектор

ректну везу са колектором, односно
екипа РТБ-ове чете за спасавање
није установила веће оштећење,
рупу на њему, кроз коју би се преко
300 кубика материјала сручило
доле. Пукотина непосредно испод
улегнућа више указује на могућност
продора воде у тај део јаловишта
изнад колектора и вишегодишње

се смањио проток отпадних вода и
омогућило безбедније кретање екипе
кроз колектор. Екипа га је обишла у
складу са прописима и правилима
рада чете за спасавање. Подухват
није био нимало лак, било је клизаво

према нашој процени плод несолидне градње објекта који је иначе
изложен великим притисцима и
колебањима масе изнад њега. Жути
трагови од јаловине која је на неко-

и загушљиво, а како постоји и велика
разлика у профилима просторија,
неке деонице прошла је готово четвороношке. Међутим, извештај је
охрабрујући.
Према Перишићевом објашњењу,
испред поменуте пукотине у делу колектора из правца кланице постоји
велика каскада. Због велике воде
екипа није могла да види „чело“ изнад
каскаде, али претпоставља да се услед
обимног протока створио систем пукотина кроз које вода улази у део
јаловишта на коме су уочене промене. А, на том делу колектора нема
оштећења која би указивала на могуће
акциденте већих размера. – Поредећи

лико места између бетонских сегмената оформила нешто попут сталактита то, такође, потврђују.
У плану је обилазак и осталих
делова колектора ради потпуне анализе овог објекта. Нажалост, не
постоји ниједан технички документ
у граду на коме се може детаљно
видети план колектора, коте, трасе...
То отежава решавање проблема, али
услови у колектору не дозвољавају
нова мерења, обележавања, односно
израду нове документације. Поменута екипа је, међутим, сачинила комплетан видео и фото запис овог дела
колектора и доставиће га уз извештај.
Љ. Алексић

експлоатацију и начелник штаба чете
за спасавање. Притом нам је објаснио
да се у делу старог борског јаловишта
појавио “кратер” пречника и дубине
око седам метара који је наводио на
сумње да се са градским колектором
нешто дешава. Поменута екипа се деветог новембра спустила у колектор да
би проверила његово стање. Учињено

Мајданпек

Понедељак, 26. новембар 2012. Број 2228, страна 19
Грејна сезона у Мајданпеку почела 1. новембра

Topli radijatori
i nova cena
У организацији новог ЈКП „Мајданпек“ грејна сезона почела са 15 дана закашњења. – Треба обезбедити новац за куповину мазута за грејање
наредних месеци

да се претходно повећана цена
од 110 динара по квадрату преиспита и смањи, „како Мајданпек
не би имао најскупље грејање у
Србији“, затим субвенције за оне
који овако високу цену не могу
да плаћају, али и могућност да
се они који су незадовољни
грејањем искључе са система
даљинског грејања. Током двоипосатног скупа могле су се чути
бројне примедбе корисника на
квалитет грејања, начин обрачуна и однос представника „Комуналца“ према корисницима

МАЈДАНПЕК. - Грејна
сезона у Мајданпеку почела је 1.
новембра, 15 дана после званичног старта грејне сезоне. Претходила су јој бројна нагађања
и догађања, од седнице СО и
регистрације новог Јавно комуналног предузећа „Мајданпек“
до протестног окупљања грађана
и захтева за позивање на одговорност оних због којих је грејање у

услуга.
Представници
опозиционих партија су за укупно стање
окривили владајућу коалицију
истичући да се последњих неколико година није побринула за обавезно инвестиционо одржавање топловодног система у који је, према њиховим
сагледавањима, требало усмерити око три милиона евра, као
и за кадровску политику која
за резултат има презадуженост,
непрофитабилно пословање и
бројне слабости у раду. Пуно кри-

граду доведено у питање.
Прво озбиљније захлађење
које су Мајданпечани дочекали уз хладне радијаторе,
било је разлог да се 31. октобра, на позив опозиционих странака, окупи скоро 300 људи
незадовољних што упркос званичном почетку грејне сезоне
нема грејања у граду. Они су затражили да грејање почне одмах,

Мајданпек у вестима

Подстицај самозапошљавању

За подстицај запошљавања општина Мајданпек определила је у овој години милион 920 хиљада
динара кроз реализацију Локалног акционог плана запошљавања. Средства су на основу јавног позива
распоређена тако што је одобрено осам захтева за субвенције за самозапошљавање од по 160 хиљада
динара, док су четири захтева одобрена послодавцима кроз субвенције од по 200 хиљада динара ради
запошљавања незапослених лица која се воде на евиденцији НСЗ-Испостава у Мајданпеку. Средства
нису велика када се у виду имају потребе, јер је према најновијим подацима у овој општини 2.052
лица без посла, али нису ни мала када се сагледавају могућности општине која је први пут издвајањем
средстава приступила програму подстицања запошљавања кроз одговарајуће мере Националне службе
запошљавања.

Почела имунизација против грипа

На подручју општине Мајданпек без гужве је почела имунизација против сезонског грипа.
Епидемиолошкој служби мајданпечког Дома здравља „Др Верољуб Цакић“ из Завода за јавно здравље
„Тимок“ Зајечар стигло је 300 доза вакцине против сезонског грипа, од тога 50 је прослеђено Здравственој
станици у Доњем Милановцу, Рудној Глави 30 и амбуланти у Јасикову 60 доза вакцине. Имунизација
против грипа у Мајданпеку почела је у уторак, када је првих десетак пацијената добило овај вид заштите од грипа. Лекари саветују да имунизацију обаве хронични болесници, као и особе старије од 65
година. Они би требало да се претходно јаве свом изабраном лекару како би проценио да ли могу да
приме вакцину.

Објављени новогодишњи аранжмани

На нешто више од месец дана пред Нову годину мајданпечки хотелијери објавили су празничне
аранжмане. У мајданпечком хотелу „Golden inn“ определили су се за организацију дочека који подразумева свечану вечеру са богатим менијем и пићем без ограничења, те провереним музичким програмом који према искуству из претходних година траје до јутра. Цена је 3.200 динара по особи. Хотел
„Лепенски вир“ је гостима понудио дводневне аранжмане од 140 евра, за 15 скупљи тродневни и 170
евра вредан четвородневни аранжман, а у оквиру њега две свечане вечере, коктеле, коришћење базена
и музички програм реномираних оркестара, а неће изостати ни трубачи.
С.В.

тика било је усмерено и на рачун
новог ЈКП „Мајданпек“ чије је
оснивање владајућа коалиција
образложила као једини начин
да град ове зиме има грејање.
О актуелној ситуацији одлучили су да обавесте надлежне
у Републици и ресорним министарствима уз захтев да се,
како рекоше, неодговорна власт
смени, односно уведу привремене мере.
Већ сутрадан, 1. новембра,
Мајданпек је добио грејање.
Представници власти истакли
су да су тако испунили обећање
са претходне седнице СО, када
је речено да ће грејање почети
1. новембра, а представници
опозиције, да је грејање почело
као резултат притиска грађана на
скупу претходне вечери.
Како год, радијатори у граду
под Старицом су топли, уз ситније
проблеме уобичајене за почетак
грејне сезоне. Из општинског
буџета обезбеђена су средства за
куповину мазута за грејање у новембру, рачуна се да ће за децембар моћи да се одређене количине обезбеде из робних резерви
и да ће се усталити плаћање како
би био обезбеђен новац за куповину мазута у наставку грејне
сезоне. Мајданпечке средње
школе су почетком грејне сезоне
„напустиле“ своју зграду, па се
настава, као и током прошле,
обавља у основним школама: за
гимназијалце у ОШ „Велимир
Маркићевић“, а за ученике Техничке школе у ОШ „12. септембар“.
С. Вукашиновић

Иницијативе
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Ideje za oporavak
isto^ne Srbije
Иван Костов

Господине директоре,
Ваша компанија купила је и постала
власник Нафтне индустрије Србије.
Тиме сте постали и власници назавршеног хотела „Јелен“ на Црном врху у општини Бор.
Изградњу овог хотела као инвеститиори и финансијери започели су: тадашња
Нафтна индустрија Србије са 60%, Рударско-топионичарски басен Бор са 20%,
Општина Бор и „Србија шуме“ са по 10%.
Извођач радова био је „Енергопројект“
Београд. Уложено је 50 милиона евра,
а до завршетка хотела у то време требало је још 25 милиона евра. Према незваничним подацима, хотел је завршен
70%, што се, наравно, треба утврдити
стручном проценом према извођачком
пројекту. За завршетак изградње хотела
и његово оспособљавање за успешан
рад и пословање потребна су знатна
финансијска средства. Отварање хотела
истовремено би значило запошљавање
300 до 400 радника.
Успешан рад, повраћај уложених
финансијских средстава и остварење
добити гарантују постојеће материјалне,
инфраструктурне и природне основе:
Прво, хотел је започет и грађен
по „Хајат“ технологији и предвиђен је
високи степен коришћења капацитета у

У писму Кирилу Албертовичу Кравченку, директору „НИС-Гаспром њефта“, које је достављено председницима Републике Србије и Владе Србије, првом потпредседнику Владе, министру финансија и привреде, председницима општина Бор и Жагубица и редакцији „Колектива“ – дипломирани економиста
Иван Костов, бивши директор за план и економику пословања РТБ-а Бор, предлаже идеје за успешно
пословање „Гаспром њефта“ у Србији и опоравак источне Србије

Незавршени хотел „Јелен” на Црном врху

лановцу и Прахову, национални парк
„Ђердап“, Дубашница, хидроелектране
Ђердап, археолошка налазишта „Лепенски вир“ и „Феликс Ромулиана“ Гамзиград, пимнице Буково и Рајац, задужбина Мокрањац, ловни туризам, близина
Старе планине и постојеће ски-стазе и
хотел, као и низ других објеката, а пре
свега
прехрамбрена индустрија,
пољопривреда,
здрава
храна,
развијени школски центри, факултети у Бору
и Зајечару и научно-истраживачки институт у
Бору - пружају солидну гаранцију
за
успешно
пословање хотела.
Треће, а по мом мишљењу најбитније
за успешан рад и пословање хотела, јесте
оспособљавање постојећег доњег строја
железничке пруге уског колосека Црни
врх – Жагубица у стазу за зимске спортове, нордијске дисциплине и скијање,
а у летњем периоду за ауто, мото и бициклистичке трке, кросеве и рекреацију,

као и оспособљавање пруге уског коло- за обезбеђивање финансијских средсека Бор – Црни врх.
става од држава: Немачке, Русије, ФранМало је познато јавности Србије цуске и Европске уније, као и других дода је нацистичка Немачка за време натора и инвеститора.
окупације Србије у Другом светском
Оспособљавање овог „пружног
рату 1941-1945. године започела и граправца“
у стазу за зимске и летње спордила највећи инфраструктурни објекат у
југоисточној Европи - железничку пругу тове представљаће јединствени спортуског
колосека
Борски аеродром
Бор – Црни врх –
Жагубица – Петровац на Млави
– Пожаревац –
Костолац.
Овај
пружни правац за
нацистичку Немачку имао је посебну намену, а
грађен је по „тот“
технологији
и Пристаниште у Доњем Милановцу
организацији.
Пруга није заврски објекат у Европи. Истовремено биће
зимском и летњем периоду.
шена. Међутим, доњи строј пружног и споменик посвећен свим градитељима
Друго, природно окружење које има
правца завршен је око 90%. Овај објекат
источна Србија и постојећа инфраструкнезависно из које су државе, нације, или
је градило око 8000 логораша и сељака
тура пружају сигурност за успешан рад
вере
били.
околних места принудним радом. За
хотела. То се првенствено односи на
Наравно,
иницијативу и активоспособљавање
доњег
строја
пруге
од
постојећу путну мрежу која обезбеђује
Црног врха до Жагубице или манастира ност за оспособљавање ове стазе треба
сталну и непрекидну везу са хотелом
Горњак у стазу „Мира и пријатељства“ да покрену Влада Републике Србије
у зимском и летњем периоду (Београд
постоје реалне могућности и вероватноћа и општине Бор и Жагубица. Такође,
– Параћин – Бор - Црни врх; Београд –
Пожаревац - Петровац на Млави – Жаодговарајућа медијска пажња погубица - Црни врх; Београд – Пожаресебно би допринела да се овај пројекат
вац – Кучево – Мајданпек – Бор - Црни
реализује и омогући успешно пословање
врх; Београд - Доњи Милановац – Бор
хотела „Јелен“ на Црном врху.
- Црни врх; Кладово – Неготин – Бор Господине директоре, ако Ваша
Црни врх; Ниш – Књажевац – Зајечар –
компанија заврши започету изградњу
Бор - Црни врх; Књажевац – Сокобања
– Ртањ - Црни врх; Београд – Алексинац
хотела „Јелен“ на Црном врху и оспо– Сокобања – Ртањ – Црни врх), железсоби га за рад и пословање, покренућете
ницу (Београд – Пожаревац – Мајданпек
целокупан привредни опоравак источне
– Бор; Ниш – Књажевац – Зајечар – Бор)
Србије. Грађани ће Вам бити захвални,
и Аеродром Бор. Осим путне, железа Ви ћете, осим производње и промета
ничке и ваздушне везе, у непосредној
нафте и нафтних деривата у Републици
близини су и бањска и природна лечиСрбији, успешно започети делатност
лишта: Брестовачка Бања, Гамзиградска
Бања и Сокобања. Ту је и Борско језеро
чије ће пословање бити најуспешније на
и новообновљен хотел „Језеро“ повезан
територији Републике Србије.
жичаром са хотелом „Јелен“ (пројекат).
С поштовањем,
Река Дунав, пристаништа у Доњем Ми- Летос обновљени хотел на Борском језеру
Иван Костов, дипл. економиста
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Локална самоуправа

Амбасадор Словеније у посети Бору

Kriza kao podstrek
„Криза не треба да буде изговор, већ подстрек да боље радимо и више сарађујемо“ – истакао на пријему у СО Бор амбасадор Словеније у Србији
Франц Бут. – Оперативна иницијатива треба да потекне из Бора и Регионалне привредне коморе Зајечар
БОР. – Свет је у кризи, па и
Словенија и Србија. Али криза не
треба да буде изговор, већ подстрек да
боље радимо и више сарађујемо. Део
онога што смо договорили, полако
реализујемо. Економска сарадња
Србије и Словеније је одлична, а у
плану је још десетак мањих словеначких инвестиција у српску привреду. У
наредних шест месеци „Горење“ ће
запослити још 500 људи, а у року од
две године још хиљаду радника. Осим
тога, „Горење“ ће у Србији правити
и свој развојни центар, што је прилика за запошљавање високостручног српског кадра.
Ово је, између осталог, на пријему
у Скупштини општине Бор истакао
Франц Бут, амбасадор Словеније у Амбасадор Бут (други слева) на пријему у СО Бор
Србији.
Оцењујући досадашњу сарадњу признао да током ове године није било године то бити исправљено:
-Оперативна
иницијатива
Словеније и Бора, амбасадор Бут је нових инвестиција, али да ће идуће

инвестирање Словеније у борску привреду треба да потекне из Бора и из
Регионалне привредне коморе Зајечар
– рекао је Франц Бут.
-Привреда Бора и Зајечара тргује
са Словенијом. Размена није велика,
али је добар путоказ како да се повећа.
Добре инвестиције су прилика да
повећамо производњу и у Бору, и у
Србији, и у Словенији. Морамо предузети кораке да сарадња идуће године
буде много боља него ове – оценио је
председник Скупштине општине Бор
Драган Жикић.
Амбасадор Словеније у Србији
Франц Бут са сарадницима присуствовао је редовној годишњој Скупштини
Удружења Словенаца „Драго Чех“ у Бору
које је иницијатор сарадње Словеније и
Бора.
М. М.
за

Обележена крсна слава општине Бор – Ђурђиц

Na dobrobit svih @iteQa
И ове године са радошћу смо дошли у овај освештани дом да призовемо молитве и заштиту светог великомученика и победоносца
Георгија да вас закриљује, води, руководи у свему што је добро на
радост, здравље и благостање свих који су вама поверени – казао
Његово преосвештенство господин Јустин. – Челник борске општине поручио да ће локална самоуправа у наредном периоду марљиво
радити, како би што брже и квалитетније реализовала започете и
планиране пројекте

БОР. – И ове године са радошћу смо
дошли у овај освештани дом да призовемо молитве и заштиту светог великомученика и победоносца Георгија
да вас закриљује, води, руководи у
свему што је добро на радост, здравље
и добробит свих оних који су вама поверени, на благостање житеља борске
општине и да да Господ Бог и свети
великомученик Георгије да нам сваке

године буде све боље. Живели нам
много година. Овим речима је Његово
преосвештенство господин Јустин, епископ Тимочке епархије, 16. новембра,
честитао Ђурђиц - крсну славу општине
Бор. Резању славског колача у згради
Скупштине општине Бор присуствовали
су челници локалне самоуправе, одборници СО, радници Општинске управе,
некадашњи председници борске оп-

штине, као и представници привредног,
друштвеног и политичког живота града
бакра.
Небојша Виденовић, председник Општине Бор, свим присутнима, а
и онима који светог великомученика
Георгија обележавају у својим топлим
домовима, такође је честитао славу и изразио наду да ће то урадити у здрављу,
весељу и љубави.
- Локална самоуправа у овом саставу већ три године прославља ову
славу. Много смо урадили у претходном периоду. Потврда нашег великог и марљивог рада јесу коментари
наших грађана и задовољство које се
види на њиховим лицима. То је за нас
највећа награда за све што смо досад

учинили, али, наравно, и обавеза да у
наредном периоду све пројекте које
смо почели, а нисмо завршили, и оне
које смо тек осмислили урадимо што
брже, квалитетније и на задовољство
свих наших грађана. Осим марљивог
рада, биће нам потребна и слога да
све то успешно завршимо и истрајемо
на заједничком путу – поручио је
Виденовић.
Господин Јустин је на овај дан, који
се празнује у спомен на обнављање
храма светог Георгија, у присуству великог броја верника у јутарњим часовима
служио свету архијерејску литургију у
борској цркви „Свети Ђорђе”.
Ј. Станојевић

Пријем за делегацију братске општине Враца из Бугарске

Jo[ boqa ekonomska saradwa
БОР. –- Осим протоколарних
сусрета, сада је прави тренутак за
бољу сарадњу наше две братске општине у свим областима, пре свега,
економској, као и у туризму, спорту
и култури. Блиски смо народи,
али Бор и Враце имају и сличне
проблеме, задатке и могућности.
Враца, као и Бор, има циљ да постане лидер у свом региону – рекао
је Николај Иванов, кмет општине
Враца, на пријему који је Небојша
Виденовић, председник Општине
Бор, са најближим сарадницима, организовао 15. новембра за делегацију
овог братског града из Бугарске. У
делегацији су били и Красимира
Георгијева, заменик кмета за европска финансирања и набавку, и Иван

Жеков, секретар општине.
Челник борске општине није крио
задовољство што гостима из Враца
може представити Бор као леп и перспективан град за младе и да им, као
добар домаћин, у наредна три дана
покаже све туристичке потенцијале у
општини.
- Ми који данас водимо локалну
самоуправу учинили смо пуно тога
да он данас буде овакав. Први амбасадор који је дошао у посету кад смо
се тек формирали управо је то изнео
као своје запажање. Рекао је да све
што види говори да је реч о савреме- успела је да за нешто више од две тродневној посети Бору поводом опном, урбаном, али о граду који је за- године уради доста тога у граду – исштинске славе Ђурђиц.
пуштен. Данас Бор то није. Локална
самоуправа, уз помоћ РТБ-а који такао је Виденовић.
Ј. Станојевић
Делегација Враца боравила је у
је био и биће индустријски гигант,

Млади
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Први фестивал науке у Бору

„Nau^ni tornado”– ^arolija nauke
Први фестивал науке у Бору, „Научни торнадо“, окупио више од сто учесника који су извели 80 експеримената из природних, техничких и
микс-наука. – Представљање науке на занимљив начин треба да прерасте у редовну манифестацију у Бору
БОР. – На првом фестивалу науке
„Научни торнадо“ Друштво младих истраживача и Основна школа „Душан
Радовић“ окупили су (10. новембра у
просторијама школе) више од сто учесника из научних установа и школа из
Београда и Бора који су извели 80 експеримената из природних, техничких
и микс-наука. Представљање науке на
занимљив и привлачан начин (огледи,
демонстрације, презентације) не само да
помажу професионалној оријентацији
ученика него и буде интересовање
младих за откривање чаролија науке.
Тиме је, како је истакнуто, започела
активност која би у Бору требало да
прерасте у редовну манифестацију
представљања науке на занимљив начин.
-Овај фестивал науке намењен
је деци из Бора и околине. Свако
окупљање младости и ентузијазма
унапређује интересовање младих
за науку. Циљ нам је да прикажемо
науку на популаран начин. Имамо
потенцијал да допринесемо напретку
Србије – истакла је на отварању
фестивала, у име организатора, Наташа
Ранђеловић, професор биологије у

школи „Душан Радовић“.
-УНЕСКО је пре 26 година у новембру установио Међународну недељу
науке и мира, што говори о великом значају и јединству образовања,
науке и технологије. Буђење радозналости младих за науку један је од
фактора за мир и безбедност у свету
– рекао је, отварајући фестивал, Слободан Кнежевић, члан Општинског већа
за образовање Општине Бор.
На готово свим штандовима где
су извођени научни експерименти
и демонстрације била је гужва, што
само потврђује интересовање ученика
за презентовање науке на популаран
начин. Учесници фестивала били су:
Природњачки музеј у Београду (сателитско праћење крупних сисара), Друштво
за заштиту дивљих животиња „Мустела“
(ехолокација слепих мишева), борски
Институт за рударство и металургију
(рециклажа лименки и пречишћавање
загађених вода), борски Технички факултет (рудари, металурзи и технолози),
борске средње школе и домаћин Основна школа „Душан Радовић“, као и
Друштво младих истраживача Бора. У

80 занимљивих огледа ученици су приказали резултате својих експеримената из
физике, хемије, математике, биологије,
информатике... и размењивали истраживачка искуства (и међусобно и са посетиоцима). На појединим штандовима и
посетиоци овог фестивала науке могли
су да се опробају у извођењу огледа или
решавању задатака.

-Без науке нема ни заштите животне средине, па је један од циљева
овог фестивала и промоција неких
технологија за заштиту животне средине – истиче Драган Ранђеловић,
председник Друштва младих истраживача Бора.
М. Милошевић

Студенти твитераши у посети погону “Јама” РТБ-а Бор

Odu[evQeni budu]i rudari
„Што дубље копаш, ближи си врху” - закључили студенти рударства алудирајући на значај који данас има РТБ Бор као покретачка
снага привреде у региону. – Одушевљени посетом “Јами” студенти
најавили посету “Површинском копу” и “Топионици”

ЈАМА. - Деветоро студената друге
године рударства Техничког факултета у Бору пожелело је, на друштвеној
мрежи Твитер, да посети погон „Јама”,
иако им је по програму студија пракса
предвиђена тек на трећој години факултета. Нажалост, није било могуће видети
рудна тела и упознати се са процесом
производње, јер је за то потребна већа

организација (због услова рада и правила безбедности), али студенти су, и
поред тога, доживели део онога што их
чека по завршетку школовања уколико
се запосле у РТБ-у Бор.
Саша Србуловић, инжењер у
погону “Јама”, своје будуће колеге повео
је рударским лифтом на 400 метара
дубине успут им говорећи о историјату

рударења у Бору, али и о интересантним детаљима важним за рад у јами
који се не уче на факултету и могу само
у пракси да се доживе.
За два сата посете студенти су поставили много питања свом водичу и на
свако су добили одговор.
- Било је фантастично, сјајно је што
постоји твитер налог @rtbbor, па нам
је комуникација и организација оваквих посета знатно олакшана. Хвала
људима који су нам ово омогућили,
посебно Саши Србуловићу за корисне информације јер на терену
је сасвим другачије него када слушамо предавања и замишљамо
како то изгледа у пракси. Мени је

најзанимљивије било упознавање
са начином минирања, али и све
остало је фасцинантно - каже Никола
Глигоријевић, студент од кога је читава
идеја и потекла.
- Вас деветоро представљате
будућност РТБ-а Бор и ми смо због
тога задовољни, јер је ваша заинтересованост за сваку похвалу и види се да
овај факултет нисте случајно уписали
- рекао је инжењер Саша Србуловић на
крају посете.
Одушевљени посетом “Јами” студенти су пожелели да обиђу и “Површински коп” и “Топионицу”, што ће им
у наредном периоду бити омогућено.
З. Станковић

Сајам омладинских и невладиних организација

Inovativni projekti mladih
БОР. – У организацији „Ресурс центра“
Бор у Народној библиотеци одржан је Сајам
омладинских и невладиних организација на
којем је десет омладинских организација, формалних и неформалних група младих из Бора,
Мајданпека и Кладова представило резултате
шестомесечних активности у оквиру пројекта
„Млади су закон – Борски округ 2012“.
-Циљ нам је био да резултате омладинских пројеката представимо јавности.
Ове године било је много иновативних
пројеката из области заштите животне
средине, помоћи старим лицима, спорта
за све... Нису изостали ни пројекти из области културе где су до изражаја дошле
уметничке склоности и вредности младих.
Свим програмима у протеклих шест месеци
обухваћено је више од 600 младих из Бора,
Мајданпека и Кладова – оцењује Данијела

Стојчић, директор „Ресурс Центра“ Бор који
је организатор овог сајма.
Једну од запаженијих презентација организовали су чланови борског Центра спорт за све
„Змај“. Они су представили пројекат „Хајде да
тренирамо“.
-Презентација борилачких вештина увек
је занимљива. Циљ нам је да покренемо
младе да се баве спортом јер је важан за
физички и ментални развој. Организујемо
јавне часове и имамо секцију која се бави
борилачким вештинама - каже Тијана
Грамић, координатор пројекта „Хајде да тренирамо“.
Свих десет пројеката у вредности 700
хиљада динара финансирало је Министарство
омладине и спорта.
М. М.

Мозаик
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Новосадски женски акустични бенд шармирао Боране на концерту у биоскопу „Звезда“

S ose
Желеле смо да име бенда открива одакле долазимо, али и
да сви одмах знају да је реч о
женској групи. Двоумиле смо
се између „Сосе“ и „Фрајле“,
а превагнуло је то што нисмо
желеле да нас прати коментар „ах, да, то су оне јешне“
– испричала је Невена Буча
објашњавајући назив бенда

„Фрајле”

БОР. – Када се удруже четири
очаравајућа женска вокала, две акустичне гитаре, добра костимографија
и
сценски
наступ,
добија
се
„војвођански танго“, односно музика
којом Новосађанке Невена и Јелена
Буча, Марија Мирковић и Наташа
Михајловић већ три године успешно
освајају и оне најпробирљивијег музичког укуса. Оне су „Фрајле“, девојке
које су шармом али и квалитетним ау-

торским песмама и креативним обрадама најпопуларнијих домаћих и светских хитова тридесетог октобра обориле с ногу и Боране који су дошли на
њихов концерт у биоскопу „Звезда“ да
их виде и чују.
-Када је требало дати назив бенду,
размишљале смо о имену у којем ћемо
се све четири препознати. Желеле смо
да име бенда открива наше поднебље,
односно одакле долазимо, али и то да

сви одмах знају да је реч о женској
групи. Двоумиле смо се између „Сосе“
и „Фрајле“, а превагнуло је то што
нисмо желеле да нас прати коментар
„ах, да, то су оне јешне“ – испричала
нам је Невена Буча.
На концерту је публика могла да чује
да је постојао још један радни назив за
њихов бенд од кога су одустале након
првог наступа у Подгорици. Учинило
им се симпатично да би могле да се

зову „Dream band“, али када су стигле
у Црну Гору и чуле најаву гостовања
као „ђевојке из снова“, предомислиле су се. Тако су госпођице из Новог
Сада постале „Фрајле“ и врло брзо су,
захваљујући њиховој првој издавачкој
кући „Youtube“-у, како у шали кажу,
освојиле публику и скупиле храброст за
први ауторски албум.
Песме „Ich liebe dich“ и „Штиклице“
за кратко време постале су хитови које,
очигледно је било те вечери, и Борани
добро знају јер су са њима певали углас.
„Фрајле“ су оставиле добар утисак, али
се и домаћини нису обрукали, па су господичне из Новог Сада обећале да ће
поново доћи.
Организатор овог концерта био је
градски Центар за културу.
Г.Т.В.

Od 1. novembra
VA
GALERIJA PODO
i u vašem gradu

Рекламе
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Други сусрет интернет корисника “Борнет 2012”

Razvoj web - komunikacija

Запажене трибине о старом Бору и Боранима. – Најзанимљивија трибина о насиљу у породици, на улицама и на интернету

БОР. - На другом сусрету интернет корисника „Борнет 2012”,
у организацији Удружење корисника интернета источне Србије
„Исток” у Бору, централне теме
трибина и панел-дискусија биле

су, између осталих, туристички
потенцијали источне Србије и
развој wеb - комуникација, а једна од
занимљивијих трибина говорила је о
насиљу у породици, на улицама, али
и на интернету.

-Насиље на интернету је нов појам
и не знам како бих
га тачно дефинисао,
можда најпре као неку
врсту интелектуалног
насиља. То је оно што
може да се деси у интернет комуникацији
на друштвеним мрежама, највише са
анонимним особама.
Неки од тих људи
су заиста склони да
шире насиље и мржњу,
што је супротно идеји
самог интернета да
људи могу слободно
да
комуницирају.
Неки
ту
слободу
доживљавају
као
„слободу” да се према
другима не понашају
добро, да шире националистичку,
расну,
сексуалну нетрпељивост према
другима који им се из неког разлога не допадају и то је можда
најлошија страна друштвених
мрежа - каже уредник емисије „Око”
РТС-а Зоран Станојевић, учесник

трибине о насиљу.
Најзначајнији гости овогодишње
манифестације били су стални координатор Уједињених нација у
Србији Вилијам Инфанте, Бранислав Лечић, Дубравка Дуца
Марковић и Бранко Драгаш. Запажене су биле трибине о старом Бору
и Боранима. Презентацију својих
производа и услуга одржала је
компанија “Орион”, а представљени
су и обновљиви извори енергије
компаније „Strаwberry energy”.
Циљ овогодишњег сусрета интернет корисника била је промоција
економских и туристичких могу
ћности општине Бор.
-Задовољни смо одзивом и учесника и посетилаца и надамо се да
ћемо и наредне године успети да
наставимо традицију и одржимо
манифестацију - каже Синиша
Лађевић из Удружења корисника
интернета источне Србије „Исток”
у Бору.
М. М.

Неслане шале

Borski „Topalovi]i”
Непознате „шаљивџије“ украле
мртвачки сандук и поставиле га на
знак за улазак у град

Карикатура: Игор Крстић

БОР. – У недељу на пондедељак, петог новембра, све возаче који су пар сати иза поноћи путовали
ка Бору из правца Селишта сачекала је, код села Брестовац, надреална и непријатна сцена налик оној која
је честа у хорор филмовима. Поред пута, прислоњен на
саобраћајни знак који обележава улазак у град, путницима је „добродошлицу“ желео - мртвачки сандук!
Престрављени возачи су, након што су се прибрали,
обавестили полицију о овом саобраћајно-аветињском
„случају“. Патрола је брзо стигла на лице места и потрага је почела. Почела је ту где се и све то десило, у
атару Брестовца, а ту се и завршила. Врло брзо пронађен
је власник мртвачког сандука, Милија Брчић, који је
без потешкоћа (иако га је полиција нашла буновног и
сањивог) одмах „идентификовао“ свој сандук, додуше
на неколико места поломљен, највероватније док је из
његовог дворишта ношен ка излазу из села. Све је постало јасно након само неколико Брчићевих реченица.
Борски „Топаловићи“ су, наиме, док је он спавао, украли
мртвачки сандук, тежак око 40 килограма, носили га
на рукама око два километра и прислонили на знак за
улазак у Бор.
Да цео случај буде још бизарнији, постарао се сам
Брчић док је објашњавао полицији откуд му мртвачки
сандук. – Радио сам код једног познаника и кад је
дошло време да се наплатимо, он ми је, будући да
није имао пара, понудио да узмем 16 мртвачких сандука. Куд ћу, шта ћу, узео сам их и један по један
продавао. Остала су ми само два, која су била у дворишту – испричао је Брестовљанин.
У полицији нису желели да коментаришу овај случај.
Рекли су само кратко да трагају за починиоцима. Ни ми
нећемо коментарисати. Само ћемо кратко констатовати
да одвајкада за трампе нема рампе, али би је требало
ставити на овакве неслане шале.
Г.Т.В.

Актуелнo
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Свечано обележен Дан „ШРИФ”-а и 65 година информисања у граду бакра

Hroni^ar Bora i isto^ne Srbije

оналног медијског јавног сервиса за
источну Србију, са седиштем у Бору.
Захваљујући трансформацији нашег
јавног предузећа, ширењу зоне покривености, повећању програмске
продукције и покретању емисија за
припаднике мањинских заједница,
са правом очекујемо позитиван одговор да би се глас Бора и целе источне Србије чуо што даље – истакао је Владан Нововић, директор ЈП
„ШРИФ”.
Осим грађана готово свих општина у источној Србији, програм ТВ
Бор прате и становници већег дела западне Европе, Аустралије и Канаде, а,
путем интернета и у свету.
Ј. С.

БОР. – Поводом обележавања 1. новембра, Дана ЈП „ШРИФ” и 65 година
информисања у Бору, у дискотеци ТВ
Бор приређен је пријем за представнике привредног, друштвеног и политичког живота општине и региона.
- Сигуран сам да су радници
„ШРИФ”-а у потпуности мотивисани за рад и да ће све оно што локална самоуправа за њих чини
умети да искажу у програму који
ће у наредном периоду бити још
квалитетнији,
савременији
и
афирмативнији – поручио је председник Општине Бор, Небојша
Виденовић.
- Поднели смо иницијативу Министарству културе за формирање реги-

Трећи међународни салон уметничке фотографије

^ovek
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Четристо аутора из 53 земље послало је фотографије на четири теме: човек и рад, журнализам и две слободне. – Две награде и највећи број
примљених фотографија има Луис Алберто Франке (Аргентина), док је Велика награда Салона отишла у Аустралију, ауторки Leanne Alessi

БОР. – На овогодишњи, трећи
Међународни салон фотографије под
називом “Човек и рад” (Man and Work)
пристигле су 5.473 фотографије од 400
аутора из 53 државе. Борски љубитељи
ове уметности имали су прилику (26. ок-

тобра) да најпре,
у холу биоскопа “Звезда”,
погледају
и з л о ж б у
награђених
фотографија
на четири теме
- човек и рад,
журнализам и
две слободне
(у црно-белој и
колор техници)
- а потом, у сали,
и
дигиталну
пројекцију свих
приспелих. Пре
ње имали су
премијерну
прилику да погледају такође дигиталну
изложбу фотографија “Линије и сенке”,
борског фотографа и организатора
овогодишњег Салона Зорана Мојсина.
У свакој категорији додељено је
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по седам медаља
(FIAP, PSA, FSS, UPI
и Салон) и десет
похвала (по пет FIAP
и Салон). Најбољи
аутор салона је Луис
Алберто Франко из
Аргентине, са две
награде и највећим
бројем примљених
фотографија, док је
награда за најбољу
фотографију Салона
(Гран при) отишла у
Аустралију ауторки
Leanne
Alessi.
Међу
награђеним
фотографима је и Едо Иглич из Србије,
који је присуствовао отварању изложбе.
Он је добио златну медаљу Салона.
- Сам број аутора и приспелих
радова довољно говори да дигитална
фотографија
увелико
живи
–
рече Мојсин. - Зато и ову изложбу
одржавамо у биоскопу као дигиталну
пројекцију. Што се тиче аутора из

Србије, они редовно шаљу радове
на салоне у иностранству, добијају
награде, тако да нимало не заостајемо
за светом.
После пројекција посетиоци су
имали прилику и да уживају у музици
вокално-инструменталног
састава
„Живо блато“.
Љ. А.

ВОДОРАВНО: 1. Општина Борског управног округа, 7. Играчи
на конопцу у циркусу, 14. Радник у руднику, 15. Општина Борског
управног округа, 17. Први митски летач, 18. Књижица за цртање,
19. Врста земље, 20. Камен (песн.), 21. Кршење верскоцрквених
прописа, 22. Змијски цар, удав (мн.), 23. Симбол криптона, 24. Део
вишеспратне зграде, 26. Врата, капија, 28. Килопонд (скр.), 30.
Водени љускар, 31. Плитка стајаћа вода (мн.), 32. Хватање дивљчи,
35. Држава на Блиском истоку, 37. Спољни омотач дрвета, 38. Бабе
одмила, 39. Врста дизалице (мн.), 41. Ватросталне цигле за облагање
пећи, 42. Општина Борског управног округа, 43. Општина Борског управног округа.
УСПРАВНО: 1. Узвик страха, 2. Пристаниште, 3. Енглески шахииста, Мајкл, 4. Поклон, 5. Организација рада (скр.), 6. Врста јела
од јаја са додацима, 7. Име америчког музичара Тарнера, 8. Рибарско
друштво (скр.), 9. Велики индијски песник, Рабиндранат, 10. Јака
густа тканина, ангин, 11. Служба „Помоћ-информације” (скр.), 12.
Борна кола, 13. Први митски летач, 16. Узвик за изражавање чуђења
и изненађеања, 18. Законита заједница мушкарца и жене, 21. Минерал, полудраги камен, 22. Име глумца Тодоровића, 25. Скуп правила
која прописује држава, 26. Велики и јак коњ, 27. Град у Невади, САД,
28. Врста речне рибе, 29. Младунче кокошке, 31. Седиште округа,
33. Метално ојачање, 34. Право забране, 36. Племић у старој Турској,
37. Наш књижар и издавач, Геца, 38. Немачки композитор, Јохан
Себастијан, 40. Симбол титана, 41. Ауто-ознака за Шабац.
Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: Кладово, артисти, рудар, Мајданпек,
Икар, блок, глина, кам, грех, бое, кр, спрат, порта, кп, рак, баре, лов,
Либан, кора, баке, елеватори, шамот, Неготин, Прахово.
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Хроника

Невероватно, али истинито

Lopovi
„preduzetnici”
пола тоне, па су станари околних зграда
остали без грејања.
И у једном и у другом случају
штета је милионска. У динарима
је надокнадива, у свему другом –
ненадокнадива.
Све раније крађе, ситне али
учестале, као да су биле припрема за
ове две последње (да ли су последње?).
Редом је нестајало све што је од метала,
чак и тамо где постоји видео-надзор):
поклопци шахти, метални отирачи
испред зграда, бакарни олуци и кровови,
гвоздене ограде, металне корпе за
отпатке, спомен-плоче, споменици и
спомен-бисте (у граду и на гробљу)…
Пошто већина није откривена на
време (или никада није), лопови
аматери постали су професионалци
–
лопови
“предузетници”.
Ем
професионално
секу
бренером
бандере и подстаницу за грејање, ем
професионално одвозе робу “купљену
по набавној цени”, ем је “продају”
професионалним
откупљивачима
отпадног метала... Док полиција било
БОР.
–
Дрскост
лопова непознати лопови бренером су исекли шта открије, доказни материјал је већ
“предузетника” више нема границе. 12 бандера и одвезли у непознатом претопљен и зарада подељена. Још
Последња два примера су колико правцу (читај: до професионалног један доказ професионализма лопова
невероватна – толико и истинита.
откупљивача секундарних сировина). “предузетника”!
Лопову, очигледно, није стало до
лепоте града, него само до свог џепа.
Притом, уопште му није важно што
завлачи руку у туђе, све плиће, џепове.
Е, сада се тек отварају бројна
питања.

Ситни лопов обија подруме у
стамбеним зградама. Полиција га,
најзад, открије. Лопов призна шта
је и коме продао и по којој цени. Не
одговара ни лопов, ни купац (који је
робу већ препродао по вишеструко
вишој цени и “не сећа се коме”), јер
вредност украдене робе не прелази
границу која је законом предвиђена за
санкцију.
Значи ли то да закон штити ситне
лопове? Значи ли то да закон штити
и правно и физичко лице као купце
крадене робе? Значи ли то да оштећени
може да се опрости од свог власништва,
јер и да има судску пресуду за надокнаду
штете – како да је наплати?
Неоткривени
или
некажњени
ситни лопов постаје све смелији и
постаје лопов “предузетник” – прави
професионалац.
Зар је онда чудно и невероватно што
дрскост лопова више нема граница?
Јесте, и чудно је и невероватно! И
крајње је време да се на ефикасан начин
заштити и лична и друштвена имовина.
Како?
Бољим законима, ефикаснијом
полицијом, тужилаштвом и судством.
Тада ситни лопови не би постајали
лопови “предузетници”, а лопови
предузетници не би били “од милоште”
названи тајкунима (част изузецима).
И, на крају, борба против лоповлука
и корупције била би много ефикаснија.
М. Милошевић

СЕЋАЊЕ

Јелена Чолић
(29. 11. 2011 – 29. 11. 2012)

Пример први: Испред Јавне установе
Пример други: Из старе зграде
„Спортски центар Бор“, десетак метара дирекције Рудника бакра „Бор“
од најпрометнијег кружног тога у граду, непознати лопови украли су комплетну
који је у потпуности покривен камерама, подстаницу за грејање, тешку готово

СЕЋАЊЕ

Негослав
Живковић
27. 11. 2007 - 27. 11. 2012.
Тешко је живети рањен у души,
видети те свуда а нигде те не
наћи
Твоја Рада

Двадесетдеветог новембра
навршиће се претужна година
од када је у тешкој саобраћајној
несрећи на путу Бор – Зајечар
прерано и ненадано изгубила
живот наша Јелена Чолић.
Јелена је рођена 22. септембра 1982. у Зајечару, где је завршила гимназију. На Факултету политичких наука у Београду стекла је звање дипломираног политиколога. Поход на
нове врхове образовања није се
ту завршио, па је велико поље
својих интересовања преселила на унутрашњополитичку
редакцију Информативног програма РТС-а, где је волонтирала од 2004. до 2005. Половином минуле године дошла је у
Басен Бор који јој је, као и свим младим образованим људима,
широко отворио врата и са пуно поверења очекивао много
од школоване и амбициозне девојке. Јелена је и за то кратко
време проведено у нашој компанији узвратила ентузијазмом и
жељом за освајањем нових знања. Али, благим осмехом, умилним погледом, лепом речју, ведрином, добротом којом је пленила освојила је, пре свега, наша срца и то заувек. Свима је неописиво тешко, али само њена мајка Вања и сестра Невена, нажалост, знају како је када трагедија истргне чедо из мајчиног
крила и откине део сестриног срца.

Понедељак, 26. новембар 2012. Број 2228, страна 28
Међународни успех ФК Бора

Соларни парк између
Ниша и Врања
Изградња највећег
соларног парка на
свету у који треба
да буде уложено око
1,7 милијарди евра
почеће на југу Србије
у априлу 2013. године,
изјавио је Танјугу
менаџер инвестиционог фонда “Sekjurum
ekviti partners” Иван
Матејак. Он је најавио
да тај инвестициони
фонд планира да без
динара подстицајних средстава државе Србије уложи око 1,7 милијарди евра
у изградњу соларног парка снаге 1.000 мегавата, између Ниша и Врања. Планирамо изградњу првих 40 мегавата у априлу следеће године и тим темпом
по 40 мегавата месечно, да би цео пројекат завршили до краја 2015. године,
казао је Матејак.
- Овај пројекат ће поставити Србију на чело мапе обновљивих извора
енергије у свету, на њему ће бити запослен велики број високо квалификованих људи, а према нашим проценама Србија ће за 25 година само од
пореза приходовати око 700 милиона евра - навео је Матејак. Он је додао
да је у оквиру тог пројекта планирано да се у Србији изграде три фабрике
за производњу фотонапонских панела за потребе соларног парка у Србији, а
касније и за извоз. Струја из те соларне електране намењена је извозу, а економска исплативост цене електричне енергије добијене на тај начин је 14 евроценти за киловат-час, навео је Матејак. Он је напоменуо да је крајем октобра
са Владом Србије потписан обавезујући уговор за изградњу соларне електране
на југу Србије и да се сад ради на питањима везаним за земљиште на којима
ће фотонапонски панели бити постављени.
- Изабрали смо Србију да инвестирамо, између осталог, због тога што
има око 40 одсто више сунчаних дана од Немачке, на пример, која има
највише инсталисаних мегавата из фотонапонских система - истакао је
он и додао да је предност Србије и што има велики број висококвалификованих радника, грађевинских инжењера, електротехничара, „а задовољни смо и
сарадњом са садашњом, али и са бившом Владом Србије”.
(Сајт: „Блица”)


BORANI OSVOJILI
TURNIR U PAKISTANU
Фудбалери Бора победили у финалу међународног турнира у Пакистану троструког првака Јемена, екипу „Šaab Ibb”, са 3:2. - Борској екипи
припалао пет хиљада долара награде. – На турниру у Пакистану фудбалери Бора учествовали на позив Завише Милосављевића, селектора репрезентације Пакистана и бившег фудбалера и тренера ФК Бора

БОР. - Фудбалери Бора победили су на међународном турниру
“Премијеров куп – Пенџаб 2012” у граду Лахоре у Пакистану. Борска екипа
је у финалу турнира савладала ’’Šaab Ibb’’ из Јемена са 3:2 и освојила новчану награду од пет хиљада америчких долара. Борани су претходно, у
такмичењу по групама, савладали тимове ’’Зеленог Пенџаба’’ из Пакистана (2:1) и ’’Црвеног сунца’’ из Шри Ланке (3:2).

Борани воле позориште
Најновији комад
„Кумови”
драмског доктора нације,
како неки назваше
Душана Ковачевића,
у
бравурозном
извођењу ансамбла
београдског
„Звездара театра” у чак два
термина због огромног
интересовања
(15. новембра), још
једном је доказао
велику глад Борана
за оним што се дешава „на даскама које живот значе”. То интересовање и
љубав према позоришној уметности житељи града бакра су исказали одавно
– још у поратним годинама минулог века када је у области културе била веома
активна Драмска секција КУД „Трећи октобар” која је, како је писао „Колектив”, у недељу, 23. октобра 1949. године, репризирала позоришни комад „Из
мрака”. Цена улазнице је била у три нивоа: 10, 15 и 20 динара и зависила је
од близине реда бини на којој је играла глумачка екипа.
Скоро три деценије касније, 16. октобра 1976, у Краљеву је одржана
Смотра драмског стваралаштва радника индустрије и рударства на којој су
Борани наступили комадом „Наручена комедија” Фадила Хаџића. Режисер
Светислав Стевановић је изјавио да је, упркос бројним похвалама, успех могао
да буде и већи. Драмски студио је тада имао изузетну глумачку екипу али се,
због временског теснаца, тог пута припремала комедија која се другачије котирала у односу на друге жанрове.
На снимку из старог албума – Глумци Драмске секције КУД „Трећи октобар” („Избирачица”).
Ј. С.

На турнир у Пакистану фудбалери Бора дошли су на позив селектора
репрезентације Пакистана Боранина Завише Милосављевића који је фудбалску каријеру играча и тренера делом провео и у Бору. Финале турнира
у Лахореу између екипа Бора и “Šaab Ibba” из Јемена преносила је Национална телевизија Пакистана “Geo news”, а посредством интернета тријумф
Борана могли су да прате и навијачи у граду бакра.

Освајаче међународног фудбалског турнира у Пакистану, фудбалере и
руководство клуба, по повратку у Бор дочекало је, шампањцем, тортом и
трубачима, више од 200 навијача. Било је то кратко подсећање на некадашње
успехе клуба који је био прволигаш још у периоду старе Југославије и финалиста Купа Југославије и у коме је поникло неколико репрезентативаца.
М. М.

