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РТБ. – Тамо где се већ 
више од 100 година отко-
пава руда бакра и злата, у 
Јами борског рудника, на по-
четку сервисног окна „Васа 
Дрецун“ (дубоког 542 метра), 
30. јануара отворен је „кафић“. 
И одмах након отварања, прва 
група гостију посетила је ову 
јединствену атракцију која 
се налази 400 метара испод 
земље, на XI јамском хори-
зонту. У делу где се налази 

„кафић“ на 65 квадратних 
метара, у стени је уклесана 
пећина, постављена рас-
вета, уређен прилазни ходник, 
постављени столови и клупе 
и мини шанк. На „зидовима“ 
су бакрорези који приказују 
рударе (радови Фрање Умбе-
хенда), а ту су и стари рудар-
ски телефони, лампе, опрема за спасавање, табле са на-
писима о историји и објашњењима технолошког процеса 
у Јами. Ту, на ходнику је и бушећи чекић да би се по-
казало како се уопште ради у руднику. Све то додатно 

оплемењује тај простор и чини га 
својеврсном музејском поставком. 
„Кафић“ је уређен и опремљен 
тако да посетиоцима дочара 
непоновљиву радну атмосферу 
и услове у којима су овде радиле 
генерације рудара на дубинама и 
до 700 метара, и ту зарађивале, и 
још увек зарађују, свој „хлеб са 
седам кора“.

Борска Јама је једна од 
најсигурнијих у Србији и управо 
због тога је пословодство РТБ-а 
желело да омогући посете овом 
делу комбината бакра, пре свега 
Боранима који нису имали при-
лику да виде, обиђу и доживе Јаму, 

а таквих је преко 95 одсто, али и туристима и организо-
ваним екскурзијама из других градова.

Г. Тончев Василић

^OlA mE\U RUDARImA I 
mEtAlURzImA

РТБ. – Кажу Борани да ће се дочек 
нове 2012. године још дуго препри-
чавати али и памтити, пре свега, по 
спектакуларном концерту највеће поп 
звезде Балкана Здравка Чолића, сјају 
новогодишње декорације целог града, 
величанственом ватромету и труба-
чима Бобана и Марка Марковића. 
Вече, веле, на којем Боранима с правом 
могу да позавиде и много већи градови 
у Србији који су, опет, захваљујући ди-
ректном преносу посредством медијске 

куће B92, могли да виде део 
атмосфере у амфитеатру 
градског Дома културе. Више 
од 10 хиљада људи пратило 
је те вечери новогодишњи 
програм на отвореном и 
у Нову годину ушло са 
легендарним Чолом. А он 
им се, заједно са породицом 
и у друштву менаџера Адиса 
Гојака, на најбољи могући 
начин одужио за тродневно 
гостопримство квалитетном 
музиком и песмом. 

Дан касније, у пратњи домаћина, ге-
нералног директора РТБ-а Благоја Спа-
сковског, провео је са металурзима и 
рударима. На XVII хоризонту борске 
Јаме, у рудном телу „Т“, 600 метара под 
земљом, највећа поп звезда Балкана 
није крила одушевљење што је први пут 
у једној јами која се, како је рекао, по 
много чему разликује од оних у Босни.

-Ово је стварно величанствено. 
Нисам никада овако нешто доживео – 
у једном даху рекао је Чолић. – Људи су 

Басенски радници одушевљени несвакидашњом посетом највеће поп звезде Балкана

Млађан Динкић, министар финансија и привреде:

РТБ ће имати годишњи промет близу 
милијарду долара

Захваљујући укупној производњи, бољој 
експлоатацији у постојећим рудницима и 
активирањем нових налазишта и новог ме-
талуршког погона, РТБ ће имати годишњи 
промет близу милијарду долара. То је оно 
чему тежимо – велико предузеће остварује 
велики промет и највећи део тога извози. У 
наредном периоду ћемо додатно помоћи да 
се инвестиција у „нову топионицу” убрза, 
реализује и тако покрену и пратеће индустрије 
засноване на бакру.

дивни, одушевљен сам про-
цесом рада и видим да има 
дисциплине. Све ми изгледа 
фантастично, и производња 
и стављање анкера, све! 

Силазак Здравка Чолића у 
Јаму оставио је снажан утисак 
и на рударе који нису очеки-
вали такво „друштво“ првог 
дана Нове године. Видно 
разгаљен гостопримством 
домаћина и непосредношћу 
рудара али и металурга које је 
потом посетио, Здравко Чолић 
је изјавио да је почаствован 
тиме што је имао прилику да 
са грађанима Бора дочека нову 
2012. годину. – Ово је једна 
од нових година коју ћу пам-
тити целог живота, али ће 
ми у сећању остатати и си-
лазак у утробу земље, као 
досад недоживљени и нада-
све узбудљив осећај.

Г. Тончев Василић

Здравко Чолић и 
Благоје Спасковски 

са рударима у 
борској Јами

Ове године кафић је посетило више од хиљаду људи

Поштовани читаоци,
Ако овај „Колектив“ угледа светлост 

дана и зашушти под вашим прстима, онда 
то значи да нас 21. децембра господин Смак 
Света није смакнуо. Иако су Маје предвиделе 
смак у петак, припремили смо новогодишњи 
број, убеђени да ћемо се са вама и даље дру-
жити. Наравно, сумњамо и ми да је Он, Смак 
Света, на некаквој генералној проби, похо-
дио ове крајеве раније. Па, није бадава, зато, 
како су пренели неки медији, страдијски изу-
зетак баш на Ртњу. Цела Тимочка Крајина је 
у неким претходним деценијама толико до-
кусурена да јој катаклизма не може тешко 
пасти. Е, сад кад се коло среће окренуло, 
чујемо да се са свих страна света спремају у 
тутањ на Ртањ. Ред је да источној Србији 
мало сване.

Бору је, на срећу, свануло мало раније. РТБ 
је упалио светло. Волтажа је толико јака да 
допире до свих крајева Србије, али виде то 
и дипломате из далеких нам земаља. Амба-
садор Канаде, рецимо, каже: „Бор није чудо, 
већ дело“, а председница Европске банке за 
обнову и развој признаје: „Бор има повољну 
пословну климу“. Ексамбасадорка Америке је 
„одушевљена изгледом града“, а стални пред–
ставник УН у Србији оцењује „да је РТБ нада 
за младе“.

Ни домаћи политичари нису били шкрти 
на речима, па је, примера ради, премијер 
оценио да „рудари покрећу Србију“, а мини-
стар природних ресурса, рударства и про-
сторног планирања изјавио „да је РТБ у 
жестокој експанзији“. Министар финансија и 
привреде недавно рече целој Србији „да је РТБ 
показао да може самостално да послује“, а гу-
вернерка Народне банке Србије је, подсетимо, 
била „импресионирана одговорношћу руковод–
ства РТБ-а“. 

Ово су само неке од порука које можете 
прочитати у Годишњаку који је пред вама. 
Поред њих, а наћи ћете их на свакој стра-
ници, Редакција „Колектива“ одлучила је да у 
новогодишњем броју сумира све важне догађаје 
у РТБ-у, Бору и Мајданпеку који су обележили 
годину на измаку. Тако су уместо стандар-
дних рубрика: актуелно, посете, рударство, 
металургија, развој, наука, екологија, мозаик 
и култура, странице понеле називе месеци.

Највећи и најлепши комплимент упућен 
Бору и РТБ-у дошао је, сигурни смо, од драм-
ског писца и академика Душана Ковачевића. 
Он каже „да је Бор путоказ за друге градове“. 
Зато је, можда, легендарном Чоли „мерак 
доћи у Бор“. Ни познати и признати српски 
глумци нису остали равнодушни, па је Бра-
нислав Лечић оценио „да РТБ граби ка врху“, 
а Милорад Мандић Манда као да се надове-
зао на то речима „браћо и сестре, свака вам 
част“. Предрага Микија Манојловића је, опет, 
одушевила уређеност града, његова чистоћа и 
одсуство сивила, док је Слободана Огризовића 
из листа „Данас“ Бор „оБОРио с ногу“.

И да, сетих се да сам пре неки дан прочи-
тала да су стручњаци са Националног науч-
ног института у Јапану утврдили да људски 
мозак комплименте „препознаје“ као награду, 
па на њих реагује као и у случају новчаног до-
битка. Установили су још да су они који су 
после обављеног посла добили комплименте, 
наредне задатке обављали још боље.

Зато, драги Борани, не шкртарите ни ви 
на речима када говорите о Бору и РТБ-у. Кад 
могу Брстина, Манда, Георгиев, Чола, Мики, 
Веран, Душко Ковачевић и остали, можете и 
ви. Лепа реч не кошта ништа, а много значи. 
Поделите вашим најближима комплименте и 
уђите у 2013. годину насмејани.

Свако добро у Новој жели вам

„KAfI]” U 
SREDI[tU zEmqE

На XI јамском хоризонту, 400 метара испод земље
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Управни одбор и Скупштина РТБ-а усвојили план пословања у 2012. 

KA 40 HIqADA 
tONA KAtODA

РТБ. – Менаџмент РТБ-а Бор је 
план пословања компаније у 2012. 
години, ради обезбеђења рентабил-
ног пословања, подредио повећању 
обима и квалитета укупне производње, 
али и смањењу и оптимизацији трош-
кова пословања. Јер, како се чуло на 
заједничкој седници Управног одбора 
и Скупштине Басена, остварење амби-
циозно постављених задатака у 2012. 
намеће се као императив, тим пре што 
је само таква реализација гаранција за 
наставак систематске подршке државе 
борској компанији. Пошто оства-
рена производња у 2011., услови на-
бавке и продаје и контрола трошкова по 
јединици производа обезбеђују климу 
за даље побољшање производних и 
финансијских показатеља пословања, 
план је, како је истакла заменица гене-
ралног директора за економска питања 
Мирјана Антић, да у 2012. производњу 
бакра повећамо још за трећину. 

– Амбиције су нам да ове године до-
стигнемо производњу 40 хиљада тона 
катодног бакра и да дамо 63,5 мили-
она тона ископина. Пројектовани 
однос руде и раскривке биће 1:3,05 јер 
се планира уклањање 46,76 милиона 
тона раскривке. То је 20 милиона тона 
више него у 2011. и додатно велики за-
датак. Из тих резултата РТБ очекује 
приход од 371 милион долара. Ту су и 
трошкови од 367 милиона, па позити-
ван скор, односно консолидовани ре-
зултат целог РТБ-а, износиће три ми-
лиона долара – рекла је Антићева.

Укупна „линија бакра“, са изузетком 
Рудника бакра Мајданпек, треба да буде 

позитивна. Производни планови РБМ-а 
у делу раскривања лежишта су велики, 
па планирана продукција 
7.850 тона бакра у концен-
трату не може да обезбеди 
позитивно пословање. По-
себно оптерећење и даље 
представљају и остали про-
изводни програми РББ-а и 
ТИР-а. – РББ-ови програми 
су „на нули“ јер раде првен-
ствено за потребе борских 
рудника. Међутим, сви ТИР-
ови, почев од ФБЖ, преко 
Ливнице, до оних малих су 
искључиво комерцијални. 
Ради рационализације трош-
кова и повећања прихода по-
требно је преиспитивање 
њихових инсталисаних ка-
пацитета, конкурентно-
сти на тржишту, као и кре-
ативног приступа њихових 
носилаца. У 2012. нас очекују и 
инвестиције у вредности 285 мили-
она долара. За пројекат „нове топи-
онице“ треба уложити 182 милиона 
долара, док је у рударство, за заврше-
так циклуса опремања новим утовар-
ним и транспортним машинама, завр-
шетак реконструкције флотација и 
активирање рудника „Церово“, пла-
нирано 98 милиона долара. Преоста-
лих пет милиона долара намењено је 
помоћи локалним самоуправама Бора 
и Мајданпека – објаснила је Антићева.

Развојно, техничко-технолошки и 
финансијски најзначајнији инвестици-
они захвати су планирани у реализацији 

Планирани однос руде и раскривке биће 1:3,05 а укупне ископине 
63,5 милиона тона. - Производња катодног бакра ће у односу на 2011. 
бити већа за трећину. – М. Антић: Консолидовани резултат целог 
РТБ-а биће у плусу три милиона долара. - Улагања процењена на 
285 милиона долара. - Ефикасније пословање Басена у 2012. је им-
ператив и ту нема одступања, категоричан је Благоје Спасковски

Ивица Дачић, председник Владе Републике Србије:

Рудари покрећу Србију
Рудари покрећу Србију, а рударство је 

њен темељ. Оно, заједно са енергетиком, 
представља највећу развојну шансу земље. 
РТБ Бор је од стратешког значаја за државу 
и зато је Влада Србије, после низа неуспе-
лих покушаја приватизације, одлучила да му 
помогне да стане на ноге. Добро пословање 
РТБ-а јесте велика компаративна предност и 
он треба да помогне и другим предузећима у 
Србији да се опораве.

Пројекта „нове топионице“. - Поред 
ствари које су биле познате у моменту 
уговарања нове металуршке линије 

и, тада, само назнака 
пратећих програма, ис-
поставило се да ће, мимо 
кредита EDC банке, за 
завршетак пројекта 
бити потребна значајна 
додатна средства. Басен 
ће морати да их обе-
збеди из сопствених и 
других извора и то за 
изградњу флотације 
шљаке, погона за 
пречишћавање отпад-
них вода, енергетских 
постројења и других 
агрегата. За овако кон-
ципиране инвестиције, 
недостајаће нам 61 
милион долара. С об-
зиром на то да смо све 
сопствене ресурсе ис-
црпли, у овој години 
мораћемо – нагласила је 
Антићева - да се додатно 
кредитно задужимо. 
Руководећи се прави-
лом објективности у 
планирању, цене смо 
пројектовали по тзв. 
мини-макс методи 

(нижи приходи, а већи трошкови), па 
могућност смањења дефицита у ин-

вестиционом делу видимо у одржању 
цена наших финалних производа на 
просечне из 2011. 

„Церово“ као значајна карика
-Ефикасније пословање Басена 

у 2012. је императив и ту нема 
одступања. Година пред нама је 
тешка и очекује нас пуно посла. Јер, 
све оно што смо урадили у 2011. биће 
поништено уколико не остваримо 
овогодишњи план. Половином 2012. 
треба да „потече“ концентрат и из 
рудника „Церово“, а управо његово 
активирање представља значајну 
карику у имплементацији плана 

пословања компаније. Предстоји нам 
и формирање јединственог предузећа, 
са новом организацијом рада и 
пословања у области производње – 
казао је генерални директор комбината 
бакра Благоје Спасковски.

Коначан ефекат планираних 
улагања и активности огледаће се 
у високој техничкој опремљености 
свих производних фаза и пословних 
целина компаније, а она води ка већој 
производњи бакра и племенитих метала, 
стабилном пословању, стварању услова 
за запошљавање младих, образова-
них и стручних људи, повољне климе 
за побољшање стандарда запослених 
али и бољем економском и социјалном 
амбијенту у целој Тимочкој Крајини, 
активирању и развоју производних и 
других субјеката у Србији, коректном 
регулисању свих обавеза из јавних при-
хода, уредном пуњењу републичког и 
локалних буџета и побољшању девиз-
ног биланса земље.

Већа одговорност
-Све то постићи ћемо одговорнијим 

радом, већим степеном искоришћења 
опреме и механизације, контролом и 
даљим снижавањем оперативних тро-
шова пословања и потрошње норма-
тива, већом одговорношћу запосле-
них према имовини и поштовањем 
еколошких мера и стандарда. На-

равно, уз ефикасније и квалитативно 
другачије понашање РТБ-а прили-
ком реализације амбициозних план-
ских задатака у овој, а и у наредним 
годинама, неопходна нам је адек-
ватна подршка надлежних држав-
них органа, као и локалних самоу-
права у Бору и Мајданпеку како би 
се започети инвестициони пројекти 
завршили у предвиђеним роковима 
и у оквиру пројектованих буџета, а 
тиме очувао и привредни амбијент у 
Србији – закључио је Спасковски.

План пословања Басена у овој 
години је једногласно усвојен. 

Г. Тончев Василић
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РТБ. – Не поричући да РТБ Бор 
држави за порез дугује близу четири 
милијарде динара, генерални дирек-
тор Благоје Спасковски изјавио је да 
је дуг према Пореској управи Србије 
направљен у ранијем периоду, а да 
последње три године уредно измирује 
све текуће обавезе према држави и пар-
тнерима, те да је само лани за порезе, 
доприносе и струју уплаћено 5,27 
милијарди динара! 

–У последњем кварталу прет-
прошле године почели смо да порезе 
и доприносе плаћамо у пуном износу, 
па смо 2011. све обавезе према држави 
измиривали уредно и у целости. РТБ 
је тада за порезе и доприносе издвојио 
две милијарде и 720 милиона динара. 
Од те суме, 2,35 милијарде су оба-
везе из зарада, а 370 милиона слило 
се у републичку и касе локалних са-
моуправа у Бору и Мајданпеку по 
основу еколошких и других такси. 

Отада тачно „у дан“ плаћамо и не 
мале обавезе за струју, нафту и остало. 
Нишком „Југоистоку“ смо у 2011. пла-
тили две милијарде и 550 милиона 
динара. Само децембарска фактура 

„тешка“ је 230 милиона! „Нови“ РТБ 
Бор, који је 2009. поново почео да се 
рађа из пепела, данас уредно измирује 
све текуће обавезе према држави и 
партнерима. Комбинат бакра више 
никада неће бити губиташ и из године 
у годину само ће повећавати нето 
приход – рекао је Спасковски. 

Басен данас као поузданог клијента 
виде и све домаће пословне банке које 
без двоумљења и подозрења „прате“ ин-
вестиционе планове компаније. - Све то 
говори у прилог чињеници да је РТБ 
Бор сада стабилна компанија коју и 
стране фирме сматрају пожељним пар-
тнером у бизнису. 

Спасковски подсећа и да је Басен 
још претпрошле године прекинуо не-

zA POREzE, DOPRINOSE I StRUJU lANI 
UPlA]ENO 5,27 mIlIJARDI DINARA

ISKUStvOm PROtIv mINUSA

РТБ у последње три године уредно измирује текуће обавезе

РББ. – Дуго смо призивали зиму и 
снег, а кад стиже притеже као да хоће 
да наплати све што је пропустила. Како 
се у прогнозама и не назире све драже 
нам сунце, у Руднику бакра Бор, где 
се највећи део најважнијих послова 
обавља на отвореном, стање су одмах 
схватили као ванредно, иако га зва-
нично нису прогласили. Већ првог фе-
бруарског дана, када је скала у тер-
мометру после дуго времена “посе-
тила” свој двадесети подеок испод нуле, 
имали смо прилику да се придружимо 
челним људима рудника у “јутарњој па-
троли” по кључним погонима у Вели-
ком Кривељу. Јер, они у Јами сада треба 
само да брину да не заледе вођице лиф-
това у окнима и инсталације, што се 
постиже загревањем ветрене струје. 
Пошли смо од радионице машинског 
одржавања, па редом до свих ради-
лишта, машина и људи расутих по снеж-
ним терасама рудокопа у настојању да 
ископају исто онолико руде као и кад 
је лепо време. Циљ је да производња 
не стане, да буде руде за све три млин-
ске секције оближње флотације, јер ако 
тамо почне смрзавање биће проблема 
све до пролећа. Промрзли мајстори у 
поменутој радионици управо су довр-
шили поправку старог булдозера и он 
полако одмиле низ широк пут доле у коп. 
Директори окупише људе на кратак са-
станак и јасно рекоше да од њих очекују 

максимално ангажовање како би се по-
следице ових великих хладноћа што 
мање осетиле у тонама ископане руде 
и уклоњене јаловине. Они на најтежим 
пословима који се највише заложе за 
узврат могу очекивати стимулације 
до нивоа које сада добија осамдесетак 

“јамаца” радећи у најтежим подземним 
условима. 

„Открављени” овим разговором 
мајстори одоше на своје послове, а ми 
се спуштамо у коп. Багери су товарили, 
камиони бректали под теретом руде из 
трећег захвата, али било је и посуста-

На кривељском копу по дебелом мразу

славну традицију губиташа и тада, први 
пут после две деценије, забележио пози-
тивно пословање. – Сигуран сам да ће 
финансијски резултати за 2011. бити 
бољи од оних у 2010., а тада смо годину 
завршили са 35,5 милиона долара 
нето прихода из текућег пословања. 
Сигурност ми уливају производни ре-
зултати, јер је лане дато 30 одсто више 
бакра, а трошкови су у кумулативу 

скинути за 32 процента, па је тако 
на најбољи начин оправдано велико 
поверење државе која је „стала“ иза 
нас, али не новцем из буџета, већ 
гаранцијама за кредите. Прошле 
године је у Басену посао добило 200 
људи, а ове ће бар још толико – иста-
као је Спасковски.

Г. Тончев Василић

Јоргованка Табаковић, гувернерка Народне банке Србије:

Импресионирана одговорношћу руководства РТБ-а
Да је среће па да је у Србији више тзв. не-

успешних послова попут овог у Бору, то јест 
да многе приватизације нису успеле. Да је 
више наших људи, попут менаџмента РТБ-а, 
неоптерећених политичком опредељеношћу, 
вођених професионалношћу и одговорним 
односом према граду у којем живе и према 
људима о чијем стандарду треба да мисле, 
Србији би било много боље. Заиста сам им-
пресионирана одговорним односом руковод-
ства РТБ-а које води рачуна  где се одлаже 
јаловина и на који начин се експлоатише 
руда, али и које се стара о целом граду и чува 
његова обележја. 

„Нови“ РТБ лани за порезе и доприносе платио је 2,72 милијарде ди-
нара, а за струју 2,55 милијарди. – Басен је данас стабилна компанија 
коју и пословне банке и стране фирме сматрају пожељним партне-
ром у бизнису. – Све бољим производним резултатима оправдано је 
велико поверење државе која је „стала“ иза нас, али не новцем из 
буџета, већ гаранцијама за кредите - каже Благоје Спасковски

На испиту сви, а посебно људи који одржавају тешку механизацију, па је руководство најавило стимулације за оне који се најбоље покажу на 
пословима под отвореним небом копа и јаловишта. - Година добро почела у најтежим условима: бакра у руди више него што је планирано, 
мада су количине руде и раскривке нешто испод планираних

лих, па смо имали прилику да видимо 
шта се ради кад један дампер стане на 
узбрдици. Интервентно теренско возило 
са уграђеним компресором већ је стигло 
и спремно је за свој део посла, а прилази 
још један дампер и почиње “вештачко 
дисање”. Кад се приђе ближе, види се да 
исправни дампер кабловима “претаче” 
струју у акумулатор замрзлог “сабрата”. 
Следи стартовање, “продувавање плућа” 
мотора и свако наставља свој посао. 

Западним ободом копа одлазимо у 
четврти захват где минери припремају 
нову серију за минирање. Једино они и 

сменски пословођа рударске производње 
немају никакакве кабине, па се греју за 
време доручка у својој “бази” или по-
времено прекину посао. 

-Наступили су мразеви до минус 
20 тако да су почели проблеми – каже 
управник копа Видоје Адамовић. - 
Најпре у дизел-гориву (које очигледно 
није најбољег квалитета) долази до 
издвајања парафина, а са тим и до 
зачепљења инсталација и тешкоћа у 
стартовању камиона. Међутим, људи 
су вични јер годинама решавају такве 
“загонетке”, па искуством и вољом 
побеђујемо овај мраз. Није лако, али 
засад дајемо руду за све три млинске 
секције у флотацији, а солидно иде и 
јаловина. У четвртом захвату нови 
багер већ месецима не силази испод 
1,2 милиона тона ископина и веома 
сам задовољан њиме. 

На кривељском копу у првом месецу 
ове године дато је 760.000 т руде од пла-
нираних 800.000, што је остварење 
плана 95,8%. Од зацртаних 1,8 милиона 
т јаловине, дато је милион и по, што је 
око 80% плана, тако да ће укупне иско-
пине бити 2,2 милиона т, а планирано је 
2,6. То је око 85% плана. – На основу 
просечног садржаја од 0,227% метала 
планирана је 1.761 т бакра у руди, али 
је остварено 1.838. Година је, ипак, 
добро почела и у најтежим условима 

– каже Адамовић. Љ. А.

Површински коп „Велики Кривељ”
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zlAtO zA zlAtNU BOBANU
Басен и родни Бор дочекали двоструку европску шампионку у стрељаштву и - прву олимпијку!

Прошлогодишњи резултати акције „За лепши Бор”

zA BOqI @IvOt
Уз шест кружних токова, три фонтане, обнову фасада, зоо-врт и 
дечије игралиште, уређен аеродром, ски-лифт и стаза на Црном 
врху, а иза Спортског центра гради се комплекс са вештачким 
језером, хиподромом, скејт-парком, тереном за мини-голф и вели-
ким дечијим игралиштем. – Реновиране три цркве и четири дома 
културе у селима борске општине

Милан Бачевић, министар природних ресурса, 
рударства и просторног планирања:

РТБ у жестокој експанзији
-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 по-
ступку 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 на-
редне две-три године, подићи ћемо производњу 
бакра за два и по пута и тако постати светска 
сила у производњи бакра.

РТБ. – Из намере Басена, као друшт-
вено одговорне компаније која човека 
ставља на прво место, да буде највећи 
донатор у свом граду, лане се родила 
акција „За лепши Бор”. А, плодови 
тог труда и настојања да се побољша 
социјални миље и квалитет живота свих 
житеља борске општине – без обзира на 
то да ли живе „испод или мало даље од 
димњака” - видљиви су на сваком кораку. 
У набрајању изграђених и реконструиса-
них објеката у граду и селима борске оп-
штине уз помоћ РТБ-а, кренућемо од не-
давно завршених. Комплетно је уређен 
аеродром, ски-лифт и стаза на Црном 
врху, а у наставку постојећег Спорт-
ског центра гради се комплекс са веш-
тачким језером, хиподромом, скејт-
парком, тереном за мини-голф и ве-
ликим дечијим игралиштем. 

Не заборављамо оно што је граду 
бакра донело нов и атрактиван изглед 
– шест нових кружних токова (на два су 
постављени и нови споменици Ђорђу 
Вајферту и Фрањи Шистеку), зоолошки 
врт са 60-ак животиња, три фонтане, 
најмодерније дечије игралиште код 
Дома културе, уређен плато и ренови-
ран Дом културе и амфитеатар, као и 

„Капија Бора”, окречене фасаде свих 
зграда дуж главне улице, постављени 
канделабри и реконструисана јавна рас-
вета на теретној саобраћајници, сани-
ране ударне рупе и асфалтиране улице у 
месним заједницама „Север” и „Слога”.

У области социјалне заштите уређен 

је клуб за децу са хендикепом, донација 
два инкубатора (по један за борски и 
мајданпечки здравствени центар), као и 
апарата за рано откривање рака грлића 
материце. Ниједна пољопривредна, кул-
турна, културно-историјска, спортска 
и забавна манифестација није прошла, 
а да РТБ није сносио најмање 75 одсто 
трошкова. Комплетан рад спортских 
клубова био је незамислив без донација 
Басена, а ту су и оне ванредне спорти-
стима и клубовима са вансеријским 
резултатима (европској шампионки 
у стрељаштву Бобани Величковић), 
као и спортистима – инвалидима, а 
опремљена је и нова стрељана. Басен је 
био донатор свих позоришних представа 
које су приказиване у Бору, а помогао је 
и реконструкцију зграде Музичке школе. 

Ни села нису запостављена, па 
су комплетно реновиране три цркве 
(у В. Кривељу, Слатини и Д. Б. Реци), 
четири дома културе (у В. Кривељу, 
Оштрељу, Бучју, Метовници, а три де-
лимично обновљена), постављена рас-
вета у центрима ових сеоских насеља, 
сва су добила по неколико километара 
асфалта и са неколико хиљада кубика 
ризле насути су некатегорисани сеоски 
путеви, а РТБ је поднео и велики део 
трошкова изградње водовода у Шар-
бановцу и обезбедио материјал за два 
моста у Танди и Луки. 

Ј. Станојевић

БОР. – Не могу сакрити радост, а 
ње, светлости и сунца све је више у 
овом граду. Кажу да су својевремено 
много пута вођени ратови због злата, 
а ми смо, ето, добили злато без рата. 

Нама је Бог подарио, а ми 
на време осетили да је по-
злата међу нама - Бобана 
Величковић, рођена у 
златном граду. Из позлате 
је испливала управо она 
својим марљивим радом, 
посебним залагањем 
и захваљујући нашој 
помоћи, јер смо на време 
осетили да се у њој крије 
ово што је донела Бору 
и Србији. Обећавам да 
ћемо „дорадити” оно што 
се појавило у стрељани, 
која већ сада важи за 
једну од бољих у Србији, 
да буде државна, па и ин-
тернационална, да се ту 
припремају и деца из 
околних земаља и да то 

буде нека врста спортског бизниса 
– казао је Благоје Спасковски, гене-
рални директор РТБ-а, на пријему који 
је 22. фебруара у Скупштини општине 

Бор уприличен за двоструку европ-
ску шампионку у стрељаштву Бобану 
Величковић. 

Уз опаску да је „злато стигло на 
злато”, челни човек Басена је Бобани 
подарио златник и пожелео јој да се 
са Летњих олимпијских игара, које је 
крајем јула очекују у Лондону, врати са 
још тежим златом, и притом обећао да 
ће припремити већи златник од овога. 
Двадесетдвогодишња репрезентативка 
Србије, иначе чланица Стрељачког клуба 

„Бор 030”, у финалу Европског првен-
ства у финском граду Вирумаекију по-
годила је 487,1 круг. Тако је, други пут у 
каријери, освојила златну медаљу у дис-
циплини ваздушни пиштољ 10 метара. 
Бобана је не само одбранила титулу ев-
ропске шампионке, већ је обезбедила и 
учешће на овогодишњим Олимпијским 
играма. Бобанино име сигурно ће ући 
и у историју српског спорта као прве 
олимпијке коју је изнедрио град бакра, 
али и Тимочка Крајина. 

- Целом граду, руководству оп-

штине Бор и РТБ-у се захваљујем на 
честиткама и досадашњој подршци. 
Надам се да ћемо наставити овако – да 
ће с њихове стране бити помоћи, како 
бисмо ову стрељану направили још 
бољом, а да ћу вас ја у наредним годи-
нама обрадовати са још много, много 
медаља. Треба помоћи спорту у Бору, 
јер постоји још много талентоване 
деце као што сам ја била која ће за не-
колико година доносити граду овакве 
успехе – поручила је златна Бобана.

-Напољу сија сунце, а сигуран 
сам да свим грађанима општине 
Бор много јаче од њега сија златна 
медаља Бобане Величковић. Стога 
из свег срца и у име свих житеља 
наше општине честитам Бобани на 
свим досадашњим резултатима, наро-
чито на овим недавно постигнутим – 
рекао је Небојша Виденовић, председ-
ник Општине Бор, и уручио јој скромну 
новчану помоћ да се добро спреми за 
предстојећу Олимпијаду. 

Ј. С.
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Бобана Величковић прима златник 
од Благоја Спасковског
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БЕОГРАД. - Ванредна ситуација у 
земљи због обилног снега и екстремно 
ниских температура у фебруару примо-
рала је све четири стране Пројекта „нове 
топионице“ да се састану и договоре 
како ублажити застој који су условиле 
временске (не)прилике у Србији и уб-
рзати радове на реконструкцији топио-
нице и изградњи нове фабрике сумпорне 
киселине. Челни људи РТБ-а, SNC 
Lavalina, Outoteka и Енергопројекта 
су, зато, на састанку у Београду осмог 
марта, још једном ажурирали термин-
план радова, али и дефинисали рокове 
испоруке прве опреме.

- Урадили смо пресек стања и 
након тога добио сам уверавања све 
три стране да ће комплетна процесна 
опрема за пројекат „нове топионице“ 
бити у РТБ-у до краја ове године. Део 
се, како чујем, пакује, а део је већ на 
путу према Бору, па ће у наредних де-
сетак дана стићи први контингент 
од око 100 тона опреме за контактни 
котао у новој фабрици сумпорне ки-
селине, а за шест до седам недеља 
биће допремљено додатних 300 тона 
опреме – изјавио је генерални директор 
РТБ-а Благоје Спасковски. 

Истичући да се SNC Lavalin још 

StI@E PRvIH 100 
tONA OPREmE

BASEN PREDStAvqEN U tORONtU

Делови за „нову топионицу“ пошли из Америке у Бор

једном обавезао да пројекат „нове то-
пионице” може да реализује што пре, 
а најкасније у року (до краја идуће 
године), генерални менаџер канад-
ске инжењерске куће Вулкан Матлер 
је поручио: - Потпуно ми је јасна за-
бринутост за кратке рокове који 
се односе на завршетак бетонских 
радова. Овај пројекат састоји се од 
осам хиљада различитих активности, 
све оне су у току и ми на томе радимо 
већ годину дана. Главни инжењеринг 
је завршен, а комплетна процесна 
опрема за нову фабрику сумпорне 

киселине биће готова до краја ове 
године, па нам следећа остаје за њену 
инсталацију. Допремање опреме је 
почело, па је из Питсбурга (САД) већ 
на путу предгрејач тежак 60 тона. 
Имамо и друге делове, попут кон-
тактне секције и торња, који ће у 
Бор бити допремљени до краја маја. 
SNC Lavalin је, уз свесрдну помоћ 
РТБ-а, овде направио и врхунску фа-
брику за производњу судова од ФРП 

материјала и до краја марта видеће се 
и први резултат њеног рада. Желим 
да се захвалим Благоју Спасковском 
на великој помоћи и подршци да за 
кратко време изградимо фабрику у 
којој ће, и по изградњи „нове топио-
нице“, моћи да се израђују судови и 
извозе се на инострано тржиште. На 
тај начин SNC Lavalin даје велики до-
принос локалној заједници – казао је 
Матлер.

Генерални директор Енергопројекта 
Владимир Миловановић додао је да је 
фирма почаствована улогом пројектанта 

и извођача локалних радова и да му је 
задовољство што се Енергопројект 
(после 40 година) вратио у комби-
нат бакра. – Нећемо изневерити ука-
зано поверење јер, поред уговорних, 
имамо и посебну обавезу да заједно са 
Басеном изградимо ново металуршко 
постројење којим ћемо се поносити и 
РТБ и ми, али и цела Србија. 

Г. Тончев Василић

РТБ. - Басен Бор још једном 
је, као и безброј пута до сада, пока-
зао и доказао да у свом пословању 
велику пажњу посвећује помоћи 
појединцима и институцијама којима 
је потребна његова подршка. Овога 
пута прикључио се хуманитарној 
акцији медијске куће B92, стао у бор-
бене редове и извојевао „Битку за 
бебе“ обезбедивши болницама у Бору 
и Мајданпеку по један нов инкубатор 
марке Isolette C2000. Инкубатор вредан 
око милион динара свечано је уручен 
Дечијем одељењу борске Болнице, 28. 
марта, а тим поводом гост Басена и 
овдашњег Здравственог центра био је 
председник Управног одбора Фонда 
B92, господин Веран Матић.

Први човек медијске куће која је, 
иначе, покретач и промотер акције 

„Битка за бебе“, присуствовао је 
постављању плочице са логотипом 
Басена на нови инкубатор.

Подршком овој акцији, како је рекао 
генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски, борска компанија по-
казује и друштвену одговорност.

- Свака беба је будућност и благо 
Србије, нарочито у оним њеним де-
ловима који су годинама погођени 
белом кугом. А, Бор и Мајданпек, на-
жалост, јесу такве средине. Зато у Ти-

мочком региону битка за бебе мора 
да се добије. Ми смо срцем ушли у 
ову акцију, купили пре тога борском 
ЗЦ-у апарат за рану дијагностику 
карцинома грлића материце и, уз 
помоћ пословног партнера, „Елик-
сир групе“, обезбедили операциони 
гинеколошки сто.

Директор борског ЗЦ-а др Драган 
Стојадиновић је рекао: - Сарадња са 
РТБ-ом је изузетна и ја сам веома за-
хвалан господину Спасковском за 
све што је комбинат бакра учинио 
за нас. Просечно се у Бору роди 400 
беба, а пре 20 година број порођаја 
био је три пута већи. Нов инкуба-
тор помоћи ће нам у борби за сваки 
нови живот, а тиме је и значај акције 

„Битка за бебе“ већи.
И породилиште Опште болнице 

у Мајданпеку је истог дана, такође, 
добило нов инкубатор. На поклону се 
захвалио др Никола Стефановић, ди-
ректор мајданпечке Болнице: - Од ве-
ликог нам је значаја овај апарат, по-
себно када се има у виду чињеница 
да се у овој Болници својевремено 
рађало и око 400 беба годишње, а 
прошле године 85 беба. 

Г. Т. В. 
C.B.

Верица Калановић, министарка регионалног развоја и 
локалне самоуправе:

Мудра инвестиција
Влада Републике Србије донела је добру стра-

тешку  одлуку када се определила за подржављење 
борске компаније и улагање у ревитализацију 
мајданпечког и борских рудника. То је мудра 
инвестиција која већ даје резултате јер видим да 
се сва три велика програма која се реализују у 
РТБ-у Бор – набавка рударске опреме, изградња 
нове топионице и фабрике сумпорне киселине и 
реконструкција кривељске флотације – спроводе 
утврђеном динамиком и да све тече по плану.

Измењивач топлоте у кругу Басена
ТИР. – Први контингент од стотинак 

тона опреме за контактни котао у новој 
фабрици сумпорне киселине стигао је 15. 
марта у Бор. Конкретно, реч је о делови-
ма парног измењивача топлоте. - Наред-
них дана очекује се да пристигну и оста-
ли делови за фабрику сумпорне кисе-
лине (киселоотпорна опека) и топиони-
цу – казао је Бобан Тодоровић, директор 
ТИР-а, 16. марта, испред главног скла-
дишта ТИР-а, где је из три камиона по-
чео истовар прве опреме за реализацију 

Пројекта „нове топионице”. Ј. С.

Потенцијали рударства Србије на конвенцији геолога и инвеститора

Министарство рударства упознало потенцијалне инвеститоре са 
металичним и неметаличним сировинама и фосилним гориви-
ма којима располаже наша земља, а РТБ са својим производима, 
могућностима и плановима за наредних десет година. - На основу 
исказаног интересовања очекујемо контакте из којих ћемо видети 
са ким ћемо сарађивати – казао Јовица Радисављевић Љ. А.

I RtB U „BIcI zA BEBE”

Два нова инкубатора болницама 
у Бору и Мајданпеку

Владимир Миловановић, Благоје Спасковски и Вулкан Матлер
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Позитивно пословање РТБ-а у прошлој години

U PlUSU PREKO tRI 
mIlIJARDE DINARA

РТБ. – Басен је лани остварио пози-
тиван финансијски резултат и добит из 
текућег пословања од три милијарде и 
56 милиона динара! Преведено на аме-
ричку валуту, позитиван скор вредан 
је 41 милион 678 хиљада долара. Ово 
је, говорећи о пословним резултатима 
РТБ-а у 2011., саопштила заменица гене-
ралног директора за економска питања 
Мирјана Антић на коференцији за но-
винаре уприличеној првог марта.

-Без обзира на пословну климу у 
којој смо пословали прошле године и 
све околности које у појединим тре-
нуцима нису биле нимало повољне по 
привредне токове у земљи, РТБ, ипак, 
има чиме да се похвали. Пословали 
смо успешно у континуитету са 2010. 
и остварили позитиван финансијски 
биланс из текућег пословања, бољи 
чак за 6,1 милион долара или 17,2 
одсто него претпрошле године. Раз-
лика између пословних прихода и рас-
хода 2011. године износила је 41,678 
милиона долара – рекла је Антићева. 

У производном делу понос су ре-
зултати остварени у раскривању ле-
жишта, односно уклањање 28 милиона 
тона раскривке. Толико Басен годишње 
није дао још од 1998. – Укупне иско-
пине од 41 милион тона највеће су у 
последњих петнаест година, а однос 
руде и раскривке је рекордан за 
године комерцијалне експлоатације. 
Да смо прошле године задржали однос 
из 2010., ископине би биле мање за 11 
милиона тона, а материјални трош-
кови нижи за чак 16 милиона долара. 
Кашњење у раскривању рудних ле-
жишта би, међутим, дугорочно нанело 
знатно већу штету, па је у овом случају 
много бољи финансијски ефекат на-
мерно пренебрегнут. РТБ је у 2011. 
произвео 25.251 тону катодног бакра 
из сопствених сировина, 1.032 кило-
грама злата, 4,5 тоне сребра и 74.000 
тона сумпорне киселине. 

Повећан извоз
Оно што је побољшало девизну 

позицију компаније у односу на неке 
претходне године јесте другачија струк-
тура продаје бакра. – Басен има берзан-
ске производе (бакар, злато и сребро) 
и они су, изузев злата које се у пот-
пуности предаје НБС, слободни за 
продају ван граница земље. Лани смо 
први пут дошли у ситуацију да 47% 
производње бакра и бакарне жице 
извеземо, док се раније тај проце-
нат кретао око 20%. Све је већи број 

купаца за наш први финални произ-
вод после катоде – за бакарну жицу - 
због њеног али и квалитета стандар-
дних сировина од којих се израђује. 
После дужег времена је, рецимо, у 
2011. закључен и реализован годишњи 
уговор са швајцарским “Гленкором” 
о продаји 6.200 тона бакарне жице – 
рекла је Антићева.

Смеле инвестиционе одлуке
Пословну 2011. обележиле су и 

смеле инвестиционе одлуке менаџмента, 
односно додатно опремање басен-
ских рудника, флотација и металургије. 
Прошле године ушло се у озбиљну 
реконструкцију и уређење металуршких 
погона како би РТБ почетком 2014. имао 

оспособљене капацитете за масовнију 
металуршку прераду и производњу ка-
тодног бакра. Све је подређено циљу 
годишње прераде 400 хиљада тона кон-
центрата и производње око 80 хиљада 
тона бакра. – Наше амбиције су да та 
производња буде претежно из сопстве-
них сировина пошто према геолош-
ким истраживањима, степену отворе-
ности постојећих рудних лежишта и 
производним плановима за ову и на-
редне године, РТБ има добру сировин-
ску основу. 

Сва активна басенска лежишта 
опремљена су новим, висококапаци-
тативним и модерним машинама, чији 
се учинак већ види у количинама рас-
кривке, али и руде која је ушла у 
флотације. – Други сегмент пословања 
је оспособљавање тих флотација, па 
је прошле године за погон у Кривељу 
благовремено уговорена и исфинан-
сирана реконструкција постојећих 
агрегата и осавремењавање техно-
логије флотирања до увођења ауто-

матизације процеса. Први ефекти 
тог посла, односно повећање степена 
искоришћења метала, очекују се до 
истека првог полугођа ове године. Ова 
реконструкција је створила услове за 
пријем додатних количина руде из 
рудника “Церово” који треба да буде 
поново отворен ове године. Све се то 
ради како би кривељска флотација 
омасовила прераду и, уз побољшање 
квалитета концентрата, обезбедила 
што бољу сировину металуршкој пре-
ради. Исте активности, али са одлож-
ним роком извођења и финансијске и 
техничке реализације, дешавају се и у 
Мајданпеку. 

Пројекат “нове топионице” је, ипак, 
круна технолошког ланца у Басену. – 
Први склопови и делови те увозне 
опреме у Бор почињу да стижу већ 
крајем априла и тада ћемо бити “зат-
рпани” конвојима. Конструкција 
финансирања је обезбеђена, али 
тај основни пројекат има и пратеће 

програме попут флотације шљаке, 
постројења за третман отпадних вода, 
нове енергане и других објеката и 
агрегата које морамо изградити ове 
и наредне године да бисмо обезбедили 
остварење пројектованог квалитета 
нове металуршке прераде и употребну 
дозволу за цео пројекат.

“Хипотека прошлости”
Трошкови компаније су и у пословној 

2011. били подвргнути ригорозној кон-
троли, па је зато евидентан њихов 
спорији раст у номиналном, а онда и у 
реланом износу, у односу на раст ис-
копина. – То нас охрабрује јер прак-
тично значи да РТБ и са већим иско-
пинама обара трошкове по јединици 
производа. То је, свакако, циљ коме 
смо тежили! 

Озбиљну хипотеку прошлости, 
поред неблаговременог раскривања ле-
жишта које је као приоритетан зада-
так одредило знатно већи обим иско-
пина, представљају и тзв. стари ба-

сенски дугови. - Они постоје и треба 
да буду решени у најскорије време 
кроз процес коначне трансформације 
РТБ-а и формирања јединственог 
предузећа. Док се то не деси, наше 
пословне књиге трпеће корекције и 
утицаје негативних курсних разлика 
јер смо задужени кредитима који 
датирају из раних деведесетих година 
(на пример, за опрему која је радила 
на старом борском површинском копу, 
а он не ради већ 20 година). То су кре-
дити Париског и Лондонског клуба 
поверилаца, мада има и других оба-
веза из тог периода које ће бити пред-
мет посебног регулисања кроз посту-
пак реорганизације РТБ-а. Усвојен је 
принцип да сви дугови према држав-
ним повериоцима буду конвертовани 
у улог државе као титулара или тих 
поверилаца, под државном “капом”, 
у улог новог предузећа. На тај 
начин РТБ постаје државна фирма. 
Комерцијални повериоци су друга 
категорија и са њима ће се прегова-
рати – подвукла је Мирјана Антић. 

Намирење комерцијалних 
поверилаца

Говорећи о укупном дугу РТБ-а, у 
чијој структури највећи део (72 одсто) 
чини дуг према државним поверио-
цима, Антићева је казала да је крајем 
прошле године почело намирење 
комерцијалних поверилаца: – Тада смо 
измирили дуг према руској “Еуроак-
сис банци” који већим делом датира 
из периода пре 2000. То је био један 
од већих поверилаца, али и једини 
који је, поред извршне судске пресуде, 
имао и хипотеку. Управо та хипотека 
је искључивала могућност преговора 
са руском банком, па је било неми-
новно стопроцентно измиривање дуга. 
Иплатили смо потраживање од 12,85 
милиона долара, а “Еуроаксис банка” 
се обавезала да повуче хипотеку. Лон-
донска “Стандард банка” је недавно 
прихватила отпис 51% потраживања и 
репорограм преосталих 49 одсто дуга. 

– На тај начин ова финансијска кућа 
је пристала да отпише потраживања 
у вредности 39,8 милиона долара, а да 
јој остатак дуга, након двогодишњег 
грејс-периода, исплаћујемо у наред-
них пет година. Реч је о појединачно 
највећем комерцијалном повериоцу 
чија су властита потраживања везана 
искључиво за период пре 2000. 

Изражавајући задовољство остваре-
ним пословним резултатима у прошлој 
години, Антићева је на крају закључила 
да су они, заједно са планским задацима 
у 2012., добра основа за још боље резул-
тате и да уливају наду да ће ове године 
бити афирмативнији.

Г. Тончев Василић

Светомир Мустецић, Горица Тончев Василић, Мирјана Антић, 
Небојша Радошевић и Бобан Тодоровић

Машине у четвртом захвату кривељског копа

Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор:

Велики инвестициони циклус
РТБ данас уредно сервисира своје оба-

везе, како из редовног пословања, тако и оне 
по основу кредитног задужења компаније за 
рударску опрему, реконструкцију флотација 
и пројекат „нова топионица“. Примера ради, 
Басен је у последње две године, у оквиру вели-
ког инвестиционог циклуса који се реализује 
на свим фронтовима компаније, потрошио 
230 милиона евра. Седамдесет одсто тог новца 
отпада на кредите, а 30 процената, односно 75 
милиона евра, финансирано је из сопствених 
средстава. Али, ипак, не може се за четири 
године надокнадити све оно што је изгубљено 
за 30. Рударство је грана где улагања не смеју да престану.
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КОП КРИВЕЉ. - Тридесетпеторо 
ученика седмог и осмог разреда ОШ 

„Душан Радовић“, који похађају про-
грам професионалне оријентације на 
преласку у средњу школу, посетили су 
26. априла површински коп „Велики 
Кривељ“ РТБ-а Бор. Циљ је био да што 
више сазнају о занимањима којима могу 
да се баве у животу како би се пре уписа 
у средњу школу лакше одлучили. Дошли 
су у пратњи Наташе Ранђеловић, коор-
динатора пројекта, Иване Богдановић, 
учитељице чија је генерација стигла до 
осмог разреда, и Драгане Спајић, пси-
холога из РББ-а. Дочекао их је рудар-
ским „Срећно“ управник копа Видоје 
Адамовић. 

Иако су много пута и много тога 
о копу чули и видели на телевизији, 
радознали дечаци и девојчице под 
разнобојним шлемовима овога пута 
имали су прилику да све то виде уживо 
и можда се први пут запитају да ли би 
једнога дана и сами ту нешто радили. А, 
како се добија метал по коме је познат 
њихов град, од „камења“ по коме су 
први пут газили, до катоде од које се 
праве жице и још много тога, објаснио 
им је управник копа:

-Овај коп почео је да ради 1979. 
а руда се копа од 1982. године, када 
је кренула и флотација. Бушилице 
најпре направе минске бушотине 
дубоке 17 метара у које се убацује 
експлозив. Он растресе стене да би 
могле да се товаре великим каши-
кама багера у велике камионе. Коп 
има 13 нових камиона носивости 
220 тона и 10 старих који одвозе руду 
на дробљење, а одатле траком иде у 
флотацију. Тамо се добија концен-
трат бакра који се у топионици пре-
тапа у анодни бакар, а из њега се 

електролизом добија катодни. Пошто 
смо прошле и ове године добили нову 
опрему, повећавамо производњу – руде 
на преко 10 милиона тона годишње, 
јаловине на близу 26 милиона тона. 
Рударство у Србији узима замах. Ко-
ристи се светска опрема. Камионима, 
багерима, бушилицама и осталом 
опремом управља се из удобних, кли-
матизованих кабина. Рад је све лакши 
и надам се да ће неки од вас овде наћи 

своје место – поручио је управник ос-
новцима.- Јер, ако и жене могу да возе 
дампере, а управо се једна обучава за 
то, значи да су машине припремљене 
за безбедан и лаган рад. 

-Никад нисам овде био, рече нам 
Предраг Михајловић, ученик осмог 
разреда. - Ово ми је први пут, мало смо 
били уплашени док смо се спуштали 

SUSREt SA 
mODERNIm RUDARStvOm

Пред упис у средње школе борски основци посетили кривељски коп

БОР. - Након више од 10 година 
паузе на једини аеродром у источној 
Србији, борски, поново је слетео млазни 
авион. Летелица америчке производње 

„цесна” атерирала је 3. априла без имало 
мука на писту дугу 1.080 метара и у Бор 
довезла пословне пријатеље РТБ-а које 
је на аеродрому сачекао генерални ди-
ректор Басена Благоје Спасковски. 

Захваљујући помоћи РТБ-а, писта 
аеродрома недавно је уређена, асфал-
тиран је прилазни пут и реновирана 
управна зграда и хангар, па аеродром у 
Бору, изграђен давне 1985., од ове године 

има употребну дозволу 
надлежног министар-
ства. Активирање аеро-
дрома допринеће, сасвим 
сигурно, бољој, лакшој и, 
што је најважније, бржој 
комуникацији РТБ-а са 
привредницима из Србије 
и иностранства.

– Аеродром је поново почео да 
живи, а са њим и Аероклуб који броји 
више од 100 чланова. Регистрован је 
за летелице које могу да приме до 
шест тона терета и 72 путника и по-
годан је за чартер летове. За слетање 
већих авиона, међутим, потребно је да 
се писта продужи још 800 метара, па 
размишљамо и у том правцу – рекао 
је в.д. директора ЈП “Борски туристички 
центар” Милан Шербула.

Пилот Милан Велисављевић каже 
да је борски аеродром доста добро 

доле. Сада кад све то изблиза гледамо 
допада нам се, а највише ме је зади-
вила величина ових камиона.

Лука Станчев, седми разред: - 
Много смо очекивали и много добили. 
Видели смо пуно машина, камиона, 
утоваривача, багера, бушилица... 
Импресионирало ме је то како багери 
утоварају руду у камионе. Добро је 
што је ово организовано, а и у борској 
флотацији је било занимљиво. И 

замишљао сам да је овако, али 
уживо је много боље. Ипак, све ово је 
прилично напорно. Више бих волео да 
се бавим неким канцеларијским или 
лабораторијским послом.

-Машине су јако чудне и велике, 
баш је занимљиво – утисак је Тијане 
Јефтић, ученице осмог разреда. - Овде 
има доста људи и сви су некако 
распоређени, свако зна свој посао. 

Пробала бих, али не знам колико бих 
се баш снашла кад бих радила овде. 
Чула сам да има и жена које возе ове 
велике камионе. Једва чекам да је 
сретнем. 

Подсетимо да рударски образовни 
смерови дуго нису постојали у ру-
дарским школама. На иницијативу из 
Басена поново се отварају. Међутим, 
интересовање је још увек мало зато што 
је рударство постало велика непозна-

ница за ову децу, иако 
су окружена РТБ-ом, 
доста се о њему прича, 
а многи од њих имају и 
неког члана породице 
који ради у Басену, каже 
Наташа Ранђеловић, 
кординатор пројекта:

- Деца не знају 
како све то изгледа на 
терену и како је бавити 
се неким занимањем у 
тој струци, па су сами 
изразили жељу да по-
сетимо погоне РТБ-а 
Бор. Данас смо овде 
да бисмо се упознали 
са свим струкама и ус-
ловима рада како би 
онај ко размишља о 
томе имао праву слику 
и знао хоће ли тиме 
заиста да се бави у 

животу. Машине и руковање њима су 
им примамљиви, па ће из генерације 
бити неког ко ће се определити за 
ове струке. Поготово када су сазнали 
да овде нису само рудари, већ има и 
машинаца, геолога, геодета, бушача, 
минера. Значи, од обичних радника 
до инжењера. 

Љ. Алексић

Сасвим је извесно да ће лакше донети одлуку о свом даљем 
школовању након што су видели шта и како раде огромне и модер-
не машине, пели се у удобне кабине, разговарали са руковаоцима 
и разбили неке своје предрасуде о занимањима овде заступљеним

очуван и да је идеалан за слетање малих 
авиона. – Из Београда смо до Бора 
стигли за 15 минута. Писта је довољно 
дугачка и широка, тако да сам овде 
несметано могао да слетим, а са овак-

вим авионима одавде је могућ долет 
на било који аеродром Европе, се-
верне Африке и Блиског истока.

Г. Т. В.

PONOvO RADI AERODROmПосле деценијске 
паузе на борски 

аеродром слетела 
“цесна”

Дочек Дејана Бодироге и осталих гостију на аеродрому

Милинко Живковић, заменик ген. дир. РТБ-а за 
инвестиције и народни посланик:

Град са традицијом и стилом
Живимо у рударском граду са традицијом 

и стилом и имамо обавезу да Бор учинимо још 
лепшим и пријатнијим за живот. Циљ нам 
је да Боранима вратимо осмех на лице. Зато 
сви морамо да градимо и чувамо наш град и 
наша села јер само тако ћемо имати услове да 
живимо боље. Сада је прилика да се за Бор и 
РТБ чује даље, а за скупштинском говорни-
цом свакако и гласније.



Понедељак, 24. децембар 2012. Број 2229, страна 9 Април

У погону старе Фабрике бакарне жице кренуо нови производни програм

EBRD најавила могућност финансирања два пратећа пројекта „нове топионице“

flOtAcIJA [qAKE 
I PRE^I[]AvAWE vODA
Буџетска процена је да ће ти пројекти коштати око 55 милиона евра 
и ту конкретно очекујемо помоћ EBRD, рекао Благоје Спасковски. 
- Реч је о еколошким пројектима и веома нам је драго што видимо 
и чујемо да Басен посвећује велику пажњу управо овој области – 
изјавила Хилдегард Гацек

РТБ. – Европска банка за обнову 
и развој ће, готово извесно, одобрити 
кредит од 55 милиона евра РТБ-у Бор за 
изградњу флотације шљаке и фабрике 
за пречишћавање отпадних вода. То су, 
како се чуло приликом посете председ-
нице EBRD Хилдегард Гацек Басену, 
18. априла, преостала два пројекта 
која морају бити реализована у оквиру 

реконструкције топионице и изградње 
фабрике сумпорне киселине. Госпођа 
Гацек је, након двосатног разговора 
са пословодством борске компаније, 
јавности предочила да ЕБРД има веома 
добар увид у све што се последњих 
година десило у Басену Бор.

-Данас смо разговарали о 
кредитирању два преостала 

ТИР. - Уместо да се дуго, компли-
ковано и скупо транспортују из Канаде 
или неке друге земље, велики резерво-
ари за нову фабрику сумпорне киселине 
и гасоводи који ће је спајати са новом 
флеш-пећи реконструисане топионице - 
производиће се у Бору, у погону старе 
Фабрике бакарне жице. Директор Топи-
онице и рафинације Бобан Тодоровић 
показао је, шестог априла, бројним но-
винарским екипама прве такве судове 
које је у новој фабрици, кратко названој 
ФРП (према фибергласу, основном 
материјалу од кога се израђују) произ-
вело двадесетпеторо новозапослених 
Борана по инструкцијама канадских 
стручњака.

- Основна делатност нове фабрике 
је производња гасовода за будућу фа-
брику сумпорне киселине и нову топи-
оницу – казао је Тодоровић. - У наредне 
три године она ће за потребе овог 

пројекта произвести око 700 метара 
гасовода свих профила, као и велики 
број резервоара и остале пратеће 
опреме. Фабрика се простире на 
12.000 квадрата и у њој, према упут-
ствима пет инструктора из Канаде, 
тренутно ради 25-оро младих Борана 
који су до скора били на евиденцији 
НСЗ. Укупна улагања РТБ-а Бор у 
овај погон износе око 400.000 евра, а 
оно што је важно за материјал који 
ће бити уграђен у нова постројења 
јесте да је јефтин, еколошки веома 
поуздан, није склон корозији и лако 
се уграђује. Због тога смо се и опреде-
лили да, што због трошкова што због 
ефикасности будуће топионице, фа-
брика буде овде у Бору. 

Према Тодоровићевим речима, након 
завршетка пројекта реконструкције то-
пионице и изградње нове фабрике сум-
порне киселине, децембра 2013. године, 

ФРП-фабрика ће наставити да произ-
води вангабаритне цеви, чак и преко 
5,1 метра, какве се тренутно раде. Он 
је задовољан и тиме како су се досад 
показали млади људи на новом послу. 

- Наши нови радници су се веома 
добро снашли. Иако је било по-
требно да сви буду претежно столар-
ске струке, након добре обуке коју су 
овде имали, сада веома успешно раде 
са Канађанима. 

Досад је произведено 50-ак метара 
цеви и резервоара од фибергласа и ди-
намика њихове продукције пратиће 
радове на терену. Најпре ће се компле-
тирати потребе нове фабрике сумпорне 
киселине, а онда и све остало. Према 

договору са SNC Lavalinom, док се не 
оконча пројекат посао ће водити ка-
надски стручњаци, а потом ће РТБ на-
ставити да ради у сопственој режији. 
Припремајући се за рад новозапослени 
су прошли два вида обуке: стручну – како 
да производе, и безбедоносну – како да 
заштите себе и машине са којима раде. 
Припремајући халу за нову намену РТБ 
је обезбедио боље грејање, пошто у зим-
ским месецима температура у њој не сме 
да „сиђе“ испод 15 степени, побољшано 
је и осветљење и урађен вентилациони 
систем за одвођење испарења из про-
цеса. Љ. А.

До краја 2013. ова фабрика произвешће око 700 метара цеви и судо-
ва пречника до 5,1 м неопходних за нову фабрику сумпорне кисели-
не и њено повезивање са реконструисаном топионицом. – У ФРП-
погон, који ће по изради опреме за потребе пројекта наставити да 
послује комерцијално, РТБ уложио око 400.000 евра. – Инструкто-
ри из Канаде задовољни залагањем и вештином двадесетпеторо но-
возапослених младих радника

fIBERglAS-gASOvODI I REzERvOARI

пројекта у оквиру реконструкције 
топионице и изградње нове фабрике 
сумпорне киселине. Реч је, такође, 
о еколошким пројектима и веома 
нам је драго што видимо и чујемо 
да Басен посвећује велику пажњу 
управо овој области – казала је но-
винарима Хилдегард Гацек. Притом 
је додала да с нестрпљењем очекује да 
и на терену види шта је све урађено у 
РТБ-у у последње три и по године и 
пренесе све вести из Бора менаџменту 
EBRD, као и то да се радује поновном 
доласку.

-Наша жеља је да се EBRD укључи 
у финансирање највећег еколош-
ког пројекта у Србији јер, пре свега, 
РТБ мора постати „заокружена“ 
компанија. Значи да, поред тога што 
по изградњи нове топионице неће 
бити дима, не сме бити ни прљавих 
вода које ће отицати у Борску реку. 
Басен је одговорна компанија и овај 
менаџмент даје првенство екологији 
над економијом. Разговори са EBRD 
су утемељени, иако је реч о, ипак, 
економској категорији – кредиту, на 
нашем опредељењу да је екологија 
испред економије. Зато је наш при-

оритет да што пре завршимо и пре-
остала два пројекта – флотацију 
шљаке и фабрику за третман отпад-
них вода – без којих, иначе, нова то-

пионица не може да добије дозволу 
за старт. Буџетска процена је да ће 
ти пројекти коштати око 55 мили-
она евра и ту конкретно очекујемо 
помоћ EBRD – казао је генерални ди-
ректор РТБ-а Бор Благоје Спасковски. 

Након обраћања новинарима, Хил-
дегард Гацек је у друштву Спасков-
ског разгледала радове на пројекту 
нове топионице и ревитализацији руд-
ника „Церово“, посетила кривељску 
флотацију и, на крају, попила кафу са 
рударима у кафићу на XI јамском хо-
ризонту. 

Г. Тончев Василић

Мирјана Антић, заменица генералног директора РТБ-а 
за економска питања

Коректни односи
Придржавамо се принципа „текућа 

производња мора да сервисира текуће трош-
кове“, па су, захваљујући таквој пословној по-
литици, односи са свим добављачима корек-
тни, а њима је поново привилегија да послују 
са нама.

Са становишта производње и пласмана у 
потпуности смо освојили тржиште, успоста-
вили квалитетан однос са купцима како у 
земљи тако и у иностранству, али и са вели-
ким бројем трговаца

Одлагање шљаке данас

На градилишту нове топионице
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РТБ. – Истичући задовољство што 
се током њене прве посете Бору и Басену 
Бор (25. маја) најпре среће са генерал-
ним директором РТБ-а Благојем Спа-
сковским, амбасадорка Сједињених 
Америчких Држава у Србији Мери 
Ворлик честитала је менаџменту Басена 
на постигнутим резултатима и, како се 
изразила, на економском препороду 
компаније.

Представљајући укратко актуелну 
слику Комбината бакра, Спасковски је 
истакао да РТБ дуго сарађује са америч-
ким компанијама и да му је задовољство 
што су, како је рекао, управо са аме-
ричком фирмом из Тусона деведесетих 
година пројектовани борски рудници: 

– У последње три године РТБ је 
од америчких фирми купио опрему 
вредну 20 милиона долара, мотори 

које користимо су Каминсови, а ту 
је и опрема коју производе CAT, ЈОY 
и други. Мој став је да мале земље 
морају тражити помоћ, сарадњу и 
знање од привредних сила, па у том 
смислу сматрам да са америчким 
компанијама морамо продубити везе 
– казао је Благоје Спасковски.

Задовољна због традиционално 
добрих пословних односа које РТБ има 
са америчким компанијама, амбасадорка 
Ворлик је, такође, изразила жељу да се 
економска сарадња борске и америчких 
компанија настави и прошири, и позвала 
менаџмент комбината бакра на велики 
интернационални сајам у Лас Вегасу. 

Делегација америчке амбасаде 
предвођена госпођом Ворлик је, након 
разговора у дирекцији Басена, посетила 
стару и разгледала радове на „новој то-

„RtB JE DO@IvEO 
EKONOmSKI PREPOROD”

„PARtIzANU” tItUlA I StAtUA RUDARA

DOSAWAN DESEtOgODI[WI SAN

OtvORENA POzORI[NA ScENA

Амбасадорка САД честитала менаџменту Басена на напретку у пословању

БОР. – „Генералном пробом самоубиства“ Душана Ковачевића, коју је и 
режирао сам писац, 4. маја у Музичкој школи „Миодраг Васиљевић“ у Бору 
отворена је реновирана позоришна сцена. Бриљантном игром представили 
су се глумци београдског Звездара театра: Бранислав Лечић, Бранимир 
Брстина, Ана Франић и Јанош Тот и у препуној сали задовољних Борана 
изазвали питање – шта је следеће што ће гледати? Маестралан финиш пред-
ставе Лечић је (у духу омиљеног Ковачевићевог преплитања живота и по-
зоришта) ефектно спојио са њеним поводом - обновом ове борске сцене. 
Велике заслуге за то има РТБ Бор и Лечић је честитaо на томе генералном 
директору Благоју Спасковском. Љ. А.

БОР. – Данас је најлепши дан зато што смо освојили 23. награду, најјачу и 
најбољу – 22 за филм „Тилва рош” који је режирао наш суграђанин Никола 
Лежаић и, ево, 23. је нови скејт-парк. Скејтери су предложили да се зове 
„Црвено брдо”. Децо, желим вам добро здравље и много успеха на светским 
такмичењима. Најбољи скејт-парк најбољим скејтерима од најбољих – рекао 
је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, четвртог маја, на отварању 
скејт-парка у новом спортском комплексу иза СПЦ „Младост”.

Уследиле су честитке одушевљених домаћих, али и преко 200 скејтера - 
гостију из Македоније, Словеније, Мађарске, Бугарске и Русије.  Ј. С.

У Бору одржано финале рукометног купа Србије за мушкарце

У Бору отворено „Црвено брдо” - најбољи скејт-парк у Србији и на Балкану

Комедијом Душана Ковачевића

пионици“ и присуствовала ливењу 
анода. Потом је, у друштву пословод-
ства РТБ-а и челника локалне самоу-

праве Бора, погледала нови комплекс 
иза ЈУСЦ „Младост“ у Бору.

Г. Тончев Василић

БОР. – Београдски Партизан је 13. маја освојио десети куп у својој историји 
победивши Спартак Војпут из Суботице са 23:22 (12:12). Осим трофеја, Партизану 
је припала новчана награда од 100 хиљада динара и велика статуа рудара – симбол 
града бакра. Уручујући је Ненаду Максићу, капитену победничког тима, гене-
рални директор Басена Благоје Спасковски није крио одушевљење овом великом 
спортском приредбом: - Овакав догађај у Бору мора да се памти. Сви знамо да 
имамо олимпијку Бобану Величковић, а овом приликом морам да поменем 
и два рукометна имена. Данас смо гледали Боране Милоша Костадиновића 
у Партизану и Душана Тодоровића у Спартаку. Из Бора, дакле, израстају – 
као што је она птица феникс „изникла“ изнад Дома културе – велика имена 
српских спортиста и репрезентативаца. 

Организацију финала Купа Србије похвалили су и играчи и функционери Ру-
кометног савеза, уверени да је њоме Бор много тога постигао, посебно на плану 
популаризације рукомета међу младима и успона овдашњих клубова. 

Љ. А.

Вилијам Инфанте, стални представник УН у Србији

РТБ нада за младе
-Док се Србија тренутно бори са вели-

ком стопом незапослености, РТБ својим 
развојем даје наду младим школованим 
људима за запослење. Рударство у Бору 
је одрживо, ту нема сумње, а завршетком 
изградње нове топионице и фабрике сум-
порне киселине, постаће конкурентније и 
ефикасније.

Мери Ворлик разгледа Бор у друштву Б. Спасковског (лево) 
и Н. Виденовића (десно)
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^OlA U „BIcI zA BEBE” U BORU

POP zvEzDA zA 
vOlANOm DAmPERA

Здравко Чолић поклонио нови инкубатор борској Болници

Владо Георгиев посетио кривељски коп сутрадан по концерту

ЦЕРОВО. - На Дан победе над 
фашизмом Европа је деветог маја 
пре 67 година упловила у луку 
мира, а РТБ Бор је, по свему судећи, 
ушао у сигурну луку захваљујући 
ревитализованом руднику „Церово“ 
где је производња прекинута 2002. 
године. Зашто у сигурну луку, 
можда је најсликовитије објаснио 
генерални директор комбината 
бакра Благоје Спасковски који 
је пустио у пробни рад млинове 
флотације у „Церову“:

-„Церово“ ће бити нај про фита-
билнији рудник у саставу РТБ-а 
јер ће компанији доносити 100 ми-
лиона долара прихода, односно 45 
милиона долара добити годишње. 
У његову ревитализацију уло-
жили смо сопствених 18 милиона 

евра, а, морам да истакнем да смо, 
само постављање цевовода дугач-
ког 49 километара, за шта нам 
је својевремено било потребно 
12 месеци, завршили за мање од 
50 дана! Комплетан посао оба-
вили су басенски радници, чак 
њих 230 било је овде даноноћно 
како бисмо све обавили у ре-
кордном року. Сада почиње фино 
штеловање, односно уходавање 
производње, посао који многи 
рудници у свету раде шест до 
12 месеци. Гарантујем да ћемо 
за само месец дана имати нат-
просечне резултате јер капаци-
тет рудника је два и по милиона 
тона руде годишње, а очекујем 
да ће бити 2,7 милиона тона. 
С друге стране, пројектовано 

„Церово“ пуштено у пробни рад

BI]E tO NAJPROfItABIlNIJI 
BASENSKI RUDNIK

У ревитализацију “Церова“ РТБ уложио 18 милиона евра, а рудник 
ће компанији доносити 100 милиона долара прихода, односно 45 ми-
лиона долара добити годишње. – Ревитализација „Церова“ отвара 
врата запошљавању

БОР. - У оквиру акције „Битка за бебе“ Фонда Б92 највећа поп звезда Балкана 
Здравко Чолић, у друштву генералног директора РТБ-а Благоја Спасковског, 
уручио је трећег маја Дечијем одељењу борске Болнице један нови инкубатор. Он 
је, подсетимо, обећао овај поклон граду у коме је одржао новогодишњи концерт, 
а тим гестом само је потврдио да је, поред тога што је велики професионалац и 
звезда, и велики хуманиста. 

-Акција „Битка за бебе“ Фонда Б92 и те како је потребна Србији с обзиром 
на то да бела куга хара земљом, а поготово овим крајем. Много људи се одсе-
лило из овог региона јер је стандард дуго био лош. Бор се, међутим, полако 

„диже“ и то захваљујући Благоју Спасковском и људима добре воље поред 
њега, али и захваљујући држави која је помогла овом крају. Зато сам срећан 
што сам део ове племените акције и што инкубатор поклањам овом граду – 
рекао је легендарни Чола постављајући плочицу са својим именом на нови инку-
батор. 

- РТБ је недавно донирао два инкубатора, по један борској и мајданпечкој 
болници, а прикључиће се и новој димензији акције коју води Фонд Б92 у циљу 
опремања свих породилишта у Србији виталним уређајима. Обезбедићемо, 
зато, породилиштима у Бору и Мајданпеку, уз помоћ пословних партнера, све 
неопходне инструменте јер битку за бебе и у Бору и у целој Тимочкој Крајини 
морамо да добијемо – казао је генерални директор Басена Благоје Спасковски. 

Захвалност у лично и име локалне самоуправе легендарном Чоли упутио је и 
председник општине Бор Небојша Виденовић. – Ово је, пре свега, великодушан 
и хуман гест. Здравко је на инкубатор за борску болницу потрошио хонорар 
који је поштено зарадио јер је свима нама приредио величанствени концерт 
за Нову годину. Велико му хвала!  Г. Т. В.

КОП КРИВЕЉ. 
- Сутрадан по кон-
церту одржаном 
петог маја увече у 
амфитеатру испред 
Дома културе пред 
неколико хиљада 
Борана Владо Геор-
гиев, популарни поп 
певач из Београда, 
посетио је повр-
шински коп “Велики 
Кривељ”. Искори-
стио је прилику не 
само да разгледа 
рудник, огромне 
машине, већ и да 

седне за команде багера и волан великог “белаза” и повезе грдосију која заједно са 
товаром тежи скоро 400 тона. 

- Као пасионираном возачу ово ми је била дугогодишња жеља и кад год сам 
у некој репортажи из Бора видео оволики камион, пожелео сам да седнем за 
његов волан. Данас сам имао ту прилику да га возим и ово је невероватно ис-
куство, нарочито кад је камион био пун, јер је у питању велика сила, нешто 
феноменално. Најтежи је онај први моменат кад грдосија треба да крене и 
када појмите да буквално седите на левом точку тог “чудовишта” од 400 тона. 
Тај моменат кад се покрене, та снага, задивљујућа је!  Љ. А.

искоришћење износи 82, а сигу-
ран сам да ће бити бар 83 про-
цента – рекао је Спасковски и 
додао да у „Церову“ има 150 ми-
лиона тона руде у којој је просе-
чан садржај бакра 0,34 одсто, те 
да ће он радити најмање 30 година 
и то са знатно мањим трошко-
вима производње. – Најважније 
од свега, можда, јесте што 

ревитализација „Церова“ отвара 
врата запошљавању, па ће овде 
радити 153 нова радника, а пред-
ност ће имати мештани оближњег 
Кривеља. Тврдим да у том селу 
за око три месеца неће бити неза-
посленог детета – оценио је први 
човек Басена Бор.

Г. Тончев Василић.

Мери Ворлик, aмбасадорка САД:
Одушевљена сам Бором

- Успели сте да потпуно преокренете 
финансијску слику РТБ-а и да за релативно 
кратко време остварите велики напредак у 
пословању. Посебно ме радује чињеница да 
ће изградња нове топионице, која је важна и 
за компанију али и са становишта заштите 
животне средине, допринети већем напретку 
РТБ-а.

Импресионирана сам новим садржајима у 
Бору, хиподромом, скејт и аква-парком, а по-
себно ме радује снажна приврженост развоју 
и напретку града и региона коју су показали 
лидери Рударско-топионичарског басена и општине Бор.
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РТБ. – Пола године рудари борске 
Јаме даноноћно су радили тунел или, 
како они то стручно зову, нископ, на 
дубини од 650 метара. Ходник дуга-
чак 800 метара повезао је XV хоризонт 
са XVII, обезбедио боље проветравање 
на радилишту у рудном телу „Т“, при-
ступни пут ка муглама „Т1“ и „Т2“, где 
ће откопавање почети крајем године, али 
је, што је најважније, отворио и прилаз 
најперспективнијем басенском лежишту. 

- Створили смо предуслове за 

експлоатацију „Борске реке“, ле-
жишта које има 500 милиона тона 
руде. Тај тунел је, уствари, пут 
ка сигурној будућности подземне 
експлоатације у наредних 50 година 
– изјавио је генерални директор РТБ-а 
Благоје Спасковски. Њиме је, како је 
објаснио, обезбеђен и приступни пут за 
откопавање руде бакра из мугли „Т1“ и 
„Т2“, а ту ће производња почети крајем 
године. – Средином наредне начећемо 
капу „Борске реке“, да бисмо већ 

Отворен пут ка најперспективнијем басенском лежишту

Коп „Велики Кривељ“ добио још један велики багер

Нове цистерне на површинским коповима у Бору и Мајданпеку

КОП КРИВЕЉ. – Још један првокласни див, 
хидраулични багер марке „komatsu“, од тринаестог 
јуна помагаће свом две године старијем „колеги“ 
да што пре раскрију четврти захват кривељског 
копа и откопају до краја године 25 милиона тона 
јаловине. То је, уз производњу 10,6 милиона тона 
руде, рекорд који у тридесетогодишњој историји 
рудника није забележен.

-Овај багер спада у највеће утоварне машине 
у Европи. Кошта четири милиона евра, тежак 
је 400 тона и може годишње да оствари 15 ми-
лиона тона ископина. Запремина кашике му је 
22 метра кубна, што значи да „у цугу“, може 
да захвати чак 50 тона! Овако моћна машина 

придружиће се претходној која је купљена 
2010. и до краја године радиће на раскривању 
четвртог захвата површинког копа „Велики 
Кривељ“ – казао је управник Видоје Адамовић. 

Све рударске машине које је менаџмент Ру-
дарско-топионичарског басена Бор за “Велики 
Кривељ”, „Јаму“ и “Мајданпек” набавио у периоду 
2009-2011. година вредне су 76 милиона евра, а 
плаћене су из сопствених и средстава инвестицио-
них кредита. Захваљујући новој рударској опреми 
у РТБ-у је, рецимо, прошле године уклоњено 
близу 29 милиона тона раскривке, што је четири 
пута више него 2008., а откопано је 58% више руде 
и дато 40-ак одсто катодног бакра више него пре 
четири године.   Г. Т. В.

РТБ БОР. - За разлику од ранијих година, 
овога лета на транспортним путевима на повр-
шинским коповима Рудника бакра Бор и Руд-
ника бакра Мајданпек више нема прашине јер 
три нове цистерне поливају путеве водом и 
олакшавају рад и рударима и рударским ма-
шинама. Већ недељу дана три нове цистерне 
белоруске производње, марке „белаз“, раде 
на површинским коповима „Велики Кривељ“, 

„Церово“ и Рудника бакра Мајданпек. Свака 
бригада има по два обучена возача нове ци-
стерне који су, уједно, и возачи тешких ками-
она. Они у све три смене само на површинском 
копу „Велики Кривељ“ одржавају 15 киломе-
тара транспортних путева.

И док све рударке машине на површинском 
копу „Велики Кривељ“ и на несносној врућини 
нормално и непрекидно раде, нова цистерна 

полако полива водом транспортне путеве 
и ствара један од важних летњих услова за 
рад. Прави паузу само 15-20 минута док се 
пуни водом. Запремина њеног сандука је 32 
метра кубна и три пута је већа него класичне 
цистерне за поливање улица. Опремљена је 
млазницама, воденим топом који баца млаз 
воде 60 метара и цревом дужине 10 метара. 
Осим за поливање транспортних путева, ова 
цистерна се користи и за прање рударске 
механизације, а може и за гашење пожара. 
Кошта 315 хиљада евра. „Колико нам значи 
по овој врућини – вреди сваки евро уложен 
у њу“, задовољни су рудари на површинском 
копу „Велики Кривељ“. Слично искуство 
имају и рудари на коповима Рудника бакра 
Мајданпек и „Церово“. М. М.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА. - У три средње 
стручне школе и у гимназији у Бору за упис 
у први разред има 590 места. У првом упис-
ном року нису попуњена сва места. Радује, 
међутим, податак да је интересовање за рудар-
ска занимања веома велико. На четворогодишње 
школовање за занимање рударски техничар упи-
сано је 30 ученика, а на трогодишње, за занимање 
рудар у подземној експлоатацији и руковалац 
механизацијом у површинској експлоатацији, 
пет преосталих слободних места (од 30) сигурно 
ће бити попуњено у другом уписном року.

Ово је тек друга генерација уписаних „рудара“ 
још од 2002. године. Прва је, као и ова, уписана 
прошле године на иницијативу РТБ-а Бор. Међу 
уписанима, осим из Бора и околине, има ученика 
из Сокобање, Зајечара, Мајданпека, Жагубице... 

Свршени основци све више се опредељују за 
рударска занимања јер је школовање добро орга-
низовано у сарадњи са Басеном Бор - за смештај 
ученика има места у студентском дому у Бору, 
лакше се долази до посла у овој струци и плате 
рудара из године у годину постају све боље.

М. М.

NADOmAK „BORSKE REKE”

DIvOvSKIm KORAcImA DO REKORDA

Тунел дугачак 
800 метара отвара 
прилаз лежишту које 
има 500 милиона тона 
руде за експлоатацију 
у наредних 50 година. - 
Обезбеђен и приступни 
пут за откопавање руде из 
мугли „Т1“ и „Т2“, односно 
производња до 700 тона бакра 
месечно. – Пробијање нископа 
трајало шест месеци, а извели су 
га, без помоћи са стране, рудари 
борске Јаме

lAK[E BEz PRA[INE

vElIKO INtERESOvAWE zA RUDARSKA zANImAWAУ Техничкој школи у Бору

2014. ушли у утробу лежишта. До тада 
ћемо, са бакром из рудног тела „Т1“, 
повећати производњу у „Јами” на око 
700 тона месечно, а када почнемо да 

„скидамо“ капу „Борске реке“, ме-
сечна продукција у „Јами” прелазиће 

хиљаду тона бакра у руди – сигуран је 
Спасковски.

Комплетан посао за шест месеци 
обавили су басенски рудари без помоћи 
са стране.

Г. Тончев Василић

Хилдегард Гацек, председница EBRD:

Повољна пословна клима
-Процес реструктурирања РТБ-а 

одвија се веома добро и биће убрзо завршен, 
а инвестиције које су овде паралелно 
започете резултираће изузетном про-
изводњом коју ће РТБ остваривати. 
Све то утицало је на повољну климу и 
преговоре о укључивању EBRD у даље 
инвестирање у РТБ.
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JO[ JEDNA DONAcIJA BASENA 
BOlNIcAmA U BORU I mAJDANPEKU

РТБ Бор и у „Бици за породилишта“

Још један симбол града бакра

РТБ. – На лањски Ви-
довдан (не случајно, јер 28. 
јун је и Дан топионичара) 
ископана је прва кашика 
земље на тек рашчишћеном 
простору у кругу Топио-
нице и тиме симболично оз-
начен почетак изградње мо-
дерне линије топљења бакра 
у Бору. После тачно годину 
дана поново смо се обрели 
на истом месту које више 
није ни налик некадашњем 
– у међувремену претворено 
је у градилиште где, као у 
кошници, све ври од људи 
и механизације. По речима 
Драгана Маринковића, 
директора Пројекта 
реконструкције топионице 
и изградње нове фабрике 
сумпорне киселине, у ми-
нулих 365 дана много је 
урађено, пре свега, у при-
преми пројектне техничке 
документације, обезбеђењу 
одговарајућих дозвола и 
сагласности а, истовре-
мено, послови су интен-
зивно развијени. Пројекат је, 
како се сликовито изразио, 

„изашао” из темеља. Не 
цео јер има много објеката, 
али општа оцена гласи – 
грађевински радови су при 
крају и ускоро ће почети мон-

Годину дана након почетка изградње „нове топионице”

tEmEqI zAvR[ENI, 
PO^IWE mONtA@A

Д. Маринковић: „У минулих 365 дана много је урађено у припреми 
пројектне техничке документације, обезбеђењу одговарајућих дозво-
ла и сагласности а, истовремено, послови су интензивно развијени”. – 
Д. Јовановић: „На обострано задовољство желимо да завршимо овај 
пројекат на време, у оквирима буџета, и да се покрену планирани ка-
пацитети производње бакра, јер ће и Бору, а и Србији, бити боље”

БОР. - На раскрсници улица „Зелени булевар“ и „Николе Пашића“ Борани су 
добили још један, седми по реду, кружни ток. Централни део најновијег кружног 
тока обележен је натписом „1903.“, што подсећа Боране и све оне који дођу у град 
бакра да је те године отворен Борски рудник.

Свечаном отварању седмог кружног тока, 30. јуна, осим грађана Бора прису-
ствовали су и мотористи, учесници традиционалног међународног мото скупа који 
већ пету годину на Борском језеру успешно организује борски Мото клуб „East 
bikers“.

-Бор се интензивно гради и из дана у дан добија ново лице, али још важније 
од тога је што добија и насмејана лица својих грађана - истакао је генерални ди-
ректор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски и замолио мо-
тористе да вожњом, турирајући своје моторе, практично отворе седми кружни ток 
и у својим местима сведоче о Бору као граду будућности. М. М.

БОР. – Рударско-топионичарски басен Бор је још једном у пракси показао и 
доказао да га оправдано краси епитет друштвено одговорне компаније. У оквиру 
акције „Битка за бебе” Фонда Б92, која овога пута има за циљ опремање породи-
лишта у Србији виталним уређајима, обезбеђена су два реанимациона стола болни-
цама у Бору и Мајданпеку, као и лампа за фототерапију. Генерални директор Басена 
Благоје Спасковски, заједно са др Драганом Стојадиновићем, директором бор-
ског Здравственог центра, 26. јуна, поносно је поставио плочицу са логотипом ком-
бината бакра на ове савремене апарате. 

-Све ово чинимо само са једним циљем - да грађанима Бора створимо што 
боље услове за лечење и скратимо пут ка Београду или Нишу, да би то исто тамо 
обавили. С обзиром на то да поседујемо квалитет медицинских стручњака да 
могу опслуживати сву ову апаратуру, определили смо се да материјално помог-
немо. Ово није последње, идемо даље и, ако Бог да, овај медицински центар 
ће бити један од бољих у региону, а можда и Србији – поручио је челни човек 
Басена. Ј. С.

тажа опреме и челичне конструкције. 
-У топионици су завршени 

темељи парне сушнице, флеш-пећи 
и резервоара расхладне воде. Ових 
дана се очекује бетонирање плоче 
на висини од 5,2 метра. „Изашли” 
смо из земље и сад идемо у висину 
(тај објекат сеже преко 40 метара). 
Урађени су ископи за котао-утилиза-
тор и електрофилтер, а следи израда 
темеља за те објекте, као и за ко-
мандну собу. Када је реч о фабрици 
сумпорне киселине, тамо су завр-
шени сви ископи и темељи за главну 
област на којој се налази контактни 
котао и где је „срце” фабрике. Овде 
се увелико припремају за почетак 
монтаже опреме на тим објектима. И 
производња у ФРП фабрици увелико 
је одмакла, много опреме и цево-
вода је урађено и пре планиране ди-
намике. По најавама SNC Lavalina, 
очекујемо да ћемо већи део опреме 
завршити до краја ове године - на-
глашава Маринковић. 

-Углавном радимо велике 
пројекте (Дуванска индустрија 
у Нишу, Delta city у Београду, 

Универзијада (блок 67) и Фиат ау-
томобили Србија). Међутим, ово 
је веома специфичан посао (уско 
стручна технологија производње 
бакра) која се не гради сваког дана 
ни у свету а камоли у Србији. На обо-
страно задовољство желимо да завр-
шимо овај пројекат на време, у ок-
вирима буџета, и да се покрену пла-
нирани капацитети производње 
бакра, јер ће и Бору, а и Србији, 
бити боље. Овде је наш тим од сед-
моро људи (90 одсто су инжењери 
разних струка - грађевинци, ма-
шинци, електроинжењери). Ан-
гажовани смо као стручни надзор 
и пратимо спровођење закона Ре-
публике Србије, поготово што је 
реч о пројекту који је финанси-
ран кредитом из иностранства, а и 
пројектовање и извођење радова 
је по страним прописима, углав-
ном, канадским – истакао је Дејан 
Јовановић, менаџер трошкова из 
MACE D.O.O. Београд која је, као 
специјализована фирма, задужена за 
стручни надзор Пројекта.

Ј. Станојевић

OtvOREN SEDmI 
KRU@NI tOK

Роман Вашчук, амбасадор Канаде у Србији:

Бор није чудо, већ дело
-Када смо долазили у Бор, залутали смо 

зато што наш возач није био у граду десет 
година и касније је рекао да не препознаје 
ни путеве, јер су превише лепи и без рупа 
као тада. Компанија није само ова фабрика, 
него и читав град који видно напредује и ту 
тенденцију потпуно подржавам. То није неко 
чудо, то је дело људских руку и ума, дело 
тима у РТБ-у и Бору који су наши партнери 
на пројекту “нова топионица“. Са новом 
топионицом долази и ново рођење Бора.
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ТИР. – Топионица је у јулу при-
мила 20.891 тону влажног, односно 
18.639 тона сувог концентрата бакра са 
3.463 тоне „црвеног” метала (највише 
је допремљено из Флотације „Велики 
Кривељ” - 1.971, из Флотације РБМ-а 
815 и из Флотације Бор 676). Прерађено 
је 24.028 тона шарже и произведено 
4.343 тоне анодног бакра, што је највећа 
месечна продукција у претходне три 
године. Због тзв. еколошких застоја и 
цурења котла, временско искоришћење 
топионичких агрегата износило је тек 
92 процента. Радили су конвертори број 
један и три, док се на „двојци” рекон-
струише расхладна комора са димохва-
тачем (треба да се заврши до половине 
септембра), а у рафинацији пламена 
пећ број један. Прошли месец је карак-
теристичан и по томе што је, како нам 
је рекао Бобан Тодоровић, директор 
ТИР-а, претопљена и 1.251 тона хладног 
материјала. Смањене су залихе бакро-

носног материјала у конверторској хали 
који је настао пражњењем пећи током 
априлског ремонта, као и 220 тона ба-
карних блокова за „трећа лица”. 

Електролиза је са 352 ћелије „пра-
тила” допрему анода из Топионице и 
завршила месец билансом од 2.840 тона 
катодног бакра и 3.000 тона анода на за-
лихама. У складу са јулским резултатима, 
планирано је да августа произведња до-
стигне 3.410 тона катода. 

ФБЖ је дала 800 тона дипформинг 
жице. У Ливници бакра и бакарних 
легура радила је само фазонска ливница. 
Ремонтована је линија бронзе и она би 
требало да поново крене у другој поло-
вини септембра. Фабрика сумпорне ки-
селине је произвела преко 10.000 тона 
монохидрата

Главна активност у Транспорту 
ТИР-а је био превоз концентрата 
бакра и отпрема сумпорне киселине. 
Највећи подбачај забележен је у пре-

Трогодишњи рекорд топионичара у јулу

Полако, али сигурно расту количине ископина на кривељском копу

Планирано комплетно реновирање стадиона „ФК Бор“

КОП КРИВЕЉ. - На површинском копу 
“Велики Кривељ” јула је уклоњено више јаловине 
него јуна и тај рекорд оборен је новим месечним 
рекордом за ову годину. Управник копа Видоје 
Адамовић се нада да ће се у августу наставити 
овај тренд и достићи два милиона тона, мада је 
годишњим планом за август зацртано 2,585 ми-
лиона тона. Међутим, у том плану, по управнико-
вим речима, рачунало се на стари багер „марион 4“ 
који је у међувремену отишао у старо гвожђе због 
пречестих кварова. Накнадна бушења и минирања 
у кречњачком масиву „Четвртог захвата“, која су 
захтевала померање багера и добро чишћење 
терена да би пришле бушилице, такође су одузи-
мала време и смањивала утоварне капацитете. Ис-

товремено, на оба нова багера у новом захвату об-
учавани су млади руковаоци, што је такође успо-
равало посао. Ипак, кључни разлог што план на 
јаловини није остварен јесте недостатак још једне 
утоварне јединице и он ће се осећати све док се 
не сиђе у мекше делове захвата и нови багери раз-
махну.

Са циљем да августа уклоне више од два мили-
она тона јаловине кривељски рудари ће настојати 
да елиминишу све што их кочи. План за руду 
је исти као у јулу, он је 880.000 тона са 0,249% 
метала, што је 2.125 тона бакра у руди. План за 
јаловину су већ поменута 2,585 милиона тона, тако 
да би укупне ископине требало да буду 3,465 ми-
лиона тона.  Љ. А.

БОР. – На заједничкој седници 
Скупштине и Управног одбора Рудар-
ско-топионичарског басена Бор чланови 
оба тела донели су одлуку о комплет-
ном реновирању и доградњи стадиона 
Фудбалског клуба „Бор“. За планирани 
посао, у који ће бити уложено 200 мили-
она динара, већ је обезбеђено 90 мили-
она, а остатак ће заједнички обезбедити 

РТБ Бор, локална самоуправа и Ми-
нистарство спорта којем је већ упућен 
захтев и чека се потврдна одлука. Толико 
коштају и слични спортски објекти у 
Зајечару, Лучанима, Ужицу... 

За 50 година најстарији фудбал-
ски стадион у Бору толико је оронуо да 
готово нема услова ни за тренинге и утак-
мице, ни за публику. Зато је планирано 

IzlIlI 4.343 
tONE ANODA!

NOvI mESE^NI REKORD NA JAlOvINI

UlAgAWE U SPORtSKU 
tRADIcIJU

да се изгради стадион са свим пратећим 
садржајима – главни и помоћни терен, 
осветљење, семафор, свлачионице, ку-
патила, трибине са четири и по хиљаде 
места за седење, 1. 500 метара квадрат-

них са ложама... Очекује се да ће нови 
стадион бити и профитабилна установа, 
да делом финансира сам себе.

М. М.

Одлуку донели чланови Скупштине и Управног одбора РТБ-а Бор. – За 
реновирање потребно 200 милиона динара. – Средства обезбеђују РТБ 
Бор, локална самоуправа и Министарство спорта

возу пламенопећне шљаке до борске 
флотације, па ће то морати да се по-
прави бољом координацијом између 
ова два басенска погона. У Енергани 
се припремају за зимски период и на-
редну грејну сезону (санација котлова 
пет, шест и седам тече по плану), као и 
за оспособљавање система Бељевинска 

река (чишћење базена од муља и грања, 
сревисирање пумпи). 

Ради веће заштите радника, током 
летњих месеци у свим погонима ТИР-а 
обезбеђен је довољан број расхладних 
уређаја и аутомата са водом. 

Ј. Станојевић

Уклоњено 1,8 милона тона, а рудари ће августа настојати да “прескоче” два милиона 
тона и што више се приближе планираној количини руде од 880.000 тона са 2.125 
тона бакра у њој

Дејан Тошић, председник РПК Зајечар

Највећи извозник
-Као највећи извозник и фирма са близу 

5.000 запослених чије су плате редовне и 
далеко изнад републичког просека, РТБ је 
и даље најзначајнија компанија у Борском 
и Зајечарском округу али, рекао бих, и међу 
водећим у Србији јер предњачи у свему!
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Здравко Чолић, певач:

Мерак је доћи у Бор
-Много људи се одселило из овог реги-

она јер је стандард дуго био лош. Бор се, 
међутим, полако „диже“ и то захваљујући 
Благоју Спасковском и људима добре 
воље поред њега, али и захваљујући 
држави која је помогла овом крају. Сада 
је, што би Босанци рекли, мерак доћи у 
овај град који је из дана у дан све лепши. 
Људи су дивни. Све ми изгледа фанта-
стично.

Јул

На борском Стрелишту „расте” нови геронтолошки центар

БОР. – Да Борани данас без 
устручавања могу да се похвале својим 
градом и лепотом његове околине, пре-
цизним урбанистичким уређењем и из-
дашним зеленилом, у очи су нам, почет-
ком јула, рекли заљубљеници у двоточ-
каше који су у град бакра дошли из свих 
крајева Србије на традиционални мото 
скуп. Сви, а било их је преко хиљаду, го-
ворили су углас да су одушевљени Бором, 
Борским језером и РТБ-ом, који им је 30. 
јуна отворио врата јамског кафића, 400 
метара под земљом. Тамо доле, чули су 
се различити коментари. „Је л’ знаш, бре, 
ти да је Бор к’о Филаделфија у односу 

на многе градове у Србији!“ – говорио 
је с одушевљењем моториста из Трсте-
ника. Једна Књажевчанка поновила 
је и пред камерама борске телевизије 
оно о чему је ћућорила са колегини-
цом мотористкињом док је разгледала 
кафић: „Дивно је, ово се речима не може 
описати. Баш сам изненађена свиме што 
сам видела. Свака част Боранима, руда-
рима и посебно РТБ-у!“ 

Рударско-топионичарски басен 
је сам по себи обележје Бора и свима 
прва асоцијација за причу о граду на 
истоку Србије. Бор је одувек био пуп-
чаном врпцом везан за рудник и слика 

и прилика ситуације у Басену. Или об-
ратно, сасвим свеједно. Нема места 
чуђењу јер град се и родио због рудника. 
Прођете ли данас Бором, на ту нераски-
диву везу ће вас на сваком кораку подсе-
тити „Рудар“, „1903.“, „Фрања Шистек“, 

„Ђорђе Вајферт“, „Пера Радовановић“, 
„Грумен руде“ и „Конвертор“ - седам 
симбола рудника и града. Кажу да их 
је седам зато што је толико и кружних 
токова у граду. Неке, међутим, та бројка 
асоцира на рударски хлеб са „седам 
кора“. Други, пак, тврде да их је толико 
због поделе града на „километре“ којих, 
ето, опет има седам. Било како било, 

чињеница је да је у Бору све у знаку сед-
мице а, руку на срце, град одскора и из-
гледа баш као да је на лотоу добио - сед-
мицу. 

Сви симболи Бора повезани су у 
једну заједничку причу која говори о 
његовој трансформацији од рударске 
касабе до модерног индустријског града. 
У причу вас, уз добродошлицу у Бор, са 
ма које стране да долазите, уводи рудар 
који са топионичким вагонетом крај ногу 
стоји на ротирајућем постољу усред 
фино затрављеног кружног тока на рас-
крсници на „четвртом километру“. Ту 
је да вас подсети да улазите у рударски 

Година дана акције „За лепши Бор“

БОР. – На Стрелишту са кога „пуца” поглед на град свакодневно и све више 
„расте” дуго очекивани и прижељкивани Дом за пензионере и друга стара лица. Реч 
је о монтажном објекту површине 2.000 квадратних метара, са једнокреветним и 
двокреветним собама у којима ће моћи да се смести 75 особа, салом за културно-
забавне садржаје (позоришне представе). Биће то најмодернији објекат такве врсте, 
најбољи у региону, са лекарском негом и другим врстама услуга. Осим за смештај, 
планиране су и просторије у којима ће корисници ручавати и организовати друшт-
вени живот, а двориште ће бити тако уређено да им пружи мир и удобност.

Још један у низу објеката у оквиру акције „За лепши Бор” гради фирма Стеко 
центар Бор. Годинама се прича о потреби постојања геронтолошког центра, а, по 
свему судећи, ускоро ће се у њега (и безбрижнију старост) уселити први станари.

Ј. С.

град, град у коме извиру српски бакар и 
злато. Успут, ка центру, пролазите поред 
уређених зелених и цветних „острва“ на 
којима се башкаре рестаурирани експо-
нати рударства и металургије, машине 
којима се „освајала“ производња „црве-
ног“ и племенитих метала. Ако сте први 
пут у Бору, вероватно ће вам застати 
дах када негде на „трећем километру“, 
усред зелене градске оазе која се пружа 
по средини највећег булевара, угледате 
и џиновски камион-дампер. Ту се данас, 
поред бројних туриста, фотографишу 
и тек венчани парови са неким посеб-
ним гуштом. Ваљда зато да би им љубав 
довека била велика и јака као машина 
коју желе поред себе у кадру. 

Недалеко од дивовског камиона, на 
путу ка центру града, сачекаће вас још 
један кружни ток (недавно пуштен у 
саобраћај), а на њему и табла са натпи-
сом „1903.“ То је година када је у Бору 
почела производња бакра захваљујући 
двојици великана на чије ћете спо-
менике мало даље наићи. Најпре ће 
вас, са следећег кружног тока „поздра-
вити“ Фрања Шистек, чешки рудар-
ски инжењер, проналазач и први дирек-
тор борских рудника, а потом, на круж-
ном току у старом центру града, Ђорђе 
Вајферт, човек који је открио Борски 
рудник и Бор, дакле, човек због кога се 
више од 100 година на овим просторима 
преврћу брда у потрази за бакром. 

Ако се, идући даље, упутите ка 
управној згради РТБ-а Бор, неми-
новно ћете проћи поред кружног тока 
у чијем се средишту налази споменик 
Злоћанину Петру Радовановићу, рудару 
Сењског рудника и радничком трибуну. 
Ако ли после „Вајферта“ идете удесно, 
код Зелене пијаце чека вас шести 
кружни ток и на њему топионички кон-
вертор, симбол металургије са којом је 
рударство у Бору нераскидиво повезано. 
Конвертор је, кажу, ту и као подсећање 
на скори прелазак на нову технологију 
топљења бакра, ону која ће Бору вратити 
небо из 1903. године.

На крају, али и на почетку (на 
првом кружном току на који наила-
зите ако у Бор долазите новим николи-
чевским путем), на спомен-постољу је 

грумен руде бакра. Грумен око кога су 
се окупљале и окупљаће се генерације 
и најразличитије нације. Један је, дакле, 
на уласку у Бор из правца Николи-
чева, а други краси прилаз генералној 
дирекцији борског комбината бакра.

Као круна свих обележја Бора, на 
згради Дома културе поносно стоји и 
све њих надгледа птица феникс - симбол 
поновног рађања града из пепела, у 
који су га умало претворили покушаји 
приватизације РТБ-а. Феникс је ту да 
покаже снагу и бесмртност борског ги-
ганта захваљујући којем је и Бор, како 
рече моториста с почетка ове приче, 
данас поново „Филаделфија, бре!“ 

Г. Тончев Василић

zA BEzBRI@NU StAROSt

Нови спортско-рекреативни комплекс

Споменик Ђорђу Вајферту у старом центру града

gRAD PONOvO RO\EN
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РТБ. – У добром расположењу, по 
сопственом признању, јер су резултати 
компаније у свим сегментима бољи од 
прошлогодишњих за 20 одсто, гене-
рални директор РТБ-а Благоје Спа-
сковски изјавио је трећег августа на 
конференцији за новинаре да је, поред 
оверених резерви које Басену гарантују 
производњу бакра у наредних 50 година, 
на локалитету „Кривељски камен“ и зва-
нично установљено нових 30 милиона 
тона руде. Нове резерве свакако су, како 
је рекао, додатна гаранација за успешно 
пословање компаније, будућност рудар-
ства на овим просторима, нова радна 
места и већу социјалну сигурност.

-У последње три и по године у 
РТБ-у је откопано 30 милиона тона 
руде, а толико је недавно и откривено 
код „Кривељског камена“. Геолошки 
посматрано, то није коначна про-
цена јер очекујем да до краја следеће 
године „заокружимо“ циклус на близу 

100 милиона тона нове руде! Нова 
руда је чак богатија од ове коју смо 
досад експлоатисали, а имамо срећу 
да је откривена малтене на самој 
површини, што значи да ће њен однос 
са раскривком бити веома повољан, 
а цена коштања производње много 
јевтинија – казао је Спасковски на 
конференцији за новинаре уприличеној 
поводом Дана компаније и Дана рудара 
Србије.

Седмомесечна производња у Басену, 
како је навео, готово у свим елемен-
тима је премашила лањску. Досад је от-
копано преко осам милиона тона руде и 
уклоњено 18 милиона тона расркивке, а 
2011. је, како се чуло, у ово време било 
остварено 6,8 милиона тона руде и 14 
милиона тона јаловине. Такође, за седам 
месеци ове године дато је 23.000 тона 
бакра у концентрату, док је минуле у 
истом периоду произведено 19.000 тона.

Поред производних резултата који 

Са конференције за новинаре поводом Дана РТБ-а и Дана рудара Србије

Захтев награђених рудара Влади Србије

Још један спортски објекат у Бору

БОР. – Најбољи рудари 
српских рудника окупили су се 
6. августа у реновираном хотелу 
„Језеро“ на Борском језеру да обе-
леже свој празник, Дан рудара 
Србије. Дочекали су их домаћин 
Благоје Спасковски, гене-
рални директор Рударско-топи-
оничарског басена Бор, председ-
ник Владе Србије Ивица Дачић 
и министри Милан Бачевић и 
Млађан Динкић. 

На централној прослави Дана 
рудара Србије Милан Бачевић, 

министар природних ресурса, ру-
дарства и просторног планирања, 
осамнаесторици рудара из руд-
ника у Србији, међу којима су и 
по двојица из Рудника бакра Бор и 
Рудника бакра Мајданпек, уручио 
је признања и награде (ручне ча-
совнике) за допринос развоју ру-
дарства.

-И ова свечаност је доказ 
колико поштујемо ваше напоре 
да Србији буде боље, али уједно 
је и доказ да желимо да вам по-
могнемо да радите и живите 

у бољим условима – обратио 
се рударима министар Милан 
Бачевић.

У име на гра ђе них рудара за-
хва лио се Све та Ива новић, ру дар 
у руднику „Ле це“:

- Рудар је срећан када има 
организовану производњу, 
до  б ре услове за рад и када може 
сво јим радом добро да заради. 
Тада је спреман да обара 
рекорде. Влада треба да чује 
глас рудара, а министри треба 
да имају више слуха за раднике. 
Не тражимо много – само да 
радимо и да зарадимо.

Генерални директор Басена 
Благоје Спасковски награду 
„Инжењер Шистек“, највише 
признање РТБ-а Бор за допринос 
развоју компаније, уручио је: маги-
стру економских наука Милинку 
Живковићу (РТБ Бор Група), ди-
пломираном инжењеру рударства 
Јовици Радисављевићу (РББ), 
дипломираном инжењеру машин-

ства Неђељку Чавићу (РБМ) и 
дипломираном инжењеру машин-
ства Радету Проловићу (ТИР).

Прослава Дана рудара Србије 
и Дана Рударско-топионичар-
ског басена Бор завршена је 
целовечерњим програмом у ам-
фитеатру испред Дома културе, уз 
ватромет. За добро расположење 
Борана побринули су се џез ор-
кестар „Mambo stars“ и Ана 
Бекута у пратњи оркестра Мише 
Мијатовића. М. М.

БОР. - Поводом Дана рудара у Бору 
је отворен још један спортски објекат 
првенствено намењен младима за спорт 

и рекреацију. У спортском комплексу 
где су Спортски центар, балон сала, 
скејт-парк, стадион Фудбалског клуба 

REzERvE zA JO[ BOqE POSlOvAWE

DA SE glAS RUDARA vI[E ^UJE

NOvA KARtINg StAzA
„Рудар“, хиподром и аква-парк отворена 
је и картинг стаза са лавиринтом у сре-
дини.

Нову картинг стазу првом вожњом 
отворили су координатор пројекта Ми-
линко Живковић и директор То-
пионице и рафинације бакра Бобан 
Тодоровић.

Картинг стаза и лавиринт изграђени 

су средствима донатора, РТБ-а Бор и 
Скупштине општине Бор. Стаза је ду-
гачка 350 и широка седам метара. Лави-
ринт у средини, изграђен од старих гума 
рударске механизације из погона Басена 
Бор, намењен је најмлађима за игру, а, 
уједно, повећава и сигурност стазе. 

М. М.

му, како се изразио, уливају храброст, 
Спасковском „ветар у леђа“ дају и 
финансијски резултати, за које тврди да 
ће бити бољи од прошлогодишњих бар 
за 20 одсто. 

Комбинат бакра, додао је Спа-
сковски, главни је ослонац и покретач 
привредних активности у региону и 

најзначајнија карика у бакарном ланцу 
Србије, која држави доноси неколико 
стотина милиона долара годишње. У 
последње три године уредно измирује 
све текуће обавезе према држави и 
партнерима и тачно „у дан“ плаћа не 
мале обавезе за струју, нафту и остало. 
Упоредо са текућим обавезама према 

држави и партнерима, РТБ Бор редовно 
исплаћује зараде запосленима (просечна 
нето плата износи 62 хиљаде динара), а 
измирује и све обавезе из кредитних 
задужења по основу инвестиционог ци-
клуса у рударство и металургију. 

-Мој циљ је да новом рудар-
ском опремом у наредном периоду 

производњу са 48.000 тона бакра у 
концентрату годишње повећавамо на 
70.000, па 75.000 и 80.000 тона. У ме-
талуршком делу наредни задатак је 
изградња флотације шљаке, а одмах 
затим и фабрике за пречишћавање от-
падних вода – закључио је Спасковски.

Г. Тончев Василић

Милинко Живковић, Јовица Радисављевић, Неђељко Чавић и Раде Проловић

Руководство компаније пред новинарима

Веран Матић, председник УО Фонда Б92

РТБ помаже здравству
-За мене је увек идеално када имамо 

ситуацију каква је у Бору, где постоји ло-
кална компанија која жели да помогне 
локалној здравственој установи. То је 
јако битно и РТБ је пуно учинио купови-
ном два инкубатора.
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Хотел „Језеро“ поново ради

РТБ. – Да је рударство заиста 
један од приоритета у раду нове Владе, 
као што се могло чути у његовом ек-
спозеу, премијер Србије и министар 
унутрашњих послова Ивица Дачић 
потврдио је доласком у град бакра и 
злата, на свечаност поводом Дана рудара 
Србије и Дана РТБ-а Бор, шестог авгу-
ста. Он је, са министрима финансија и 
привреде Млађаном Динкићем и при-
родних ресурса, рударства и просторног 
планирања Миланом Бачевићем, посе-

тио Бор који је ове године био домаћин 
најбољим рударима Србије јер је цен-
трална републичка прослава овог праз-
ника одржана управо у граду бакра. 

Након разговора са менаџментом 
РТБ-а, премијер и министри су у 
пратњи генералног директора Благоја 
Спасковског разгледали градилишта 
нове фабрике сумпорне киселине и то-
пионице, и у старом металуршком делу 
присуствовали ливењу анода. - По-
кренут је инвестициони циклус од 
око 250 милиона евра, ту у близини 
су и стране компаније које раде, па 
нећемо дозволити да се све то уруши. 
Напротив, треба улагати у даљи 
развој, не само овог басена, већ и у 
ревитализацију других фабрика које 
се ослањају на њега. Добро пословање 
РТБ-а јесте велика компаративна 
предност, а он треба да помогне и 
другим предузећима у Србији да се 
опораве – изјавио је премијер Србије 

Ивица Дачић.
Mинистар финансија и привреде 

Млађан Динкић рекао је, између оста-
лог, да ће Влада Србије учинити све да 
у наредном периоду побољша услове 
рударења. – Свуда у Србији, где 
постоје природни ресурси, морамо 
да урадимо оно што смо пре три 
године, покретањем инвестиционг 
циклуса, урадили у Бору. Али, осим 
унапређења рударства, треба помоћи 
и прерађивачкој индустрији у метал-

ском комплексу која користи произ-
воде РТБ-а и других српских рудника. 
Ускоро ћемо, зато, са менаџментом 
Басена разговарати о томе како да 

Премијер и ресорни министри на Дан РТБ-а поручили:

RUDARI POKRE}U SRBIJU!

српски прерађивачки капацитети 
буду ефикаснији, да се што више го-
тових производа извози и како да по-
кренемо нека пропала предузећа која 
се базирају на производима од бакра, 
а која су због лошег управљања или 
лоше приватизације у претходном пе-
риоду потпуно запуштена – казао је 
министар Динкић. 

Министар је истакао да ће у на-
редном периоду учинити све да убрза 
градњу топионице и нове фабрике сум-
порне киселине у Бору. Сви послови 
требало би да буду завршени у року 
како би Борани почетком 2014. године 
имали свеж ваздух и чисту околину. Они 
су, како је нагласио, заслужили да имају 
добру производњу, али производњу која 
неће загађивати животну средину.

Mинистар природних ресурса, ру-
дарства и просторног планирања 
Милан Бачевић подвукао је да ће ком-
плетна Влада Србије, а не само ре-

сорна министарства, помоћи Басену у 
остваривању прихода каквих, како је 
рекао, на другим местима у Србији нема. 

- Из разговора са менаџментом уве-
рили смо се са колико амбиција РТБ 
улази у нови развојни циклус. Басену 
Бор и рудницима који су у његовом 
саставу ћемо, зато, пружити сву не-
опходну помоћ у стварању услова за 
проширивање истражних радњи на 
целу Србију да би се видело на којим 
се то све локацијама у земљи налази 
руда која би могла да се прерађује у 
Бору. Циљ је да из Бора пут светског 
тржишта не одлази само бакар у из-
ворном облику, већ да се новим тех-
нолошким процесима и производњом 
готових производа, од исте количине 

„црвеног“ метала оствари много већи 
приход. Јер, замајац развоја целе ис-
точне Србије је управо овде у Бору! – 
истакао је Бачевић. 

Не кријући задовољство што су 
у Бору, на Дан рудара Србије и Дан 
компаније, најважније личности у 
Влади Србије и што постоји пуна под-
ршка свему што је досад урађено у 
РТБ-у, генерални директор борске 
компаније Благоје Спасковски је 
рекао: - РТБ не може од Владе само 
тражити стварање амбијента, кре-
дите, паре итд. Он мора „окренути 
плочу“ и почети да враћа. Морамо 
помагати отварање нових рудника 
у Србији и покушати да ово о чему 
су премијер и министри говорили, а 
везано је за оживљавање комплетне 
прераде Србије, спроведемо у дело. 
Тај циљ је Влада поставила мени и 
менаџменту и ја морам обећати да ћу 
то испунити – казао је Спасковски.

Г. Тончев Василић

KvAlItEt PRIvlA^I gOStEБОРСКО ЈЕЗЕРО. – После успешног 
реновирања хотел „Језеро“ на Борском језеру и зва-
нично је (18. августа), после десет година паузе, 
отворио врата посетиоцима. Гостима су, осим 
угоститељско-ресторанских услуга, на располагању 
освежени спортски терени, забавни парк, играоница 
за младе, а очекује се изградња балон сале и аква-
парка. За наредну летњу сезону предстоји опремање 
плаже на Борском језеру са свим садржајима (тушеви, 
барови, спортови на води...).

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

„Језеро“. 
Одговорни у хотелу „Језеро“ и РТБ-у Бор већ су у 

преговорима са многим агенцијама које би могле да 
буду промотери хотела и борског туризма. М. М.

Душан Ковачевић, академик и драмскu писац

Бор је путоказ за друге градове
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 гра-
дови доведу у ред јер Србија стварно тужно из-
гледа. Та одговорност према минимуму есте-
тике 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.

Премијер, министри и домаћини на градилишту фабрике сумпорне киселине

Премијер Србије Ивица Дачић стиже на прославу Дана рудара
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РТБ. - Упркос чињеници да је 
просечна цена бакра на берзи у првој 
половини ове године била 10 одсто 
нижа од остварене у 2011., Рударско-
топионичарски басен Бор забележио 
је позитиван резултат из текућег 
шестомесечног пословања од преко 
17 милиона долара. То је, како каже 
заменица генералног директора Басена 
за економска питања Мирјана Антић, 

резултат текућих активности борске 
компаније, производње и продаје фи-
налних производа у овој години, али и 
праћења и контроле трошкова свих еле-
мената који чине цену коштања. 

-То апсолутно значи да је РТБ 
Бор у стању да, поред уредног 
сервисирања немалих обавеза из 
пословања, редовно измирује и 

оне по основу кредитног задужења 
компаније за рударску опрему, 
реконструкцију флотација и пројекат 

„нова топионица“. Примера ради, 
Басен је у последње две године, у 
оквиру великог инвестиционог 
циклуса који се реализује на свим 
фронтовима компаније, потрошио 
230 милиона евра. Седамдесет одсто 
тог новца отпада на кредите, а 30 

процената, односно 75 милиона 
евра, финансирано је из сопствених 
средстава – каже Антићева. Сигурна 
је, зато, да ће Басен пословну 2012. 
годину завршити са позитивним 
билансом из текућег пословања, а 
очекује и бољи финансијски резултат 
од прошлогодишњег који је, подсетимо, 
био у плусу 41,6 милиона долара. - С 

U PlUSU 17 
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NOvI BAgER zA „JU@NI REvIR”

РТБ бележи позитиван полугодишњи финансијски резултат

Ким Фагерлунд, Outotec
Европа с пажњом прати инвестицију у Бору

Цео свет прати сарадњу са „Бором“ 
и  реализацију пројекта реконструкције 
топионице и изградње нове фабрике 
сумпорне киселине. Убеђен сам у његов 
успех једнако као што сам сигуран да је 
код људи унутар европске заједнице, али 
и оних изван ње, порасла доза поверења у 
ово што радимо у Србији и у Бору.

ЗАЈЕЧАР. – Индустријска про-
изводња у првој половини године има 
у Србији негативан тренд, односно 
пад за 4,2 процента у односу на исти 
период минуле године. У осам градова 
Борског и Зајечарског округа привредна 
кретања су другачија и то, пре свега, 
захваљујући рударској производњи која 
је у односу на 2011. годину већа за 15,6 
одсто. Добре тенденције у рударској 

производњи, нажалост, нису пресликане 
на сектор прерађивачке индустрије, 
где је забележена мања прозиводња за 
два одсто, и производњу електричне 
енергије, која је била мања за 2,9%, 
али се непобитно може закључити да 
рударство „држи“ привреду источне 
Србије, каже председник Ре гионалне 
привредне ко море у Зајечару Дејан 
Тошић. Г. Т. В.

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

С. В.

После скоро пола века од изградње, ведри тонови црве-
не, жуте и зелене боје дају нови изглед старим згра-

дама у близини Рудника и његове управе. – 
Финансијска средства за ново рухо обезбе-

дио Рудник бакра Мајданпек. - Новац 
највећим делом утрошен, али се 

очекује наставак акције
С. В.

Нове фасаде стамбених зграда у Мајданпеку

Окончана монтажа још једног „комацу“ багера у РБМ-у

Рударска производња „држи“ привреду источне Србије

обзиром на кретања у производњи 
и продаји басенских производа и 
чињеницу да смо за осам месеци 
остварили 30 милиона тона ископина 
и произвели из сопствених сировина 
око 20 хиљада тона катодног 
бакра, нема сумње да ће тако бити. 
Производња је у последња два месеца 
чак знатно већа у односу на просечну 
шестомесечну јер је почео да стиже и 
први бакар из обновљеног рудника 

„Церово“.
Све то, како каже, додатно прати и 

другачија пословна политика када је 
реч о раскривци која заузима значајно 

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

Разлика између прихода и расхода 
компаније, по њеним речима, биће по-
зитивна докле год пословање прати и 
солидна цена бакра. А, свака цена већа 
од 5.400 долара по тони бакра је за РТБ 
добра цена.

Г. Тончев Василић

„RtB PREDWA^I U SvEmU”

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

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

водећим људима РТБ-а, „Outoteka“ и 
„Енергопројекта“ могу да констатујем 
изузетан напредак на пословима 
којима је пројектни век три године – 
рекао је Матлер.

Позитивној оцени сународника при-
дружио се и потпредседник Сектора за 
технолгију бакра у оквиру „SNC Lavalin“ 

групе Тим Смит. Он је, као председник 
Светске организације металурга и при-
знати стручњак, поновио да је РТБ Бор 
учинио најбољи могући избор када је 
реч о новој технологији. 

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

Рекавши да му је част што је 
„Енергопројект“ део нове будућности 

РТБ-а, Бора и Тимочког реги-
она, генерални директор Владимир 
Миловановић нагласио је да је ова бео-
градска фирма за потребе пројекта анга-
жовала 250 људи, од тога 60 инжењера. 
– Постављени су темељи свих будућих 
процесних система за оба постројења, 
а када се и остали послови буду раз-

tEmPO RADOvA 
ODlI^AN

Вулкан Матлер, SNC Lavalin 
Поверење у менаџмент РТБ-а и Владу Србије
Обилазећи градилиште сопственим 

очима сам се уверио у добар прогрес, али и 
у то колико је нове опреме већ пристигло 
за нову топионицу и фабрику сумпорне ки-
селине. Имам пуно поверење у менаџмент 
РТБ-а и Владу Републике Србије и сигуран 
сам да ћемо све испоручити на време и у уго-
вореном року комплетирати савремено ме-
талуршко постројење које ће у потпуности 
задовољавати еколошке захтеве. 

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

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

У исто време топионичари су од почетка године примили 133.650 тона сувог 
концентрата и произвели 25.155 тона анода, а електролизери 20.912 тона катод-
ног бакра. У поређењу са прошлом годином, у металуршким погонима је ове дато 
око две хиљаде тона катода више.

Фабрика сумпорне киселине продуковала је за осам месеци 52.836 тона моно-
хидрата, Ливница бакра и бакарних легура произвела је 304 тоне одливака, а Фа-
брика бакарне жице 5.645 тона дипформинг жице. Просечна месечна производња 
бакар-сулфата била је 90 тона, тако да је за осам месеци дато и 713 тона плавог 
камена. 

Г.Т.В.

Борд директора Пројекта „нова топионица“ једногласно оценио

У РТБ-у произведено двадесет одсто више бакра у руди

zA PEtINU BOqI NEgO lANE

вили, очекујем да ће на градилиш-
тима бити још 100 до 150 људи. 

Поруке које су упутили челни људи 
финског „Оутотека“, канадског „SNC 
Lavalina“ и београдског „Енергопројекта“ 
само су потврда онога о чему сам 
недавно разговарао са премијером 
Србије Ивицом Дачићем и министрима 
Млађаном Динкићем и Миланом 
Бачевићем, рекао је генерални директор 

РТБ-а Бор Благоје Спасковски. – Нема 
никакве дилеме да ће нова топионица 
бити изграђена на време, онако како 
смо испланирали, и то са најбољом 
светском флеш-смелтинг технологијом 
у топионици и дуплом катализом у 
новој фабрици сумпорне киселине – 
закључио је Спасковски. 

Г. Тончев Василић

Градилиште нове топионице

Градилиште нове фабрике сумпорне киселине
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Министар рударства упутио снажну подршку менаџменту РТБ-а Бор

РТБ. – Понесен утисцима из, како 
је рекао, исцрпног и искреног тросат-
ног разговора са пословодством Рудар-
ско-топионичарског басена Бор, мини-
стар природних ресурса, рударства и 
просторног планирања проф. др Милан 
Бачевић је рекао новинарима како је 
уверен да борска компанија добро ради 
јер њоме руководи способан менаџмент, 
те да су супротне информације којима је 
доскора био „бомбардован“ једноставно 
- неистините! 

Министар Бачевић је са сарадницима, 
помоћником Зораном Даниловићем и 
државним секретаром мр Томиславом 
Шубарановићем, посетио РТБ Бор 28. 
септембра, разговарао са менаџментом 
о свим актуелним питањима пословања 
борске компаније и дао му пуну под-
ршку за активности које спроводи у 
компанији. Заједно је, између осталог, 
закључено и да би РТБ Бор требало што 
пре да изађе из реструктурирања.

-Када у овим кризним временима 
неко предузеће показује тенденцију 
сталног раста и развоја, то иза-
зива подозрење недобронамерних 
људи. Данима сам био „затрпаван“ 
информацијама које су ми стизале са 
различитих адреса, а које су говориле 
супротно од онога у шта сам се на са-
станку са комплетним менаџментом 
борске компаније уверио. Зато, да бих 
умирио јавност, желим да истакнем 
да приче о криминалу не стоје уз овај 
менаџмент! Не искључујем, међутим, 
могућност да га је било, али тиме 

треба да се баве истражни органи, а 
не Влада Републике Србије ни Ми-
нистарство рударства. Сада сам и де-
финитивно уверен, јер сам видео све 
папире, да спорне приватизације које 
су се десиле у Бору ни на који начин 
нису везане за овај менаџмент ни за 
мандат људи који данас воде Басен. 
Једноставно, информације које су 
стизале до мене само су плод злих 
намера појединаца – изјавио је мини-
стар Бачевић.

Способан менаџмент
Министар природних ресурса, ру-

дарства и просторног планирања под-
вукао је да РТБ Бор има све услове за 
даљи развој јер му наруку иду при-

родна богатства, способан менаџмент 
и врло добра цена бакра на берзи. – На 
Дан рудара сазнао сам да су просечне 
плате у РТБ-у 70 хиљада динара. У 
временима кризе то је, признаћете, 
плата за сваки респект. Па, нађите ми 
у Србији само један пример да нека 
компанија запошљава 5.000 људи и да 
им редовно исплаћује толику зараду! – 
додао је Бачевић. 

Генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски је потом, захваљујући ми-

нистру на снажној подршци, обећао да 
ће РТБ Бор, уз договор са Владом Србије, 
све започете послове и инвестиције окон-
чати на време. – Драго ми је што је ми-
нистар Бачевић дошао да лично оцени 
производне и финансијске резултате 
РТБ-а, понуди помоћ Владе Србије и 
одвоји од свог времена безмало шест 
сати за састанак са менаџментом. Раз-
говарали смо о свему, „претресли“ све 
што је позитивно, подвукли оно што 
треба да се исправи и ја му, ево, јавно 
обећавам да ћемо нову топионицу и 
фабрику сумпорне киселине завр-
шити у року, паралелно развијати ру-
дарство, а Бор и Мајданпек учинити 
још лепшим градовима – казао је Спа-
сковски.

„Бор је најлепши рударски град у 
Европи“

Надовезујући се на изјаву Спасков-
ског, министар Милан Бачевић рекао је 
да је Бор данас најлепши рударски град 
у Европи. – Направили сте у граду од 
рударских експоната леп музеј под 
отвореним небом. Тога у другим дело-
вима света нема, у Србији баш нигде. 
Међутим, уместо да се тиме поносите, 
неком и то смета. Нажалост! 

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

истраживања. Нажалост, то ради 
неко други, а и у борском Институту 
и у РТБ-у постоје људи који би тај ис-

траживачки посао могли да реализују. 
Ево, ускоро ће у Мајданпеку поново 
бити покренут погон за израду злат-
ног накита и то је лепа вест. Треба по-
кренути све фабрике прераде које су 
се угасиле зато што држава раније 
није имала утицаја на то. Због тога 
смо и дошли у ситуацију да „Бор“ сада 
извози само катодни бакар и сумпорну 
киселину, а када би се само те две 
ствари претвориле у финални произ-
вод, профит би био мултипликован – 
казао је министар.

Г. Тончев Василић

РТБ има све услове за даљи развој јер има природна богатства, спо-
собан менаџмент, а прати га и врло добра цена бакра. Уверен сам 
да спорне приватизације које су се десиле у Бору ни на који начин 
нису везане за менаџмент који данас води РТБ, изјавио министар 
Милан Бачевић. - Благоје Спасковски обећао да ће РТБ Бор, уз до-
говор са Владом Србије, све започете послове и инвестиције окон-
чати на време

„BASEN DOBRO RADI, 
KRItIKUJU zlONAmERNI”

Чекајући резултате 
пројекта Светске банке

Најављујући тему за разговор са 
представницима Института за ру-
дарство и металургију, министар 
Бачевић рекао је новинарима да 
жељно ишчекује резултате пројекта 

„Регионални развој Бора“ који кре-
дитира Светска банка. – Крајем годи-
не уговорна обавеза Светске банке о 
финансирању тог пројекта – престаје. 
Очекујем резултате и знам да постоје 
проблеми. Видео сам, такође, да је 
РТБ без икаквих обавеза, у правном 
смислу, помагао тако што је квасио 
депонију са које се диже прашина. Ба-
сен нема такву обавезу, има је неко 
други и о томе ћу озбиљно разговара-
ти са представницима борског Инсти-
тута – подвукао је Бачевић.

Владимир Миловановић, генерални директор 
„Енергопројекта”

„Нова топионица” уредно се наплаћује
Нећемо изневерити указано поверење 

јер, поред уговорних, имамо и посебну оба-
везу да заједно са Басеном изградимо ново ме-
талуршко постројење којим ћемо се поносити 
и РТБ и ми, али и цела Србија. Сви пројекти 
које „Енергопројект” реализује, поготово у ино-
странству, уредно се наплаћују. Има и ту поне-
кад тешкоћа, али та кашњења нису упоредива са 
онима у Србији. На свим пројектима које радимо 
за јавна предузећа у Србији, осим на пројекту 
Топионице у РТБ Бор, кашњења су огромна. 

Благоје Спасковски и Милан Бачевић



Понедељак, 24. децембар 2012. Број 2229, страна 21 Октобар

Са 42 бушотине у овој и прошлој 
години, укупне дужине 14 киломе-
тара, на западној падини Кривељског 
камена утврђено 50 милиона тона 
рудних резерви од којих се у 30 ми-
лиона може одмах ући са површине – 
каже Трајча Тончић руководилац Сек-
тора за геологију Рудника бакра Бор.  - 
Средњи садржај бакра у руди је нешто 
изнад 0,3%, а злата око 0,1 грам по тони, 
с тим што злато у појединим бушоти-

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

Басенски геолози открили ново лежиште руде

РТБ. – Када сам дошао пре годину 
дана, овде није било ничега, само 
рашчишћен плац за изградњу. Веома 
сам задовољан да видим како све 
ово напредује. То је пројекат канад-
ске фирме „SNC Lavalin“ са њеном 
технологијом, али у њему сарађује 
са српском економијом, радни-
цима и стручњацима. То је наш 
заједнички канадско-српски пројекат, 
и то највећи пројекат индустријског 
грађевинарства у Србији. Поно-
сан сам што наша земља помаже да 
покрене ново доба и у РТБ-у. Овај 
пројекат и, рекао бих, ново рођење 

„Бора” покренуло је и рударство у 
Србији. Канада је земља рударства 
у којем и Србија има дугу историју. 
Али, имамо не само РТБ већ и друге 
рударске компаније које истражују 
у Србији, и то је сада тренд да обно-
вимо овдашње рударство - истакао је 
Роман Вашчук, амбасадор Канаде у 
Србији, другог октобра на градилишту 

нове фабрике сумпорне киселине у Бору. 
Након разговора са менаџментом Рудар-
ско-топионичарског басена Бор, Његова 
екселенција у друштву домаћина, на 
лицу места се уверио како напредује 
реализација Пројекта реконструкције 
топионице и изградње нове фабрике 
сумпорне киселине. Kанадски ам-
басадор je, иначе, први пут посетио 
Kомбинат бакра 30. септембра 2011. 

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

Благоје Спасковски, генерални 
директор РТБ-а, пожелео је Његовој 

Тим Смит (SNC Lavalin), председник Светске 
организације металурга

Флеш-технологија за будућност „Бора”
Свет и даље прихвата флеш-смелтинг као 

водећу и најбољу технологију у овој области. 
У исто време она испуњава и све захтеве  које 
РТБ има у погледу искоришћења бакра и и 
испуњења еколошких услова. Стога ми у SNC 
Lavalin групи, нарочито ја као стручњак у об-
ласти топљења, чврсто верујемо да је ова флеш-
технологија која је изабрана за „Бор” – права! 
Избор је пао на њу управо за будућност „Бора”.  

NOvA tOPIONIcA 
NOvO RO\EWE „BORA”

екселенцији добродошлицу на гради-
лиште „нове топи-
онице” коју про-
јектују и изво-
де канадски стру-
чња ци опремом и, 
пре свега, техно-
логијом. 

-Морам нагла-
сити да је ком-
плетан пројекат 
( т е х н о л о г и ј а , 
опрема и знање) 
и с к љ у ч и в о 

„SNC Lavalina“ – 
најмоћније ка-
надске, али, рекао 
бих, и једне од 
моћнијих свет-
ских корпорација 
које се баве 

инжењерингом. На питање да ли 
људи из Бора већ сада верују у 
чистије небо, одговорио бих вам да 
су „прави” људи овог града веровали 
од првог дана, а они други не морају 
веровати. Људи верују и живе у том 
убеђењу када виде овакву слику и 
овако брзо напредовање радова. Уве-
равам вас да ће, по свим проценама, 
овај део пројекта бити готов до ок-
тобра, најкасније новембра следеће 
године, односно два-три месеца пре 
рока, а топионица, зато што је елек-
троника сложенија, до краја 2013. 
Одмах после тога почећемо уходавање, 

„превезивање” и пребацивање на нову 
технологију. Значи, рокови ће бити ис-
поштовани – поручио је челник Басена.

Ј. Станојевић

Поносан сам што наша земља помаже да покрене ново доба и у 
РТБ-у. Овај пројекат покренуо је и рударство у Србији – рекао је 
амбасадор Канаде. - Компанија није само ова фабрика, него и чи-
тав град који видно напредује. То није неко чудо, већ дело људских 
руку и ума, дело тима у РТБ-у и Бору који су наши партнери – до-
дао је господин Вашчук. - Уверавам вас да ће рокови бити испош-
товани – поручио је директор Спасковски

BAKAR I zlAtO NA 
KRIvEqSKOm KAmENU

нама на периферији лежишта иде и до 
више десетина грама. – У ишчекивању 
најмодернијих бушилица за велике 
дубине. - Како је пројекат тек на поло-
вини реализације, може се очекивати 
најмање још толико руде. - Наставиће 
се и истраживање, нарочито ради 
праћења појава злата и ретких метала, 
још два оближња лежишта бакра: 
једног у атару Малог Кривеља, а другог 
на брду Чока Чурули.   Љ. A. 

Роман Вашчук на градилишту нове фабрике сумпорне киселине

Детаљ са градилишта нове топионице

Трајча Тончић са бушачима на Кривељском камену
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РБМ. - Са „Андензитског прста“, 
једног од три активна радилишта у Руд-
нику бакра Мајданпек, добра вест стигла 
је половином новембра. 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 со-
лидним резултатима у погледу садржаја 
и искоришћења.

-Реч је о пријатном изненађењу 
за све нас, јер смо још далеко од 380. 

Добра вест из Рудника бакра Мајданпек

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

БЕОГРАД. – Образлажући Предлог буџета 
за 2013. годину у Скупштини Србије, мини-
стар 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 тржишту, 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 ста-
тусу, 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 Скуп-
штини Србије. Додао је да ће процес 
реструктурирања државних предузећа бити 
ограничен до 30. јуна 2014. године. 

Г.Т.В.

РТБ Бор и Еликсир Група остварили сан сиромашне шесточлане породице

BASEN POKAzAO DA mO@E  
SAmOStAlNO DA POSlUJE

cOKI]I SE USElIlI U NOvU KU]U

PRvA RUDA SA „ANDENzItSKOg PRStA”

65
Na{ 

jubilej

godina
Kolektiva 

Срећко (5 година), Валентина (4), 
двогодишњи Малиша, једногодишња 
Дуња и њихови сиромашни и болесни 
родитељи Зорица и Граде Цокић из 
трошног брезоничког кућерка пре-
селили се у нову кућу са простра-
ним дневним боравком, три спаваће 
собе, купатилом и лепом верандом. – 

Кључеве уручила Оливера Корица, 
маркетинг-менаџер „Еликсир Групе“ 
која је за изградњу и опремање куће, 
као донатор, издвојила 23 хиљаде 
евра,  и Благоје Спасковски, ген. 
директор РТБ-а Бор, који је урадио 
темеље. Плац је обезбедила општина 
Бор. М. М.

Пригодном свечаношћу у Клубу 
РТБ-а Бор (Брестовачка Бања) 2. новем-
бра редакција „Колектива“ прославила је 
65. рођендан најстаријег привредног гла-
сила у Србији. На рођендан су дошли 
бивши новинари и сарадници, колеге из 
дописништава републичких и регионал-
них медија, локалних листова, радија и 
телевизије, менаџмент компаније и пред-
ставници синдиката. Поводом 65 година 
„Колектива“ стигле су бројне честитке за 
професионално, веродостојно и истрајно 
информисање о ономе што се догађа у Ру-
дарско-топионичарском басену и два ру-
дарска града – Бору и Мајданпеку. 

Шездесет пет година (од укупно 109) 
тог мукотрпног посла добијања бакра и 
злата описано је у 2.229 бројева листа 
који од 1. новембра 1947. године излази 
под именом „Колектив“. Као и РТБ Бор о 
коме пише, стварале су га генeрације но-
винара (преко 50), фоторепортера (три), 
техничких уредника (пет) и уредника (14). 
Број одштампаних примерака се мери 
милионима (преко 20), информације и 
фотографије стотинама хиљада. 

Љ.А.

Јубилеј најстаријег привредног гласила у Србији

етаже одакле очекујемо прве веће ко-
личине руде. На 470. етажи знатно пре 
рока дошли смо до руде са садржајем 
већим од 0,33 одсто – каже Бранис-
лав 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 ета-
жама. - Појава руде на овим етажама 
нас посебно радује и уверава да смо на 
добром путу.

Руда већ у овој фази откривања ле-
жишта је потврда исправности ге-
олошких предвиђања и истражних 
радова на „Андензитском прсту“, ради-
лишту које посебан значај има у фази 
преусмеравања производње РБМ-а са 

„Северног“ на „Јужни ревир“. Радови, 
додуше, касне због измештања ма-
гистралног 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, квали-
тет 15-16 процената, садржај оксид-
ног 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. В.

Предраг Мики Манојловић, глумац:

Уредан град
Бор је врло уредан град и нема 

то сивило за које се мислило да овде 
постоји. Он одаје живост, одаје живот 
који у њему постоји и то се види, то се 
осећа. Просто сам изненађен свежином 
града и чистоћом.

Светомир Мустецић испред „Андензитског прста”
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Бор из угла академика и драмског писца Душана Ковачевића

БОР. - Причајући о култури само као 
једном сегменту свеукупног препорода 
и планирању будућности у коју вера у 
Србији, како каже, мора да се обнови, 
Ковачевић се (15. новембра) у разго-
вору са генералним директором РТБ-а 
Благојем Спасковским и његовим са-
радницима дотакао “драматичних” про-
мена у добром правцу 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. Када смо до-
лазили и улазили у Бор, глумци који 
дуго нису били овде, чак и Милица 
Михајловић која је пре пар година 
снимала у Бору, седели су 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! 

-С те стране, стварно је задовољство 
доћи негде где људи имају планове и 
имају будућност. Били смо на фести-
валу у Зајечару и тамо су, на жалост,  
причали само о проблемима. Некада 
је Зајечар био центар региона и имао 
све оно што припада том првом месту 
у крају, сада 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 од-
говорност 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 за-

датак. Међутим, позориште је мала 
лепа играчка у односу на један велики 
центар какав је Бор, град који би тре-

бало да буде центар целог региона. 
Током разговора једног од 

најзначајнијих српских комедиографа 
и Благоја Спасковског начелно је до-
говорено да од следеће године позо-
ришне представе које потписује Душан 
Ковачевић а припрема их “Звездара 
театар”,  макар једном месечно, буду 
игране у Бору.

Борани су, подсетимо, након дуже 
паузе, у мају ове године најпре гле-
дали представу “Генерална проба са-

моубиства”, по тексту и у режији 
Душана Ковачевића. Петнаестог но-

вембра су на сцени борског позоришта 
били његови “Кумови” и то, због вели-
ког интересовања, у два термина. Бра-

вурозном глумом (за коју је на “Данима 
Зорана Радмиловића” добио најпре “Зо-
ранов брк” а потом и награду за најбољег 
глумца) Предраг Мики Манојловић 
освојио је Боране, који су френетич-
ним аплаузом поздравили и остатак глу-
мачке екипе “Звездара театра”: Даницу 
Максимовић, Бранимира Брстину, 
Милицу Михајловић и Радослава 
Миленковића. 

Г. Тончев Василић

„zADOvOqStvO JE DO]I 
tAmO gDE qUDI ImAJU 
BUDU]NOSt”

Зоо-врт се припитомио
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 при-
питомио у граду и мислим да је један од лепших украса Бора. 

Пре зоолошког врта, Ковачевић је са Спасковским и његовим сарадницима по-
сетио и видиковац.

Душан Ковачевић и Вук Бојовић отварају зоо-врт

Пријатно изненађење глумца Бранимира Брстине:

У Бору сам први пут био 
1977. године када сам, као 
гимназијалац, са хором „Коча Ко-
ларов“ из Зрењанина, певао на 
концерту, дан после такмичења 
на „Мокрањчевим данима“ у Не-
готину. Иако нисам видео град, 
ни људе изблиза, упамтио сам 
срдачан дочек и велики аплауз 
којим смо били поздрављени.

Гостовао сам касније по 
многим градовима. Безбрижно 
осамдесетих. Пијано деведесе-
тих. Све знамо...

Јако је видљиво колико смо 
посрнули и колико је небрига, 
која уз сиромаштво често иде, 
учинила своје. Некада лепи, про-
сперитетни градови угасили су 
се и сад смрзнути, на коленима, 
тужни, чекају руку која ће их 

угрејати и са земље дићи.
И онда...
Други пут, после 35 година, 

долазим у град где је само пре 
неку годину сниман филм „Бели, 
бели свет“. У реновираној сали 
Музичке школе играм представе 
„Звездара театра”. Препуне са ле 
и диван пријем. Бор је сада бу-
дан, умивен, очешљан, уљуђен и 
успешно се са мукама носи.

Нека вам је срећан сваки на-
редни дан којим мењате лице 
свога града!

Вама ће сигурно живот бити 
смисленији и пријатнији, а нама, 
који смо у њему гости, учиниће 
да се у њега враћамо, са жељом 
и чешће, а не после 35 година и 
случајно, као што се мени десило.

Пријатно изненађење!

У првим разговорима после 
представе, са нашим домаћинима 
г-дином Небојшом Виденовићем и 
г-дином Благојем Спасковским, о 
Бору, његовом убрзаном развоју, 
потребом за додатним култур-
ним садржајима, пожелео сам да 
покушамо сарадњу између града 
Бора и мог позоришта „Атељеа 
212“ у Београду. Под радним на-
зивом „Београд – Бор, via Атеље 
212“ представе са редовног репер-
тоара „Атељеа 212“ играле би се, 
такође редовно, и у Бору (предлог 
је једном месечно).

У нади да ћемо, на радост 
свих, успети да то и остваримо 
– срдачан поздрав и до скорог 
виђења!

Бранимир Брстина

Бор је Будан и умивен

Бранислав Лечић, глумац
РТБ граби ка врху
РТБ Бор се враћа здравом пословању 

и све више граби ка врху, ка оној својој 
слави када је био најбољи и производио 
много тона бакра. Прате га и добре окол-
ности јер цена бакра расте, а видим да РТБ 
улаже и у град, а то ми је посебно драго. 
Када човек тамо дође и кад све то погледа, 
то баш импресивно делује и мислим да је Бор сигурно једна од  
интересантнијих туристичких дестинација.



Понедељак, 24. децембар 2012. Број 2229, страна 24Децембар
Подземно рударење полако враћа снагу

РББ. – “Јама”, један од погона “Руд-
ника 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 ме-
сечно. И док откопавање рудног тела 
„Т“ улази у завршницу, већ се припрема 
документација и раде приступни ход-
ници 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, помоћника дирек-
тора РББ-а за подземну експлоатацију 
- сада може да пружи. Доистражује се 
и рудно тело „Борска река“ као ле-
жиште будућности подземног рударења. 
Кренуће се и у израду истажног ходника 
према рудном телу „Д“ ради испитивања 
његове околине где се очекују нове ко-
личине 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 „boomer 
282“ шведског произвођача „Atlas 
Copco“. Искуства са једном таквом 
новом машином у рудном телу “Т” 
врло су добра и нестрпљиво очекујемо 
те нове. Јер, међу осталим бушаћим 
гарнитурама немамо ниједну “млађу” 
од 25 до 30 година. Први од тих нових 
“boomera” стигао је ових дана, а 

други ће 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 вен-
тилатора 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 ре-
сурси 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 пот-
пуно истраживање - у складу са свет-
ским 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 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 ге-
олошко-геотехничког склопа рудног 
тела, треба га добро проучити. 

Перишић подсећа да је летос 
замењен главни јамски вентила-
тор који је, поред тога што рудари 
имају боље услове за рад, омогућио 
ангажовање додатне дизел-опреме и 
повећање производње. Новим вентила-
тором је обезбеђено 40 одсто више ваз-
духа у односу на претходно стање, што 
је довољно за производне капацитете 
предвиђене бизнис-планом за наредну 
годину-две. За производњу од милион до 
милион и по тона руде годишње “Јами” 
ће бити потребно још ваздуха, што ће 
се решавати новим ветреним окном или 
неком реконструкцијом. Током прошле 
и ове године у “Јами” је скоро потпуно 
ревитализовано извозно постројење – 
замењен је један скип, део где се обавља 

„точење“ руде и њен извоз на површину. 
Преостаје да се измени и друга извозна 
посуда која није мењана 27 година. 
Закрпљен је километар и по транспор-
тне траке и тако прекинуто истицање 
кубика и кубика материјала кроз њу, 
што је изазивало велике застоје. Укратко, 

“Јама” се полако модернизује, иде ка си-
стему рада који омогућава далеко већу 
производњу него што је садашња, али то 
је процес који је доста спор и који зах-
тева још доста улагања.

Љ. Алексић

„JAmA” StABIlNIJE POSlUJE

Одмиче реконструкција кривељске флотације

PREKO KROvA 
UNOSE mA[INE

Дизалица носивости 
500 тона са лакоћом је 

пребацила металне коморе од 
100 кубика, тешке 13,5 тона, преко 

фабричке хале висине четвороспратне 
зграде. - Спуштене су у погон који 

ће овом реконструкцијом повећати 
капацитет, временско искоришћење и квалитет 
концентрата и потпуно аутоматизовати процес 

Љ.  А.

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 

Нови „бумер” се 
користи за израду 
ходника у рудном 
телу „Тилва рош”

Милорад Мандић Манда, глумац:

Браћо и сестре, срећно и дуговечно!
Одушевљен сам Бором, његовом историјом, 

рудником. Нисам ни слутио да је он толико 
урбан и модеран град, град насмејаних људи. 
Околина је прелепа, а сам Бор има толико 
занимљивих места, попут „кафића“ у Јами, 
која би обавезно требало посетити. Посебно 
сам импресиониран рудником и чињеницом да 
постоје и жене рудари. Зато сам у књизи ути-
сака из јамског „кафића“ написао: „Браћо и 
сестре, срећно и дуговечно!”

Саша Перишић
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Бранимир Брстина, глумац:

Пријатно изненађење
Бор је сада будан, умивен, очешљан, уљуђен и 

успешно се са мукама носи.
Нека вам је срећан сваки наредни дан којим 

мењате лице свога града!
Вама ће сигурно живот бити смисленији 

и пријатнији, а нама, који смо у њему гости, 
учиниће да се у њега враћамо, са жељом и чешће, 
а не после 35 година и случајно, као што се мени 

десило. Пријатно изненађење!

РТБ. – Оно што се једноставно мора, 
без икакве алтернативе и продужења 
рокова, јесте да у 2013. успешно 
реализујемо све послове започете у 
последње две године. Пословни импе-
ративи РТБ-а Бор у новој години јесу 
завршетак реконструкције топионице 
и изградње нове фабрике сумпорне ки-
селине, модернизација флотација у Ве-
ликом Кривељу и Мајданпеку, већа 
рударска производња и стална кон-
трола трошкова. Само тако ћемо, на 
дуге стазе, обезбедити рентабилно 
пословање – категоричан је генерални 
директор Комбината бакра Благоје 
Спасковски још на самом почетку раз-
говора за новогодишњи „Колектив“. - 
Наша је дужност – додаје – и према 
држави, која борској компанији већ 
три године несебично пружа системску 
подршку у виду гаранција и кредита, 
али и према радницима и житељима 
борске и мајданпечке општине, да РТБ 
развијамо и да он из године у годину 
расте, а сви знају колико он може да буде 
велики. Квалитетним управљањем и 
стратегијским менаџментом РТБ може 
и мора да подстиче друге привредне 
субјекте у земљи, али и да буде ослонац 
Србији – каже он. 

Напредак у производњи и 
опремању

Обновљена рударска, транспортна, 
утоварна и помоћна механизација, тех-
ничко-технолошка модернизација ба-
сенских погона за припрему минерал-
них сировина, реконструкција постојеће 
топионице, изградња нове фабрике сум-
порне киселине и активирање рудника 

„Церово“ - најбитније су позиције у ана-
лизи пословних резултата остварених 
ове године. – Све то треба да нам до 
краја 2012. донесе производњу 34.650 
тона бакра у концентрату „извученог“ 
из 14,4 милиона тона руде и 725.000 
тона топионичке шљаке. Пратећа, 
али ништа мања ставка, рекао бих и 
једна од важнијих, јесте раскривка. 
Ове године уколонили смо 33,3 мили-
она тона. Колико је то у односу на не 
тако давна времена, најбоље говори 
табела о упоредним производним по-
дацима у периоду 2008-2012. година. 
Она, у ствари, на најбољи начин 
илуструје квалитативне промене у 
производњи РТБ-а. 

Уз све боље производне резултате 
РТБ, напомиње Спасковски, уредно 
исплаћује сасвим пристојне зараде за 
пет хиљада запослених. – Радници, 
поред просечне нето плате од 70 
хиљада динара, имају пуну здрав-
ствену заштиту и остварују сва остала 
права из радног односа јер се плаћају 
и пуни порези и доприноси. Уредно 
сервисирамо све обавезе из текућег 
пословања и за уговорене инвести-

ционе послове, а припремили смо и 
све књиговодствене и финансијске 
подлоге за регулисање обавеза према 
комерцијалним и државним повери-
оцима. Спремамо се, дакле, за изла-
зак из реструктурирања и самосталан 
наступ на тржишту. Све активности 
око организационе трансформације 
компаније координира радна група 

коју је Влада Републике Србије име-
новала да припреми РТБ за излазак из 
ове фазе. То ће се урадити тако што ће 
са комерцијалним повериоцима бити 
договорен повраћај дуга, а онај према 
држави биће конвертован у влас-
ништво Србије. Циљ је само један - 
да једини српски произвођач бакра 
и злата буде државна фирма. Зато и 
имамо апсолутну подршку Србије, 
али не кроз субвенције. Ниједан динар 
нисмо добили на тај начин, подршка 
су нам државне гаранције за кредите 
које узимамо.

Плански до добити
План за наредну годину утемељен 

је, пре свега, на геолошки верификова-
ним лежиштима руде, поузданом раду 
нове и расположивости старе рудар-
ске опреме. Очекујемо, каже наш са-
говорник, производњу 42.230 тона ка-
тодног бакра, 917 килограма злата, 5,2 
тоне сребра и 130 хиљада тона сум-
порне киселине, а као резултат свега 
тога, по планираном консолидованом 
билансу успеха, и нето добит 7,27 мили-
она долара. План ископина је изузетно 
обиман и чак за 15 милиона тона већи 
од датог у Бизнис-плану. Предвиђено је 
да у 2013. буде нешто више од 79 ми-
лиона тона ископина, са односом руде и 
раскривке од чак 1:3,26. - Морали смо 
да повећамо раскривку у Мајданпеку 
јер тамо годинама нису адекватно 
раскривана рудна лежишта. Следеће 

године почеће и експлоатација поли-
металичне руде из „Чока Марина“. 
Рудари борске Јаме ће је откопавати, 
а недавно су за тај посао стигле и две 
најсавременије хидрауличне буши-
лице марке „боомер“. Наравно, кон-
центрат добијен прерадом злато-
носне руде „Чока Марина“ биће изве-
зен и прерађен у специјализованим 
постројењима каква постоје у Европи 
и Русији - објашњава Спасковски.

Са сва три површинска копа, рези-
мира челни човек Басена, нужно је от-
копати 60 милиона тона раскривке. То је 
80 одсто више од процене остварења у 
овој, а чак девет пута више него у 2008. 
години. – Остварење оваквог плана је 
услов за континуитет рада свих руд-
ника и повећање производње бакра. 
Веома је важно и да се оствари план 

продукције катодног бакра који је, 
евидентно, за 30 процената јачи од 
овогодишње производње, а 2,3 пута 
бољи од оне од пре само пет година. 
За бакром постоји стална и висока 
тражња, а актуелне берзанске цене и 
најаве за наредни период су изузетно 
повољне. То треба максимално вало-
ризовати!

До краја првог квартала наредне 
године, додаје, треба да се заврши 
модернизација и аутоматизација кри-
вељске флотације како би се дошло 
до очекиваних ефеката (да проценат 
искоришћења бакра уместо 78 буде 
близу 90 одсто, али и да потрошња 
струје буде 30% мања).

-Сачуваћемо стандард запосле-
них и то, пре свега, поштовањем ди-
намике исплата зарада, регреса и 
других права из радног односа. Уко-
лико остварење планских зада-
така то дозволи, настојаћемо и да га 
побољшамо, уз храбрије стимула-
тивно награђивање појединачних 
учинака – обећава генерални директор 
РТБ-а. 

Приоритет даљих улагања у рудар-
ство и металургију јесте комплетирање 
пројекта „нова топионица“. – Његова 
целина је комплексна а укупно 
финансирање захтева, поред већ 
обезбеђеног кредита EDC банке, до-
датна средства. Технолошка целина 
основног пројекта биће комплетна 
са флотацијом шљаке, погоном за 

третман отпадних вода, енергет-
ским постројењима и другим агрега-
тима, што се мора реализовати у 2013. 
години – наглашава Спасковски.

У рударству је, како каже, битно 
комплетирање рударске механизације, 
техничко опремање рудника „Церово“, 
обезбеђење рударских и инфраструк-
турних услова (транспортни систем, за-
обилазни пут, измештање постојећих 
објеката) за несметану експлоатацију 
мајданпечких лежишта, регулисање 
обавеза из Просторног плана посебне 
намене за Велики Кривељ, заврше-
так санације постојећег колектора и 
стална провера стања објекта, као и 
пројектовање и симулација решења за 
тзв. паста-технологију. Међу приорите-
тима је и модернизација фабрике креча 
у Заграђу.

- Све у свему, план укупних инве-
стиционих улагања следеће године 
„тежак“ је, заједно са комплетним 
пројектом „нова топионица“, 330 ми-
лиона долара. Наставићемо и гео-
лошка истраживања на Кривељском 
камену. А, уколико елаборат о рудним 
резервама потврди очекиваних 100 
милиона тона руде, за отварање руд-
ника, техничко опремање површин-
ског копа и флотацијску прераду било 
би нам неопходно додатно улагање 
од око 100 милиона евра – каже први 
човек Басена.

Година великих изазова 
Плански задаци за наредну годину 

постављени су високо и амбициозно, 
али строго. Зато је РТБ-у преко потребна 
и одговарајућа подршка надлежних 
државних органа и локалних самоуправа 
у Бору и Мајданпеку. Такође, веома је 
битно и очување привредног амбијента у 
Србији како би се започете инвестиције 
завршиле у предвиђеним роковима и у 
оквиру пројектованих буџета, оцењује 
Спасковски и закључује:

- Предстојећа година је година ве-
ликих изазова и великих подухвата. 
Из ње треба да изађемо као нова, 
јединствена компанија, са новом то-
пионицом. Зато, у нову 2013. улазимо 
наоружани марљивошћу, преданошћу 
и оптимизмом. Нек’ је срећно и 
берићетно свима!

Г. Тончев Василић

Генерални директор РТБ-а о пословању у овој и плановима за наредну годину

Ред. 
број О п и с Јед. 

мере 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.
прогноза

1. Ископине (2+3) 000 т 14.443,4 20.959,3 25.984,7 41.015,2 47.700,0
2. Раскривка 000 т 6.697,4 11.063,3 15.305,6 28.763,2 33.300,0
3. Количина влажне руде 000 т 7.746,0 9.896,0 10.679,1 12.252,0 14.400,0
4. Шљака влажна 000 т 933,5 935,5 916,1 913,6 725,0
5. Однос руде/раскривке по коповима - 1:0,86 1:1,12 1:1,46 1:2,39 1:2,35
6. Садржај бакра у руди % 0,283 0,247 0,27 0,27 0,29
7. Концентрат бакра (суви) т 128.047 143.729 151.337 172.382 214.200
8. Бакар у концентрату т 18.793 21.195 24.453 28.068 34.650
9. Катоде - сопствене т 18.550 18.875 21.240 25.251 32.300

10. Цена Cu/LME USD/t 6.956 5.150 7.535 8.821 7.915

KA DUgORO^NOJ 
RENtABIlNOStI

Предстојећа година је година 
великих изазова и великих поду-
хвата. Из ње треба да изађемо као 
нова, јединствена компанија, са но-
вом топионицом, каже Благоје Спа-
сковски. - Планирана производња 
је 42.230 тона катодног бакра, 917 
килограма злата, 5,2 тоне сребра и 
130 хиљада тона сумпорне кисели-
не, а нето добит компаније, по пла-
нираном консолидованом билансу 
успеха, 7,27 милиона долара. - План 
укупних инвестиционих улагања 
следеће године „тежак“ је, заједно 
са комплетним пројектом „нова то-
пионица“, 330 милиона долара
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Александар Сеничић, директор “Yute“:

Бор има шансу и у туризму
Потенцијали Бора и његове околине су 

велики јер општина има све што је потребно 
за квалитетан домаћи, али и међународни ту-
ристички промет. Национална асоцијација ту-
ристичких агенција то зна и зато је одлучила 
да пропагира источну Србију која за две-три 
године може да постане једна од бољих тури-
стичких дестинација у земљи. Бор има шансу 
и свесни смо потенцијала његове околине.

Челници басенских самосталних синдиката о активностима у години на измаку

PONOSNI NA 
PROIzvODNE 
REzUltAtE

РТБ. – Љубиша Миљковић, 
председник Самосталног синдиката 
РББ-а, на ово место дошао је 22. авгу-
ста, када су одржани редовни избори у 
овој радничкој организацији борских 
рудара. Једним од највећих успеха у 
овој години сматра управо то што су, на 
инсистирање радника и после више од 
деценије у којој нису организовани, „на-
терали” руководство СС Србије да рас-

пише редовне изборе у Самосталном 
синдикату РББ-а, као и чињеницу да је 
број чланова од ондашњих 1.320 „порас-
тао” на 1.612. 

-Поносни смо на производне ре-
зултате РББ-а у овој години зато што 
смо непосредним ангажовањем свих 
запослених допринели повећању 
продукције бакра. Људима пома-
жемо максимално. Пошто то закон 
дозвољава, иницирали смо да они 
при крају радног века иду у пензију, 
при чему инсистирамо од руководства 
да истог дана када потпишу раскид 
уговора њихова деца почну да раде, 
али искључиво у производњи. И то у 
РББ-у функционише. Повећање плата 
се остварује једино путем стимулатив-
ног награђивања, при чему сви имају 
право на њу - истиче Миљковић.

Наш саговорник додаје да су, после 
годину и по дана преговора, у септем-
бру са послодавцем потписали колек-
тивни уговор који „брани искључиво 
интересе радника РББ-а, а не функцио-
нера било ког синдиката”. -Ту, пре свега, 
мислим на плаћене функције синди-
калних руководилаца и тога код нас 
нема. Једина делатност у Србији која 

ради „пуном паром” јесте рудар-
ство. У току је регистрација Синди-
ката рудара Србије. Његово седиште 
биће у Бору зато што је и центар за ру-
дарство управо град бакра, док су му 
задужења помоћ отварању и развоју 
свих рудника у Србији, па и на северу 
Косова. Све функције у њему су без 
финансијских додатака – закључује 
први човек самосталних РББ-а. 

Настављамо улагање у 
производњу

- У Руднику бакра Мајданпек ову 
годину памтићемо по настављању 
инвестиционог циклуса (обнављање 
опреме и тешке рударске механи-
зације), по расту производње, новом 
запошљавању… - оцењује пословну 
2012. Горан Антић, председник Савеза 
самосталних синдиката у РБМ-у, 
наглашавајући да су запослени очеки-
вали више када је реч о животном стан-
дарду и о условима живота у самом 
граду: 

- Иако су постојале многе тешкоће и 
проблеми, успевали смо, захваљујући 
великом залагању запослених, да зад-
ржимо раст производње, мада нисмо 
остварили све планове. Желимо да 
верујемо да ће пословна 2013. бити 
далеко повољнија, као и да ће се пози-
тивни резултати у производњи много 

више одразити најпре на примања за-
послених и њихов укупан стандард, на 
ново запошљавање, али и на опште 
услове за живот у Мајданпеку – каже 
Антић и истиче да је ново запошљавање 
од изузетног значаја будући да ће пла-

нове у наредној години Рудник бакра 
Мајданпек остваривати као једна од 
најстаријих фирми у окружењу по 
просечној старости запослених.

Доказана стабилност 
компаније

Јадран Поповић, председник Син-
дикалне организације ТИР-а, која броји 
око 900 чланова, најпре је подсетио да 

су сви они ове године добили позајмицу 
(од 60.000 до 90.000 динара) за куповину 
лекова, школског прибора, огрева, а 
обезбеђена им је и зимница. - Настојали 
смо да све чланове правно зашти-
тимо и да ниједан не буде отпуштен 
мимо своје воље. Најважније што је 
урађено ове године јесте потписивање 
Колективног уговора ТИР-а. И када 
је предузеће било у најбољим вре-
менима, имали смо регрес у износу 
80 одсто од просечне плате у Басену, 
а сада је то 150% (једна и по зарада). 
Сваки радник има обезбеђен превоз, 
топли оброк, јубиларне награде, па 
одговорно тврдим да је то један од 
најбољих КУ у Србији. Он, такође, 
пружа гаранцију да, када будемо 
изашли из реструктурирања, ниједан 
радник - члан нашег синдиката неће 
остати без посла мимо своје воље или 
ће отићи из фирме уз одговарајућу от-
премнину. 

Редовност у исплати плата, које 
су притом из месеца у месец све веће, 
потпуно „испоштован” регрес, топли 
оброк, превоз и јубиларне награде, 
сматра Поповић, говори у прилог ста-
билности компаније захваљујући, пре 
свега, пословодству ТИР-а и РТБ-а. 
-ТИР је ове године примио скоро 
100 младих, махом децу наших рад-
ника. Нова топионица је извесност 
и очито је да ће, када буде изграђена, 
доћи крај свим мукама грађана Бора 
када је реч о екологији. Са друге 
стране, реализација овог пројекта 
резултираће и већом производњом и 
већим платама – оптимиста је Поповић.

Заштита зарада и радних 
места 

Драган Алексић, председник 
Одбора Синдикалне организације РТБ 
Бор Д.О.О., са 98 чланова, сматра да је 
најважнији задатак овог синдиката да 
до краја године потпише колективни 
уговор који је темељ свих задатака за-
послених, али и њихових обавеза и 
права. -То је основа на којој треба да 
градимо све остало како бисмо сви 
заједно допринели да наше предузеће 
и цела компанија што боље послују, а 

људи буду одговарајуће награђени за 
оно што пружају на радним местима. 
У претходном периоду смо имали 
Заједничке основе које су биле полазнe 
за све КУ у зависним предузећима. 
Приликом трансформације РТБ-а 
та основа у уговорима би требало да 
буде свуда иста. Овако ћемо имати 
поједине чланове КУ који су супротни 
по предузећима, што ће само створити 
пометњу у одлучивању о плаћеним 
одсуствима, правима и обавезама рад-
ника и код пословодства и код синди-
ката. Синдикални додаци су велики и 
радници су против тога. Слажем се с 
тим, али треба гледати и резултате а 
не само додатке  – подвлачи Алексић. 

Када је реч о стимулацијама, Алексић 
који је и председник ЈСО Самосталног 
синдиката РТБ-а, сматра да је требало 
стимулисати радна места, а не појединце. 
– Јавља се велико незадовољство 
зато што се стимулације деле раз-
личито по предузећима, а потом и у 
самом предузећу, јер је велика раз-
лика у њиховој суми. Треба стимули-
сати радна места са посебним усло-
вима рада. Смета ми што од четири 
басенска предузећа стимулација није 

заживела једино у Матичном. Ако 
се стимулишу радници у радним 
заједницама у три зависна предузећа, 
требало је и код нас. Није реално и 
поштено да се упоређујемо са радни-
цима у производњи. Међутим, морамо 
са онима у РЗ и ту не би требало да 
буде разлика у платама као што је 
сада случај. 

Први човек басенских самосталних 
се залаже да хуманитарни аспект у још 
већој мери заживи и у синдикату. - И у 
синдикату треба да оснујемо комисију 
за социјална питања која би се бавила 
пружањем помоћи не само нашим 
радницима него и другима у граду. Не 
мислим само на материјална средства 
већ и на превоз деце до болница у Бе-
ограду или другом граду, деци чији 
родитељи не раде или су у тешком 
материјалном положају. 

Алексић очекује тешку годину 
с обзиром на то да предстоји 
трансформација предузећа, наставак 
инвестиционог циклуса и повећање 
производње. - Синдикати у сва 
четири предузећа мора да оставе 
међусобне размирице по страни 
ради јединственог циља - заштите 
радних места и зараде сваког запо-
сленог у РТБ-у. Ако то буде и циљ по-
словодства, онда смо на правом путу 
и фирму ћемо подићи на виши ниво 
– поручио је Алексић.

Ј. Станојевић 
С. Вукашиновић
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Слободан Огризовић, лист „Данас“:

Бор нас је оБОРио с ногу!
- Град делује потпуно урба нистички 

уређено и зао кружено. Потпуно нeочекивано, 
после суморних и црних вес ти ко је путем 
медија годинама сти жу из Бора и о Бору, и 
предубеђења да ћемо овде затећи ваљда само 
рушевине, Бор нас је оБОРио с ногу. Дакле, 
заБОРавите све предрасуде о овом месту и 
постаните, као и ми, поБОРници Бора.

БЕОГРАД. – Српска престо-
ница је место одакле ће, захваљујући 
новоотвореној канцеларији компаније 
SNC Lavalin International, Канада 
продубљивати сарадњу не само са 

Србијом, већ и са другим земљама у 
окружењу. Жеља нам је да створимо 
сигуран инвестициони амбијент и 
привучемо друге велике компаније 
и финансијске институције. Канада 

већ успешно сарађује са Србијом, а 
најбољи пример је пројекат у Бору 
и сарадња са Рударско-топионичар-
ским басеном – рекао је амбасадор 
Канаде Роман Вашчук, на пријему 
поводом отварања канцеларије SNC 
Lavalina у Београду, четвртог децембра.

Поздрављајући бројне високе зва-
нице на пријему, генерални директор 
РТБ-а Бор Благоје Спасковски под-
сетио је најпре да је први потпред-
седник Владе Србије Александар 
Вучић са председником канадске при-
вредне корпорације Марком Витин-
гамом недавно потписао Споразум о 
стратешко-економској сарадњи са Ка-
надом. – Србија и Канада су, дакле, 
уговориле сарадњу на пољу инфра-

структуре, енергетике, индустрије 
и пољопривредно-прехрамбеног 
сектора. То је, морам да признам, 
РТБ-у Бор дало додатни подстрек 
за продубљивање пословних веза са 
SNC Lavalinom, трасираних још пре 
две године уз несебичну помоћ мини-
стра Млађана Динкића – рекао је Спа-
сковски. 

Председник SNC Lavalin Interna-
tional Рон Деном подвукао је да ће 
циљ коме ће стремити ова канадска 
компанија бити увођење светских стан-
дарда у области безбедности и заштите 
на раду, али и ширење позитивне слике 
о Србији.

Г.Т.В.

У Београду отворена канцеларија канадске компаније SNC Lavalin International

„DA SARADWA SA SRBIJOm BUDE 
USPE[NA KAO SA RtB-om”

На градилишту „нове топионице”

РТБ. – Иако је прохладно децембар-
ско преподне, радна атмосфера на гра-
дилишту „нове топионице” - уобичајено 
узаврела. Као у правом мравињаку све 
врви од великог броја људи - на оба 
објекта свакодневно је присутно укупно 
250 радника београдског Енергопројекта 
са подизвођачима радова. Ту су и чла-
нови басенског тима за реализацију 
Пројекта реконструкције топионице и 
изградњу фабрике сумпорне киселине, 
свако вођен својим послом, раштркани 
по целом градилишту. Покушавамо да 
добијемо одговоре на наша питања од 
неког од њих, али због заглушујуће буке 
моћних тешких (торањског крана, ауто-

дизалице, виљушкара, „маказа”, „корпе” 
на сопствени погон) и грађевинских 
машина (миксера, пумпи, утоваривача) 
једва успевамо да чујемо сопствене гла-
сове. Пробијајући се кроз „шуму” сту-

бова и греда „израслих” из већ завр-
шених масивних бетонских темеља 
најпре стижемо до „области 220” која 
представља „срце” будуће топионице. 

Наравно, реч је о флеш-пећи. У току је 
монтажа носеће челичне конструкције 
за опрему и зграде (флеш-пећ, резер-
воар расхладне воде са пумпном ста-
ницом, командна соба, парна сушница 
за сушење шарже, котао-утилизатор и 
електростатички филтер). 

Потом прелазимо „улицу” и одла-
зимо у комшилук – на градилиште нове 
фабрике сумпорне киселине где зати-
чемо исту слику. Радници борског АТБ 
ФОД-а поставили су нову „шуму” скела 
за монтажу торњева. Овде је већ завр-
шена челична конструкција и главна 
опрема на мокром електрофилтеру, 
сушни, међуапсорпциони и финални 
торањ, опрема за предгрејач. Приводи се 
крају постављање челичних плаштова, а 
предстоји израда киселоотпорног озида 
торњева. У току је и монтажа контактног 
реактора, као и опреме у згради јаке ки-
селине, а изводе се и радови на згради 
дуваљке и MCC-а. Из земље су „никли” 
и темељи резервоара за складиштење 
сумпорне киселине. А, у непосредној 
близини је ускладиштена опрема коју 
треба уградити у започете објекте.

Ј. С. 

У току монтажа носеће 
конструкције за опрему и згра-
де (флеш-пећ, резервоар рас-
хладне воде са пумпном стани-
цом, командна соба, парна суш-
ница за сушење шарже, котао-
утилизатор и електростатички 
филтер). – На градилишту Сум-
порне ничу торњеви, контак-
тни реактор, зграде дуваљке и 
јаке киселине

^ElI^NA KONStRUKcIJA flE[-PE]I
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Владо Георгиев, кантаутор:

Невероватно искуство
-Кад год видим репортажу из 

Бора и велики камион „дампер“, 
имам жељу да бар седнем у њега. 
Годинама то желим и, ево, сада 
сам га чак и возио. Невероватно 
искуство, нарочито кад је пун! 
Феноменалан осећај!

(Не)обичан зимски дан на копу „Велики Кривељ“

SvAKO zNA SvOJ POSAO

КОП „В. КРИВЕЉ“. – За рударе 
на површинском копу „Велики Кривељ“ 
Рудника бакра Бор сасвим обичан 
зимски дан, иако се претходне ноћи жива 
у термометру спустила испод минус 20 
степени Целзијуса. Како је било ру-
дарима и машинама у трећој смени – 
можемо само да претпоставимо. У првој 
смени ни зиму ни снег као да нико и не 
примећује: свако ради свој посао као да 
су услови идеални. Навикли рудари и на 
летњу жегу и прашину, баш као и на снег, 
мраз и (понекад) ледену кишу.

-Добро смо се припремили за рад у 
зимским условима и држимо се плана. 
Циљ нам је да дневно откопамо 30 
хиљада тона руде и 75 до 80 хиљада 
тона јаловине и од тога не одступамо 
– каже управник копа „Велики Кривељ“ 
Видоје Адамовић.

За такву производњу у зимским ус-
ловима ангажовано је 19 камиона-дам-
пера (11 нових, два средње генерације 
и шест старих) и четири багера. На 
одржавању транспортних путева раде 
три булдозера, два грејдера и солана 
за коју има довољно соли. То се и види 
док се спуштамо транспортним путе-
вима према радилиштима: на јутарњем 

мразу пут изгледа као да је од асфалта. 
Све је проходно, нема проклизавања 
тешких камиона, иако у зимским усло-
вима треба одржавати више од 30 кило-
метара транспортних путева.

Возачи тешких камиона немају ни 
воље ни времена за разговор. У про-
лазу добацују да за њих нема зиме јер 
у новим камионима ради клима, а у 
старим грејање. Исто је и у багерима. 
Проблем због зиме имају само радници 
који одржавају (поправљају), кад за-
треба, багере, бушилице и камионе, јер 
се рука на мразу лепи за хладан метал. 

Али и то се лако 
решава, кажу, ру-
кавицама и иску-
ством.

Да, ипак, ни је 
све идеално, пот-
в рђује податак да 
је „испао“ један 
од главних трафоа, 
па се напајање ма-
шина пребацује 
пре ко флотације 
или другог, резер-
вног трафоа. У за-
стоју је и један 
багер који се уб-
рзано поправља.

-Чак и да буде оштрија зима, не 
очекујем веће проблеме. Спремни 
смо да остваримо план производње и 
у тежим условима него што су сада – 
каже управник Видоје Адамовић док са 
првим сарадницима обилази сва ради-
лишта и одмах решава ситније проблеме. 
Крупнијих до сада, на срећу, није било.

Површински коп „Велики Кривељ“, 
у одласку и са висине, делује идилично 
обасјан зимским сунцем и прекривен 
снегом. Колико је за неупућене заиста 
идилично, знају рудари на његовим ета-
жама који у тој „идили” без већих про-
блема у све три смене зарађују хлеб са 
седам кора.

М. Милошевић

РТБ. – Једноужна двоседа жичара на 
Црном врху је завршена. Басен је на време 
обавио све што је било предвиђено угово-
ром, казао је Јовица Анђеловић, коорди-
натор из РТБ-а задужен за ове радове, и 
предао је ЈП „Борски туристички центар” 
на управљање. 

-Урађена је комплетна пројектна 
документација (грађевинска, машинска, 
електро и противпожарна), као и елабо-
рат „пролаза” жичаре испод далековода. 
Басен је изградио жичару, испитао је са 
и без оптерећења и обавио пробни рад, а 
и стазу смо потпуно рашчистили и прок-
рчили нашом механизацијом. Изградњу 
жичаре, од пројектовања до пуштања у 
пробни рад, финансирао је РТБ са 260.000 
евра, што је и највећа донација општини 
Бор. Очекује се да локална самоуправа 
обави технички пријем и обезбеди упо-
требну дозволу – наглашава Анђеловић.

Жичара је дуга 1.265 метара, а скијаше 
„извлачи” под просечним нагибом од 25 сте-

пени (са коте 726 м на коту 1.040 м). Има две 
брзине – брзоходну (2,5 метара у секунди) 
којом се превозе скијаши у зимском пери-
оду (време вожње 8,2 минута) и спороходну 
(1,67 m/sec) предвиђену за туристичке оби-
ласке Црног врха у летњем периоду (12,3 
мин.). Интересантно је да се жичара и ски-
лифт спајају у једној тачки и стазе почињу 
заједнички, при чему се нова одваја у десну 
страну а стара остаје како је била. Нова 
(1.500 м) је намењена бољим скијашима, 
пошто је у једном делу „црна” (има велики 
нагиб), а стару (дужине 800 м и ширине 30 
м) користиће почетници. 

Наш саговорник додаје да је ова 
инвестиција вредна око 500.000 евра. 
Жичара је, иначе, дар Скијалишта Србије 
борској општини. Њену демонтажу и транс-
порт од Копаоника до Црног врха обавио 
је АТБ ФОД Бор чији радници су извели 
машинске и електрорадове. Грађевински 
радови и израда бетонских темеља поклон 
су београдског Енергопројекта. Ј. С.

Добро припремљени за рад у зимским условима, рудари на копу „В. 
Кривељ“ дневно откопају 30 хиљада тона руде и до 80 хиљада тона 
јаловине. – И у тежим условима спремни да остваре планирану 
производњу

Завршена изградња жичаре на Црном врху

Басен је на време обавио све што је било предвиђено уговором и 
предао жичару ЈП „Борски туристички центар” на управљање – 
каже Јовица Анђеловић, координатор из РТБ-а задужен за ове ра-
дове. – Очекује се да општина Бор обави технички пријем и обезбе-
ди употребну дозволу
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