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Министар Милан Бачевић најавио нови Закон о рударству

Predlog novih vlasni^kih odnosa
Ради већег профита од природних богатстава, односно отварања нових радних места и примене нових технологија, држава је спремна да
компанијама у власништво да до 49 процената и тако увек има контролни пакет својих природних богатстава, а не да се, као досад, она дају
у бесцење

Милан Бачевић

БЕОГРАД. - До краја месеца
завршићемо све консултације око
новог Закона о рударству и одмах га,
након округлог стола, пустити у процедуру очекујући да буде усвојен –
изјавио је Милан Бачевић, министар
природних ресурса, рударства и про-

сторног планирања, агенцији Танјуг.
Притом је објаснио и суштинску измену
када је у питању рудна рента.
-Ми смо до сада у бесцење давали
наша природна богатства. И злато,
и сребро, и олово, и цинк, и бакар,
и све остало што је било предмет
истраживања или експлоатације.
Из те ситуације у којој држава
остварује мале профите, јер скоро
ниједна од тих компанија није
донела своју технологију у Србију
и није запослила наше грађане, ми
желимо управо то да остваримо
новим законом и предлажемо нове
власничке односе. Спремни смо да
увек - када је у питању технологија
која је нова, која је исплатива, која не
угрожава животну средину и здравље
грађана, дакле читав геопростор
у форми потпуно заштићеног за
безбедан живот инсталисањем нових
технологија - дамо власништво
таквим компанијама до 49 процената.
Али, жеља нам је да држава увек има
контролни пакет својих природних
ресурса. То је основна политика овог

министарства.
Кад те технологије стигну и када се
дође до финалног производа, ма како се
он звао, тада ће се – нагласио је Бачевић
- подизати то што се зове рудна рента. А рудна рента је у основи – објаснио
је - само рентирање, односно продаја
концесије или какогод да је назовемо,

само једне природне сировине, минералне сировине, металичне, неметаличне, није важно. Али, кад се добије
готов производ, тада то треба опорезовати и то је то што представља
реални приход и квалитативни помак
у односу на постојеће стање.
Љ. А.

Подршка еколошким пројектима РТБ-а

OtklaWaWe te[kog nasle\a
Мр Мирко Грубишић и Хранислав Стојковић, помоћници министарке енергетике, развоја и заштите животне средине Зоране
Михајловић, након разговора са пословодством Басена најавили
чвршћу сарадњу на решавању проблема отпадних вода, старих
гума, рекултивације „бране 3а“ и „поља 2“ кривељског јаловишта.
– Ускоро и уговор са извођачем радова на санацији кривељског колектора. - Вредност пројеката од пет до петнаест милиона евра

Мирко Грубишић, Благоје Спасковски и Хранислав Стојковић

РТБ. – Прва званична посета представника Министарства енергетике,
развоја и заштите животне средине Рударско-топионичарском басену Бор (12.
јануара) протекла је у знаку упознавања
са пословним резултатима компаније,
наслеђеним и актуелним еколошким
проблемима. Након разговора са пословодством Басена, мр Мирко Грубишић
и Хранислав Стојковић, помоћници
министарке
Зоране
Михајловић,
најавили су подршку реализацији еколошких пројеката у Бору и Мајданпеку
којима ће се ти проблеми решавати.
Вредност ових подухвата, како се чуло,
креће се од пет до петнаест милиона
евра.

Представљајући новинарима госте и
тему састанка генерални директор РТБ-а
Благоје Спасковски је казао: - Разговарали смо о еколошким питањима,
о томе да нам и небо, и реке, и земља
буду чистији. Шта смо се договорили
казаће помоћник министарке Мирко
Грубишић, а ја вам морам рећи да смо,
поред тога, разговарали и о почетку
радова на колектору кривељског
јаловишта. Већ током следеће недеље
биће потписан уговор са извођачем
радова, а онда следи њихов почетак.
Уважену господу из Министарства
упознао сам и са све бољим резултатима које РТБ постиже у последње
четири године.

Наглашавајући да су подробно упознати са тешким наслеђем које Басен има
у области заштите животне средине, али
и са актуелним еколошким питањима,
мр Мирко Грубишић је казао да се
током састанка најпре разговарало о отпадним водама које су један од основних проблема, како у Мајданпеку тако
и у Бору.
-Слободно могу да кажем да један
од десет топ-пројеката које ће Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине подржати у наредном периоду јесте пречишћавање
отпадних вода. Други, историјски
проблем РТБ-а јесу отпадне гуме и
од стране Министарства је предложена потпуно нова технологија за
њихово уклањање, односно добијање
енергената процесом пиролизе. Министарство ће се, у сарадњи са РТБом, потрудити да пронађе кредитну
линију како би се овакво постројење
изградило на простору општина Бор
и Мајданпек. Следећи, веома присутан проблем у самом рударењу
(историјски, али везан и за будући

рад) јесу депоније флотацијских и коповских јаловишта. Предложено је да
се у наредном периоду обезбеде средства и крене у рекултивацију „бране
3а“ и „поља 2“. Разговарали смо и о
другим темама, али су ове ургентне
и представљају озбиљан проблем у
заштити животне средине, како општина Бор и Мајдапек тако и целог
тимочког краја.
- Желимо да на најбољи начин
започнемо сарадњу Министарства
и РТБ-а – нагласио је и Хранислав
Стојковић. - Упознат сам са резултатима рада у последњих неколико
година, видим да су они позитивни и
то желим да похвалим. Надам се да ће
се тај тренд наставити. Држава, директор и локална самоуправа имају
стратегију и надам се да ће она бити
спроведена. Дан када ће се потписати
уговор са извођачем радова санације
кривељског колектора биће веома
значајан јер ће се тим пројектом
решити многи проблеми.
Љ. Алексић
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Признања

Басен одликован Орденом Светог Саве другог реда

PriznaWe za dobro^instva
i posve]enost veri
РТБ, РББ и ТИР заслужили Орден „за делатну љубав према Светој Мајци Цркви, нарочито показану давањем несебичне материјалне
помоћи приликом обнове храма Светог Георгија у Бору, као и других на територији Епархије тимочке”. – Господин Јустин: Нису сви призвани да се читав дан моле Богу, али јесу да радом и трудом својим од вишка помажу цркву Божију, а наши дародавци се труде да хришћанима
помогну у њиховој делатности. – Б. Спасковски: Као друштвено одговорна компанија, РТБ из дана у дан граду враћа душу, људима вољу
и, ево, и ове среће да смо служећи народу подарени од свевишњег
рађањем и чувањем деце, а неки
помажући цркве Божије. Јер, каже
Господ у Светом писму: „Ако једног
од мојих малих хришћана напојите
само чашом хладне воде, неће вам
плата пропасти”. А, овде су људи који
се труде да хришћанима, а и они су
хришћани, помогну у својој делатности. Нису сви призвани да се читав
дан моле Богу, али су зато призвани
да радом и трудом својим од вишка
помажу цркву Божију. И тако се
црква изграђује, а тако се и ми у њој
изграђујемо и преображавамо у добре,
свете људе. Нека Господ Бог благослови све данашње светаре, а нашим
дародавцима нека умножи њихове
трудове и то им прими као добро дело
– казао је господин Јустин. Након свете
архијерејске литургије коју је служио у
препуном борском храму, уз саслужење
свештенства тимочке епархије, владика
је, у друштву одликованих басенских
челника, разгледао хотел на Борском
језеру.
Захваљујући се у име добитника,
челни човек Басена истакао је да му
је ово други орден по реду и да није
случајно дошао у његове руке. – РТБ је
овде стицајем околности, јер је Бог дао
да баш испод овог тла буде рудно богатство које одржава у животу све ове
РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор, Рудници бакра Бор и Топионица и рафинација бакра Бор одликовани су Орденом Светог Саве другог
реда за дугогодишње заслуге и помоћ
у обнови православних храмова и манастира. Његово преосвештенство епископ тимочки господин Јустин (на чији
предлог су га и добили), 13. јануара у
цркви Светог Ђорђа у Бору, уручио је

ово високо признање, које Српска православна црква додељује за доброчинства и посвећеност вери, генералном
директору РТБ-а Благоју Спасковском, доскорашњем директору РББ-а
Небојши Радошевићу и директору
ТИР-а Бобану Тодоровићу. „Свети
архијерејски синод Српске православне
цркве додељује Орден Светог Саве
другог степена за делатну љубав према

Светој Мајци Цркви, нарочито показану давањем несебичне материјалне
помоћи приликом обнове храма Светог
Георгија у Бору, као и других храмова
на територији Епархије тимочке” –
истиче се у образложењу овог високог
одликовања.
-Данас је велика Божићна, Христова, спасоносна радост у овом
храму, јер су свештенослужитељи
унапређени, а људи који помажу овај
храм и нашу цркву одликовани високим орденом Српске православне
цркве. Неки се спасавају кроз свештенство, неки кроз монаштво, неки

људе и децу. Као друштвено одговорна
компанија, РТБ из дана у дан граду
враћа душу, људима вољу и, ево, и
ове среће да смо служећи народу подарени од свевишњег. Морам признати
да сам пресрећан и презадовољан због
награде. Хвала, уз жељу и честитке да
сви поживе у здрављу, да сутра прославе празник, да нам ове године и
надаље дуговечно живе, а ми смо ту,
уосталом зато смо и добили награду,
како бисмо побољшали услове за то
живљење – поручио је Спасковски.
Ј. Станојевић

Посете
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Принцеза Катарина Карађорђевић посетила Бор

U dvorcu svojih
predaka

Принцеза Катарина Карађорђевић: „Задовољство ми је што сам
први члан краљевске династије Карађорђевића који је посетио дворац нашег претка кнеза Александра. – Благоје Спасковски: „Дошли сте у један од најлепших рударских градова у свету и видели да
осим рударства развијамо и туризам“

БОР. – Њено краљевско височанство
Катарина Карађорђевић, принцеза од
Југославије, кћерка принца Томислава
Карађорђевића, посетила је Бор и
околину. Најпре је боравила у дворцу
кнеза Александра Карађорђевића у
Брестовачкој Бањи, посетила Лазареву
пећину у Злоту и Кафић „Јама“ на 11.
хоризонту борске јаме и на крају посете
Бору разговарала са менаџментом
Рударско-топионичарског басена Бор.
- Задовољство ми је што сам
први члан краљевске династије
Карађорђевића који је посетио дворац
нашег претка и мога чукундеде кнеза
Александра. Мало сам знала о овом
дворцу и драго ми је што истражујем
овај део Србије. Сигурна сам да би
туристи желели да посете српске
бање, пећине и руднике – одушевљена
је принцеза Катарина Карађорђевић
посетом дворцу својих предака у
Брестовачкој Бањи, Лазаревој пећини
и Кафићу „Јама“. Као председница
Туристичке организације у Лондону
принцеза Катарина је обећала: -Ово је
почетак туристичке сарадње Лондона
и Србије.

- Дошли сте у један од најлепших
рударских градова у свету и видели
да осим рударства и металургије
развијамо и туризам, посебно
индустријски туризам. Када будемо
завршили изградњу нове топионице
и фабрике сумпорне киселине, у
ваздуху над Бором и околином биће
пет пута мање загађења него што то
европске норме прописују – истакао
је у разговору са принцезом Катарином
Карађорђевић генерални директор
Басена Бор Благоје Спасковски, и
као знак да је диму у Бору и околини
одзвонило, поклонио јој је ливено звоно
и статуу рудара, производе борских
ливаца.
У разговору са менаџментом РТБ-а
Бор принцеза од Југославије Катарина
Карађорђевић је истакла да је за кратко
време много научила о Бору и околини
и да се нада да ће следећа посета бити
дужа:
- Импресионирана сам свиме што
сам видела и чула о Бору, руднику и
околини Бора. Ово је велико искуство
јер сам много научила. Посебно ми је
драго што Бор последњих година, за

разлику од деведесетих, напредује
крупним корацима. Надам се да ће
осим по рударству бити препознатљив
и као прелепа туристичка дестинација.
Као
представница
туристичке
организације у Лондону потрудићу
се да тако и буде – обећала је принцеза

Катарина Карађорђевић.
После дводневног боравка у Бору
принцеза Катарина Карађорђевић
посетила је касноантички археолошки
локалитет „Феликс Ромулијана“ у
Гамзиграду код Зајечара.
М. Милошевић

Благоје Спасковски и принцеза Катарина

Амбасадор Финске у тродневној посети Бору

Rudnik ujediWuje Borane
Много тога је урађено у РТБ-у и граду, постоји снажан осећај оријентисаности ка будућности, много позитивног и оптимистичког размишљања,
што ми се изузетно допада – казао је Пека Орпана. - Сада боље разумем како се изводи подземна експлоатација и колико планирања,
механизације и тешког рада захтева – додао је током разгледања „кафића“ у Јами, а потом посетио Феликс Ромлијану и обновљени хотел
„Језеро“
БОР. – Његова екселенција Пека
Орпана, амбасадор Републике Финске у
Србији, завршио је шестог јануара тродневну посету Бору. Његово опредељење
да у нашем граду проведе толико, према
речима генералног директора РТБ-а
Благоја Спасковског, добар је знак да
је Бор кренуо правим путем и да је из рударске колоније израстао не само у модеран индустријски, већ и град туризма
око кога је много природне лепоте – од
Злотских пећина до Горњана. Део тих
туристичких атракција, од којих су неке
овдашњи првенци тзв. индустријског
туризма, амабасадор је видео након
разговора са менаџментом РТБ-а о
ширењу пословне сарадње са финским
компанијама и посете градилишту нове
топионице, кривељској флотацији и
копу.
Након видиковца крај старог борског копа, амбасадор је посетио „кафић“
у Јами и с посебном пажњом разгледао поклон који је добио на 400 метара
под земљом - плави грумен ковелина. А,
ево како је на молбу новинара оценио
своју посету овом необичном месту: Веома је занимљиво у овим подзем-

ним просторијама. Први пут имам
прилику да видим овакву врсту рударских активности. Сада много
боље разумем како се заиста изводи
подземна
експлоатација,
много
боље схватам колико планирања,
механизације и тешког рада захтева
рудник и руковођење оваквим погонима и компанијама.
На молбу да изнесе своје утиске
о Бору у коме је први пут откад
представља Финску у Србији, амбасадор је радо одговорио: - Бор је на мене
оставио изузетно позитиван утисак.
Имам јединствен осећај да овде влада
специфична атмосфера. Велики број
становника ради у Руднику и он
на неки начин повезује, не само запослене у РТБ-у већ и све грађане.
Много тога је урађено и постоји
снажан осећај оријентисаности ка
будућности, позитивног и оптимистичког размишљања. То ми се изузетно допада.
Пошто је ово била прва посета РТБ-у
и општини Бор, амбасадору је, како рече,
било основно да се упозна са активностима у Руднику, да нешто научи о граду,

Амбасадор Финске у јамском „кафићу”

самој компанији и размени информације
са руководством комбината бакра. О
том разговору са менаџментом РТБ-а
Његова екселенција је изнела следеће:
- Разговарали смо о многим
питањима. Наравно, најважнија тема
била је међусобна сарадња јер Финска

је земља која има веома развијену и
ефикасну рударску индустрију и већ
је пружила много развоју рударства
у свету. Наша индустрија обезбеђује
економски исплативе технологије,
које истовремено минимално загађују
околину, тако да су и еколошки од-
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Посете

Амбасадор Републике Финске приликом посете РТБ-у изјавио:

„Bor gleda unapred”
Србија је земља са великим потенцијалима у рударству, а РТБ је најбољи пример како оно треба да се развија. Финске компаније су дуго у Бору
и он нам је посебно важан, пре свега због пројеката вредних 100 милиона евра које у РТБ-у реализују “Outotek” и “Metso Minerals”, рекао је
амбасадор Финске Пека Орпана. – Б. Спасковски: Радови у кривељској флотацији и на градилишту нове топионице поверени су фирмама из
Финске, а и флеш-смелтинг технологија, најзаступљенија у свету, осмишљена је у овој нордијској земљи. Те чињенице биле су добра полазна
основа за разговоре са амбасадором о тешњој сарадњи у области геологије и истраживања, али и у преради бакра у нашим постројењима за
потребе финске аутомобилске индустрије

Пека Орпана

РТБ. – Иако је на почетку мандата у Србији, амбасадор Финске Пека
Орпана, као добар познавалац рударске
индустрије, пошто је претходно радио
у Перуу и Боливији, с нестрпљењем је
ишчекивао долазак у Бор. То што му
је срдачан пријем уприличен баш уочи
божићних празника само је, како је
рекао, потврда онога што је о РТБ-у и
граду већ чуо.
- Бор непрестано ради, то је град
који гледа унапред, а РТБ је најбољи
пример у Србији како рударски сектор
треба да се развија. Зато смо веома
задовољни што смо део тог процеса
– рекао је четвртог јануара амбасадор
Орпана, након разговора с менаџментом
борске компаније и разгледања градилишта “нове топионице”.
Причајући му о историјату града и
о ономе што о њему говоре окретнице,

музејски експонати на отвореном и
статуе најзнаменитијих људи, генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски је пред новинарима поновио:
- Бор је индустријски град, град рударства, али и туризма. Град добрих
људи, врхунских мајстора, инжењера
и техничара. Задовољство ми је што
је амбасадор Орпана одлучио да
проведе викенд са нама и упозна
лепоте Бора. Па, финске компаније
су деценијама овде присутне.
Подсетићу, радови у кривељској
флотацији и на градилишту “нове
топионице” поверени су управо фирмама из Финске, “Metso Mineralsu”
и “Outoteku”, а и флеш-смелтинг
технологија, најзаступљенија у
свету, осмишљена је у овој нордијској
земљи. Те чињенице биле су добра
полазна основа за разговоре са амбасадором о тешњој сарадњи у области геологије и истраживања,
али и у преради бакра у нашим
постројењима за потребе финске аутомобилске индустрије. Њихове фабрике су, наиме, познате широм света
по производњи специјалних машина
за прераду бакра, па ето простора
да почнемо да прерађујемо бакар у
Србији, а не да га извозимо као сировину – казао је Спасковски.
-Финске компаније су дуго у Бору
и он нам је посебно важан, пре свега
због пројеката вредних 100 милиона
евра које у РТБ-у реализују “Outotek”
и “Metso Minerals”. Ове компаније
обезбеђују РТБ-у одрживе, али и еколошки прихватљиве технологије.

Сматрам да можемо продубити пословну сарадњу и зато ће за пар месеци
у Бор доћи представници финског Геолошког института. Жеља нам је да
промовишемо инвестиције из Финске
које ће бити везане за конкретне производе, али и да учврстимо сарадњу
између институција две земље – поручио је амбасадор Пека Орпана.

– Свим Боранима и Мајданпеча
нима честитам божићне празнике и
желим им добро здравље. А, пошто
им се обраћам са градилишта “нове
топионице”, додаћу још једну жељу
– да следећи Божић дочекамо заједно
без дима и са завршеном топионицом.
Амбасадор Финске је, након
разгледања градилишта “нове топио-

Гост и домаћин пред новинарима на градилишту нове топионице

Опредељење Његове екселенције
да у Бору остане не један, већ неколико
дана, добар је знак да ће сарадња Србије
и Бора са Финском убудуће бити тешња,
закључио је први човек Басена. Потом
је басенским радницима и њиховим
породицама честитао најрадоснији
хришћански празник.

нице” и радова који се изводе у оквиру
тог пројекта, посетио кривељски
коп. Петог и шестог јануара Његова
екселенција Пека Орпана је, заједно са
домаћинима, посетио “кафић” у Јами и
видиковац, Борско језеро и Гамзиград.

институционалну и јавну сарадњу на
свим пољима између наше две земље.
На питање да ли је имао прилику да
види сличан рудник и овакав објекат у
њему, с обзиром на то да је био амбасадор у многим земљама, Пека Орпан је
одговорио:
- Радио сам у Перуу и Јужно
афричкој Републици, а то су земље са
великим бројем рудника. Али, први
пут имам овако дивну прилику да
стекнем комплетну слику о рударским активностима и свему што је по-

везано са тим. На крају, желео бих да
се захвалим домаћинима на изузетно
добро организованој посети. Била је
заиста предивна.
После „кафића“ у Јами, амбасадор Финске је разгледао Феликс
Ромулијану, Гамзиград, посетио Клуб
РТБ-а, а завршницу свога боравка у
овом делу Србије провео у пријатном
амбијенту обновљеног хотела „Језеро“,
веома задовољан његовим изгледом и
садржајима.
Љ. Алексић

Г. Тончев Василић

Затворени базен као „круна” хотелских садржаја који су
представљени високом госту

рживе. Данас две значајне финске
компаније раде у Бору. Пројекти на
којима су ангажовани Ототек и Мецо
Минералс вредни су готово стотину
милиона евра. Очекујем да успешна
сарадња са њима буде основа за још
ширу у блиској будућности.
На питање да ли постоји могућност
да у Србији и Бору ускоро послује још
више финских компанија Пека Орпан
је одговорио: - Надам се томе и сигуран сам да ће, што се више овде буду
модернизовале и проширивале рударске активности, бити и више про-

стора за употребу финске „knowhow” технологије. Финске компаније,
углавном, не улажу у рударење, али
ћу свакако покушати да покренем
сарадњу у области прераде, пре свега
бакра и осталих метала, који се овде
производе.
Амбасадор је најавио и боље културне и друштвене везе између Србије
и Финске.
-Заложићу се за то. Србија ће, по
свему судећи, ове године започети преговоре о уласку у Европску унију, што
ће дати много нових могућности за

Пробно бацање у обновљеној куглани

Иницијативе
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Борски рудари: Бадава нам бенефиције кад не можемо у пензију пре педесете године

Qudi, nije fer
Иницијатива да се рударима Србије омогући пензионисање са навршених 40 година радног стажа, без обзира на године живота, покретана је у последње две године више пута. Рудари Бора, Мајданпека
и Ресавице обраћали су се Минстарству за рад и социјалну политику, али узалуд. - Закон нам укида нешто што смо поштено и с муком
зарадили и потире бенефицију која нам је дата. То је највећи проблем свих нас и доживљавамо га као „нож у срце“, каже Љубиша
Миљковић. – Б. Спасковски: Подржавам захтев рудара јер овако
њихова бенефиција не значи ништа, губи ефекат и дестимулише
младе
РТБ. – Рудари борске Јаме Васа
Несторовић и Небојша Мушић уместо
да ову, као и ону претходну Нову годину,
дочекају као пензионери и у кругу породице, још увек раде 700 метара испод
земље. Уморни су, осећају се истрошено,

Карикатура: Игор Крстић

кажу обојица. И Несторовић и Мушић
имају са бенефицијама по 43 године
радног стажа, али не могу у пензију јер
немају 50 година живота.
-Запослио сам се давне 1982.
године. Радим као ВКВ рудар и са
бенефицијом 12/18 имам пуне 43
године радног стажа. Шта ми то
вреди кад сам шездесет пето годиште
и тек 2015. пуним педесет. Не могу у
пензију, а осећам да не могу више ни
доле. Уморан сам. Није фер да нама
који радимо најтежи посао закон не
дозвољава да се пензионишемо, иако
испуњавамо услов по годинама радног

стажа – прича Мушић.
Његов камарат Васа је две године
старији и ове 2013. ће, поред већ одавно
Васа Несторовић и Небојша Мушић
испуњеног првог, стећи и други услов.
Прославиће у мају 50. рођендан и, након одмори и више посвети породици. - Без сили свих овоземаљских закона отићи
тога ће, како каже, коначно моћи да се обзира на то што ћу за пар месеци по у пензију, мислим да није у реду да
нам већ две године разни министри
обећавају да ће променити тај закон
и пустити нас да к’о људи одемо у заслужену пензију. Треба да дођу млади
и јаки, они су будућност, а не ми – резигнирано ће Несторовић.
Иницијатива да се рударима Србије
омогући пензионисање са навршених
40 година радног стажа, без обзира на
године живота, покретана је у последње
две године више пута. Рудари Бора,
Мајданпека и Ресавице обраћали су
се тим поводом неколико пута и Минстарству за рад и социјалну политику, али узалуд. – То је највећи проблем свих рудара и доживљавамо га
као „нож у срце“. Тај закон, овакав
какав је, укида рударима нешто што
су поштено и с муком зарадили и што
нам, једноставно, следује. Потире ту
бенефицију која нам је тако великодушно дата јер нам се, у ствари,
онемогућава остваривање права на
материјалну сигурност. Бадава се
нама у радној књижици пише 18
уместо 12 месеци кад на крају радног
века дођемо до непремостиве препреке
која се зове старосна граница. Деси се,
зато, да многи од нас искористе пре
педесете ону другу могућност и стигну
до 45 година стажа, па се тако пензионишу. Тога у развијеним држава нема,
то је апсурд! У Аустралији, рецимо,
рудар са 20 календарских година
проведених на раду аутоматски иде
у пензију. Код нас, међутим, рудари
треба да проведу најмање 30 календарских година у руднику да би испунили старосни услов! – каже председник Самосталног синдиката Рудника
бакра Бор Љубиша Миљковић.
Генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски апсолутно подржава рударе и
слаже се да су измене и допуне Закона
о пензијско-инвалидском осигурању
у том правцу неопходне. – Ако је
опредељење Владе Републике Србије
да, уз енергетику и пољопривреду,
улаже и развија рударство, онда се
морамо изјаснити и подржати рударе
Бора, Мајданпека, Ресавице, Лецеа
Парадокс
и њихов захтев да, након испуњења
Други проблем који доноси Закон о пензијскостажа са бенефицијама, не чекају пеинвалидском осигурању потпуно је супротан ономе са којим се суочавају рудари. Он
десету да би отишли у пензију. У су„качи“ послодавца. –У „Јами“ имамо 65 људи из
протном, бенефиција не значи ништа,
администрације који су стекли један од два усгуби ефекат и додатно дестимулише
лова за пензију, али неће да оду док не испуне
младе да се баве рударством. Значи,
оба и то закон дозвољава. Њима је лепо, примају
јавља се контраст. Само подршком
плату која је изнад басенског просека и не желе
да „падну“ на пензију. Нуђено им је чак да ослоза ову измену закона Србија са рударбоде радно место и да, уместо њих, у непосредством иде напред, а будућност јој је
ну производњу уђу њихова деца. Ни то не желе.
управо та грана јер је уистину богата
Седе тако по канцеларијама, раде онолико колиминералним ресурсима – категоричан
ко морају и чекају тај максимум – мушкарци 65,
а жене 60 година живота. То закон дозвољава?! Нажалост, синдикат ту не
је Спасковски.
може да утиче, то држава мора да реши - каже Љубиша Миљковић.
Г. Тончев Василић
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Синдикална

Љубисав Орбовић разговарао са рударима Јаме

Podr[ka ne]e izostati

Они који доносе законе пре тога треба да дођу у рудник, проведу бар један сат у њему, па онда одлуче до које године живота ти људи треба да
раде – казао председник Савеза Самосталних синдиката Србије на 17. хоризонту борске Јаме. – Инсистирамо на синдикалној грани која ће се
искључиво бавити рударством, свесни шта нас очекује у мукотрпним разговорима о разним законима ради заштите свих радника, па и нас
рудара - казао Љубиша Миљковић, председник СС РББ-а

РТБ. - Када се убудуће буду доносили закони који се тичу рада у овако
тешким условима, неопходно је да они
који их доносе пре тога дођу у рудник,
проведу бар један сат у њему и после
тога одлуче до које године живота
ти људи треба да раде – казао је новинарима на 700 метара испод земље
Љубисав Орбовић, председник Самосталног синдиката Србије током посете
РТБ-у 14. јануара. Дошао је на позив
Самосталног Синдиката Рудника бакра
Бор и лично се срео са рударима на 17.
хоризонту у рудном телу “Т”. Потом је
разговарао и са пословодством Басена,

Импресиониран оним што је видео
при свом првом силаску у Јаму, Орбовић
је казао: - Задивљујуће је да људи раде
на оваквим дубинама и у оваквим условима и притом испољавају оволико
позитивне енергије. Сви су насмејани
и спремни, што говори о њиховом менталитету, о саставу, и о томе да цене,
поштују посао који раде. Ако се сећате
– додао је – Самостални синдикат је
инсистирао да се законом регулише,
и ушао је у протесте због тога, да сви
јамски рудари, а њих је у Србији око
1.700, могу да иду у пензију кад напуне
40 година стажа. А, ако се неко од њих

“самосталним” синдикалцима осталих
басенских предузећа и представницима
локалне самоуправе. Доминирале су две
теме: поштовање бенефицираног радног
стажа рудара и оснивање рударске гране
Самосталног синдиката.

осећа способним и спремним да још
остане, то је његово право. Зато ћемо
са колегама из Рудника бакра Бор ово
питање поново ставити на дневни ред
и мењати Закон о ПИО. Јер, те одлуке
доносе људи који никад нису ушли

СРЕЋНО!

у фабрику, а камоли у рудник. Нек
изволе, нек дођу, виде, па после тога
можемо да “укрстимо копља” да ли
су права ових људи велика и да ли их
треба ускраћивати новим законима.
Као још једну “ствар за сваку похвалу” Орбовић је навео плате рудара.
– Иако су порасле последњих година,
оне су још увек мање него што би
требало да буду – казао је - али су у
односу на просечну плату у Србији
доста боље, а рудари показују да их

која ће се бавити искључиво рударством. Јер, у свакој Влади имамо
ресорно министарство, али, очито,
немамо могућности за директне преговоре. Досад су нас представљали
металци који, нажалост, таворе у
Србији и једино што тражимо од
председника Орбовића је да збијемо
редове, да са новим људима у гранама
које недостају максимално ојачамо
Самостални синдикат, свесни шта нас
очекује у мукотрпним разговорима о

заслужују својим радом. Оне су, свакако, и заслуга пословодства, синдиката такође, али највише рудара који
овде раде, стварају добит и свакодневно пребацују норму.
Захваљујући се председнику Самосталног синдиката Србије што је
дошао у Бор и тиме показао и осталним
челним људима Самосталних синдиката

разним законима ради заштите свих
радника, па и нас рудара.
Наглашавјући да је РТБ стабилан,
пре свега на производом плану, да се
његове резерве мере милионима тона
руде, Миљковић је понудио борско
знање и помоћ свим рударима у Србији
да развијају нове технологије. - Њих
можете да видите и овде изнад нас –

да би требало да виде где њихово чланство ради, како зарађује и од којих пара
плаћа чланарину, Љубиша Миљковић,
главни рударски пословођа борске Јаме
и председник СС РББ-а казао је: - Инсистирамо на томе да нађемо свој интерес у раду СС Србије, а то је грана

показао је на сводове подземне дворане
високе 45 метара, а настале откопавањем
руде специјалном методом. - Овде је
1.400 квадрата слободне површине без
иједног сигурносног стуба, а налазимо
се на дубини од 700 м!
Љ. Алексић

Рударски поздрав који поред добрих жеља буди и осећај
заједништва међу рударима, опомиње на опасност и упућује на
сигуран рад. Већ дуго се користи (од 1684. године) у оквирима
рударске делатности.

Синдикална
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Председник СССС: „Није спорно да у Савезу постоји грана само за рударство“

Sindikat po[tuje rudare
Љ. Орбовић: Одувек смо у синдикалном покрету с максималним уважавањем помињали рударе, па није споран захтев Борана да у оквиру
СССС постоји неки облик који ће бити везан само за рударство. Дајем апсолутну подршку и њиховој борби за бенефицирани радни стаж, а
свако ко мисли да то није поштено, нека сиђе доле у јаму и сам се увери у каквим условима раде људи са бенефицијом 12/18. – Подржавам
идеју да рудари у оквиру Савеза самосталних синдиката Србије имају свој синдикат, са седиштем у највећем рударском месту у Србији – Бору.
Њих не треба да заступају металци, рекао је Благоје Спасковски
имају пристојну плату. Зато упућујем
све похвале првенствено пословодству, али и синдикатима и локалној
самоуправи, као и људима из власти
који су схватили да „Бор“ може да иде
у добром правцу – казао је први човек
Савеза самосталних синдиката Србије.
- Одувек смо – додао је - у синдикалном покрету с максималним
уважавањем помињали рударе, па
није споран захтев који сам чуо овде у
Бору да у оквиру СССС постоји неки
облик који ће бити везан само за рударство. На који начин ћемо то технички извести, договорићемо се накнадно. Дајем апсолутну подршку и
борби борских рудара и синдиката за
бенефицирани радни стаж, а свако ко
мисли да то није поштено, нека сиђе
доле у јаму и сам се увери у каквим
условима раде људи са бенефицијом

12/18 – изјавио је Орбовић.
-Та бенефиција не сме да остане
„мртво слово на папиру“ - надовезао
се Спасковски. - Треба је или укинути
или омогућити свима који напуне 40
година радног стажа да оду у пензију.
Подржавам и идеју да рудари у
оквиру Савеза самосталних синдиката Србије имају свој синдикат, са
седиштем у највећем рударском месту
у Србији – Бору. Рударе Србије не
треба да заступају металци, као досад.
Њима свака част, али сви знамо у
каквој је ситуацији металски комплекс. Овако испада да у кући газдује
дете и оно говори оцу и мајци како да
се понашају. Рудари с правом траже
своју грану у оквиру Савеза и ја то
подржавам – закључио је Спасковски.
Г. Тончев Василић

Благоје Спасковски и Љубисав Орбовић

РТБ. – Понесен, како је рекао,
најјачим утиском који су на њега оставили рудари борске Јаме у рудном телу
„Т“ – њиховом позитивном енергијом,
председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је,
касније истог дана, с једнаком пажњом
слушао генералног директора РТБ-а Бор
Благоја Спасковског, који му је говорио о пословању борске компаније.
-У Бору се не спава, не моли и
не тражи помоћ државе у виду пара
за субвенције или бенефиције. РТБ
је тражио од Владе Србије помоћ у
стратегији развоја компаније како
бисмо подигли њену вредност са неких
200 милиона на две и по милијарде

долара. И, добили смо је! – рекао је
Спасковски.
Председник
СССС
Љубисав
Орбовић истакао је да Бор из године у
годину показује квалитет који није мали
и да се у граду на сваком кораку види
бољитак захваљујући развоју РТБ-а. –
Када се само сетим периода од пре
пар година када су РТБ продавали и
како је у то доба изгледао град, питам
се да ли је уопште могуће да се све то
овде дешавало. Бор је, захваљујући
људима са знањем, ентузијазмом и
добром енергијом, успео да покаже и
докаже да велике компаније у Србији
могу да функционишу, да добро раде и
стварају добит, а да уз то и запослени

Пословодство и репрезентативни синдикати ТИР-а потписали колективни уговор

Potpuno definisana prava i obaveze

Б. Тодоровић: Осим добрих производних резултата, свака ваљано организована фирма се препознаје и по квалитетним актима које поседује.
– В. Шевченко: Даћу све од себе, а то очекујем и од друге стране, да овај КУ буде мало „Свето писмо” које ће се поштовати од корица до корица, што отвара могућност да будемо озбиљна компанија у којој ће бити више комуникације између послодавца и синдиката и поштовања
онога што је договорено

ТИР. – Бобан Тодоровић, директор Топионице и рафинације бакра,
и представници репрезентативних синдиката потписали су, четвртог децембра, колективни уговор који у потпуности дефинише права и обавезе пословодства и запослених у овом металуршком предузећу. - Осим
добрих производних резултата, свака ваљано организована фирма се
препознаје и по квалитетним актима које поседује. Ово је наставак
добре сарадње коју ТИР има са својим синдикатима. Данас смо потписали КУ, а наредних дана понудићемо им на увид систематизацију
и потписаћемо уговор о раду у законском року – нагласио је Тодоровић.
Ни Василије Шевченко, председник Синдикалне организације Топионице, није крио задовољство што је, како је рекао, после мало дужих преговора, али квалитетних, потписан овај КУ чијој изради су велики допринос дали синдикалци Топионице, као и колеге из других синдиката. - Колективни уговор је усаглашен са послодавцем и садржи доста елемената који су, у правном смислу, заштита запослених, али и њихове

обавезе. Овај КУ је предвидео разне ситуације везане за статусну промену предузећа и потпуно обезбеђује раднике у случају изласка из
реструктурирања. Притом је једини у Басену који гарантује стечена
права радника приликом статусне промене предузећа, што је један од
његових великих квалитета. Стога ћу дати све од себе док сам на овом
месту, а то очекујем и од друге стране, да овај КУ буде мало „Свето
писмо” које ће се поштовати од корица до корица. То отвара могућност
да будемо озбиљна компанија у којој ће бити више комуникације
између послодавца и синдиката и поштовања онога што је договорено.
Зато инсистирамо на равноправном, коректном дијалогу са послодавцима и ТИР-а и РТБ-а. Надам се да ћемо коначно учинити и следећи
корак - потписивање уговора о раду, односно уговора о међусобним
правима и обавезама – истакао је Шевченко.
Ј. Станојевић
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Туризам

На Међународни дан снега и скијања пуштена нова жичара

Na vrh Crnog vrha
Жичара дуга 1.330 метара, постављена
на 14 стубова (плус погонска и окретна
станица) превезла око хиљаду скијаша,
рекреативаца и осталих љубитеља планине
до врха Црног врха. – Жичару притиском
на дугме покренуо генерални директор
РТБ-а Бор Благоје Спасковски. –
Бор ће ускоро бити раван познатим
туристичким центрима, грађани су
то заслужили јер су њихова плућа
годинама била „калаисана“ сумпордиоксидом, изјавио је Спасковски
БОР, ЦРНИ ВРХ. – Двадесетог јануара, на Светог Јована, бројни заљубљеници
у најпопуларнији спорт на снегу – скијање - упутили су се под пуном опремом
на Црни врх да опробају скијашку стазу, али и нову жичару којом је борска планина „седлана“ готово три месеца. Борско јавно предузеће „Туристички центар“
организовало је тада, у част свечаног пуштања у рад нове жичаре, прво велико
окупљање и такмичење скијаша и рекреативаца ове сезоне, а непосредан повод
био је обележавање Међународног дана снега и скијања. Част да притисне дугме
и покрене жичару указана је Благоју Спасковском, генералном директору РТБ-а
Бор, компаније која је добрано заслужна за то што је она, како се чуло, монтирана
и постављена у рекордном року, за 86 дана, и опремљена најсавременијом PLC техником, што је сврстава у најбезбедније жичаре у Србији.
-Нећу говорити као генерални директор РТБ-а, овде сам онај „тенкиста“
који је све време „вукао“ да жичара буде што пре готова. Хвала Влади Републике Србије која нам ју је поклонила и „Енергопројекту“ који је бесплатно
обавио све грађевинске радове. Но, хвала и свим радницима и ентузијастима
који су учестовали у њеном постављању и монтирању, багеристима који су
крчили путеве. Обећавам да ће Бор ускоро бити раван познатим туристичким
центрима, грађани и мештани околних села су то заслужили јер су годинама
њихова плућа била „калаисана“ сумпор-диоксидом. Град од следеће године,
када буде завршена и „нова топионица“, више неће бити познат само по рударству, развијаћемо га и у туристичком правцу. Већ догодине, када буду купљени
„топови“ и стазе се осветле, овде ће на скијање долазити људи из свих крајева
Србије – казао је Спасковски.
Жичара, као одлична зимска, али и летња допуна реновираном хотелу „Језеро“
на Борском језеру, дуга је 1.330 метара и постављена на 14 стубова (плус погонска
и окретна станица). Двадесетог јануара превезла је око хиљаду скијаша, рекреати-

ваца и осталих љубитеља планине до врха Црног врха. Одатле су се сви они спуштали до подножја старом питомијом стазом која је била припремљена за такмичење.
Жичара има 169 седишта и радну скијашку брзину од два и по метра у секунди, па
су они који су је пробали на врх планине стизали за око осам минута.
ЈП „Туристички центар“ и његов директор Александар Миликић постарали су
се да организују бесплатан аутобуски превоз до скијалишта, нису наплаћивали скипас, а тога дана почела је да ради и школа скијања коју води борски Скијашки клуб.
Г. Тончев Василић

Бор домаћин Европског првенства у снукеру

O^ekuje se 220 takmi^ara
Европско првенство у снукеру од 18. до 28. марта одржаће се у хотелу „Језеро“ на Борском језеру. – Најављено учешће 220 такмичара (80
јуниора – до 21. године) и 140 за тимско такмичење мушкараца и жена ветерана
БОР. – Рударско-топионичарски
басен Бор и хотел „Језеро“ на Борском
језеру од 18. до 28. марта биће домаћини
и суорганизатори Европског првенства у
снукеру. Ово такмичење, које се први пут
одржава у Србији, организују Европска
билијар и снукер асоцијација и Снукер
асоцијација Србије. У хотелу „Језеро“
биће постављено 16 билијарских столова за такмичење и један за тренинг
који ће после такмичења остати у хотелу.
Европско првенство у снукеру
окупиће 220 такмичара и биће подељено
у две категорије. Од 18. до 22. марта
такмичиће се 80 јуниора (до 21. године).
Победник у овој категорији стиче право
да се такмичи као професионалац. Од
22. до 28. марта на програму су тимска
такмичења за жене и мушкарце ветеране

(140 такмичара). Победници добијају
вредне новчане награде.
Хотел „Језеро“ на Борском језеру,
где ће се одржати Европско првенство у снукеру, посетио је Максим
Казис, председник Европске билијар
и снукер асоцијације, и уверио се у
могућности овог туристичког објекта за
организовање тако великог такмичења:
-Хотел има и смештајне и организационе могућности за одржавање
овог такмичења. Снукер је специфичан спорт и такмичарима је потребна и концентрација, и одмор, и
рекреација. Свега тога овде има, па
овај хотел заслужује и више од три
звездице које сада по категоризацији
има. Ово је добра прилика за
популаризацију снукера у Србији –

оценио је председник Европске билијар
и снукер асоцијације Максим Казис.
Као „предигра“ Европског првенства у снукеру, 9. и 10. марта у хотелу
„Језеро“ биће одржан јавни тренинг и
меч двојице такмичара (по квалитету
међу четири најбоља у Србији) да би
се публика упознала са правилима ове
игре. У свету има само 96 снукер играча
професионалаца, док их у Србији нема.
У аматерској конкуренцији снукер клубови постоје у Београду и Новом Саду
и окупљају 67 такмичара од 12 до 60
година. Циљ Снукер асоцијације Србије
је да организовањем Европског првенства у хотелу „Језеро“ привуче што
више нових младих играча.
М. М.

Максим Казис

Актуелно
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Новогодишња прес-конференција

Iz uspe[ne u godinu

Завршетком нове топионице и фабрике сумпорне киселине Басен Бор
2013. треба да „поентира“ све боље производне и финансијске резултате
– казао је новинарима Благоје Спасковски. - У 2012. произведено близу
35.000 тона бакра (што је 2,5 пута више него пре четири године), скоро
тона злата, око 4,5 тоне сребра. – РТБ на добром путу до 100 милиона
тона резерви квалитетне руде из које ће већ 2014. имати преко 65.000
тона „црвеног“ метала. - Укључењем у геолошка истраживања Србије,
РТБ ће почети да се морално одужује држави за велику подршку коју је
од ње добио

Благоје Спасковски

РТБ. - У 2012. години произвели
смо близу 35.000 тона катодног бакра,
што је 2,5 пута више него пре четири
године. Ту је и скоро тона злата, око
4,5 тоне сребра, близу 100.000 тона сумпорне киселине. Укупно смо дали 40
милиона тона ископина, и ако их упоредимо са оним од пре четири године
то је безмало трипут више. Међутим,
наше највеће богатство је што смо
на путу откривања квалитетне руде

Овим речима је Благоје Спасковски, генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор, најкраће,
упознао новинаре са пословним резултатима у години која је управо истицала. О детаљима ће се чути више кад
се све озваничи у завршном рачуну.
Не скривајући задовољство резултатима који су од његовог доласка на чело
компаније из године у годину све бољи,
он је, ипак, казао да има простора за

за 60 милиона тона руде са добрим
садржајем злата и сребра, што
улива стварну наду и РТБ-у и
држави Србији. Наше и прогнозе геолога су да ће у овом подручју бити
преко 100 милиона тона руде доброг
садржаја бакра, злата и сребра. И,
ако се може смело рећи, ова руда
подсећа на ону флотабилну, златом
и сребром богату мајданпечку руду.
Наглашавајући да обавеза Басена
није само да заврши реконструкцију
и обнављање објектата у РТБ-у, већ
да држави, односно Влади Србије,
врати морални дуг за оно што му
је помогла. А, на сопствено питање
како то учинити, Спасковски је одговорио: - Тако што ћемо кад ускоро
стигну две велике бушилице које
допиру у дубину до 3.250 метара,
једном почети да бушимо у околини
Бора, а другом ћемо (по програму
Владе) истраживати минерално благо
Србије. Са нашим послаником Милинком Живковићем недавно смо у
Министарству за рударство, а на препоруку министра Бачевића, договорили куповину још две бушилице за
мање дубине како бисмо појачали
истраживање минералног блага
Србије. Присталица сам да Србију

Велико медијско интересовање за пословне резултате Басена

из које ћемо већ 2014. године имати
преко 65.000 тона бакра, колико је и
предвиђено бизнис-планом. Подсећам
да се у рударству не могу десити чуда
сама по себи јер је оно грана која
тражи стална улагања, али зато
даје добру акумулацију. И отуда са
задовољством истичем опредељење
Владе Србије да развој државе почива
на рударству, пољопривреди и енергетици.

још бољи рад у појединим организационим целинама. Била је ово прилика
да грађанима Бора и Мајданпека, католицима и православцима, честита Нову
годину и Божић.

Нови милиони тона руде
- Доста смо урадили у 2012-ој, као
и у претходним годинама – оценио је
Спасковски. -Задовољство је рећи да
су минуле године резерве повећане

треба истражити и спреман сам да се
одупрем лобију који постоји и заговара следеће: „Немојте дирати нашу
њиву, брвнару, наше двориште“. Ако
је интерес државе јачи од интереса
појединца, а у овом случају јесте, онда
га треба поштовати. Србија је богата
минералима, одређени су простори и
ми ћемо кренути у истраживања чим
се отопи снег. Отуда се јавно декларишем да сам за истраживање и за

експлотацију свега што је исплативо,
а знамо да је руда само оно што доноси
новац, нето приход, добит.

Најмодернија флотација у
Европи
Говорећи о басенским инвестицијама
Спасковски је најавио да ће се у „Великом Кривељу“ за највише два месеца
окончати посао вредан 25 милиона евра
и покренути најмодернија флотација у
Европи. - Она ће имати искоришћење
од 87 процената, заправо 10 одсто
више него што је сада. Новац смо обезбедили из сопствених извора, што је
за сваку похвалу.
Спасковски је поновио да су резултати у рудницима добри и да је рударска производња готово заокружена у погледу опреме. Уз набавку неких мањих
машина, рудокопи ће средином 2013.
године бити комплетно опремљени
новим багерима, новим булдозерима,
новим грејдерима и, што је најважније,
новим транспортним системима – камионима и реконструисаним тракама - што
ће побољшати економске ефекте целог
РТБ-а.

Импресивна градилишта
Послови на новој топионици иду
одлично, иако се касни у делу локалних
радова везаних само за једног извођача
(а има их четири). Деведесет и три процента опреме је стигло и већ сада је импресивно видети то градилиште. Још
импресивније је градилиште нове фабрике сумпорне киселине јер тамо
радови иду брже и она ће бити готова
октобра, најкасније новембра ове године.
- Могу вам рећи, казао је Спасковски новинарима, да је за фабрику сумпорне киселине, такође, пристигло
преко 93 процента опреме. На лицу
места није само она која је осетљива,
мада је израђена и налази се код
произвођача. Допремићемо је одмах
после зиме и биће нам то прва и права
пролећна радост. Будите убеђени да
са уходавањем топионице крећемо 31.
децембра следеће године. Правило је
да то траје шест месеци, а уверавам
вас да ћемо то обавити знатно раније,
само зато што смо направили програм да наше раднике и инжењере
пошаљемо на обуку у фирме које
поседују овакву технологију. А, када
кажем овакву, грех би био да још
једном пред вама не поменем да је то
најбоља технологија на свету! Пошто
смо се у Аризони на лицу места уверили уз колико дима ради топионица
сличне конкурентске технологије,
уверавам вас новинаре, грађане Бора
и Србије, да се овде уграђује врхунска
технологија.
Још једном захваљујући Влади на
гаранцијама за кредит код EDC банке,
на гаранцијама Фонда за кредит код
комерцијалних банака и на кредиту из
самог Фонда за развој Србије, Спасков-
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генералног директора РТБ-а Бор

velike zavr[nice
добити, тренд из другог полугођа наговештава да крај 2012. године може
донети нешто повољнију. Посебно
наглашавам да је реч о резултатима
текућег финансијског пословања, а
поменула бих и изреку да у економији
само оловка има „срце“, а све остало
је сурова стварност.
По правилима пословне политике
за 2012. годину, а која су, како се чуло
од Антићеве, у суштини дугорочна пословна политика РТБ-а, Басен сопственим средствима потпуно финансира све
своје трошкове у делу текућег пословања,
а знатно и у делу инвестиција.

ствену производњу, ни запослене у
РТБ-у, а ни наше пословне партнере.
Прошла су она времена када је РТБ
остао дужан бројним добављачима,
партнерима и банкама, мада се са том
тешком хипотеком из прошлости још
увек боримо, пошто у 2012. нисмо завршили започети процес реорганизације.
Како је реструктурирање вишеслојно
и вишефазно, остала је та фаза
реорганизације и, према коначним
роковима који су задати као „пролазна времена“, тај посао мора да
се заврши истеком првог полугођа
2013. Тада ће РТБ дефинитивно ре-

Б. Спасковски, М. Антић, Ж. Петровић и Б. Тодоровић

ски је нагласио да ће се свим тим добити
чисто небо, веће искоришћење метала
за најмање пет процената, што доноси
3.750 тона бакра годишње довољних да
се њиховом продајом отплате ануитети
свих кредита досад узетих. - Значи, ми
нисмо задужили РТБ, већ смо инвестирали у његову будућност - нагласио
је генерални директор РТБ-а.

„Бор“ ће вредети као НИС
У 2013. предстоји изградња још
неких објеката за боље сутра, чуло се
на прес-конференцији. То су фабрика
за пречишћавање отпадних вода и нова
флотација за шљаку, а све у светлу
спремности да РТБ поново израсте у
светску компанију. Наводећи нечије
речи да ће РТБ у скорије време вредети
исто онолико колико и НИС, па можда и
више, Спасковски је изразио уверење да
тај који је то рекао није погрешио.
Своје обраћање новинарима генерални директор РТБ-а је завршио реченицом коју је, како рече, на срећу

грађана Бора и тимочког региона, „провукао“ 27. децембра и председник
Србије Томислав Николић. Њоме је,
према наводу Спасковског, у набрајању
свих инвестиција у Србији поменуто
и „актуелизовање Рударско-топионичарског басена Бор“, што Спасковски тумачи као максималну пажњу и
подршку у моралном и финансијском
смислу да „Бор“ сутра буде оно што је
некад био. Али, и да послује домаћински,
да буде економски бољи, да добит и
примања радника буду знатно већа, да
представници и чланови синдиката буду
задовољни. Јер, ако има добити онда
има шта и да се дели.

Модеран пословни систем
- И финансијски показатељи
пословања РТБ-а у 2012. години су
узлазни – чуло се од Мирјане Антић,
заменице ген. дир. РТБ-а за економска
питања. - Егзактне бројке још нема,
али ако смо прошлу годину завршили
са 41,5 милиона долара пословне

Пословодство компаније пред новинарима

Мирјана Антић

- Настојимо да се „пружамо према
губеру“ – цитирала је Антићева народну мисао. - Једноставно, не
гајимо амбиције за које немамо пара.
Настојимо да не угрозимо ни соп-

гулисати све претходне обавезе тако
што ће државни повериоци конвертовати своја потраживања у улог, капитал, новог предузећа. То предузеће
ће бити јединствено (сачињено од
садашња четири правна лица), а
комерцијални повериоци имаће прилику и понуду за одређени отпис затечених потраживања. (Она су, на
нашу срећу, давно створена, јер сада
то не дозвољавамо). Такав поступак
је уобичајен у пракси других фирми,
а остатак дуга би био репрограмиран
на пристојан рок, са обавезом РТБ-а
да га испоштује.
Ово је, према речима Мирјане
Антић, подједнако важно за добијање
коначног новог лика Басена не само
кроз нову организацију, не само у производном делу, него и за комплетан нови
имиџ фирме са свим атрибутима модерне компаније. - Она ће бити најпре
организована, а онда регулисано њено
текуће пословање, развојни послови и
укупан пословни и друштвени живот
на темељима најсавременијих и
најуређенијих система који постоје
у свету. То су велике обавезе за нас
– казала је - али ће донети знатно
олакшање том новом Рударско-топионичарском басену који ће имати
једноставнији наступ код пословних
партнера, а нарочито код пословних
банака.
Љубиша Алексић

Нова топионица
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Градитељи нове топионице

Po^ela monta@a

Двадесет трећег јануара постављено кућиште електростатичког филтера тешко преко 80 тона, а истог дана започета и монтажа дна флешпећи. - Неколико дана раније монтирано је дно филтера од 55 тона, а пре њега су своја места заузела четири панела котла-утилизатора од
по 16 тона. – На бетонску конструкцију високу 17 метара ускоро ће опрема за парну сушницу тешка 120 тона. – Радови у “новој сумпорној”,
такође, одлично одмичу

Постављање огромног кућишта електростатичког
филтера протекло је у најбољем реду

ТИР. – У хроници реконструкције
топионице и изградње нове фабрике
сумпорне киселине 23. јануар записан
је као дан када је монтиран највећи
комад опреме – кућиште електростатичког филтера тешко преко 80
тона - и дан када је започета монтажа дна саме флеш-пећи. – Овај подухват припреман је дуже време –

каже Драган Маринковић, директор пројекта. - Кућиште је монтирано овде, на платоу поред градилишта, и превезено транспортерима. Поставља га фирма „Монтер“
из Београда, уз помоћ дизалица и
остале механизације „ЛС Кранова“
из Руме.
Да зима није зауставила градитеље,

Подизање првог панела од 16 тона изазвало је
велику знатижељу и самих градитеља

потврђује већ подужи списак монтиране тешке опреме. Маринковић
подсећа да су, најпре, постављени челични ланчасти транспортери прашине испод котла (тзв. редлери),
а онда и панели за радијациону
секцију котла. Двадесетог децембра
је, уз велико ангажовање, пажњу, па
и знатижељу самих градитеља, мон-

тиран први панел, следећег дана
други, а потом су своје место, високо
на челичним стубовима, заузела још
два. Сваки од панела тежак је шеснаест тона, па ако се рачунају и две
секције транспортера од по 3,5 тоне,
може се рећи да је тада уграђено 70-ак
тона опреме. Ових дана подигнуто је
готово још двапут по толико, пошто
је своје место заузело и дно филтера
тешко 55 тона, а убрзо и кућиште
филтера од преко 80 тона.
- Ускоро почиње и монтажа
делова парног сушача – најаваљује
Маринковић. - “Бункер” је до
премљен, само треба дизалицом
да га поставимо на место. Чим
време дозволи, монтираћемо и тај,
највећи комад опреме. Тежак је
око 120 тона, а мора да се подигне
на бетонску конструкцију високу
17 метара, близу старе топионичке
“линије један”. То ће бити озбиљан
посао за дизалицу носивости 500
тона.
Што се тиче нове фабрике сумпорне киселине, тамо је, како
сазнајемо од Маринковића, већ завршен киселоотпорни озид у једном резервоару за киселину поред сушног
торња. Ускоро треба да почне
постављање озида и у другом. ФОД је
завршио монтажу сушног и финалног
торња, а ако време дозволи, подићи ће
и трећи, међуапсорпциони торањ. На
контактном котлу треба да почне монтажа четвртог реда лимова који чине
његову облогу. Почиње и монтажа челичне конструкције (већ је стигла из
Македоније) зграде јаке киселине, а
настављају се грађевински радови
на згради дуваљке и командне собе
(MCC), као и на темељима за стубове
гасовода од флеш-пећи и конвертора
до “сумпорне”.

За дизалицу носивости 500 тона оволики комади и висине нису проблем
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Нова топионица

напредују и по зими

te[ke opreme

Током неколико дана проведених
на градилишту уочили смо да се све
ради према процедурама, да сваком
већем захвату претходе детаљне
провере и договори. Маринковић
потврђује да су тим процедурама
строго одређена правила понашања, а
оне саме дефинисане су тзв. стејтмент
методом, што би у преводу значило
начином уградње. Кад се подижу
тешки делови, мора да постоји план
монтаже и “лифтинг план” који
одређује начин подизања, опрему,
“захватне органе”. Притом све дизалице и помоћне машине морају да
имају атесте јер се недалеко од делова
подижу и корпе са људима који раде
на висини од 20-ак метара.
Кад почну сложене операције
подизања оваквих терета, онда се
одржи кратак састанак са учесницима
и одреди “диригент” кога сви слушају.
– Његове инструкције су извршне
за све учеснике тако да се зна ко,
шта, када и како ради – објашњава
Маринковић. – Посебна пажња
поклања се мерама безбедности
и заштити здравља. То су строга
правила која морају да се поштују
и код нас, а још су израженија код
страних фирми овде присутних.
Захваљујући тим процедурама,
које нам се понекад чине сувишним и бесмисленим, досад нисмо
имали, упркос обимном послу, никакве инциденте ни теже повреде.
А, видели сте да је на градилишту
пуно дизалица, пуно људи који
раде: бетонирају, дижу, варе, шрафе
- једни другима изнад главе!
Главни извођач локалних радова,
а тиме и одговоран за њихов квалитет,
јесте “Енергопројект опрема”. Његови
подизвођачи на топионици су “Челик”
и “Монтер” из Београда и “Миком”
из Новог Сада. Опрему фабрике сумпорне киселине поставља АТБ ФОД,
док је челична конструкција зграде
јаке киселине посао фирме “Стилкон”
из Македоније.

Дно филтера најпре је подигнуто, па окренуто и онда монтирано на стубове

- За стручни надзор у складу са
нашим Законом о планирању и
изградњи РТБ је ангажово фирму
“Мејс” (“MACE”) из Београда.
Њен задатак је да проверава да ли
се сви радови изводе у складу са
документацијом, да ли се уграђују
материјали у складу са пројектима
и стандардима, да ли се извођачи

На градилишту „сумпорне” напредује се још брже

радова придржавају мера које су
прописане нашим законом – наглашава Маринковић. – Исто тако, “Мејс”
евидентира све количине опреме
које се уграђују да би се месечни
обрачуни правили на основу стварног утрошка и јединичних цена које
смо раније договорили. Тако се
вредносно исказује “ситуација”за

сваки месец. Пошто су “Outotek” и
“SNC Lavalin” гаранти за целокупан пројекат, за технолошке параметре читавог постројења, и они
обављају супервизију свих послова
како би били у складу са њиховим
дизајном за та постројења и како се
не би десило нешто нежељено.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Подизање тешке опреме захтева интервенције из „корпи”

Рударство
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Производња на површинским коповима „Велики Кривељ“ и „Церово“

Dobar po^etak godine

Рудари „Великог Кривеља“ планирају да ове године произведу десет милиона тона руде, а рудари „Церова“ близу три милиона тона. – Један
од основних услова за испуњење плана је набавка нове механизације: хидраулични „комацу“ багер на „Церово“ стиже у јуну, а на „Велики
Кривељ“ у септембру
РББ. – За двадесетак дана рада у
јануару рудари на површинском копу
„Велики Кривељ“ Рудника бакра Бор
произвели су 850 хиљада тона руде, што
је осам посто више од плана, и 2.265
тона бакра у руди, па с правом очекују
да јануарски план на руди, садржају и
бакру остваре у потпуности, док се на
јаловини очекује мањи подбачај због
зимских и техничких услова.
Судећи по добром старту у јануару и
амбициозном годишњем плану, ова пословна година за рударе на кривељском
копу биће успешна. Планирана је
производња десет милиона тона руде и
25 милиона 745 хиљада тона јаловине,
што је укупно 35.745.000 ископина. Уз
планирани садржај 0,275 посто бакра у
руди очекује се производња 26.720 тона
бакра.
-Услов да остваримо планиране
задатке је континуирани рад пет
багера, четири бушилице, 22 камиона у „флоти“, три булдозера и два
грејдера. У септембру очекујемо да
стигне „комацу“ хидраулични багер
(капацитет утоварне кашике 15
кубика), а исти такав багер у јуну
треба да стигне и на површински
коп „Церово“. Ако све буде по плану,
а нема разлога за сумњу, испунићемо
планиране задатке у овој години –
оцењује управник Површинског копа
„Велики Кривељ“ Видоје Адамовић.

Рудари прате флотере
У 2012. години површински коп
„Велики Кривељ“ дао је 24.200 тона
бакра у руди од планираних 26.789 тона,
што је 90,34 процента. Слично је и у
производњи руде, јаловине и укупних
ископина, али је зато планирани садржај
бакра у руди са 0,266 одсто већи за 0,75

„Велики Кривељ”

процената.
Три основна проблема пратила
су рударе „Великог Кривеља“ током
прошле године, што је највише утицало на производњу. И поред тога, они
су успешно пратили потребе флотера:
колико је било потребно – толико су руде
и дали.

- Највеће тешкоће имали смо на
јаловини јер је други „комацу“ багер
каснио два и по месеца: уместо у
априлу стигао је половином јула. Проблем је представљала и мања расположивост камиона од планиране. Имали
смо и тешке услове за рад багера у
кречњачком масиву у „четвртом за-

хвату“, па је био мањи капацитет утовара. Проблем је представљао и рад
утоварне механизације у „трећем захвату“ због крупније гранулације.
И поред тога задовољни смо јер смо
успешно пратили потребе флотације –
истиче управник Видоје Адамовић.

Оптимизам на „Церову“
Рудари „Церова“ су прошле године
произвели незнатно мање руде од плана
(милион и 700 хиљада тона) јер су флотери толико могли да прераде. Планирана производња у јануару биће остварена, а на јаловини чак и пребачена.
Ове године планирана је производња
2.930.000 тона руде (6.619 тона бакра
у руди или 4.483 тоне бакра у концентрату) и четири и по милиона тона раскривке.
Један од најважнијих услова за
испуњење плана је набавка багера и бушилице (стижу у јуну) и измештање далековода који се сада налази на средини
копа „Цементација 2“ (лежиште „Краку
Бугареску“).
-Услови рада на површинском
копу „Церово“ су специфични између
осталог и због транспортних путева
са глинастом подлогом и због сталног премештања багера са руде на
јаловину и обрнуто, па је смањено
временско искоришћење. Овај други
проблем решићемо када у јуну стигне
нови хидраулични „комацу“ багер.
Уз решавање и других мањих проблема
(расположивост
помоћне
механизације, између осталог) надам
се да ћемо планиране задатке у овој
години успешно остварити – оптимиста је Предраг Голубовић, технички руководилац Површинског копа „Церово“.

„Церово”

М. Милошевић
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Улагања

Одмиче реконструкција кривељске флотације

Preko krova uneli 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

Љубодраг Бошковић

Нова линија за основно
флотирање ускоро стартује

ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – Све што је
ново у погону кривељске флотацији плаво је. У тридесетогодишњем сивилу
тако се већ плаве два реда огромних флотационх комора, а и друга нова опрема,

сведочећи да реконструкција одмиче и
да стижу технологије нових могућности.
Линија флотационих машина намењених
првом пречишћавању већ је завршена, а
она за основно флотирање руде са млинова прве секције управо је постављена.
Новинарске екипе су недавно имале
прилику да виде како је започет тај
посао уз помоћ дизалице носивости 500
тона. Она је са лакоћом подизала велике
металне резервоаре тешке 13,5 тона и
убацивала их преко зида четвороспратне
зграде, кроз отвор на крову, на садашње
место. Циљ ове реконструкције коју РТБ
изводи сопственим средствима јесте да
се повећа, побољша и аутоматизује прерада руде са кривељског и копа „Церово“
и добије квалитетан концентрат за нову
топионицу.
-Најпре је завршена фаза која подразумева почетак рада првог
пречишћавања као дела технолошког процеса флотирања – каже
Љубодраг Бошковић, руководилац
пројекта. - Завршена је и хидроциклонска батерија домељавања, инсталиране су нове пумпе, окончана
комплетна реконструкција компресорске станице са новим дуваљкама.
Сада приводимо крају и другу фазу
реконструкције током које смо,
најпре, кроз отвор на крову убацили резервоаре од 100 кубика за основно флотирање руде са млинова
прве секције. Завршени су машински и грађевински радови, повезана
је мерно-регулациона опрема. Сви
резервоари су на својим местима, као
и нове пумпе, њихови цевоводи, преливни канали, тако да се сада може
заменити и хидроциклонска батерија
прве млинска секције, а ових дана ће

Шест оволиких и
један већи резервоар
убачени су кроз отвор
на крову

се она и покренути. Заједно са њом
почеће рад и цела та нова линија за
основно флотирање. Завршетак комплетне реконструкције планиран је за
крај марта.
Поменимо да су од седам убачених резервоара, шест запремине сто
кубика, а седми резервоар-кондиционер
120 кубних метара. У наредним фазама,
према Бошковићевим речима, замениће
се хидроциклонске батерије друге и
треће млинске секције, потом инсталирати машине од 40 кубика за друго,
треће и контролно пречишћавање, па
линије за основно флотирање руде са
млинова треће и друге секције. Иако
су у кривељској флотацији у току
велики захвати, производња минимално
застаје, тек толико колико је потребно за
превезивање нове опреме са старом, док
се и она не ревитализује.
Љ. Алексић

У РББ-у проширили намену нових цистерни

Gase vatru i pra[inu
Доградњом омањег резервоара и мешача (споља), велике цистерне које се користе за поливање путева на басенским коповима, моћи ће да
„произведу“ и „баце“ до 300 кубика пене која гаси и оне евентуалне пожаре на рудничкој и флотацијској опреми које вода не може
ЦЕРОВО. – Мада је зима, снег и
није сезона пожара, на копу “Церово”
новинарима је недавно представљено
ново решење које може бити од велике
користи приликом изненадних пожара
на рудничкој и флотацијској опреми.
Искуство показује да је приликом
Знатно побољшана
противпожарна сигурност
рудничких погона

сузбијања оваквих хаварија драгоцен
сваки минут, па су у Руднику бакра Бор
одлучили да додавањем неких делова
(споља) оспособе велике нове цистерне
за гашење и пожара који не могу да се
сузбију обичном водом.
Подсетимо да су копови у Кривељу,

на Церову и Мајданпеку летос добили
по једну аутоцистерну од 30 кубика и
људи из РББ-овог Сектора за безбедност
убрзо су почели да разматрају могућност
проширења њихове намене и за гашење
ватре. Како је реч о највећим цистернама
у Европи, могућност њихове примене
и у ове сврхе знатно ће побољшати
противпожарну сигурност рудничких
погона, а добро ће доћи Бору и
Мајданпеку у време летњих паљевина.
-У условима када много тога нема,
може се рећи да је ово још једна наша
победа – каже Милош Стојановић,
руководилац Сектора безбедности
Рудника бакра Бор. - Иза нас је
цистерна предвиђена за поливање
путева на копу која носи 30 кубика
воде, али нам је био проблем како
да је користимо и кад се деси пожар
у процесу или на некој машини,
возилу... Велики је ризик чекати да
стигну ватрогасне цистерне из Бора.
Због тога смо се обратили једној
специјализованој домаћој фирми из
Београда и она је, на наш предлог
и према нашем техничком решењу,
испоручила један мањи резервоар и
мешач пене. Они су монтирани споља
и како у цистерни има 30 кубика воде,
њеним мешањем са противпожарном

Милош Стојановић

материјом
из
тог
дограђеног
резервоара запремине једног кубног
метра могу се направити 300 кубика
пене! То је довољно да се, не дај боже,
угаси читава једна фабрика.
Овим потезом РББ је, према
Стојановићевим речима, разрешио
велики проблем. Моћи ће да сузбије
свако избијање ватре још у почетној
фази. Он наглашава и ово: - Менаџмент
РТБ-а, колико год је то могуће, настоји
да се улаже у напредак свих басенских
предузећа. Тако је и са цистернама,
код којих нас ови додатни уређаји
за гашење пеном коштају негде око
650 хиљада динара по возилу, а само
један случај успешне интервенције
отплатиће уграђену опрему.
Љ. Алексић

Рударство РБМ
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Производња у Руднику бакра Мајданпек

Plan ne dozvoQava opu[taWe
Прошлогодишњи учинак на укупним ископинама за десетину већи
од остварења у 2011. години. – Захваљујући повољном садржају и добром искоришћењу, план премашен на сребру и злату и надокнађен
подбачај на бакру

РБМ. – Добром производњом оствареном у јануару Рудник бакра Мајданпек
је наговестио да ће остварењу изузетно
амбициозног овогодишњег производног
плана дати приоритет над приоритетима, будући да се тако стварају услови
за успешнији рад наредних година.
-За 20 дана јануара у Флотацији је
прерађено 219.400 тона руде. Пошто
руда са „Централног рудног тела“
испод „Фазе 2“ има знатно већи
садржај бакра, злата и сребра, произведене су 403 тоне бакра у концентрату,

што је 92 одсто плана, уз одговарајући
учинак на сребру и злату - каже Светомир Мустецић, директор РБМ-а,
и очекује остварење месечног плана,
док је ситуација неповољнија када је у
питању план ископина: - На Површинском копу је са 195.000 тона руде и
863.000 тона јаловине план укупних
ископина остварен са 67 одсто.
Иако се планови на јаловини још
увек не остварују, учинак је повољнији
него у децембру и има изгледа да се
смањи месечни подбачај.

Када је реч о претходној години,
пораст је остварен на укупним ископинама које су за десетину биле веће од
остварења у 2011. години, али значајно
испод планираних. У менаџменту
мајданпечког Рудника то објашњавају
недостатком
булдозера,
честим
застојима због „закипаних“ јаловишта
и неискоришћеним радом возила, затим
кашњењем багера на „Истоку“ „Јужног
ревира“ који је тек у октобру почео да
ради, као и неподизањем „Фазе I Транспортног система“. На неиспуњење
плана утицали су и неисправност и недостатак помоћне опреме (булдозера)
с обзиром на разуђеност радилишта,
затим неприпремљеност транспортних
путева и одлагалишта, као и временске
неприлике.
-Имали смо скоро 14,6 милиона
тона укупних ископина, при чему
3,369 милиона тона руде и 11,229 ми-

лиона тона јаловине - каже Андрија
Марковић, заменик директора РБМ-а,
и наводи да је тиме остварено само
66 одсто плана укупних ископина. –
У Флотацији је од почетка године
прерађено 3,369 милиона тона (84,23
одсто плана) и добијене 6.624 тоне
бакра у концентрату. Искоришћење
на бакру било је 102,5, на злату 120,8,
а на сребру 107,5 одсто. И коначан
резултат на злату и сребру у концентрату значајно је већи од планских захтева, па у одређеној мери
надокнађује подбачај на бакру.
То потврђује и Дејан Вагнер, управник Флотације, подсећајући да је почетак године био обележен тешкоћама у
производњи због ванредног стања изазваног леденом зимом и ремонта примарне дробилице.
С. В.

РБМ оспособљава „Транспортни систем I“

Za br@e odlagaWe jalovine
„Транспортни систем I“, уништен хаваријом 2000. године, требало би да буде ревитализован до 15. маја. – Вишеструке предности
активирања транспортног система у односу на превоз јаловине
тешким камионима
РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек
планирају да „Транспортни систем I“ за
превоз јаловине, који је дуго ван употребе јер је 2000. године претрпео тешку
хаварију, ревитализују и припреме да
половином маја почне да ради у циљу
бржег раскривања рудних тела.
-Активирањем
„Транспортног
система I“ смањићемо трошкове
транспорта који су, због удаљености
јаловишта, сада велики. Тако ћемо
моћи да ангажујемо тешка возила
на више других локација уз далеко
већи ефекат - објашњава предности активирања транспортног система
Андрија Марковић, заменик директора РБМ-а. – Ове године имамо оба-

везу да дођемо до руде на „Андезитском прсту“ и зато транспортним системом треба да уклонимо 7,1 милион
тона јаловине, а са „Истока“ „Јужног
ревира“ да превеземо још 11,25 милиона тона јаловине – истиче Марковић.
Притом наглашава да транспортни
систем омогућава да се до руде на „Андезитском прсту“ стигне брже и да се у
захвату „Исток“ убрза раскривање лежишта за наредне две до три године.
„Транспортни систем I“, капацитета
6.000 тона јаловине на сат, 2000.
године претрпео је тешку хаварију.
Према динамичком плану, сачињеном
у сарадњи са стручњацима из РТБ-а и
РББ-а, „Транспортни систем I“, који

се састоји од дробиличног постројења,
транспортних трака и одлагача са траком,
требало би оспособити у наредна
четири месеца. За тај велики посао
урађени су пројекти машинског дела
и расписан тендер за извођача радова.
Грађевински пројекат је, такође, урађен.
У току су испитивања тунела и облоге
тунела, као и испитивање агресивних
вода и сагледавање могућности за
њихово избацивање на површину и
пречишћавање.
- Стручњаци борског „АТБ ФОД-а“
након мерења треба да оцене стање

електроинсталација да би што пре
био расписан тендер за опрему и рад
на електроделу, као и за извођење
грађевинских радова. РБМ је преузео
све припреме и увођење извођача у
посао – каже Андрија Марковић.
Челни људи мајданпечког Рудника
оцењују да радови добро напредују и
да ће 15. маја „Транспортни система I“
бити спреман за нови почетак.
С. Вукашиновић

РБМ купио малу комбиновану радну машину

Mobilna „kombinirka”
РБМ. - Током децембра, у складу са
најавама, Рудник бакра Мајданпек добио
је малу комбиновану радну машину,
„комбинирку“ која у складу са потребама
може бити утоваривач, виљушкар, ровокопач. Иако набављена, пре свега за потребе РБМ-а на Језеру и у филтражи, већ
првих дана, захваљујући својој мобилности показала се одличним решењем и
на површинском копу за утовар мањих
терета, па чак и у чишћењу снега.
-Реч је о веома мобилној
„caterpillar“ радној машини капацитета предње кашике од 1,3 кубна
метра и задње од 0,8 м3. Она ће умногоме олакшати рад у филтражи
и на Језеру, али и помоћи да се у
одређеној мери надокнади недостатак

помоћне механизације која тренутно
представља „уско грло“ производње –
каже Бобан Мартиновић, руководилац
рударског одржавања копа. Он не пропушта да истакне како ће рад бити неупоредиво ефикаснији када наредних
месеци стигну два булдозера и грејдер.
За ово „појачање“, комбиновану
машину „Тeknoxgroupa“, овлашћеног
заступника „Caterpillara“, похвале смо
чули и од руковаоца.
-Управљање није тешко будући
да је машина последња реч технике.
Поседује хидраулични волан, модерне су и команде, а показало се да
може имати вишеструку намену јер
поседује чак и чекић за разбијање
крупнијих комада – објаснио нам је

Драган Иљенкаревић. Притом наводи
да је сама кабина изузетно удобна за рад
јер има грејање и добру изолацију.
После 250 сати рада обављен је
први сервис, па мала „комбинирка“

наставља свој пут рударским трасама,
понегде нешто расчисти, ископа, понегде уклони препреку, допреми воду за
бушилицу, очисти снег..
С. В.
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Металургија

Металурзи задовољни прошлогодишњим производним резултатима

Stabilan rad linije bakra
Топионичари дали 41.243 тоне анодног, електролизери 34.702 тоне
катодног бакра, што је за 23 одсто више него у 2011, а „сумпораши” 91.000 тона монохидрата. – Б. Тодоровић: Добро обављен ремонт у мају допринео стабилном раду Топионице, бољој вучи гаса
и већем упошљавању Сумпорне

Бобан Тодоровић

ТИР. – Топионица је прошле године
укупно примила 240.449 тона концентрата бакра, са 34.601 тоном „црвеног”
метала у њему. Највише ове сировине
стигло је из рудника „Велики Кривељ”
(20.201 тона), затим из Бора (7.500 тона)
и из Рудника бакра Мајданпек (6.886
тона). Прерађена је 263.191 тона влажног, односно 216.000 тона сувог концентрата, као и 2.781 тона секундарног бакроносног материјала, и произведене
41.243 тоне анодног бакра. До половине јуна радила су сва четири конвертора, а потом само „јединица” и „двојка”
пошто су „тројка” и „четворка” „ушли”
у програм реконструкције у оквиру
Пројекта модернизације топионице и
изградње нове фабрике сумпорне киселине. Година је завршена са залихама од
10.613 тона влажне шарже и 1.407 тона
бакра у њој.

-Захваљујући потпуно новим расхладним коморама у ова два конвертора, „јединица” и „двојка” су добро
радиле. Уопштено говорећи, Топионица је претходне године радила
стабилно, првенствено због добро
обављеног ремонта у мају, па је
последњих пет месеци биланс анода
премашивао 4.000 тона. То је допринело бољој вучи гаса и већем
упошљавању Фабрике сумпорне киселине, односно производњи по скоро
11.000 тона монохидрата у појединим
месецима. Лани је продукована 91.000
тона киселине, што је за око трећину
више него у 2011. години. Електролизин прошлогодишњи производни
рапорт гласи - 34.702 тоне катодног

Продужен је уговор са „Јуром” којим
је предвиђена месечна испорука 300
тона овог производа. У наредном периоду овде очекују завршетак физибилити студије за набавку нових
развојних машина (ап-каст технологија)

Јануарски учинци
-Топионица се добро припремила за зимски период (почетком децембра минуле године био је планирани застој који је искоришћен за повећање поузданости и
сигурности агрегата), па сада ради без проблема. За 20 дана јануара прерадила је
15.000 тона шарже и произвела 2.540 тона анодног бакра (127 тона дневно). На залихама има око 30.000 тона угља и 7.000 тона шарже. Сумпорна је „укњижила” 6.500
тона монохидрата (око 11.000 тона на залихама) и у току су припреме за реализацију
уговора са највећим купцем - Еликсир-групом. Електролиза, са 357 ћелија у раду,
дала је 2.200 тона катодног бакра, па се крај месеца очекује са 3.350 тона. Резултати су могли да буду и бољи, али због мањег садржаја бакра у шаржи нећемо
успети да пређемо изнад 3.500 тона. У Златари су у току припреме за старт прве
овогодишње кампање производње злата која ће почети око 10. фебруара. Спремамо се и за пречишћавање отпадних вода из овог погона, чиме желимо да повећамо
искоришћење метала. У Ливници бакра и бакарних легура 15. јануара почела је
производња месинга – наглашава Тодоровић.

бакра, што је за 23 одсто више него
2011., и око 1.500 тона плавог камена
– рекао је Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а.
ФБЖ је лани дала 9.500 тона дипформинг жице пречника осам милиметара, а радила је и металургија праха.

ради модернизације производног процеса. Када је реч о Преради метала,
Тодоровић истиче да нису задовољни
остварењем ливничке производње од
око 1.000 тона, али је зато ливница фазонских одливака стално била упослена.
Фабрика арматура је радила у складу са

захтевима тржишта. Водомер произведен у овом погону, који је недавно добио
акредитацију, први пут се може купити
у малопродајним објектима. Реч је о одличном производу бољег квалитета и
дужег гарантног рока од сличних који
могу да се нађу на тржишту.
Иако се „ослања” на четири „волво”
камиона стара близу 20 година, Транспорт ТИР-а је превезао сву количину материјала (80.000 тона концентрата бакра из домаћих рудника, као
и шљаку за борску флотацију). Ове
године покушаће да реше проблем
дотрајале механизације
куповином
најмање два камиона и почеће уређење
саобраћајница у металуршким погонима. Котлови број пет, шест и седам у
Енергани су исправни, „шестица” ради,
а потрошња угља од почетка грејне
сезоне је око 60 тона дневно. Премда
је зима, већ су почеле припреме за
летњи период и оспособољвање турбине број 2 за производњу електричне
енергије. Такође се стално контролише и
потрошња индустријске воде из Борског
језера чији је ниво ових дана четири
метра испод тачке прелива.
Ј. Станојевић

У Ливници фазонских одливака пуне руке посла

Mala umetni^ka radionica

ЛИВНИЦА. – У Ливници бакра и
бакарних легура једино је ливница фазонских одливака била стално упослена током целе прошле године. Овде
настају одливци за опрему која се користи у РТБ-у, али и права уметничка
дела – од најмање до тежине преко пет
тона. Ових дана на дневном реду је била
чаура од калајне бронзе за дробилице у
Руднику бакра Мајданпек. Како нам је
објаснила Слађана Симијоновић, руководилац ливнице фазонских одливака,
ово и јесте и није компликован процес.
У њему је ангажован топионичар, пошто
се шаржа прво топи у пећима, затим
ливци наливају у лонце за пренос шарже
и потом у шасије. Шефица Слађана је
пуна речи хвале за ову малу (40), али
уходану екипу посебно обучених радника.

-Све је у минут договорено, повезано, синхронизовано. За мање од 24

Слађана Симијоновић

часа скинуће се калуп, комад ће се истрести из шасије и видети како изгледа чаура. Понекад се деси да комад

није добро изливен, али врло ретко.
У том случају се исече, претапа се
и искористи, да се ништа не баци.
Међутим, када се има искуство, није
проблем да се све одради лако, ефикасно и прецизно. Ово је уметнички
посао. Добар ливац се не постаје
тако лако – потребан је најмање
десетогодишњи рад, па слободно могу
рећи да су многи од ливаца истовремено аутори уметничких дела – истиче
Симијоновићева.
Наша саговорница још подсећа
колико је само радова настало током
скоро тридесетогодишњег трајања
Уметничке колоније „Бакар” у којој су
борски моделари, калупари и ливци помагали бројним вајарима да своје идеје
преточе у бронзане скулптуре. Сви споменици који красе кружне токове у Бору
изливени су управо овде. И не само
они, већ и специјални програм сувенира, статуета рудара, крстова и црквених звона различитих облика и величина. Много тога дело је руку и Драгана
Пастроњевића, топионичара на ливној
пећи. Каже да је за 32 године, колико
ради у фазонској ливници, истопљено
брдо материјала, у просеку, скоро 400
тона шарже годишње.
-На почетку је било тешко – висока

Драган Пастроњевић

температура, велика бука, вибрације.
Али, временом човек стекне рутину и
навикне на све то. Сада ми то не пада
тако тешко. Најопаснији део посла је
шаржирање када се материјал убацује
у пећ, док је један од лакших када се
растопљена легура пресипа из пећи у
лонац (једна пећ је од 500, а друге две
од по 800 килограма) пошто мора да
се води рачуна да растопни лонац не
пукне. Не мерим температуру, после
32 године рада „одокативно” одредим
и видим када је истопљено. У почетку
сам грешио, али сада нема промашаја.
Процес је такав да све мора да буде
повезано - поручује Пастроњевић.
Ј. Станојевић

Заштита
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РББ по четврти пут ограђује стари борски коп, али

Rudnik gradi, neko
razgra\uje
Милош Стојановић са активистима УГ „Црни врх” који постављају ограду

Ни „закрпа” нове ограде није дуго трајала

Пошто је крајем новембра само за две ноћи на више од 10 места исечена бодљикава жица и однета 52 багремова стуба, нова ограда по ободу
најопасније стране копа одмах је закрпљена, али накратко. Ових дана је утврђено да је и од ње остало тек 20-ак одсто!?! – Претходно (треће
по реду) ограђивање коштало РББ 1,4 милиона динара, али овде више није реч колико шта кошта, већ како да се трајно спрече случајни или
намерни упади у коп – каже Милош Стојановић – и најављује копање заштитног рова дубоког метар и по до два
РББ. – Најновија ограда око старог
борског копа није могла да издржи ни
две ноћи. Људи из Удружења грађана
„Црни врх“ завршили су је 28. новембра, а већ тридесетог, на запрепашћење
надлежних у Сектору безбедности Рудника бакра Бор, осванула је са исеченом
жицом на више од десет места и без 52
(багремова) стуба висине 2,2 метра! Сачекале су их само рупе и умршена жица
која онако бодљикава, тада изгледа, није
била згодна ни вредна за брзо „паковање”.
Мајстори су поново прионули на посао
и ограда од погона „Истражних радова”
до капија “Јаме”, укупне дужине километар и по, “закрпљена” је. На 400 стубова постављена су шест хоризонтална
и два унакрсна реда бодљикаве жице.
Али, ни “закрпа” није дуго трајала.

- Ових дана установили смо да је
нестало 80 одсто нове ограде! Стубови
су извађени и однети, са њима и жица,
тако да је опасност од упадања у коп
остала, а наш труд био узалудан – огорчен је Милош Стојановић, руководилац поменуте службе. - Пријавили смо
СУП-у шта су учинили НН извршиоци, јер нити можемо да их пронађемо
нити да обезбедимо страже на толико
дугој огради поред неприступачног
и опасног обода копа. Више немамо
намеру да трошимо новац на овакво
ограђивање, него ћемо, чим време дозволи, започети копање заштитног
рова дубине метар и по до два.
-Ми смо дужни – додаје Стојановић
- да око сваког удубљења већег од
метар и по насталог рударским ра-

довима направимо запреку како
грађани и животиње не би, случајно
или намерно, упадали. Овај коп затворен је још пре 15 година, а ево, по
четврти пут, покушавамо да га, стубовима и бодљикавом жицом, оградимо
како ваља. Међутим, непозната лица
уништавају ту ограду, а познато је да
су протеклих година у коп упала три
лица из оближњег насеља. Последњи
пут је то било дете које је само игром
случаја остало живо. Напор који ових
дана чинимо да тако нешто спречимо
тешко ће уродити плодом јер су незнанци преко ноћи односили оно што
смо ми дању постављали. О свему смо
обавестили и Министарство за рударство.
После оваквих искустава РББ ће,

пошто Закон децидно не прописује
начин ограђивања, највероватније предузети неке мере које су му технолошки
доступне да би се дошло до трајнијег
и бољег решења. Јер, ово очигледно не
доприноси безбедном проласку поред
старог борског копа, а и не кошта мало.
За постављање претходне ограде (треће
по реду) утрошено је 1,4 милиона динара
- али се овде, по речима нашег саговорника, више и не ради о томе колико шта
кошта, већ како да се направи бедем
преко кога људи не могу да пролазе, а
ако то и ураде да буде сасвим јасно да
су то учинили на сопствену одговорност.
Љ. Алексић

Металурзи добили програм за електронско извештавање о животној средини

„Zeleno ra^unovodstvo” i u TIR-u
У оквиру пројекта „Успостављање Центра за управљање животном средином у Србији”, ТИР је једна
од десет домаћих фирми које су бесплатно добиле софтверски „пакет”, обуку кадрова и друге пратеће
услуге за примену новог система вођења евиденције и извештавања у области животне средине. –
М. Поповић: За нас, такође, веома важна чињеница јесте да се овај програм уводи у све области у
производњи, што подразумева потпуну контролу свих процеса и благовремени извештај о загађењу
са свим подацима

Пројекат доприноси смањењу загађења

ТИР. – Топионица и рафинација
бакра једна је од десет фирми у
Србији (US Steel Смедерево, РБ Колубара, Соја Протеин, Агро Продукт
Шинковић, Железнице Србије, Тигар
Пирот, ХИП – Петрохемија, Београдске електране, Делта Аграр) које су
бесплатно добиле софтверски „пакет”,
обуку кадрова и друге пратеће услуге
за примену новог система вођења
евиденције и извештавања у области
животне средине. Ово је део пројекта
„Успостављање Центра за управљање
животном средином (EMC) у Србији”

који већим делом (70 процената) финансира Влада Краљевине Норвешке.
Агенција за заштиту животне средине
Републике Србије активно учествује у
реализацији пројекта, како би помогла
српским компанијама у области одрживог развоја. Пројекат треба да допринесе смањењу загађења и обезбеђењу
бољих капацитета за управљање животном средином, уз одржавање трошкова
производње и еколошких инвестиција
у економски прихватљивим границама.
-Центар је конципиран тако да
пружа услуге (као што је, на пример,
„зелено рачуноводство”) предузећима
која имају постројења или обављају
активности које могу негативно
утицати на здравље људи и животну средину. Зато можемо рећи да
Центар представља пружену руку
индустрији, како бисмо заједнички
премостили изазове у управљању животном средином. Наше предузеће је
изабрано међу првих десет која ће
имати предности (мањи трошкови,
инсталација, консултантске и друге
пратеће услуге), док ће остали морати
да плате софтвер, обуку и касније
сва извештавања (досад су уговор са
Агенцијом потписале РБ Колубара и

Милана Поповић

Железара Смедерево, а ТИР ће то учинити током пројектног периода, односно до маја наредне године) – каже
Милана Поповић, помоћник директора
ТИР-а за екологију.
Наша саговорница подсећа да је,
због увођења нових прописа у области
животне средине ради усклађивања са
уредбама Европске уније (све земље чланице ЕУ имају обавезу да извештавају
у електронској форми), било неопходно да се и у Србији промени начин
извештавања. - Пошто су стандарди

за контролу процеса
емисије загађујућих супстанци иначе високи, овај
систем се уводи управо да
би се „подигли” на тај
ниво. Систем поштује
националне
прописе,
али и најбоље праксе и
прописе ЕУ везане за
извештавање о животној
средини. За нас, такође,
веома важна чињеница
јесте да се овај програм
уводи у све области у
производњи, што подразумева потпуну контролу
свих процеса и благовремени извештај о загађењу
са свим подацима. А, досад смо све то
радили ручно – наглашава Поповићева.
Наша саговорница на крају додаје да
и домаћа законска регулатива планира
прелазак на извештавање о животној
средини у електронској форми, тако да
ће примена овог софтвера ТИР-у само
олакшати и убрзати прослеђивање података Националном регистру извора
загађења Агенције за ЗЖС.
Ј. Станојевић
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Туризам

Екипа емисије САТ препоручује викенд у рударском граду

Bor i okolina plene lepotom
САТ годинама патролира Србијом и милионском аудиторијуму
РТС-а сваке седмице, у оквиру рубрике „викенд путовање“,
представља по један град који би обавезно требало посетити. – У
Бор нас доводе природне лепоте његове околине, вест о обновљеном
хотелу „Језеро“, скијалиште на Црном врху са новом жичаром, али
и занимљивости попут јамског „кафића“, па смо желели да га гледаоцима представимо као туристичку дестинацију и место где могу
да проведу интересантан викенд, каже новинар Александар Саша
Вељковић

САТ на видиковцу

БОР. – Каже да је, када говори о Бору
и источној Србији, увек субјективан јер
и приватно воли да дође у овај крај и
побегне од београдске вреве. Макар за
викенд. Када је чуо да је хотел „Језеро“
на Борском језеру реновиран и да у
граду постоји много тога новог, што
није имао прилику да види, „патрола“
до Бора је, вели новинар Александар
Саша Вељковић, била неизбежна.
САТ, наиме, годинама патролира
Србијом и милионском аудиторијуму
РТС-а сваке седмице, у оквиру рубрике
„викенд путовање“, представља по један
град који би обавезно требало посетити.
У последњој декади јануара избор је пао
на Бор и његову околину.
-Емисија САТ и ревија САТ Плус,
односно рубрика „викенд путовање“
за коју снимамо материјал, покушава
да Србију прикаже на један другачији
начин и мотивише људе да обилазе и

а људи су јако гостопримљиви. Што се
путева тиче, рапорт би гласио овако: –
Путна мрежа је слабије развијена од
оне у западној Србији, али овај крај
има предност јер аутопут иде према
источној Србији, па се у суштини
брже стиже него до Златибора. Мања
је густина саобраћаја, а због тога се
лакше и опуштеније вози. Ранијих
година је пут био лош, нарочито деоница од Параћина према Честобродици, али је сада и то сређено, тако
да нема ни километра пута који је у
лошем стању. Једино што није аутопут, али је безбедан јер има двоструке
траке на успонима. Често путујем од
Параћина према Зајечару и ранијих
година је тај пут био у очајном стању.
Сада нисам видео ниједан део који
није обновљен. Асфалт је одличног
квалитета, а чујем да ће се у некој
перспективи на том потезу градити
и аутопут. Да закључим:
мислим
да
источна
Александар Вељковић, новинар емисије САТ и ревије САТ Плус
Србија има велики туристички потенцијал и да, себно нагласили). Нису остали равно- понели, а ни према зоолошком врту и
иако је реч о рударском душни ни према јамском „кафићу“ и лавици Мари.
региону, туризам и рудар- „егзотичном искуству“ које су одоздо
Г. Тончев Василић
ство не искључују једно
друго – сматра новинар
САТ-а.
Рекли су
Екипа емисије САТ и
ревије САТ Плус боравила
је у Бору два дана. Посетили су јамски „кафић“
и видиковац на старом
борском
површинском
Александар Вељковић с пажњом слуша причу Саше
... Ако вам у младости сломе
копу,
разгледали
зооСрбуловића о историјату борске Јаме
ногу, то ће вас жигати цео живот, а
лошки врт, Клуб РТБ-а у
у старости нећете моћи да стојите
Брестовачкој Бањи, њене
упознају своју земљу. Покушавамо да
на њој. Исто је и са народом. Ако
термалне изворе и задужбине династија
докажемо да нису само грчка, турска
1944/45. народу сломите ноге, народ
Обреновић и Карађорђевић, Лазареву
и разна друга мора вредна посете,
ће бити инвалид. Имали смо два сипећину, хотел „Језеро“ на Борском
већ да и ова наша мала Србија има
стема од којих је један трајао 40 а
језеру (где су и ноћили) и скијалиште на
толико природних лепота да се сваки
други 15 година, који су уништили
Црном врху.
викенд у години може провести на
ову земљу. Један је био Брозов, други
Посебно су их импресионирали
неком другом месту. У Бор нас доводе
Милошевићев. И трећи – демократКлуб РТБ-а, за који нам рекоше да је
природне лепоте његове околине,
ски, који је легализовао и озакораван свим београдским угоститељским
вест о обновљеном хотелу „Језеро“,
нио претходна два. Бојим се да смо
објектима који носе пет звездица, и
скијалиште на Црном врху са новом
много тога заслужили. Имамо поприхотел „Језеро“ где су уживали у чарима
жичаром, али и занимљивости попут
лично саучесништво у свему што се
затвореног базена и провели спокојну
јамског „кафића“, па смо желели да
догађало. А као шлаг на горку торту,
ноћ у топлој соби (ово „топлој“ су пога гледаоцима предушли смо у рат са 19 земаља, економставимо као туриски најмоћнијих, од којих данас завистичку дестинацију
симо. И сад смо у очају да не знамо
и место где могу да
где су нам границе, да ли смо банкрот,
проведу интересанкако ћемо преживети следећу годину.
тан викенд – каже
Глумимо достојанственог просјака. веком, господином Благојем СпаВељковић.
Идемо са капом по Европи, и кад сковским, Бор је данас један од
Бору, додаје, још
нам неко да мање него што просимо, уређенијих градова у Србији, са заувек мањка туриљутимо се и позивамо на достојанство. видном перспективом. До пре тристичка инфраструкИ да у овој земљи није баш четири године трагедија, а данас
тура, али је, с друге
све тако црно, да има наде, све- нада. Значи, можемо кад хоћемо.
стране, он по много
дочи прича о опоравку Бора, града
чему
другачији
који је народ у колонама напушДушан Ковачевић о Бору
од других места у
тао. Захваљујући младим, стручу интервјуу НИН-у
Србији. Град и оконим људима, предвођеним вели(10. јануар 2013.)
лина плене егзоти- Сниматељ Ненад Хрнчић забележио
ким ентузијазмом и пословним чоје све интересантне детаље
ком и неким миром,

Mo@emo kad ho]emo

Хуманост
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Породица Генчић на Божић добила кључеве нове куће

Kona^no u toplom domu
Захваљујући РТБ-у Бор, фирми „Стеко”, локалној самоуправи и Вечерњим новостима, осамнаестогодишња Кели и њена болесна мајка
Драгица уселиле се у опремљену кућу од 45 квадратних метара у МЗ „Слога”
БОР. – Осамнаестогодишња Кели
Генчић и њена болесна мајка Драгица, после деценије тешког живота
у оронулој кући блатњари од десетак квадрата (без струје и воде) у Брестовцу, коначно су осетиле топлину
правог породичног дома. Након симболичног пресецања врпце, Драган
Жикић, председник Скупштине општине Бор, на први дан Божића (седмог
јануара), уручио је Кели кључеве нове
монтажне куће од 45 квадратних метара
(са две спаваће собе, дневним боравком,
кухињским делом и мокрим чвором) у
МЗ „Слога”. Рекавши да ће дуго памтити овај велики хришћански празник,
јер је тог дана добила пристојан кров
над главом, млада Боранка је казала:
- Од свег срца се захваљујем свим
људима који су ми помогли да напокон добијем своју кућу и што, наравно, могу да уживам у њој.
Пожелевши им срећну Нову годину
и мир у новом дому, Жикић се, такође,
захвалио свима који су учествовали у
изградњи куће, посебно локалној самоуправи, РТБ-у, фирми „Стеко” из
Бјељине и Вечерњим новостима које су
помогле да се кућа опреми намештајем.
Иначе, за кућу је, заједно са спонзорима,
обезбеђено око 16.000 евра. – Кели и
њеној мајци желим да у овом дому
проведу фине тренутке и да уживају
у лепоти овог амбијента. У борској
општини има много оних којима
треба помоћи на овакав начин, а ло-

кална самоуправа није
у могућности да свима
изађе у сусрет. Посредством Центра за
социјални рад помажемо дајући онолико
колико је предвиђено
буџетом општине за
те намене. Сигурно
је да ће бити још
оваквих
случајева
и њихове проблеме
решаваћемо у складу
са могућностима и уз
помоћ нових дародаваца.
И Бобан Тодоровић,
директор ТИР-а, пожелео је Кели много среће и
доброг здравља у новом
дому. -Са компанијом
„Стеко”
помогли
смо у организацији
још једног пројекта.
Бјељинска фирма и
РТБ настављају многе
акције које су почели,
а ово је једна од њих –
поручио је Тодоровић.
-Драго ми је што је наше предузеће
имало прилику да учествује у овом
пројекту и учинили смо све што смо
могли да га, заједно са локалном самоуправом и РТБ-ом, приведемо
крају. „Стеко”, у границама својих
могућности, то чини кад год се појави

Захвална Кели Генчић што је напокон
добила своју кућу у којој ће уживати

проблем било где да изводимо радове
– казао је Слободан Станић, пројектменаџер „Стека” за тржиште Бора.
Честитајући Кели усељење у
нов стан, уз жељу да га дуго користи, Љубиша Трифуновић, новинар
Вечерњих новости, је истакао: - Као

најтиражнији лист у земљи, покренули смо доста лепих акција – имамо
фонд хуманости, додељујемо и награду
за најплеменитији подвиг године. У
сваком случају, и даље ћемо организовати овакве акције.
Ј. Станојевић

Басен даривао новогодишње пакетиће деци у хранитељским породицама

Zablistao osmeh na licima mali[ana
пролетело у друштву Деда Мраза,
песми и игри. Била је то прилика и за
хранитељске породице за међусобно
дружење и размену искустава.
Изражавајаући част и задовољство
који су му припали да у име Комбината бакра уручи овим малишанима
пригодне поклоне и на тај начин им у
ово време даривања уочи божићних и
новогодишњих празника пружи мало
среће и задовољства, Зоран Илић, директор РТБ-а за правне, кадровске и
опште послове, казао је: - Басен је као
друштвено одговорна компанија
увек подржавао овакве и сличне
акције и пружао материјалну помоћ
- овог пута у виду новогодишњих
РТБ. – Захваљујући дародавцу – Ру- цама у општини Бор добило је 20. де- пакетића. У складу са могућностима,
дарско-топионичарском басену Бор, 42 цембра новогодишње пакетиће. Дечијој чиниће то и убудуће – не само овој
деце која живе у хранитељским породи- радости није било краја, а време је већ свој дечици којој је помоћ неоп-

Одлука Синдиклне организације Матичног предузећа

Pomo] za le^ewe Save \oki]a
РТБ. – Чланови Синдикалне
организације РТБ-а Бор Д.О.О. одлучили су да средства, која би иначе
потрошили за куповину рекламног
новогодишњег материјала (календара,
оловки, упаљача), уплате као помоћ
за лечење трогодишњег Саве Ђокића
из Бора. Наиме, за операцију овог ма-

лишана оболелог од церебралне парализе његови родитељи треба да издвоје
60.000 евра. Премда су се у прикупљање
помоћи укључиле многе установе и
житељи града бакра (организовано је неколико хуманитарних акција), обезбеђен
је тек двадесети део потребног новца.
-Мали Сава има право на живот и

игру достојну сваког детета – казао је
Драган Алексић, председник Одбора
Синдикалне организације Матичног предузећа, и притом апеловао и
на остале синдикалне организације
да истим хуманим гестом гласају за
здравље и победе болест.

Ј. С.

ходна.
Ирена Стефановић, која је
хранитељка већ шест година, захвалила се РТБ-у и генералном директору
Благоју Спасковском који је препознао потребу и овим лепим гестом
донео осмех на лица ових малишана.
Александра Такач, саветник-едукатор у Центру за породични смештај и
усвојење (посебна установа социјалне
заштите коју је недавно формирало
Министарство рада и социјалне политике), нагласила је да је њен задатак да
пружа помоћ хранитељским породицама, како би што квалитетније бринуле о овој деци, обезбедиле им безбрижно детињство и припремиле их
за нови почетак и бољу будућност.
Ј. С.
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Локална самоуправа

Одборници СО Бор усвојили буџет за 2013. годину

U kasi blizu dve milijarde dinara

Буџет за 2013. годину – 1.906.000.000 динара - позиција оцењује развојним, а опозиција нереалним. - Усвојени и предлози одлука о локалним
комуналним таксама и порезу на имовину. - Александар Миликић нови в.д. директора ЈП „Борски туристички центар”. - Уместо Милована
Ступара нови одборник Лидија Начић
БОР - Одборници Скупштине општине Бор усвојили су (24. децембра)
предлог одлуке о буџету општине за
2013. годину којом се предвиђа да се
у општинску касу слије 1.906.000.000
динара. У наредне три године планиране
су капиталне инвестиције првенствено у
путну и водоводну мрежу. Највећа средства опредељена су за уређење путева
Бор – Селиште и Злот - „Станијевићи”,
путне мреже у Шарбановцу и Метовници и старобањског пута.
Двоструко више средстава у односу
на 2011. годину наредне године планирано је за спорт и уређење школа и обданишта. Знатно су повећана и средства
у фонду за популациону политику, па ће
наредне године свако новорођено дете
добити 10 хиљада динара, а незапослене
породиље ће 12 месеци од Општине Бор
добијати помоћ.
Представници владајуће коалиције
оценили су буџет развојним, док пред-

Пореска „амнестија”
На првој овогодишњој седници сазваној по хитном поступку (11. јануара), као
једину тачку дневног реда, одборници СО Бор једногласно су донели одлуку о условном отпису камата и мировању пореског дуга. У складу са њом, предузетници
и порески обвезници у Бору имаће право на мировање главног пореског дуга уколико обавезе доспеле за плаћање за новембар и децембар претходне године измире
најкасније до 31. јануара, али су притом дужни да редовно намирују текуће обавезе. Камата на дуговања биће им отписана уколико измире главни дуг који ће моћи
да отплате у 12, односно 24 рате у зависности од тога да ли су сврстани у велике
или мале пореске обвезнике. Циљ ове одлуке је усклађивање са Законом о отпису
камата и мировању дуга који је Влада Републике Србије усвојила половином децембра прошле године.
Највише критика било је упућено на рад Одељења пореске управе општине Бор
која је, иако се знало да ће овај закон бити донет, крајем минуле године од предузетника принудно наплаћивала дуговања и камату.
Ј. С.

ставници опозиције сматрају да је предлог буџета оптимистички, нереалан, амбициозан и бајковит.
Одборници су усвојили и Одлуку о
локалним комуналним таксама у којој
се, између осталог, каже да предузетници који имају годишњи приход мањи
од 50 милиона динара не плаћају таксу и
да имају олакшице за запошљавање, као
и Одлуку о утврђивању стопе пореза
на имовину. Одборници су усвојили
и Локални акциони план за решавање
питања избеглица, интерно расељених
лица и повратника по реадмисији од
2013. до 2017. године.
На предлог опозиције формирана је
канцеларија Заштитника грађана у Бору.

Одборници су усвојили оставку Милана
Шербуле и на место в.д. директора ЈП
„Борски туристички центар” поставили
Александра Миликића. Разрешени
су и именовани чланови надзорних и
управних одбора у појединим борским
школама и у Апотекарској установи Бор.
На седници су усвојене и измене Одлуке
о оснивању ЈП „ШРИФ” Бор, измене
програма пословања ЈП „Зоолошки врт”
и план и програм рада ЈКП „3. октобар”
за 2013. годину.
Скупштина општине Бор добила је и
новог одборника: уместо Милована Ступара именована је Лидија Начић са одборничке листе Г-17.
М. М.

Пола века Института за рударство и металургију

PriznaWe Instituta Basenu
Институт за рударство и металургију Бор обележио пола века успешног рада. - На свечаној академији пословним партнерима, међу њима и
РТБ-у Бор, додељене захвалнице
истраживању које постиже 206 запослених (12 доктора наука, 15 магистара, 77
инжењера, 84 техничара и велики број
спољних сарадника и пословних партнера).
На свечаној академији поводом
пола века научно-истраживачког рада

борског Института пословним партнерима уручене су захвалнице. У име
РТБ-а Бор признање је примио Јовица
Радисављевић, заменик генералног директора Басена за производњу.
М. М.

Писма читалаца

Поштована Редакцијо,

Јовица Радисављевић прима признање

БОР – Свечаном академијом у сали
Музичке школе у Бору (21. децембра)
обележено је пола века постојања и научно-истраживачког рада Института за
рударство и металургију. Јубилеју “лучоноше будућег развоја”, како рече
председник Управног одбора Института
професор др Живан Живковић, присуствовали су представници надлежних министарстава, Рударско-топионичарског басена Бор, Техничког факултета у Бору, румунске амбасаде и други
угледни гости. На свечаности је прика-

зан и филм о Институту за рударство и
металургију.
-Пола века успешног рада сведочи
о друштвеној оправданости и корисности ове институције која спада међу
најзначајније у земљи. Троугао који
чине Рударско-топионичарски басен
Бор, Технички факултет и Институт
за рударство и металургију носилац
је развоја Бора и Тимочке Крајине рекао је на академији директор Института др Властимир Трујић и подсетио
на досадашње натпросечне резултате у

Након објављивања листа „Колектив“ са јубиларним додатком поводом
65 година од излажења првог броја – примите моје ЧЕСТИТКЕ!
Читајући „Колектив“, са закашњењем услед болести, и упоређујући га са
ранијим издањима, уочио сам квалитетну разлику у садржају о активностима у Басену и начину њихове обраде у листу, што свакако чини успех
вашег рада.
Случај је хтео да се „рођендан“ изласка вашег првог броја, првог новембра 1947. године, готово подудара са временом заснивања мог радног односа
у Басену Бор, септембра 1947. године, што ми је омогућило да дођем до првог
броја. Тада је Басен носио име „Рудници бакра и топионице Бор“.
Постоји и доста подударности у стицању награда и похвала. „Колектив“ је за 65 година добио укупно осам награда и похвала на челу са наградом „Инжењер Шистек“, а ја 16 за показане резулате у 40-годишњем раду.
Посебно сам поносан на награду са плакетом „Инжењер Шистек“, награде за
учешће у изградњи „Друге фазе“ Басена, за изградњу рудника „Велики Кривељ“,
награду Општине Бор.
Желим вам пуно успеха у даљем раду!
Поздрав!
Јован Лупшић, пензионер

Мајданпек
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„Златара Мајданпек“ учествује у обележавању 17 векова Миланског едикта

JUBILARNA KOLEKCIJA
Низом производа од кованица са ликом цара Константина Великог, преко фигура до нумерисаних статуета на
мермерном постољу, мајданпечки златари дају вредан и трајан печат обележавању јубилеја. – Ови производи, израђени по решењима академског вајара Љубише Манчића, неће се продавати у продавницама „Златаре
Мајданпек“

постољу са бројем 001 уручена српском патријарху
Иринеју. У колекцији је читава серија кованица са
ликом цара Константина, али и Цара Константина и
мајке Јелене и друге. У складу са тржишним захтевима
мајданпечки златари спремни су да кованице различитих величина раде у злату, сребру и као томбаке, а ту
је још и могућност израде изузетног уникатног накита.
Производи из ове колекције, у складу са потписаним
уговором, неће бити продавани у објектима „Златаре
Мајданпек“.
Обележавање јубилеја „Милански едикт 3132013. Србија“ траје у Нишу од 17. јануара до октобра,
објавило је Министарство културе Владе Републике
Србије наводећи да је то шанса за Србију да прикаже
свету своје споменике и културно наслеђе.
Иначе, недавно обелодањен документ указује да су

Нишлије 1913. године
свечано
прославиле 1600 година од
доношења Миланског
едикта. Та прослава
је трајала од 28. до 30.
децембра, а гости, дочекани на железничкој
станици, увече су присуствовали бденију у
Саборној цркви. Почетак бденија оглашен је пуцњем из топа
са градске тврђаве и
звоњењем свих црквених звона. У оквиру те
прославе откривени су
споменици епископу
Милентију, проти Стојану, попу Ђорђу и другим
Нишлијама родољубима који су обешени крај гвозденог моста на Нишави.
После једног века прослава 1700. годишњице Миланског едикта замишљена је тако да у Нишу буде организовано централно обележавање овог јубилеја.
С. Вукашиновић
Цар Константин I Велики

МАЈДАНПЕК. - Прослава 17 векова Миланског едикта, законског акта којим је римски цар Константин Велики, рођени Нишлија, 313. године прогласио верску равноправност и престанак прогона
хришћана – неће протећи без активног учешћа „Златаре Мајданпек“, која послује у саставу Индустрије за
прераду метала „ИПМ Мајданпек“. Мајданпечки златари су за ову прилику припремили низ изузетних производа од кованица, преко фигура и статуета до уникатног накита и пратећих производа, различитих величина, вредности, састава.
-Златара Мајданпек“ је још пре неколико
година склопила уговор о ексклузивном праву
прозводње кованица и употребних предмета поводом обележавања овог изузетног јубилеја - подсећа
директор „Златаре Мајданпек“ Милица Јасенски
наводећи да су још пре две и по године у погонима „Златаре Мајданпек” израдили првих 100 статуета цара Константина и припремили серије златника, сребрњака и томбака с његовим ликом. Реч је о
колекцији која је рад дизајнера ове куће академског
вајара Љубише Манчића, рођеног Нишлије, који каже
да је са посебном инспирацијом и великим личним
задовољством обавио овај задатак. Манчић подсећа
да је статуета Константина Великог на мермерном

Одборници о измештању пута у Мајданпеку

[TO PRE DO RUDE NA „aNDezitskom prstu”
Одборници СО Мајданпек подржали решење које је у интересу
даљег рада и развоја РБМ-а. – Израда документације у наредних
шест месеци. – Привремено решење, преко површинског копа и
поред реке Пек, да би се на „Андензитском прсту“ што пре стигло до руде
МАЈДАНПЕК. - Одборници СО
Мајданпек усвојили су предлог одлуке
о изради плана детаљне регулације
измештања деонице државног пута на
самом улазу у Мајданпек из правца Београда. Ову деоницу треба изместити
због производње и развоја Рудника
бакра Мајданпек.
- РБМ је добио сагласност „Путева
Србије“ и у складу са тим Комисија за
планове је дала сагласност на Нацрт
- навела је Весна Цепењор, начелница
Одељења за грађевинарство, урбанизам и стамбено-комунална питања општине Мајданпек, и истакла да након

тога следи измена плана генералне
регулације, јер ће измештање пута изазвати велике промене у функционисању
града: - Индустријска зона ће овим
измештањем бити још даље, а
спорна је и локација постројења за
пречишћавање отпадних вода, што су
велика питања за град која ће морати
да се реше.
Директор
РБМ-а
Светомир
Мустецић је указао на потребе рудника
за даљим ископавањем руде бакра на
потезу „Андензитски прст“:
- Ту се налази око 18 милиона
тона руде бакра која је најближе

експлоатацији. Због тога, али и из
безбедносних разлога, потребно је да
се трајно измести деоница на улазу у
град. Ми смо снимили део преко „Партизанског пута“, геодетске снимке
проследили ЈП „Србија путеви“ и
у начелу добили њихову сагласност.
Сви правци који воде експлоатацији

на Копу, воде према Фази 1. Планирамо да за шест месеци завршимо
фазу 1, а за то време саобраћај би, привремено, требало да иде преко Копа
поред реке Пек, а након тога преко
„Партизанског пута“.
С.В.

Нова донација Рудника бакра Мајданпек

Oprema za Zdravstveni centar
МАЈДАНПЕК. - Захваљујући донацијама Рудника
бакра Мајданпек и Фондације „Никола Спасић“, офтамолошка ординација и лабораторија мајданпечког
Дома здравља „Др Верољуб Цакић“ добиле су нове
апарате. Рудник бакра Мајданпек је за офтамолошку
службу набавио шпалт лампу „Халтштрајт” са апанационим тонометром и постољем, а захваљујући донацији
Фондације „Никола Спасић“ пацијенти и Опште болнице и Дома здравља, који користе антикоагулантну
терапију или треба да обаве анализу хормона и тумормаркера, добили су услове да то заврше у мајданпечкој
лабораторији.
- У складу са могућностима и потребама за адекватним лечењем наших радника, чланова њихових
породица и свих становника општине Мајданпек,
желели смо да помогнемо“ – каже директор РБМ-а
Светомир Мустецић.
- Реч је о најсавременијем апарату какав у
Србији има још само Здравствени центар Ваљево.
У његовом саставу је и апарат за мерење очног при-

тиска на начин на који се то чини на свим очним
клиникама, с тим што овај има могућност и да се
ту додатно инсталира и ласер“ - похвалио се овом
донацијом др Драган Фудуловић, директор Дома
здравља „Др Верољуб Цакић“.
Донацијом
Фондације
„Никола
Спасић“
лабораторија коју користе и Општа болница и Дом
здравља добила је нов апарат за пацијентне који користе антикоагулансну терапију, али и нови дисплеј за
апарат који ова установа већ поседује, па ће моћи да се
раде анализе хормона и тумормаркера, затим анализе
код акутног инфаркта миокарда и већи број анализа за
гинекологију, хирургију и интерну медицину, с тим што
ће већина тих анализа морати да се плаћа јер су то оне
које се раде у оквиру „секундара“.
Већина пацијената сагласна је да им изузетно
значи да ове прегледе може да обави и у свом граду не
излажући се трошковима и губљењу времена.
С.В.

Мозаик
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Представљена „Књига о променама“

Trilogija privrede Timo^ke Krajine

Аутори Божин Јовановић, Братислав Ђорђевић и Миодраг Ђурђевић на оригиналан начин распоредили грађу и повезали прошлост и будућност.
– РТБ Бор представљен као бивши, садашњи и будући носилац привреде и развоја Тимочке Крајине
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1990. године). То је период кад је Србија,
како кажу аутори, „и могла и хтела“.
Тада је аграрно заостала Србија ушла
у ред индустријски средње развијених
земаља.
Други део књиге („Суноврат до
безнађа“) на документаран начин
описује суноврат. „Оно што на тај начин
(уз свесрдни труд западних моћника)
није уништено, докрајчили смо сами...
у Србији – и да се могло, није се хтело“.
Трећи део ове књиге („Светлост
је на крају тунела“) најобимнији је
и најзначајнији јер указује на „светлост на крају тунела“. На основу искуства и мишљења стручних људи аутори
указују на нове развојне могућности Тимочке Крајине и на снагу која „привреди
тимочког региона и његовим људима
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ВОДОРАВНО: 1. Очигледна истина (мн.), 7. Фабрика кокса, 14.
Заједно са 17. водоравно и 21. усправно: Празнична порука Редакције,
15. Старац седе браде и бркова - дели новогодишње поклоне, 16. Име
америчког глумца Кертиса, 17. Види 14. водоравно, 19. Новогодишња
искићена млада јела, 20. Жалосна врба, 21. Морска риба, гирица, 22.
Минут (скр.), 23. Аутоматска пушка (скр.), 24. Контактна трамвајска

СЕЋАЊЕ
Наш драги

Милосављевић
Славиша – Саша
23. 01. 2008 - 23. 01. 2013.

Пет година у мислима с
тобом у сваком нашем
тренутку и туге и среће.
Твоје: Биса, Славица и Јелена

симболике која повезује прошлост и
будућност – истакао је на промоцији у
Бору рецензент „Књиге о променама“
Душан Иванић.
Осим чињеница, података, бројки и
табела „Књига о променама“ садржи и
поезију која повезује и наглашава идеју
којом је главни аутор Божин Јовановић
(генерални директор РТБ-а Бор од 1965.
до 1975. године, преминуо 2011.) зачинио целу књигу: има светла на крају
тунела.
Издавачи „Књиге о променама –
Трилогија привреде Тимочке Крајине“
су Регионална привредна комора Зајечар
и Факултет за менаџмент у Зајечару.
М. Милошевић

UKR[TENE RE^I
шипка, 26. Књига (тур.), 28. Мегабајт (скр.), 30. Планински врх на Криту,
31. Ветар на Јадрану, 32. Орган чула вида, 35. Прибор за рад (мн.), 37. Име
славног боксера Марћана, 38. Страва, грозота, 39. Књижица с распоредом дана и месеци, 41. Стричева жена, 43. Драги камен зелене боје, 44.
Одгајивач пилића.
УСПРАВНО: 1. Град у Италији, 2. Завршни део куће, 3. Горњи дом
парламента многих држава, 4. Ходати, кретати се, 5. Лична заменица, 6.
Главни град Филипина, 7. Врста папагаја, 8. Предлог, 9. Соба на броду,
10. Долазак једних место других, 11. Град у Француској, 12. Радослав
одмила, 13. Припадник посебног рода војске у Османлијској царевини,
15. Једноцифрени број, 18. Омладинска радна акција (скр.), 21. Види 14.
и 17. водоравно, 22. Арома (мн.), 25. Витез, 26. Врста ноћне птице, 27.
Хришћански празник посвећен рођењу Исуса Христа, 28. Име немачког
физичара Планка, 29. Наша глумица, Нада („Село гори, а баба се чешља”),
31. Наш град бакра, 33. Украсна абиљка, 34. Узвисине песка и шљунка
настале услед отапања ледене масе, 36. Неман, аждаја, 37. Посао, 38. Пракантон у Швајцарској, 40. Дециграм (скр.), 42. Тералитар (скр.).
Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО :аксиоми, коксара, срећна, Деда мраз,
Тони, нова, јелка, ива, гира, мин, ап, трола, ћитаб, мб, Ида, бура, око,
алати, Роки, ужас, календар, стрина, смарагд, пилићар.

БОР. – „Књига о променама“,
представљена у Народној библиотеци
у Бору, на оригиналан начин приказује
стање и кретање у привреди Тимочке
Крајине од 1945. до 2010. године.
Тројица аутора, Божин Јовановић,
Братислав Ђорђевић и Миодраг
Ђурђевић, откривају и описују узроке
деиндустријализације земље и приказују
како су та кретања утицала на стандард
становништва и лични и друштвени
квалитет живота. Аутори указују и на
запостављене развојне могућности овог
краја Србије, али и на перспективу и неопходност обнове индустрије и живота
у Тимочкој Крајини.
У првом делу књиге („Време кад је
Србија и могла и хтела“) сажет је преглед послератне обнове и развоја (до

може вратити сјај и веру у будућност“.
Душан Иванић, рецензент „Књиге о
променама“, између осталог каже да су
аутори урадили веома користан посао
фокусирајући се посебно на Рударскотопионичарски басен Бор као бившег,
садашњег и будућег носиоца привредног развоја Тимочке Крајине и Србије:
-Ова визија аутора већ се увелико
потврђује јер овај привредни гигант,
уз помоћ државе, ради све успешније,
што је евидентно уз перманентан раст
производње, зарада радника и нових
инвестиција. Говорећи о РТБ-у Бор,
аутори подсећају на златне године
ове компаније и њен значај за ширу
друштвену заједницу. Ова књига је
корисна за будуће генерације због

СЕЋАЊЕ

Душан Николић - Паћа
1948 - 2010.
Драги наш деда Дуле!

Много нам недостајеш, али
за собом си оставио сећање
на радост, срећу и љубав која
ће испуњавати наше животе.
Волимо те пуно и твој живахан
дух ће нас пратити увек где год
да се налазио.

Твоји захвални унуци
Јелена и Марко
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„PahuqicE” briQiralE
Будућност на сајму
у Лас Вегасу

Један од најгламурознијих и најважнијих сајмова потрошачке електронике на свету управо је завршен у Лас Вегасу, а једна ствар је јасна
– будућност изгледа веће, боље и, поготово, повезаније него икада  
Неколико хиљада ватрених технолошких поклоника окупило се на сајму
CES 2013. где су им, такорећи, отворене очи. Већи телевизори, 3D телевизори, заобљени ТВ екрани. Пит Холенхорст из компаније LG тврди да су
заобљени екрани бољи.“Отклања сваку
деформацију коју видите. Гледам природно, са оба ока у природном стању,
оних 180 степени које иначе видимо”.
Нови таблет компјутери су такође већи – попут овог компаније Леново –
што би могло да замени традиционалне друштвене игре. Други видео екрани су
дизајнирани тако да изгледају и пружају осећај правог папира. Представљени
производи су такође издржљивији него раније. „Нови Таф-пед Б1, може да
издржи пад на чврсту подлогу са готово 2 метра. Можете и да га користите
под тушем”, каже Кип Волс из Панасоника.
Кејти Крос из компаније LG истиче да се технологија креће ка томе да корисници увек лако могу да буду умрежени јер циљ је: „Омогућити нашим корисницима да живе без граница. У суштини, да користе паметне телефоне
за ствари за које никад нису мислили да би било могуће”.
Па чак и у кухињи где вам нови фрижидер шаље листу за куповину на ваш
телефон, затим налази распродају, планира оброк и комуницира са шпоретом
коме налаже када да почне да кува. Наравно, уколико сте у искушењу да једете
превише ту је Хепи форк, који вашем паметном телефону јавља да једете превише и пребрзо. Филип Монтиеро је кооснивач Хепи лебса. “Што спорије
једете то заправо мање једете. Дајете времена вашим рецепторима у мозгу
да схвате да су сити и да не морате више да једете”.
Уколико бринете да су вам деца превише овисна о технологији, окрените се и Битз-у, који се повезује са паметним телефоном како би покренуо
децу. „То је лик налик Тамагочију кога деца одржавају у животу њиховом физичком активношћу. Што се више крећу, више ствари могу да раде са виртуелним ликом”. И како би требало да се осећате због ове међусобно повезане
технологије? Један апарат чита електронске сигнале које шаље ваш мозак ...”
Да, постоји технологија и за то.
(Сајт: „Глас Америке”)


БОР, ЦРНИ ВРХ. - Поводом Међународног дана снега и скијања, 20. јануара,
на Црном врху је почела да ради нова жичара, а одржано је и градско Отворено
првенство у велеслалому. Сви такмичари (било их је више од 50) скијали су на
старој, питомијој стази, па је то била добра шанса да се покажу и они најмлађи,
сврстани у категорију “пахуљице”.

И шестогодишњи Никола Дојкић је с нестрпљењем чекао да са родитељима
заузме једно од 169 седишта на жичари и попне се на 1.040 метара надморске
висине, на врх стазе. После му је све било лако као пахуља. Победио је и добио захвалницу скијашког клуба “Бакар”.
Г. Т. В.

Од украса до руине
Њено краљевско височанство Ката
рина Карађорђевић, принцеза од Ју
гославије, искористила је дводневни боравак у Бору и Брестовачкој Бањи (10. и
11. јануара) да посети и дворац свог чукундеде кнеза Александра Карађорђевића
и изразила задовољство што је прва из ове
краљевске династије која је то учинила.
Једна од осам „дворских” бања у Србији,
Брестовачка је одувек била омиљено
место за одмор Карађорђевића, па је и ово
здање изграђено 1856. године по налогу
њеног претка који је овде проводио лета
у одмору, купању и лову на дивљач. По
угледу на европске дворове тог времена,
основа зграде је правоугаона (приземље
од камена, а спрат од опеке). У приземљу
се налазе две просторије и простран хол
из кога се на спрат (салон са балконом и
четири собе) стиже монументалним каменим степеницама.
Иако је летња резиденција кнеза Александра (1949. стављена под заштиту државе) реконструисана 1969. године, зуб времена, људски немар, трагачи за благом, али и подземне воде учинили су своје, па је некада велелепна
грађевина и украс Бање постала право ругло. Како се ово културно-историјско
добро не би потпуно урушило и пропало, према идејном решењу Завода за
заштиту споменика културе у Нишу, урађена је комплетна рестаурација. Кнежевом дворцу је враћено све што је некада постојало, а намена промењена
(уређен изложбени простор, сала за венчања), како би се користио за
конференцијски туризам.
На снимку из старог албума – Кнежев дворац у Брестовачкој Бањи пре
обнове 2007. године.
Ј. С.

Шампион Никола Дојкић

