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Влада Републике Србије дала сагласност за додатно задужење РТБ-а Бор

Добар почетак године у РТБ-у Бор

za NOvU TOpiONicU jO[ 
131,8 miLiONa Evra

U jaNUarU 3.400 TONa kaTODa

РТБ. - Након прихватања извештаја 
о досадашњој реализацији Уговора о 
реконструкцији топионице и изградњи 
нове фабрике сумпорне киселине, Влада 

Републике Србије донела је закључак да 
РТБ Бор може да обезбеди средства за 
финансирање преосталих уговорних 
обавеза у износу 131.795.000 евра. Нова 
средства, како је наведено у закључку, 
РТБ ће обезбедити додатним задужењем 
или авансном продајом бакра и других 
метала из постојећих лежишта рас-
кривке у Бору и Мајданпеку. 

- Претходним закључцима Влада је 
раније донела одлуке да РТБ може да 
се задужи 170 милиона евра, па ће са 
додатним задужењем укупна улагања 
у пројекат „нова топионица“ бити 
301.795.000 евра. Од те суме, за топи-
оницу и фабрику сумпорне киселине 
предивђено је 210.045.000 евра, а оста-
так за радове у надлежности РТБ-а 
попут изградње флотације шљаке, 
погона за третман отпадних вода, 
енергане, пратеће инфраструктуре, 
па све до такси, царина и осигурања 

- изјавио је заменик генералног дирек-
тора РТБ-а за инвестиције Милинко 
Живковић.

Влада је, како је објаснио Живковић, 
на предлог Министарства привреде 

и финансија, новим закључком прак-
тично дозволила Басену да прибави до-
датна средства неопходна за завршетак 
пројекта. Она по датој спецификацији 
износе 131.795.000 евра, а од те суме 
је 40.045.000 евра предивђено за до-
датне локалне радове који су у над-
лежности SNC Lavalina, генералног 
пројектанта и извођача. – Топионица 
се пројектује и гради парцијално, па 

је и пројекција финансија рађена на 
основу јединичних цена и количина. 
Од SNC Lavalina су, дакле, стигли нови 
пројекти и они коштају 40-ак мили-
она евра. Остатак, односно 91.750.000 
евра, намењен је за пратеће фабрике 
које РТБ мора да изгради како би се 
доказали и показали сви параметри 
због којих се нова топионица гради 
(искоришћење бакра 98 и сумпор-ди-
оксида 98,5 процената). У све то нисмо 
могли да кренемо раније јер смо тек 
сада добили сагласност, али ћемо 
моћи одмах, у договору са консул-

тантима и кућом која обавља надзор, 
фронтално да почнемо изградњу свих 
пратећих објеката – каже заменик гене-
ралног директора РТБ-а за инвестиције. 

Основни радови по пројекту „нова 
топионица“ биће завршени до краја 
ове године, нова фабрика сумпорне ки-
селине и раније. Иако се у свету таква 
пирометалуршка постројења уходавају 
по неколико месеци, негде чак и целу 

годину, РТБ ће настојати да то време 
скрати и да у првим месецима 2014. 
почне да ради пуном паром и те прве 
године преради 300 хиљада тона кон-
центрата из сопствених сировина, онако 
како је предвиђено и бизнис-планом 
компаније. Пун капацитет и прерада 
400 хиљада тона концентрата годишње 
очекује се од 2016.

-Производња у Басену из године 
у годину расте, а финансијски резул-
тати се побољшавају. Од производње 
непуних 10 хиљада тона катодног 
бакра коју смо имали 2004, када је 

укупно дато 1,7 милиона тона иско-
пина, прошле године дошли смо до 
47,5 милиона тона ископина, одно-
сно дали 33 милиона тона раскривке 
и око 14 милиона тона руде. То је 19 
пута више раскривке, три и по пута 

више бакра и руде, и шест пута више 
злата! Тако се кретао и финансијски 
резултат, па смо од минуса „тешког“ 
40,7 милиона долара у 2004, постепено 
у последње три године дошли 2012. до 
плуса из текућег пословања већег од 
50 милиона долара – каже Милинко 
Живковић. 

Републичка влада препоручила је 
РТБ-у и да у сарадњи са Министар-
ством финансија и привреде спроведе 
поступак проналажења консултанта који 
ће менаџменту пружити стручну под-
ршку у дефинисању развојне стратегије 
пословања, ради повећања пласмана 
производа и бољег позиционирања на 
светском тржишту кроз подизање нивоа 
конкурентности.

Г. Тончев Василић

РТБ. – Стабилан рад басенских 
рудника у јануару, попут „Великог 
Кривеља“ где је у тамошњој флотацији 
за месец дана прерађено рекордних 
870.378 тона руде, наговестио је добру 
годину за Рударско-топионичарски 
басен Бор.

У борску топионицу је само из 
кривељске флотације стигло око 13 

хиљада тона концентрата, а укупно је 
у јануару на прераду примљено 23.812 
тона влажног концентрата са 3.467 тона 

„црвеног“ метала у њему. Топионичари 
су од примљеног материјала произ-
вели 4.010 тона анодног, електролизери 
3.400 тона катодног бакра, а „сумпо-
раши“ 9.300 тона монохидрата.

Овакав јануарски учинак у длаку се 

поклапа са планом, чак је за пар про-
цената и већи. Њему треба додати и 
добре резултате у осталим погонима из 
састава ТИР-а: 850 тона дипформинг 
жице, 113 тона бакар сулфата (плавог 
камена) и 116 тона производа лив-
нице (наспрам 18 тона датих у јануару 
прошле године!). Металуршки део 
РТБ-а је, дакле, у јануару био укупно 

бољи за 15 процената у односу на исти 
месец прошле године, а и потпуно у 
складу са планом за 2013.

У басенским рудницима је, с друге 
стране, за месец дана остварено 4,4 ми-
лиона тона ископина, од чега је 1,37 ми-
лиона тона руде и 4.169 тона бакра у њој. 

Г. Т. В.

Републичка влада донела је закључак да РТБ Бор може да обезбеди средства за финансирање преосталих обавеза из Уговора о изградњи нове 
топионице у износу 131.795.000 евра и то додатним задужењем или авансном продајом бакра и других метала из постојећих лежишта раскрив-
ке у Бору и Мајданпеку. - М. Живковић: Претходним закључцима Влада је већ одобрила РТБ-у задужење од 170 милиона евра, па ће са додат-
ним укупна улагања у пројекат „нова топионица“ бити 301.795.000 евра. Од те суме, за топионицу и фабрику сумпорне киселине предивђено 
је 210.045.000 евра, а остатак за радове у надлежности РТБ-а попут изградње флотације шљаке, погона за третман отпадних вода, енергане

Највећа 
инвестиција на 

Балкану
Највећа инвестиција у Србији, па 

можда и на Балкану, из дана у дан рас-
те, па је право задовољство учество-
вати у свему томе. Она је, како каже 
Живковић, за Бор значајна и са еко-
номског и са еколошког становиш-
та. – Први пут ћемо имати могућност 
да прерађујемо 400 хиљада тона кон-
центрата годишње, а то је 80 до 100 
хиљада тона бакра. Приде, економ-
ски ефекат који долази са новом 
технологијом топљења доносиће Ба-
сену шест милиона евра више месеч-
но. С друге стране, Бор ће после 110 
година рударења на овим просторима, 
коначно добити чисто небо, као оно из 
1903. године – закључује Живковић.

Милинко Живковић
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rTB „DOBar” pET 
miLijarDi DiNara

РТБ. – Највећи српски произвођач 
бакра, злата и осталих племенитих 
метала, Рударско-топионичарски басен 
Бор, остварио је у прошлој години пози-
тиван финансијски резултат и добит из 
текућег пословања од четири милијарде 
и 99 милиона динара! Преведено на аме-
ричку валуту, позитиван скор вредан је 
55 милиона 993 хиљаде долара, открива 
за „Колектив“ заменица генералног ди-
ректора РТБ-а за економска питања 
Мирјана Антић.

- Такав финансијски биланс из 
текућег пословања бољи је за 14,315 
милиона долара (34,4%) од остваре-
ног у 2011, а чак за 20,444 милиона 
или 57,5 одсто од оног из 2010. године. 
Сва басенска предузећа имала су 
прошле године позитиван биланс из 
текућег пословања, па је и РТБ Бор 
Група позитивна, односно њен укупан 
финансијски резултат, и то 1,88 
милијарди динара или 21,38 милиона 
долара. У том укупном финансијском 
резултату пословања садржани су 
и ефекти биланса прихода и рас-
хода, али и биланси осталих прихода 
и расхода који настају због дугова и 
потраживања из пакета тзв. старих 
обавеза које ће се решавати кроз по-
ступак реорганизације компаније ове 
године – појашњава Антићева.

Задовољство са покрићем
Без обзира на пословну климу у 

којој је борска компанија пословала 
прошле године и све околности које 
нису биле нимало повољне по општи 
амбијент и привредне токове у Србији 
(двоцифрена инфлација, пораст јавног 
дуга земље, нестабилан курс динара, 
скромне привредне активности, негати-
ван тренд у индустријској производњи, 
скупо задуживање привреде), РТБ је на-

ставио тренд позитивног пословања и 
повећања производње.

- РТБ је, примера ради, само у про-
текле три године зарадио више од 
његове вредности када је својевремено 
продаван на тендеру. Те 2008. имовина 

борске компаније нуђена је за 243 ми-
лиона долара, а наши финансијски 
резултати остварени у периоду 2010-
2012, заједно са новцем којим смо 
из сопствених извора финансирали 
обнављање рударске механизације 
и постројења за припрему минерал-
них сировина, знатно премашују ту 
суму. Додамо ли томе и огромне ко-
личине раскривке коју смо отад 
уклонили, а реч је о 94 милиона 

Разлика између пословних прихода и расхода у 2012. је у плусу 4,99 милијарди динара или 55,99 милиона долара. – Такав финансијски биланс 
из текућег пословања бољи је за 14,315 милиона долара (34,4%) од оствареног у 2011, а чак за 20,444 милиона или 57,5 одсто од оног из 2010. 
године, каже Мирјана Антић. – Б. Спасковски: РТБ је само у протекле три године зарадио више од његове вредности када је својевремено 
продаван на тендеру. Те 2008. имовина борске компаније нуђена је за 243 милиона долара, а наши финансијски резултати остварени у пери-
оду 2010-2012, заједно са новцем којим смо из сопствених извора финансирали обнављање рударске механизације и постројења за припрему 
минералних сировина, знатно премашују ту суму

тона, и чињеницу да смо тако, опет 
из сопствених извора, финансирали 

„оживљавање“ свих басенских руд-
ника, са великим покрићем можемо 
да кажемо да смо пословали изузетно 
успешно и да без лажне скромности 
будемо поносни на резултате које за 
собом остављамо из године у годину. 
Јер, када све то саберемо, фактички 
смо за четири године остварили добит 
из текућег пословања од 264 милиона 
долара, односно 21 милион долара 
више него што би држава пре само 
пет година добила од продаје РТБ-а. 
У исто време, врло важна чињеница 
је и та да је у Басену број запосле-
них отад повећан на 5.020 радника, 
а не смањиван како су „признати“ 
стручњаци својевремено предлагали - 
каже генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски. 

Прерадом 14,3 милиона тона руде и 
718 хиљада тона шљаке, прошле године 
је из басенских флотација изашло 34.430 
тона бакра у концентрату. У исто време 
укупне ископине од 47 милиона 469 
хиљада тона, највеће су у последњих 15 
година, а однос руде и раскривке (1:2,35) 
је рекордан за године комерцијалне 
експлоатације. До погона металургије 
на прераду је стигло 213.276 тона сувог 
концентрата, па је РТБ произвео 32.229 

тона катодног бакра, 900 килограма 
злата, 5,5 тона сребра и 90.735 тона сум-
порне киселине.

- Девизна позиција компаније 
је у односу на неке минуле године 
такође побољшана и то, пре свега, 
захваљујући структури продаје бакра. 
Басенски производи су берзански и, 
самим тим, сви су, изузев злата које се 
у потпуности предаје Народној банци 
Србије, слободни за продају ван гра-

ница земље. Прошле године смо 48% 
производње бакра и бакарне жице из-
везли, а не тако давно тај проценат се 
кретао око 20 одсто – наводи Мирјана 
Антић.

У „здравље“ компаније уложено 
152 милиона долара

Пословну 2012. обележиле су и од-
важне инвестиционе одлуке менаџмента, 
односно додатно опремање басенских 
рудника, флотација и металургије и по-
новно отварање „Церова“. Сва улагања 
подређена су само једном циљу – 
годишњој преради 400 хиљада тона кон-
центрата и производњи око 80 хиљада 
тона бакра.

- У рударство и металургију 
прошле године смо уложили и пла-
тили укупно 152 милиона долара. 
Две трећине тих улагања (104 мили-
она долара) односе се на металургију, 
конкретно на пројекат „нова топио-
ница“, а око 48 милиона долара кош-
тала нас је набавка додатне рударске 
опреме, реконструкција флотација у 
Кривељу и Мајданпеку, активирање 

„Церова“, експропријација. Уз то, 
водило се рачуна о потребама текуће 
производње и редовно су сервисиране 
све набавке репроматеријала, нор-

матива и резервних делова. Такође, 
уредно, као ретко који послодавац у 
земљи, РТБ је исплаћивао и немале 
зараде. Просечна нето плата басен-
ских радника данас је знатно већа 
од републичког просека и вреди 69 
хиљада динара – закључује заменица 
генералног директора РТБ-а за економ-
ска питања.

Горица Тончев Василић

Poslovanje RTB-Bor za period od 2003. do 2012. godine

2003.god. 2004.god. 2005.god. 2006.god. 2007.god. 2008.god. 2009.god. 2010.god. 2011.god. 2012.god.
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БЕОГРАД. - Према 
Нацрту закона о геолошким 
истраживањима и рударству, 
никл, бакар и нафта су сировине 
од стратешког значаја, што значи 
да ће Република Србија у овим по-
словима бити стратешки партнер. 
Стратегију управљања минерал-
ним ресурсима доносиће Влада за 
период од најмање десет година, 
а не као до сада Скупштина 
Србије. У радној варијанти 
Закона дефинисани су услови и 
начин одобрења за примењена 
геолошка истраживања и 
експлоатацију минералних си-
ровина, као и услови под којима 
се може обављати геолошко 
истраживање и експлоатација 
минералних сировина, а уведени 
су и чланови којима се Република 
Србија штити од непредвиђених 
околности.

Ово је, између осталог, рекао 
државни секретар Министарства 
природних ресурса, рударства и 
просторног планирања Томис-
лав Шубарановић на округлом 
столу о Нацрту закона о геолошким 
истраживањима и рударству (5. фе-
бруара у Београду).

Нацртом закона дефинисане 
су и количине материјала које се 
могу узети за технолошку пробу 
током геолошких истраживања, а 
омогућено је и продужење истраж-
ног рока геолошких истраживања 
до максимално две године.

Предвиђена је и израда и овера 
елабората о ресурсима и резервама 
на сваких пет година са додатним 
и поузданијим проценама ресурса 
и резерви, а на сваких пет година 
издаваће се сагласност на одрживо 

коришћење ресусрса подземних 
вода.

У јавној дискусији је нагла-
шено да није добро да се законска 
регулатива мења често, као и да је 

„највећи камен спотицања” у пред-
ложеном закону и најспорнији члан 
11. где се наводи да не може да се 
обавља ни геолошко истраживање, 
а ни експлоатација без стратеш-
ког партнерства са Владом. Ис-
такнуто је да инвеститор не може 
знати, када улази у овај посао, у шта 
улази, шта ће му се вратити. Пред-
лаже се да држава дефинише део 
који јој припада, а онда да остави 
компаније да могу да истражују без 
обавезног стратешког партнерства.

Истакнуто је, такође, да ће се, на 

основу предложене верзије Нацрта 
закона, значајно повећати трош-
кови инвеститора у експлоатацији 
минералних сировина у Србији и 
да би требало снизити предложене 
износе рудних ренти у договору 
са компанијама јер би у супрот-
ном могле да одустану од улагања. 
Осим тога, и ограничавање дозволе 
за експлоатацију на пет година 
уводи несигурност за инвеститоре 
јер експлоатација неког налазишта 
може да траје деценијама. Зато 
треба прецизирати услове за про-
дужетак експлоатације налазишта.

На примедбу да се предложе-
ним решењима новог Закона ло-
калним самоуправама одузима моћ 
одлучивања о истраживањима ми-

нералних сировина, државни се-
кретар Министарства природ-
них ресурса, рударства и простор-
ног планирања Томислав Шу-
барановић је рекао да ће се и новим 
предложеним решењима локалне 
самоуправе добрим делом, као и до 
сада, питати о истраживању мине-
ралних сировина. Он је прецизирао 
да надлежности локалних самоу-
права остају код процена утицаја 
на животну средину и одобрења, 
а Министарство ће само издавати 
решења ако је све припремљено и 
сва документација уредна.

Добри предлози који су се чули 
у јавној расправи биће уврштени 
у нови Закон о геолошким истра-
живањима и рударству.

М. Милошевић 

ЈАГОДИНА. – Министарка за 
регионални развој, државну управу 
и локалну самоуправу Верица 
Калановић изјавила је почет-
ком фебруара (у емисији јагодинске 
телевзије) да је у Србији 180 предузећа 

у реструктурирању, у различитом ста-
тусу, за чије се субвенције из републич-
ког буџета издваја 750 милиона евра.

-Нека од тих предузећа су пер-
спективна, попут Рударско-топио-
ничарског басена Бор, са некима се 
мора радити, а она која немају пер-
спективу биће угашена – казала је 
Калановић.

-Ова предузећа морају бити 
решена и неће бити државна. Нећемо 
чекати да се сама од себе реше, као 
што се чекало у претходном периоду. 
Нека ће бити оспособљена да буду од-
ржива и да раде у постојећем систему, 
нека ће бити у мешовитом облику 
привређивања, нека приватизована, 
а она која немају никакву перспек-
тиву биће затворена – појаснила је 
Верица Калановић и истакла да је влада 
зауставила пропадање привреде која 
ове године бележи и благи опоравак.

Г.Т.В.

Министарка Верица Калановић изјавила:

Dr@ava STraTE[ki parTNEr
Јавна расправа о Нацрту закона о рударству

Стручњаци и инвеститори оцењују да су проблематична решења о ограничавању одобрења за експлоатацију на пет година и висока рента. – 
Да ли предложена решења локалним самоуправама одузимају моћ одлучивања о истраживањима минералних сировина?

„rTB jE pErSpEkTivNO prEDUzE]E”

Верица Калановић

Томислав Шубарановић
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Завршена друга фаза реконструкције кривељске флотације

raDE DvE NOvE LiNijE
Прве провере показују веома добре резултате нових хидроциклонских батерија и голим оком је видљиво да машине много боље одвајају 
финији од крупног материјала – каже Љубодраг Бошковић, руководилац пројекта. - Већ урађено 60 одсто послова реконструкције по чијем 
завршетку ће се кривељска флотација технолошки високо котирати. – Јануара прерађено рекордних 870.000 тона руде и добијено близу 13.000 
тона концентрата са 2.179 тона бакра у њему – истиче Саша Милић, нови управник флотације 

ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – Ових дана 
свих шест млинова тутњи у кривељској 
флотацији, демонтирају се старе линије, 
монтирају и тестирају нове. Пројекат 
реконструкције овог погона Рудника 
бакра Бор, у који Басен улаже 25 мили-
она евра сопствених средстава, одвија 
се само уз неминовне застоје и може се 
рећи да добро иде на оба фронта. Пре 
десетак дана завршена је линија основ-
ног флотирања за руду из прва два млина 
(прва секција) са шест огромних флота-
ционих машина запремине 100 кубика и, 
седмим, кондиционером од 130 кубика. 
Пре њих постављена је линија за прво 
пречишћавање. Производња бележи 
добре резултате иако се одвија у усло-
вима који је често ремете. Према речима 
новог управника Саше Милића у 
јануару је прерађено рекордних 870.000 
тона руде.

-Ова друга фаза реконструкције, 
која подразумева основно флотирање 
руде са прве секције и њено 
хидроциклонирање, завршена је 23. 
јанура – каже Љубодраг Бошковић, 
руководилац пројекта, притом 
објашњавајући шта је све, где и чиме 
замењено. - Од укупно пет фаза овог 

подухвата, у току је трећа и може 
се рећи да смо кроз ове две линије 
и цевоводе, пумпне и компресор-

ску станицу, односно целокупну ин-
фаструктуру, досад обавили 60 одсто 
посла. Технолошки параметри нових 
линија за основно флотирање и прво 
пречишћавање још се проверавају 
и први резултати су веома добри, 
али још има места за корекције. То 
ће боље сагледати колеге техно-
лози, међутим већ и голим оком је 
видљиво да машине дају много бољи 

“прелив”, хидроциклонске батерије 
много боље одвајају финији од круп-
ног материјала. 

Напредовање у трећој фази
Што се тиче напредовања у 

трећој фази, већ је обављена демон-
тажа старих и монтажа нових че-
личних потконструкција и у току је 
инсталација резервоара од 40 кубика. 
Они ће служити за друго, треће и кон-
тролно пречишћавање. Инсталисане су 
и пумпе за препумпавање концентрата 
другог пречишћавања у треће и кон-
центрата контролног пречишћавања у 
домељавање. Инсталацију резервоара 
обавља Мецо Минералс, а РББ га прати 
израдом инфраструктуре. План је да по-
четком марта стартује и ова фаза.

Објашњавајући зашто је дошло до 
малих померања рокова у овом обимном 
и компликованом послу, Бошковић каже: 

- Дошло је због нашег инсистирања 
да пројектанти накнадно провере 
статику, носивост свих бетонских 
конструкција у подруму где смо, си-
гурности ради, били принуђени да 
обавимо додатна ојачавања. Међутим, 
овим смо умногоме предупредили 
евентуалне проблеме у даљим по-
словима. Наш саговорник најављује и 
пристизање новог крана носивости 16 
тона за халу флотирања који је, такође, 
услов за обављање четврте и пете 
фазе реконструкције јер се његовим 
постављањем резервоари више не би 
убацивали кроз кров флотације. - У току 
је и избор извођача радова за ојачање 
и продужење кранске стазе – каже 
Бошковић. – Идеја је да стазу изве-

демо ван хале флотације како бисмо, 
кад се хала напуни машинама, имали 
плато за сервисирање, утовар-истовар 
опреме и резервних делова.

Подсетимо да је циљ комплетне 
реконструкције овог погона РББ-а 
поправљање квалитета крајњег произ-
вода флотације како би се нова топио-
ница снабдевала одговарајућим концен-
тратом, замениле старе машине и ау-
томатизовао процес флотирања. Тиме 
би се умањила људска грешка, а за-
меном машина повећало временско 
искоришћење и квалитет концентрата, 
што је и - више бакра. Повећава се и 
количина руде која ће овде моћи да се 
прерађује. Већ сада свака од млинских 
секција прерађује 450 тона на сат, што 
је стотинак тона више него у најбољем 
периоду њеног рада. Годишња прерада 
ће са преко осам милиона тона отићи 
на 10,5 до 11 милиона тона руде са 
кривељског копа. 

Компјутери “заврћу” вентиле
Циљ је да се овде годишње прерађује 

и 5,5 милиона тона руде из Церова. То 
ће бити посебна линија, флотација 
у флотацији, зато што је састав те 
руде другачији од кривељске, а рачу-
нари којима ће се аутоматски пратити 
флотирање, калибришу се на улазу у 
млинске секције које се „хране“ рудом 
са кривељског копа. То би водило до 
улазних параметара на основу којих ра-
чунар не би могао добро да профилише 
комплетан процес. 

Промене на плану аутоматизације 
кривељске флотације уочили смо и на 
командном пулту где је већ инстали-
сана нова линија монитора тако да, кад 
све буде готово, више неће бити ручног 
подешавања типа „окрени вентил два 
круга“, већ ће се све регулисати ме-
рачима протока, аутоматским венти-
лима, дозирањем и контролом реа-
генаса, креча... Основно флотирање 
пратиће се посебним системом камера 
које ће снимати пену, мехуре у пени, а 
рачунар ће одређивати параметре за 
дозирање реагенаса и свега осталог 
што је потребно да би се максимално 
повећало искоришћење бакра. Након 

реконструкције кривељска флотација ће 
се технолошки високо котирати не само 
у Европи. 

Рекордни јануар
И док флотери уче како да раде са 

новом опремом, производни резултати 
у првом овогодишњем месецу су за по-
хвалу. Нови управник Саша Милић 
задовољно каже:

-Јанура смо прерадили 870.000 
тона руде, што током прошле године 
није постигнуто ни у једном месецу 
(највише у марту: 853.000 тона). Дали 

смо близу 13.000 тона концентрата са 
2.179 тона бакра. Искоришћења су 
била према плану, као и искоришћења 
агрегата. Прерада руде повећана је 
на пројектованих 450 тона на сат 
по секцији што раније није било, из 
ових и оних разлога, па смо тако и 
дошли до ових 870.000 тона. Истина, 
реконструкција мало отежава услове 
за производњу, али и у таквим окол-
ностима настојимо да имамо што 
мање застоја, а што више бакра. 

Циљ флотера у фебруару је прерада 
770.000 тона руде са кривељског копа, 
190.000 тона из Церова и добијање 1.900 
тона бакра у концентрату из оба рудника. 
Ових десетак фебруарских дана добро 
су радили и за који дан ће, према про-
цени управника, већ бити „у плусу“.

Љ. Алексић

Љубодраг Бошковић

Саша Милић
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ЈАМА. - Када уђете у рудно тело 
„Т“, дубоко под земљом, у тренутку 
ћете заборавити све са чим сте се сус-
ретали у претходних 45 минута. Толико 
вам, наиме, треба да до њега дођете и 
то пошто се лифтом спустите на дубину 
од 600 метара, на 17. јамски хоризонт. 
Ако идете пешке, пут траје дуже, до ле-
жишта „Т“ се возите 45 минута. Када 
коначно стигнете, имаћете утисак да сте 
се, попут Алисе у земљи чуда, одједном 
нашли на неком нестварном месту, у 
подземној концертној дворани. Први 
утисци бришу из памћења неудобно 
труцкање по блатњавим јамским „бу-
леварима“ и непријатно смењивање ве-
трене струје (због чега вам је час топло, 
час хладно).

Величанствено рудно тело “Т“ из-
гледало је као џиновско јаје. Високо је 
65, широко 45 метара и заузима повр-
шину од 1.400 квадратних метара. До 

„жуманца“ тог „јајета“ борски рудари су, 
уз помоћ бугарског „Полимера“, пошли 
2010. године и то путем којим досад 
нико није ишао – одозго надоле. Први 
пут у РТБ-у и у Србији примењена је 
нова метода откопавања која, што је врло 
важно, има висок степен искоришћења 
руде. Чак 95 одсто! Бугарска фирма је 
све време бринула о „вртоглавим“ радо-
вима и кровину лежишта осигуравала 
анкерима. То огромно подземно „јаје“, 
наиме, нема ниједан потпорни стуб, па 
ако вам се, док сте доле, учини као да 
се земља на том месту поцепала и да 
стојите на међи јаве и сна, нећете много 
погрешити. 

У јаву нас враћају чињенице о 
рудном телу „Т“ које нам износи руко-
водилац Сектора геологије у Руднику 

бакра Бор Трајча Тончић (колеге га у 
шали зову „шеф подземља“). Каже да 
ће се први пут у стогодишњој историји 

„Јаме“ неко њено рудно тело цело отко-
пати. – То ће се десити управо са ле-
жиштем „Т“ и то крајем марта, када 

експлоатацију планирамо да завр-
шимо. Дотад ће одатле бити откопано 
218.245 тона руде, богате и сиромашне, 

jEDiNSTvENO i 
Новом методом откопавања, уз степен искоришћења руде од чак 95 одсто, „јамци“ ће из рудног тела „Т“ откопати 218.245 тона руде, богате и 
сиромашне, са средњим садржајем бакра 3,87%, односно даће тачно 8.431 тону бакра. – Т. Тончић: Ако томе додамо злато (а има га у просеку 
2,57 грама по тони) и сребро (просечно га у тони руде има 7,08 грама), јасно је да је реч о веома исплативом лежишту. – Експлоатација се завр-
шава до краја марта, а онда се иде у рудна тела „Т1“ и „Т2“

У јамском рудном телу „Т“ ископано 

Панорама јамског лежишта на 17. хоризонту

Поглед из птичје перспективе на рудно тело „Т” 
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са средњим садржајем бакра 3,87%, 
односно биће дата тачно 8.431 тона 
бакра. Ако тим бројкама додам и оне 

о злату (а има га у просеку 2,57 грама 
по тони) и сребру (просечно га у тони 
руде има 7,08 грама), јасно је да гово-

римо не о некој мугли тамо на ћошку, 
већ о веома исплативом лежишту – 
каже Тончић.

До краја марта, у рудном телу „Т“ 
треба да се откопа још око десет и по 
хиљада тона руде (5.511 тона богате, са 
садржајем бакра 4,9% и 5.000 тона сиро-
машне руде у којој има 0,9 одсто бакра), 
па ће, како каже Тончић, у односу на ове-
рене експлоатационе резерве, по завр-
шетку експлоатације, одатле бити отко-
пано 90 одсто богате и 100% сиромашне 
руде, 73 процента бакра и 95 одсто 
пројектоване запремине лежишта. 

-Ово рудно тело ћемо, упркос 
његовом импресивном изгледу, након 
тога највероватније морати да за-
пунимо. Постоји, додуше, предлог 
да пробамо да размотримо да ли 
је могуће и сасвим безбедно да оно 
остане нетакнуто, али су шансе, за 
сада, мале. Зато бих и овим путем 
апеловао на све надлежне у Басену 
и ресорном министарству да заједно 
дођемо до неког рационалнијег 
решења од запуњавања. Штета је да 
један такав „објекат једноставно зат-
рпамо. Може се он искористити на 
другачији, прави начин – каже Тончић.

Ове године, додаје, „јамце“ очекује 
велики посао. Циљ је „напад“ на девет-
наести хоризонт и његово повезивање са 
седамнаестим, наставак експлоатације у 
рудном телу „Тилва рош“ (пошто је од 
надлежних стигло одобрење) и у ле-
жиштима „Т1“ и „Т2“, али и израда ка-
питалног ходника према рудном телу 

„Д“ (дугачком 500 метара) и оног на 
најнижој коти (-235) који ће омогућити 
доистраживање „Борске реке“, највећег 
јамског лежишта.

 Г. Тончев Василић 

преко 200 хиљада тона богате руде

UNOSNO LE@i[TE

Рудно тело „Т” је високо 65, широко 45 метара и заузима површину од 1.400 квадратних метара

Бугарска фирма „Полимер” је све време бринула о „вртоглавим” радовима и кровину лежишта осигуравала анкерима
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 ТИР. - Најтежи (појединачни) део 
опреме који се монтира на новој линији 
топљења, тежак 122 тоне, од првог фе-
бруара је на свом месту. Снажна диза-
лица “ЛС Кранова” из Руме подигла 
га је на бетонску конструкцију високу 
17,5 метара, а монтери АТБ ФОД-а по-
бринули су се да буде постављен онако 
како пројекат налаже. Реч је о парном 
сушачу кроз чији “бубањ” ће се про-
пуштати шаржа која садржи до 10 посто 
влаге, а излазиће из њега са мање од 

0,3 одсто, каква је погодна за топљење 
у флеш-пећи. Према објашњењу Дра-
гана Маринковића, директора пројекта 
нове топионице и фабрике сумпорне ки-
селине, сушење ће се одвијати тако што 
ће се кроз цевне намотаје унутар бубња 
који се окреће пропуштати водена пара. 
Сушач је том приликом нагнут према 
својој задњој страни где ће “цурити” 
шаржа осушена у контакту са цевима, 
док ће се пара и ваздух одводити, от-
прашивати и испуштати. Пошто се 
ради о мало вишим температурама, да 
не би дошло до самозапаљења шарже 
и нежељеног акцидента том приликом 
додаваће се азот као неутралан гас.

- Сушач је направљен у фин-
ској фабрици “Кумера” која је 
специјализована за опрему намењену 
обојеној металургији – каже Марин-
ковић. - Летос је најпре бродом, а онда 
транспортером, довезен у Бор. Исто-
варен је на специјално за то урађене 
металне носаче, тако да се транс-
портна платформа београдске фирме 

“Бора Кечић” сада само подвукла 
под сушач, утоварила га и превезла 
до места монтаже. Пошто се ради о 
сложеној операцији и тешком терету, 

а истовремено морају да се поштују 
строге процедуре безбедности, овај 
подухват је, као и монтажа претходне 
тешке и габаритне опреме, изведен по 
тзв. лифтинг плану (плану подизања) 
који тачно одређује врсту дизалице, 
њену носивост, место на коме ће бити 
постављена, висину “стреле”, дохват 
елемената којим се терет везује итд. 
Све има атесте, у складу је са пропи-
сима, стандардима и све се то “слило” 
у елаборат којим су стручне службе 
одобриле да се операција тако изведе.

Пре довожења сушача на место 
дизања пажљиво су припремљени и 
транспортни путеви на којима је било 
леда и блата. Ризлом је насипана и добро 
уваљана цела траса, а посебно прелаз 
преко индустријског колосека. Такође, 
добро је припремљено место на коме 
је постављена дизалица носивости 500 
тона јер само она, без тегова и терета, 
тежи око 100 тона. 

- Постојећа топионичка техноло-
гија нема процес сушења шарже, него 
се шаржа са садржајем влаге и до 10 
одсто директно убацује у реактор на 

пржење – објашњава Маринковић. - 
После тога прженац гравитационо 
пада у пламену пећ где се топи, а пла-
мена пећ се “ложи” неким фосил-
ним горивом (спрашеним угљем или 
мазутом). У новом флеш-смелтинг 
процесу топљење ће се одвијати ау-

тогено, што значи да нема додатка 
горива или га има врло мало само за 
корекцију термичког биланса, а то-
плота се добија из термодинамичких 
реакција оксидације сумпора кога 
има у шаржи. Да би се извршио тај 

процес оксидације сумпора, у флеш-
пећ се додаје технички кисеоник. Он 
се удувава заједно са ваздухом који 
у природи садржи око 21 одсто кисе-
оника. На овај начин садржај кисе-
оника повећава се до преко 60 одсто 
како би се процес одвијао аутогено, 

односно да би оксидација сумпора 
била успешна. 

Гасови пржења из садашње 
технологије прерађују се у фабрици 
сумпорне киселине, а гасови из про-

цеса топљења, пошто се ради о великој 
количини а малим садржајима SO2, 
испуштају се кроз зидани стометар-
ски димњак и основни су, и највећи, 
загађивач. Нова технологија – наглашава 
наш саговорник - заснована је само на 
једном процесу топљења у једној пећи 
(без пржења) и реч је о мањој коли-
чини гасова са већом концентрацијом 
SO2. Сви ти гасови из флеш-пећи 
сакупљаће се и - после хлађења у котлу, 
отпрашивања у електростатичком фил-
теру и прања и хлађења у скруберима - 
одлазиће у нову фабрику сумпорне кисе-
лине на прераду. То значи да се ниједан 
технолошки гас који се развија у про-
цесу топљења (флеш-пећ и конвертор) 
више неће емитовати на димњаку, већ 
ће се прерађивати у сумпорну кисе-
лину. Чак неће постојати ни физичка 
веза између димњака и технолошких 
јединица за конверторовање и топљење. 
На димњак ће ићи само пречишћени, тзв. 
фугитивни, слаби гасови са отвора за 
испуштање бакренца, шљаке, са лонаца 
и из процеса сушења шарже. 

Љ. Алексић

mONTiraN parNi SU[a^ [ar@E
Подигнут најтежи део опреме за нову линију топљења

“Бубањ” од 122 тоне, произведен у финској фабрици “Кумера”, постављен је на бетонску конструкцију високу 17,5 метара. – Кроз њега ће се пропуштати 
шаржа која садржи до 10 посто влаге и (након контакта са цевима у којима је водена пара) излазити са мање од 0,3 одсто, каква је погодна за топљење у флеш-
пећи – објашњава Драган Маринковић, директор пројекта нове топионице и фабрике сумпорне киселине

Драган Маринковић

Подизање „бубња” од 122 тоне било је најделикатнији подухват до сада

Монтери АТБ ФОД-а прихватају сушач шарже
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ПРАХОВО. - На доку Луке Прахово 
22. фебруара је завршен (тродневни) 
претовар из барже на камионе једне од 
последњих испорука габаритних делова 
за нову фабрику сумпорне киселине. 
Орема је произведена у Индији и бродом 
отпремљена из Бомбаја за Антверпен, а 

одатле системом канала Рајна-Мајна-
Дунав баржом стигла у Прахово. Лучком 
дизалицом најпре су претоварени лакши 
делови, а потом, уз помоћ аутодизалице 
носивости 500 тона, из барже извађена и 
постављена на шлепере два измењивача 
топлоте од којих је сваки тежак преко 80 
тона. 

-Ова опрема, укупне тежине преко 
200 тона, изузетно је значајна јер после 
њене монтаже на градилишту нове 

фабрике преостаје само повезивање 
цевоводима са опремом која је већ 
уграђена – каже Драган Маринковић, 
директор „Пројекта реконструкције то-
пионице и изградње нове фабрике сум-
порне киселине“. - Можемо да кажемо 
да су ово последњи делови опреме 
већег габарита, а од свега што је досад 
стигло у једном комаду најтежи је био 
недавно монтирани парни сушач 
шарже од преко 120 тона.

Према речима директора „Речног 
бродарства и Луке Прахово“ Драгана 
Ђорђевића ово је прва баржа са опре-
мом за РТБ у овој години, након бројних 
које су је лане довозиле из разних делова 
света. Осим опреме за нову линију 
топљења и „сумпорну“, преко Прахова 
су стигли и сви тешки камиони за копове, 
бушилице и остало, а преко ове луке 
стиже и угаљ за процес топљења у Бору. 

- Сарадња Луке са РТБ-ом је све 

боља, а желим да нагласим да је 
последњих десет година опстанак 

„ИХП Прахово“ доста зависио од њеног 
рада. Лука је данас под ингеренцијом 
Агенције за приватизацију, али по 
Закону о лукама из октобра 2010. 
године луке нису на продају, што 
значи да овде неко може само да буде 
оператер и послује у складу са тим за-
коном.

Љ. Алексић 

У Прахову претоварена тешка опрема за нову „сумпорну“

STigLi izmEWiva^i iz iNDijE
На доку праховске луке завр-
шен претовар преко 200 тона 
габаритних делова из Индије, 
који су преко Антверпена, Ду-
навом стигли у Србију. – Од-
мах следи монтажа и њихово 
повезивање цевоводима са већ 
уграђеном опремом – каже 
Драган Маринковић, директор 
пројекта. – Пословање Луке са 
РТБ-ом оживљава и кроз њу је 
лане прошло на десетине бар-
жи са опремом и угљем – исти-
че Драган Ђорђевић, директор 
Луке

Из Бомбаја је пристигло преко 200 тона опреме за нову фабрику сумпорне киселине

Тежина мора бити тачно расподељене и због брода и због саме опреме Пред оволиким теретом лучка дизалица је била немоћна

Са барже на шлепер - истовар измењивача од 80 тона у Прахову
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КОП „ЦЕРОВО“. – Судећи по по-
словним резултатима у прошлој и по-
четком ове године, површински коп 
„Церово-Цементација 1“ оправдао је по-
новно отварање, па запослени са опти-
мизмом очекују крај ове и почетак по-
словне 2014. године када ће отпочети 
производња и на површинском копу 

„Церово-Цементација 2“.
Прошле године рудари „Церова“ 

произвели су незнатно мање руде од 
плана јер су флотери толику количину 
руде могли да прераде, али је зато план 
ископина пребачен за 17 процената. У 
јануару ове године били су врло близу 
планираним количинама ископина, али 
ће тај мали заостатак за планом бити 
надокнађен наредних месеци.

-Површински коп „Церово“ има 
специфичне услове за производњу 
највише због транспортних путева 
са глинастом подлогом, поготово 
када падају киша или снег, али и због 
честог премештања багера са руде на 

јаловину и обрнуто. Све то утиче на 
мање временско искоришћење транс-
портне механизације од уобичајеног. 
Очекујемо да у јуну добијемо нови 
хидраулични „комацу“ багер, булдо-
зер, бушилицу и два камиона носи-
вости по 136 тона. То ће побољшати 
временско искоришћење, а већ у сеп-
тембру почећемо и раскривање повр-
шинског копа „Церово-Цементација 
2“ – објашњава технички руководилац 

„Церова“ Предраг Голубовић.
Ове године рудари на површин-

ском копу планирају да дају 7.400.000 
тона ископина, четири и по милиона 
тона раскривке и 2.900.000 тона руде са 
0,233 посто бакра у руди, па се очекује 
производња 6.619 тона бакра у концен-
трату.

-Створили смо неопходне услове 
да у наредном периоду с правом 
очекујемо повећање производње. На 
коти 455 скинули смо 530 хиљада 
тона раскривке и тако решили 

велики проблем: скратили смо 
транспортни пут багера, па је 
временско искоришћење транспортне 
механизације повећано – истиче 
Голубовић.

Када у јуну стигне нова механизација, 
од септембра ће почети раскривање 
лежишта „Церово-Цементација 2“ да би 
се до руде бакра стигло 2014. године. Да 
би се дошло до руде, треба откопати 810 
хиљада тона раскривке. У првој фази 

производње на „Цементацији 2“ очекује 
се 6.700.000 тона руде са просечним 
садржајем 0,4 посто бакра.

-Са новом механизацијом и њеним 
већим временским искоришћењем 
имаћемо све неопходне услове за 
несметано испуњење производних 
планова – оптимистички закључује 
Голубовић.

М. Милошевић

БОР. – Захваљујући средствима 
Светске банке, у мају или јуну треба 
да почне изградња новог крака колек-
тора јаловишта флотације “Велики 
Кривељ” Рудника бакра Бор. Уговор о 
томе у Влади Републике Србије потпи-
сала је министарка енергетике, развоја 
и заштите животне средине Зорана 
Михајловић са конзорцијумом румун-
ских компанија “Хидроконструкција” 
и “Савела” који ће градити нови крак 
колектора Кривељског јаловишта. Реч 
је о реномираним компанијама већ 
укљученим у пројекте које финансира 
Светска банка и које су, између осталог, 
учествовале у изградњи брана хидро-

централа Ђердап један и два на Дунаву.
-Пројекат изградње још једног 

крака колектора Кривељског 
јаловишта вредан је више од 10 ми-
лиона евра, а финансира га Свет-
ска банка кредитном линијом под 
повољним условима. Реч је о изградњи 
рударског тунела дугачког 2400 
метара. Предстоји ауторизација учес-
ника односно радника, допремање ру-
дарске опреме из иностранства, при-
према радилишта, обезбеђење енер-
гената… Постоји и могућност да 
подизвођачи буду фирме из Србије, 
али одлуку о томе доноси конзорцијум 
румунских компанија. Радови, који би 

требало да почну у мају или јуну ове 
године, условљени су и временским 
приликама. Остаје и договор са ло-
калном самоуправом и Институтом за 
рударство и металургију у Бору који 
је власник земљишта на којем ће се 
радити - истиче Александар Буђелан, 
координатор пројекта Светске банке.

У реализацији овог пројекта, осим 
процедуре Светске банке, мора се по-
штовати и Закон о рударству и геолош-
ким истраживањима Републике Србије, 
а крајњи рок за изградњу новог крака ко-
лектора Кривељског јаловишта је сеп-
тембар 2015. године.

-Ови радови су неопходни ради си-
гурности Кривељског јаловишта јер 
је садашњи колектор почео да пуца 
на више места, па постоји опасност да 
јаловина из “Поља 2” неконтролисано 
оде у Борску реку и даље, што би била 
еколошка катастрофа – објашњава 

Александар Буђелан. – Нови крак ко-
лектора пролази кроз здраву стену, па 
се његовом изградњом трајно решава 
измештање Кривељске реке без по-
следица по животну средину.

М. Милошевић

РТБ Бор побољшава услове за већу производњу

Ускоро нови крак колектора Кривељског јаловишта

Површински коп „Церово“ оправдао поновно отварање. – У јуну 
стиже нова механизација: багер, булдозер, бушилица и два камио-
на. – Од септембра почиње раскривање лежишта „Цементација 2“ 
да би се до руде стигло 2014. године

Радови треба да почну у мају ове и да буду завршени до септембра 
2015. године. – Пројекат вреди више од десет милиона евра и фи-
нансира га Светска банка. – Нови крак колектора трајно решава 
измештање Кривељске реке без последица по животну средину

Предраг Голубовић

Александар Буђелан

TrajNO izmE[TaWE 
krivEqSkE rEkE

OpTimizam Na „cErOvU”
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Месечни рекорд на кривељском копу

ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – У најтежим, 
зимским месецима кривељски рудари се 
добро показују, пре свега кад је у питању 
руда и бакар у њој, док на уклањању 
јаловине не стижу баш до циља, али 

верују да ће се на крају године и тиме 
похвалити. Прошлог месеца откопали 
су безмало 880.000 тона руде, што је 
три одсто више од плана (био је 850.000 
тона). Листајући преглед месечне 
производње од отварања рудника (1983.) 
до данас управник Видоје Адамовић 
рече да слободно можемо казати да је 
јануарска производња највећа месечна 
откад је коп отворен. Чак ни за летњих 
месеци није забележен овакав домет. 
Најближи рекорду је резултат из марта 
прошле године (861.000 тона). Просечан 
садржај бакра био је готово на планира-

ном нивоу, а веће количине руде донеле 
су и више бакра у њој. Планирано је 
2.265 тона, а остварено 2.310 тона, што 
је два одсто више од плана. 

У првом овогодишњем месецу тре-
бало је уклонити 2,02 милиона тона 
јаловине, а стигло се до 1,56 милиона 
тона, највише због десетодневног застоја 
једног од нових багера ради варења 
кашике, али и лошег стања старог који 
је требало да прискочи у помоћ. Било је 
и чешћег “испадања” камиона због про-
блема са гумама на блатњавим путевима 
које је донела блага зима.

- Коп “Велики Кривељ” у фебруару 
треба да да 2.004 тоне бакра у руди 
рачунајући на просечан садржај 
метала од 0,268 одсто. За 17 дана дато 
је 503.600 тона руде, што је седам одсто 
више од плана. Већ смо у плусу – каже 
Адамовић - и не очекујем никакве 

сметње да се тај тренд на откопавању 
руде, а то очекујем и у погледу бакра, 
одржи до краја месеца. Даћемо 
планиране количине, а вероватно 
и више. Подсећам да је у фебруару 
планиран откоп 770.000 тона руде, 2,1 
милион тона јаловине, односно 2,87 
милиона тона ископина.

За 17 дана требало је да се уклони 
и 1,275 милиона тона јаловине а биланс 
је 864.910 тона, што је 68 процената 
плана. Управник објашњава заостатак 
тиме што је багер “К2” на етажи 305 
ушао у површински слој који не може да 

иде на транспортни систем, па се дужим 
путем и успоном те блатњаве површин-
ске партије,у којима је и растиње, одвозе 
на јаловиште Тодоров поток. Међутим 
у периферном делу четвртог захвата 
наишли смо на пријатно изненађење, 
каже он:

- Набушили смо солидну партију 
руде, око 450.000 тона са 0,22 одсто 
бакра, која нам много значи у овим 
зимским месецима када је отежан 
транспорт са дна копа, из трећег 
захвата. Захваљујући томе депонија 
за руду је пуна и флотација нема 
проблема са количинама. Током 

преосталих дана фебруара “изаћи” 
ћемо на 1,8 милиона тона јаловине, 
што ће бити остварење плана од 85 
процената. Сматрам да нећемо ништа 
динамички изгубити што у том делу 
копа “каснимо” са јаловином јер 
оваква изненађења – руда уместо 
јаловине – добродошла су и њима се 
не кочи развој рудника. 

Источним ободом копа из правца 
транспортног система према четвртом 
захвату већ је завршена половина новог 
пута. Кад багер “К1” сиђе две етаже 
ниже завршиће се преостали део и гро 
јаловине ће њиме кренути на траке. 
Тиме ће се постићи много већи капаци-
тет, а очекују се и знатне уштеде горива, 
пошто ће натоварени камиони ићи низ-

брдо. Подсетимо да на копу ове године 
треба да се уклони 25,745 милиона тона 
јаловине и откопа 10 милиона тона руде. 
У њој је 26.720 тона бакра, а задатак 
флотера је да у концентрат “сместе” бар 
планираних 22.346 тона. Ових 35,7 ми-
лиона тона укупних ископина највиши 
је досад постављен плански циљ на копу.

-Оптимиста сам у погледу 
остварења овогодишњег плана на 
руди, па и на јаловини, зато што су 
све бољи услови, а нешто мењамо и 
у организацији посла и превозу до 
радних места. Багер “К1” силази у 
бољу стенску масу, резервна кашика 

је стигла, камионе “дижемо”, ево 
сада имамо 20 на точковима, а циљ је 
да стално раде 22. Пред крај године 
очекујемо и нови багер од 15 кубика. 
Предстоји нам само да један од старих 
багера истерамо са дна копа у чет-
врти захват да он товари руду, како 
бисмо нове багере усмерили само 
на јаловину и давали преко два ми-
лиона тона месечно. Услови су дик-
тирали да у најтежим зимским ме-
сецима треба да уклонимо највише 
јаловине, али оно што сада не стиг-
немо надокнадићемо током или 
крајем године када и по плану имамо 
мање јаловине. 

 Љ. Алексић

Јануара је откопано безмало 880.000 тона са 2.310 тона бакра, што је највећа једномесечна производња у 30-годишњој историји рудника – 
истиче Видоје Адамовић, управник копа. - И у фебруару се очекује више од планираних 770.000 тона са 2.004 тоне „црвеног“ метала. – На 
периферији четвртог захвата уместо јаловине набушено пријатно изненађење: 450.000 тона руде. - Услови све бољи, па на копу верују да ће 
ове године остварити досад најамбициознији план

rUDa prEkO pLaNa

Видоје Адамовић
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РБМ. - За већину младића који су 
одрасли у граду под Старицом дечачки 
сан био је да у једном даху истрче уз 
десетак металних степеника који ће их 
подићи на висину око четири метра, да 
уђу у кабину, седну за волан моћних 
дампера и онда том правом грдосијом 
закрстаре рударским путевима на повр-
шинском копу Рудника бакра Мајданпек. 
Крајем прошле године 16 момака добило 
је могућност да тај сан оствари јер су у 
конкуренцији десетоструко већег броја 

кандидата изабрани за посао возача 
тешких возила. И, већ неколико месеци 
показују да су као генерација стасали за 
одговорне послове и велике задатке, те 
да ће ускоро моћи да „носе“ производњу 
и да подмладе водећи мајданпечки ко-
лектив.

 - Најискреније, одувек сам 
желео овај посао. Управљати 
моћним дампером, то је нешто што 

сам прижељкивао, а то сам, ево, 
успео да остварим – каже Саша 
Стојановић (25), један од оних који 
су после само три месеца рада успели 
да положе приправнички испит и сада 
спретно управљају „белазовом двојком“ 

носивости 220 тона и огромне количине 
јаловине превозе са централног рудног 
тела „Северног ревира“ на јаловиште: 
- Како је мој отац читав радни век 
провео на овом радном месту, као 
возач тешких возила и пре него што 
сам започео рад, знао сам да је то 
леп посао, мада веома одговоран и 
напоран. 

 Да је најтеже када површински коп 
прекрије густа магла, када је смањена 
видљивост, када има поледице, када је 
због снега или блата клизаво, а путеви 
нису најбољи - потврдили су нам и 
други млади возачи.

 - Возила су нова, савремена, 
удобна и погодна за рад и управљање. 

Међутим, огромна су, а ради се све 
време, пуних осам сати, у свим вре-
менским приликама, па нема места 
опуштању – речи су Данијела Цанића 
који каже да је, пошто потиче из рудар-
ске породице, и своју будућност видео 
управо у мајданпечком руднику и то на 
најтежем послу возача тешких возила.

 - Истина, ово није физички тежак 
посао, али је напоран психички. Јер, 
велика је одговорност, а велике и 
обавезе, задаци. Међутим, уз помоћ 
старијих колега уз које радимо, сти-
чемо драгоцено искуство - додаје 
Саша Николић (21) из групе оних који 
су крајем прошле године примљени за 
возача тешких возила.

 Његов колега Милан Србуловић 
(25), такође приправник, каже: - Овај 

посао био је моја велика жеља. Сада 
већ сви знамо да, осим задовољства, 
тражи и велику одговорност, подраз-
умева сталну концентрацију и зато 
није лак.

Ови младићи тек стичу искуство, 
али имају велику вољу да успеју у запо-
четом послу. 

 - Добри су то момци, одговорни 
млади људи, а да би били и добри 
возачи, мораће да раде, уче и напредују 

- кажу њихови претпостављени 
задовољни због чињенице да се на овај 
начин подмлађује и Рудник у којем је 
просечна старост запослених већа од 45 
година.

 С. Вукашиновић 

Стасали нови возачи тешких возила у РБМ-у

„vEOLija” iSpUNiLa zahTEvE raDNika
У РБМ-у протествовали због превоза

Од 16 примљених возача тешких возила неколико већ положило 
приправнички испит. – Нови возачи подмлађују водећи мајданпечки 
колектив и ускоро ће моћи да „носе“ производњу

Запослени у погонима, посебно у Флотацији РБМ-а, незадовољни квалитетом превоза: у незагрејаним аутобусима и без довољно места за 
седење напорно путовање до погона. – Без примедби на квалитет превоза од Мајданпека до места становања

РБМ. - Други пут за месец дана Са-
мостални синдикат РБМ-а организо-
вао је крајем јануара протест радника 
незадовољних квалитетом превоза до 
радних места, али до тог протеста и 
најављеног тросатног неуласка у ауто-
бусе (први је трајао сат времена) није 
дошло, јер су се представници превоз-
ника „Веолије Литас транспорта“ из По-
жаревца побринули да раднички ауто-
буси буду загрејани и отворени десетак 
минута пре поласка ка погонима РБМ-а, 
што је био основни захтев мајданпечких 
рудара. 

 - То што многи радници из 
Мајданпека долазе и пола сата пре по-
ласка аутобуса, доказ је да има оних 
којима тешко пада стајање у аутобусу 
до погона, јер се до појединих радних 
места путује и четрдесетак минута 
и то под условом да нема застоја. 
Зар није нормално да аутобуси буду 
загрејани пре него што крену? - 
негодују радници наглашавајући да је 
посебна прича отварање аутобуса непо-

средно пред полазак.
 - Чињеница да последњих дана 

нема тих проблема говори да је само 
посреди људски фактор - каже Горан 

Антић, први човек самосталног синди-
ката РБМ-а, и додаје да је то предочио 
челницима и РБМ-а и „Веолије Литас“. 
- Када се чуло да се припрема про-
тест у оквиру којег радници уместо 
сат времена, колико је било на првом, 
пуна три неће улазити у аутобусе, 
одмах је могло да се отклони све на 
шта су имали примедбе: и да ауто-
буси буду загрејани, и десетак минута 
пре поласка отворени, и да у њима 
има довољно места за седење за све. 
Питање је само коме је одговарало 
ово подизање тензије и довођење у 
питање уговора који се у већини еле-
мената поштује на задовољство све 
три стране – пита се Горан Антић и на-
глашава да ће се и убудуће инсистирати 
на поштовању свих уговором преузетих 
обавеза. 

 Иначе, радници путници са преби-
валиштем изван Мајданпека углавном су 
задовољни квалитетом превоза. 

С. В. 

Данијел Цанић

Саша Стојановић

U rUDarSkOj fLOTi 
NOvi „piLOTi”

Милан Србуловић

Саша Николић
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Јануарска производња у РБМ-у

gODiNa DOkazivaWa
Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек:

Најважнији овогодишњи задатак је откопавање 5,5 милиона тона руде и уклањање 30 милиона тона јаловине. – Заједнички циљ Рудника и 
локалне самоуправе - успешан РБМ и леп и уређен Мајданпек

Одлична производња сребра и злата у јануару, слично се очекује и 
у фебруару. – Недостатак помоћне механизације велики проблем 
који ће бити решен наредног месеца када стигну два нова булдозе-
ра и грејдер

 РБМ. - Иако је јануар традицио-
нално један од најтежих месеци за рад 
у Руднику бакра Мајданпек, ове године 
рудари су били надомак остварења плана 
на бакру (недостајало је само неколико 
десетина тона), док је сребра и злата у 
концентрату било знатно изнад плана. У 
истом периоду остварени резултати на 
ископинама били су неповољнији јер је 
проблеме стварао недостатак булдозера.

-Садржај метала у руди ископаној 
у јануару био је повољан. Уместо пла-
нираних 0,24, имали смо 0,275 одсто 
бакра у руди, односно 14 одсто више од 
плана. Садржај злата био је двоструко 
већи од очекиваног, а сребра скоро 

троструко већи од плана, па је и кона-
чан јануарски биланс повољан – каже 
Светомир Мустецић, доскорашњи ди-
ректор РБМ-а. - На Површинском копу 
јануарска производња је 1,521 милион 
тона ископина, односно 273 хиљаде 
тона руде и 1,248 милиона тона рас-
кривке. 

Јануарских 1,248 милиона тона 
јаловине значајна је количина према 
месечном учинку из неких претходних 
година, међутим, за овогодишњи то је 
само 59 одсто плана: - На јануарско 
остварење највише је утицао недоста-
так булдозера, па ни на једном од три 
радилишта план није остварен – каже 

Мустецић.
Зато што се радило без булдозера, 

повремено је долазило до „испадања“ 
тешких возила и њихове мање располо-
живости. То се наставило и у фебруару, 
па у првих седам дана на располагању 
није био ниједан булдозер.

-Фебруарске обавезе су велике: 305 
хиљада тона руде и 2,1 милион тона 
јаловине. За првих седам дана оства-
рено је тек двадесетак одсто плана 
на јаловини, а на руди око 80 проце-
ната, тако да ће бити изузетно тешко 

остварити повољан резултат - нагла-
шава Мустецић: - На другој страни, 
требало би дати 614 тона бакра у кон-
центрату. Верујемо да ће повољан 
садржај омогућити да се такав план 
испуни, док се на јаловини то тешко 
може очекивати.

Недостатак помоћне механизације 
требало би да се реши већ наредног 
месеца када се очекује да пристигну два 
нова булдозера и грејдер.

С. Вукашиновић

РБМ. - Бранислав Томић (41), 
дипломирани инжењер рударства са 
петнаестогодишњим стажом у РБМ-у, 
нови је директор Рудника бакра 
Мајданпек. Рођени Мајданпечанин, чији 
су и отац и деда радећи у овом руднику 
стекли пензије, до највише функције 
стигао је обављајући послове смен-
ског инжењера, руководиоца помоћне 
механизације, одводњавања и утовара, 
техничког руководиоца и управника 
Површинског копа. Преузео је дужност 
директора у години коју и он и његови 
сарадници виде као преломну и важну за 
даљи рад мајданпечког рудника:

 - Најважнији овогодишњи за-

датак је откопавање 5,5 милиона 
тона руде и уклањање 30 милиона 
тона јаловине (четири милиона на 

„Западу“ „Северног ревира“, 10,8 
милиона са „Андезитског прста“ 
и 15 милиона тона са „Истока“ 

„Јужног ревира“. Циљ је, наравно, 
да што пре дођемо до руде неоп-
ходне да се уклопимо у рад нове то-
пионице. Када то будемо постигли, 
моћи ћемо да кажемо да смо успели 
и да за мајданпечки рудник стижу 
бољи дани. Сада нам предстоји 
само мукотрпан рад, без погрешних 
потеза, како бисмо „дохватили“ 2016. 
годину и стигли до руде на „Јужном 

ревиру“. До тада треба привести крају 
инвестиције које ове године почињу у 
руднику (ревитализација Флотације, 

„Дробљења“, „Транспортног система 
I“ и низа других послова).

 - Како ћете остварири најважнији 
задатак - уклањање јаловине?

 - Очекујемо да већ наредног месеца 
стигну два велика булдозера „комацу“ 
и грејдер. Са том механизацијом и 

„Транспортним системом I“ (који би 
половином маја требало да почне да 
ради), радићемо брже и сигуран сам 
да ћемо испунити план.

-Рудник бакра Мајданпек ће имати 
и велика инфраструктурна улагања: 
измештање деонице магистралног 
пута, испумпавање језера, подизање 
постројења за пречишћавање воде...

- Близу смо коначног решења за 
измештање деонице магистралног 
пута које ће бити најповољније и за 

РБМ и за Мајданпек. Друга питања 
морамо решавати што пре водећи 
рачуна о екологији на којој РТБ Бор, 
као друштвено одговорна компанија, 
инсистира. Осим тога, предстоје нам 
ускоро и послови у Флотацији. Све 
у свему, много тога ове године треба 
започети и завршити у најкраћем 
могућем року у интересу Рудника и 
људи који овде живе.

- Са развојем рудника напредак 
очекују и други у окружењу. 

- Рудник је одувек био носи-
лац развоја укупног живота у овој 
средини. Једно време били смо у 
запећку, са превише сопствених про-
блема, нисмо активно учествовали 
у битним дешавањима у граду и оп-
штини, а опет су све очи биле упрте 
у Рудник. Мислим да РБМ мора да 
врати стари сјај, јер сви смо свесни 
да ниједан други привредни субјекат 

не може да носи развој општине. 
- Знајући све проблеме, има ли 

нешто што може негативно да утиче на 
испуњење планова?

 - Имамо снагу у људима, њиховом 
знању и искуству, као и подршку ма-
тичне куће - РТБ-а Бор. Прибојавам 
се само хоће ли и људи у локалној са-
моуправи имати разумевања за наше 
планове. Јер, и од нас и од њих људи 
с правом очекују бројне садржаје, 
услове за квалитетан живот, свесни 
чињенице да је рудник постао део 
града. Када је то већ тако, морамо 
бити организованији за остваривање 
заједничких циљева - успешан РБМ 
и леп и уређен Мајданпек - каже Бра-
нислав Томић, први човек Рудника 
бакра Мајданпек.

С. Вукашиновић

pOvOqaN SaDr@aj 
mETaLa U rUDi

Бранислав Томић
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РТБ. – Од 18. до 22. фебру-
ара у Брестовачкој Бањи је органи-
зована петодневна обука за водеће 
оцењиваче према стандардима ИСО 
9001. По речима предавача мр Милана 
Ивановића, директора Lloyd’s RQA 
за Србију, основна идеја курса је да 
се људи оспособе за увођење система 
управљања квалитетом, али и да по-
стану интерни (у својим предузећима) 
или екстерни проверавачи (у неком сер-
тификационом телу). - Овај курс је 
међународно регистрован, тако да 
ко положи завршни испит добија ди-

плому признату у свету, што је веома 
вредна квалификација која у про-
фесионалном развоју може помоћи 
свима који желе да се баве системом 
квалитета. Сви који су похађали курс 
добијају сертификат, разлика је у томе 
што ће, уколико положе испит на сер-
тификату писати успешно, а у супрот-
ном да су га само похађали. Међутим, 
и са њим могу да обављају интерне 
провере - нагласио је Ивановић. 

Од Славише Буђелана, помоћника 
директора ТИР-а за квалитет, сазнали 
смо да је ово прва оваква обука у РТБ-у. 

Курс за водеће оцењиваче по стандардима ИСО 9001

Обука пословодства РТБ-а за систем квалитета

Усавршавање радника РТБ-а Бор

РТБ. - Основна идеја овог 
предавања јесте да прикаже зах-
теве стандарда ИСО 9000 у погледу 
задовољавања потреба купаца, као 
и механизам функционисања стан-
дарда и испуњавања захтева. Потом 
је објашњена појава новог стан-
дарда - ИСО 9004 који представља 
надградњу ИСО 9001. Тачније, при-
казана је еволуција од ИСО 9001 до 
ИСО 9004, односно од управљања 
квалитетом до управљања целом 
организацијом. Стандард ИСО 9004 
даје принципе како организовати 
привредно предузеће, да би успешно 
пословало у дужем временском пе-
риоду. У ИСО 9001 смо имали зах-
теве за задовољење купаца, а овде је 
пројектовање система да се задовоље 
потребе свих заинтересованих страна 

– радника, власника капитала. . . Када 
је конкретно реч о РТБ-у, то значи 
да би нормалан пут у предузећима у 
којима је систем квалитета већ сер-
тификован био прелазак на ИСО 
9004, док би она која то нису учинила 
најпре требало да уведу ИСО 9001.

Ово је, између осталог, рекао 
мр Милан Ивановић, директор 
Lloyd’s RQA за Србију, на предавању 

„Менаџмент одрживим успехом 
организације” које је, 31. јануара у Бору, 
одржао представницима пословодства 
басенских предузећа. Он је, том при-
ликом, изложио најновије светске трен-
дове и захтеве савременог менаџмента 
организацијом и њихову повезаност са 
међународним стандардима система 
менаџмента. 

Ј. С. 

РТБ БОР. – У сарадњи са школом 
за стране језике “Конкорд” у Београду 
Рударско-топионичарски басен Бор већ 
трећу годину организује курс енглеског 
језика за своје раднике. На последњем 
курсу, који је ове школске године трајао 
осам месеци, сертификате је добило 140 
радника, а за три године курс је завр-
шило близу 500 запослених.

- То је за Басен Бор изузетно важно 
јер услови на тржишту захтевају 
веома оспособљену радну снагу. Одго-
ворне компаније дају предност онима 
који желе да уче и да се усавршавају, 
па то чини и Басен Бор - истиче 
помоћник генералног директора РТБ-а 
Будимир Милутиновић. 

И полазници курса задовољни 
су оним шта су научили јер им је 
усавршавање и те како потребно:

- Енглески језик ми је веома битан 

у свакодневном послу јер сам у кон-
такту са иностраним партнерима. 
Имали смо изузетну сарадњу са про-
фесорима, много смо научили за 
осам месеци и успешно завршили 
курс – каже Гордана Жикић, савет-
ник за економске послове у пројекту 

“Реконструкција топионице и изградња 
фабрике сумпорне киселине”.

- Ја сам сменски мајстор у Топио-
ници и енглески језик ми је неопходан 
јер уводимо нову технологију - каже 
полазник курса Горан Стиковић.

У школи за стране језике “Конкорд” 
у Београду истичу да радници РТБ-а Бор 
показују изванредно знање и да ће ова 
сарадња бити настављена:

- Нисмо очекивали толико 
интересовање и толики број полаз-
ника којима је потребан енглески 
језик. Поносни смо на Бор јер су по-

лазници, од радника до инжењера и 
руководилаца, показали добро знање 
и жељу да још уче. Зато ћемо органи-
зовати и наредне курсеве у Бору – каже 

Ана Бастианони, директорица школе за 
стране језике “Конкорд” у Београду. 

М. М.

Њоме је било обухваћено седморо ба-
сенских стручњака (по два из РБМ-а и 
ТИР-а и три из РББ-а). - То су највиши 
курсеви за систем квалитета у земљи 
који дају знање за екстерне провера-
ваче. Досад само двоје у ТИР-у имају 
положено по стандардима 9001, а 
нико за 14000 и 18000. У марту ћемо 
организовати курсеве и за ова два 
стандарда, јер нам је то неопходно да 
би се оформила група најбоље обуче-
них људи који ће предводити увођење 
интегрисаних система управљања 
квалитетом у РТБ-у. Наша обавеза 

према уговору са SNC Lavalinom је да 
интегрисани систем квалитета уве-
демо до краја наредне године. Пошто 
је пут дуг и обиман (од предузећа се 
очекује да се реструктурира), идеја је 
да се оформи уски круг највећих по-
знавалаца стандарда, одабере будући 
консултант са којим ћемо заједно 
радити у ове две године и, надамо се, 
успешно довести цео пословни систем 
до сертификације интегрисаних си-
стема управљања квалитетом – рекао 
је Буђелан. 

Ј. Станојевић

STrU^Waci za 
SiSTEm kvaLiTETa

М. Ивановић: У ИСО 9001 смо имали захтеве за задовољење купаца, а у ИСО 9004 за задовољење потреба свих заинхтересованих страна – рад-
ника, власника капитала

ODr@ivi USpEh prEDUzE]a

„ENgLEzi” DOBiLi SETifikaT
Осмомесечни курс енглеског језика завршило 140 радника РТБ-а Бор. – За три године сертификате добило близу 500 запослених. – Одговор-
не компаније дају предност онима који желе да уче и да се усавршавају
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ТИР. – После четири деценије 
производње елемената за водомере Фа-
брика арматура Басена Бор коначно је 
почела финалну производњу водомера 
са знаком „РТБ Бор“. Након добијања 
сертификата за производњу водомера, 
очекује се и овлашћење за оверавање 
жигосања водомера.

-У Басену Бор схватили смо да 
новим технологијама можемо напред. 
Освојили смо производњу финалног 
водомера и развијаћемо и нове про-
изводе на бази бронзе и месинга како 
бисмо добили производе што вишег 
степена прераде – каже директор То-
пионице и рафинације бакра Бобан 
Тодоровић.

 У нову производњу водомера уло-
жено је 50 хиљада евра и очекује се 
да добит буде повећана за више од по-

ловине. У цени водомера учешће ме-
синга је трећина, док уградња сатног 
механизма и разних пластичних елеме-
ната, што су до сада радили земунска 

„Инса“ или приватне фирме, учествује 
са две трећине. Сада када сами произ-
воде финални водомер, сва добит остаје 
произвођачу. 

Освајање новог производа прилика 
је и за освајање новог тржишта где је 
конкуренција приватног сектора у овој 
области велика. За четири деценије рада 
борска фабрика произвела је два мили-
она кућишта за водомере, које је фина-
лизовала земунска „Инса“, што значи да 
трећина бивше Југославије има кућишта 
за водомере из Бора. Планираном фи-
налном производњом 20 хиљада во-
домера годишње (радом у три смене) 
борска фабрика може да задовољи 
потребе половине тржишта бивше 
Југославије за овим производом под ус-
ловом да службе комерцијале и марке-
тинга пронађу тржиште.

 Колики је ово изазов за Фабрику 
арматура говори и податак да су од 
пет-шест великих произвођача ливе-
них месинганих елемената у бившој 
Југославији остали само Бор и приватне 
фирме у овој области које настоје да 
заузму упражњено тржиште. Борска фа-
брика ће и даље производити кућишта за 
водомере за друге произвођаче (највећи 
је земунска „Инса“), а у свој финални 
производ сада уграђује механизам који 

производи „Вукас Меринг“ Батајница. 
-Очекујемо да до краја године 

добијемо типско одобрење за уградњу 
сатног механизма највероватније из 
увоза – каже Радослав Ристић, тех-
нички руководилац лабораторије за кон-
тролу водомера. 

-Сада су нам највећи конку-
ренти у производњи водомера земун-
ска „Инса“ и иностране фирме, али 
очекујемо да квалитетом и ценом 
будемо конкурентни - истиче Драган 
Младеновић, технички руководилац 
Ливнице бакра и бакарних легура РТБ-а 

Бор. 
С обзиром на постојеће капацитете у 

Фабрици арматура, само производња во-
домера није исплатива. Зато ће се овде 
и даље производити одливци и откови 
кућишта равних пропусних вентила од 
половине до три цола (посебан про-
грам) као допуна основној производњи 
водомера. Овај борски погон највише је 
препознатљив по производњи пропус-
них вентила који су и до десет проце-
ната јевтинији од конкуренције.

М. Милошевић

ТИР. – Топионичари су за 20 дана у 
фебруару прерадили 14.235 тона сувог 
концентрата (677 тона дневно) и добили 
2.619 тона анодног бакра (124 тоне 
дневно). С обзиром на то да је у јануару у 
овом погону стабилизована производња, 
како је рекао Владимир Јаношевећ, за-
меник директора ТИР-а за производњу 
и развој, очекује се остварење плана 
и за овај месец (3.555 тона анода). И 
потрошња нормативног материјала 
(плинског угља), такође се кретала у 
предвиђеним границама. Јаношевић по-
себно истиче да је у јануару и фебруару 
било мало тзв. еколошких застоја, јер је 
метеоролошка ситуација била повољна, 
а и тада су се топионичари строго прид-
ржавали Акционог плана за смањење 
аерозагађења из овог погона.

Електролизери су, са 342 ћелије у 
раду, дали 2.274 тоне катодног бакра 
(план 3.073 тоне). Будући да је у јануару 
продуковано 110 тона плавог камена, и 
овде се надају добрим фебруарским ре-
зултатима. У Златари је у току кампања 
производње злата и осталих племенитих 
метала која треба да се оконча почетком 
марта. У Фабрици сумпорне киселине 
од почетка године продуковано је 12.369 
тона монохидрата. Овај металуршки 
погон, по речима Јаношевића, успешно 

„прати” Топионицу, па бележи добре 
показатеље рада. Посебно охрабрује 

засад релативно добар пласман, тако да 
на залихама има око 10.000 тона овог 
производа. 

У Ливници бакра и бакарних легура 
половином јануара „пуштена” је линија 
бронзе и месинга (131 тона одливака) 
која ће наставити да ради и у наредна 
два месеца, пошто су обезбеђене секун-
дарне сировине. Ливница фазонских од-
ливака је стално упослена и то према 
захтевима тржишта (у фебруару 1,5 тона 
разних арматура, односно шест тона од 
почетка године). Из ФБЖ-а је „изашло” 
295 тона дипформинг жице или 1.144 

тоне од почетка године. 
Енергана ове године није помагала 

у грејању града, већ је, само са једним 
котлом (број пет), била ангажована, по 
потреби, ради одржавања технолошког 
грејања металуршких погона. Ниво Бор-
ског језера је ових дана 3,5 метара испод 
тачке прелива. С обзиром на то да се 
појавио доток, припремљена је пумпна 
станица на Бељевинској реци и ускоро 
ће почети препумпавање воде у Борско 
језеро. – Тако ћемо имати пуно језеро, 
а басенски погони биће снабдевени 

довољним количинама индустријске 
воде – наглашава Јаношеић. Транспорт 
ТИР-а је уредно превозио шљаку и кон-
центрате, како друмским тако и желез-
ничким саобраћајем, а пружао је услуге 
истовара и ЈКП „Топлана”. Наш саго-
ворник закључује да су, неки мање неки 
више, сви металуршки погони упос-
лени и да за овај ниво производње има 
довољно радника, али је њихова старо-
сна структура веома неповољна (просек 
преко 50 година).

Ј. Станојевић 

Металурзи очекују добре учинке

Нови финални производ ТИР-а

Svi pOgONi UpOSLENi

vODOmEr Sa zNakOm „rTB BOr”

За 20 дана у фебруару топионичари произвели 2.619 тона анодног, а електролизери 2.274 тоне катодног бакра. – Половином јануара у Ливни-
ци „пуштена” линија месинга и бронзе која је дала 131 тону одливака. – Из ФБЖ-а „изашло” 295 тона дипформинг жице. – В. Јаношевић: За 
овај ниво производње има довољно радника, али је њихова старосна структура неповољна 

Погон Фабрике арматура Топионице и рафинације бакра добио сертификат за производњу водомера са знаком „РТБ Бор“. – Чека се овлашћење 
за оверавање жигосања водомера

Бобан Тодоровић

Владимир Јаношевић
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Захваљујући отварању новог рудника бакра у пустињи Атакама, највећи извоз-
ник „црвеног метала” у свету, Чиле, планира да оствари нове рекорде у производњи 
и извозу.

По извештају који је објавила Комисија за бакар (Cochilco) јужноамеричка 
држава планира да произведе 5,59 милиона тона бакра, што је 3 одсто више него 
2012.

Cochilco предвиђа да ће се просечна цена у 2013. кретати око 3,57 долара по 
килограму, и пад цене у 2014. на 3,32 долара по килограму.

У глобалном извозу бакра Чиле учествује са више од 30 одсто.
Извор: Где инвестирати 

Финансијска нестабилност у еврозони као и рекордно ниске рефернтне камате 
у већини великих економија, чине злато једним од најбезбеднијих уточишта за ка-
питал.

На годишњем нивоу, цена злата је у 2012. порасла 6 одсто. Од почетка 2000.цена 
злата је порасла скоро 600 одсто.

Међутим, цене осталих племенитих метала попут паладијума, платине и сребра 
процентуално су надмашиле злато, са годишњим добицима између 7 и 10 одсто.

Статистички подаци који указују на опоравак индустријске производње у Кини 
допринели су расту цене бакра. На годишњем нивоу бакар је у добитку 4 одсто.

Извор: Где инвестирати 

ЛОНДОН - Западноафричка држава Мали, која се након војне интервенције 
Француске нашла у жижи светске јавности, трећи је афрички произвођач злата а 
спада међу 25 најсиромашнијих светских земаља. 

Бруто национални доходак по становнику Малија износи 1,1 хиљаду УСД, а при-
вреда се углавном темељи на вађењу руде злата, извозу памука и пољопривредних 
производа. Извоз Малија у вриедности од 2,5 милијарди УСД годишње већим 
диелом чине злато, памук и извоз стоке. 

Према подацима Министарства рударства, енергетике и водопривреде, Мали 
је трећи афрички произвођач злата са седам великих рудника. Осим тога, у 
Малију су у току истраживања руде уранијума која су досад показала присутност 
радиометријских аномалија у регији Фалеа на подручју од 150 квадратних кило-
метара. Претпоставља се да ова регија располаже са око пет хиљада тона руде 
уранијума. 

У Малију се, осим истраживања залиха руда злата и уранијума, спроводе и 
истраживања лежишта дијаманата. Поседњи подаци говоре да је ова земља богата 
и дијамантима. 

Мали је земља која поседује врло вредна природна богатства, а богат је бокси-
том, манганом, гвожђем. А сеизмичка истраживања из 1970. године показала су да 
се ова земља располаже и значајном количином нафте. 

У Малију је 11. јануара покренута војна интервенција коју предводи Францу-
ска против наоружаних група на северу. Француска је за интервенцију накнадно 
добила подршку Европске уније (ЕУ) и Сједињених Америчких Држава (САД).

Извор: SEEbiz 

ИСЛАМАБАД - Врховни суд Пакистана је прогласио ништавним и у супрот-
ности са законима земље уговор о експлоатацији злата и бакра у подручју Reko 
Diq. Рудници Reko Diq спадају у пет највећих налазишта злата и бакра на свету.

Пре двадесет година, канадско-чилеански конзорцијум Tethyan Copper Company 
(TCC), потписао је са покрајинским властима Балуџистана уговор о истраживању и 
експлоатацији рудника Реко Диq, којег се резерве процењују на 11,65 милина тона 
бакра и 21,18 милиона унци злата.

Спор је настао 1999. јер локалне власти нису биле задовољне неким аспектима 
уговора. Случајно или не, те године Кинези су показали интерес за експлоатацију 
рудног богатства Пакистана.

Reko Diq, (Пешчано брдо), је пустињска област у близини границе Пакистана 
са Ираном и Авганистаном и део је вулканског ланца којем припадају Мајданпек 
и Бор.

Упркос популарности рудника, информације везане за активности вађења руде 
злата и бакра у овом региону нису доступне јавности.

Извор: Где инвестирати

^iLE pLaNira rEkOrDaN 
izvOz Bakra U 2013.

zLaTO Na DOBiTkU 
12 gODiNa zarEDOm

maLi TrE]i afri^ki 
prOizvO\a^ zLaTa

pakiSTaN pONi[TiO UgOvOr 
O EkSpLOaTaciji zLaTa Sa 
kaNaDSkOm kOmpaNijOm

Припремила: Горица Тончев Василић
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 В. КРИВЕЉ. – Код друге бране 
флотацијког јаловишта „Велики Кривељ“ 
на Сретење, 15. фебруара, одиграла 
се права драма. Иако је био државни 
празник, нерадни дан, Иван Николић, 
Иван Красавчевић и Никола Гергић, 
запослени на одређено време у Руднику 
бакра Бор, били су на послу и са својим 
шефом Костом Живковићем обављали 
све што је потребно око надвишења 
бране. Нису ни слутили да ће им се 
уобичајени радни дан претворити 

у борбу за живот једне животиње. 
Угледавши са обале младунче срне како 
се беспомоћно батрга по житкој маси 
флотацијске јаловине, знали су да му, 
уколико га брзо не извуку одатле, неће 
бити спаса. Времена за размишљање 
није било, везали су један другог 
каишевима око руку, угазили у „живо 
блато“ и полако пошли ка преплашеној 
животињи.

- Приметили смо да је нешто упало 
у флотацијски муљ и спонтано пошли 

да видимо о чему је реч. Са обале 
смо видели да се, не баш толико 
далеко, у живом блату копрца мла-
дунче срне. Мучило се, али је по-
кушавало да нам приђе. Нисмо 
дуго размишљали, везали смо 
један за другог каишевима око 
руку и пошли ка животињи – пре-
причава нам тридесетогодишњи 
Иван Николић.

Његов колега имењак Иван 
Красавчевић додаје да у том тре-
нутку и нису баш много размишљали 
о томе колико је опасно и ризично 
ући у муљ јер им је, каже, било стало 
само да животињу спасу. –Акција 
спасавања трајала је 20-ак минута. 
И лане се трудило да нам приђе 
што ближе, али је било на измаку 
снаге. Успели смо да дођемо до 
њега, узели га у руке и изнели на 
обалу – испричао нам Красавчевић 

После је све било лако. Ови племе-
нити момци однели су лане у кућицу 
где одмарају, опрали га и калорифером 
осушили и угрејали. Потом су позвали 
надлежне у борском зоолошком врту да 
дођу по новог станара.

- Срећа те је било младунче јер, 
да је одрасла животиња тамо упала, 
јаловина би је „прогутала“ врло брзо 

– закључује млађани Никола Гергић.

Дан касније, 16. фебруара, момци 
великог срца отишли су до зоо-врта 
да посете свог љубимца, да виде како 
је. Младунче је тамо, како су сазнали, 
добило медицинску помоћ, млеко и 
топлу кућицу. Опоравља се, рекли су  
им надлежни, али је још увек препла-
шено. Малиши су дали име Срећко јер 
је, кажу, имао среће на Сретење.

Г. Тончев Василић 

РТБ. – То што је менаџмент РТБ-а Бор препознао 
храбро и племенито дело четворице рудара који су 
спасли младунче срне из живог блата, и што је одлучио 
да им, не само честита и похвали их, већ и новчано на-
гради, изазвало је велику медијску пажњу Србије. На 
адресу генералног директора Благоја Спасковског, 
путем друштвених мрежа на интернету и електронском 
поштом, стигло је прегршт честитки и похвала што је, 
како се наводи у једној од њих, „препознао велико дело 
његових радника“. 

На тај гест нису остала равнодушна ни београд-
ска удружења за заштиту животиња „Пријатељ“ и 
„Животиње за људе“, а у једној од тих честитки до-
словце се каже: „Иван Николић, Коста Живковић, Иван 

Красавчевић и Никола Гергић представљају лепше лице 
ове државе и сигурна сам да би они поступили исто и 
да је у невољи било људско биће. Ви сте их, директоре, 
наградили и надам се подстакли да не одустају од чо-
вечности. Наше друштво не може бити боље док не 
престају да се награђују они који га уништавају, док 
се истовремено часни и добри људи повлаче. Зато је 
веома важно захвалити свакоме ко помогне другом 
бићу.“

Похвале за храброст и хуманост четворици рудара 
упутили су, преко друштвене мреже „Твитер“, по-
пуларни кантаутор Владо Георгиев и повереник за 
информације од јавног значаја Родољуб Шабић. 

Г.Т.В.

РТБ. – Генерални директор 
РТБ-а Бор Благоје Спасковски по-
хвалио је Ивана Николића, Ивана 
Красавчевића, Косту Живковића и 
Николу Гергића, рударе који су на 
Сретење спасли младунче срне сигурне 
смрти у кривељском јаловишту. Чести-
тао им је за храброст, племенитост и на-
градио их просечном басенском платом 
(70.000 динара) и тродневним боравком 
у хотелу „Језеро“ на Борском језеру.

- Спасавање срндаћа из живог 
блата у кривељском јаловишту, одно-
сно вест о племенитом гесту борских 
рудара, јесте прича о којој је проте-
клог викенда говорила цела Србија, 
но тај догађај ме није изненадио. Није, 
зато што је рударима својствено да 

буду храбри и солидарни. Подсетићу 
да су својевремено управо Борани 
учествовали у великим акцијама 
спасавања рудара у Алексинцу и 
Трепчи. Међутим, то што сте ризико-
вали своје животе зарад једног нежног 
бића, младунчета срне, већи је доказ 
ваше хуманитости. Зато је менаџмент 
РТБ-а одлучио да вас награди једном 
просечном платом и тродневним бо-
равком у хотелу „Језеро“ овог ви-
кенда. Честитам вам у то име, заслу-
жили сте – казао је први човек Басена 
Благоје Спасковски.

Г.Т.В.

Борски рудари извукли младунче срне из житке јаловине

Благоје Спасковски честитао рударима који су спасили лане

Твитови и мејлови захвалности рударима и Спасковском

Иван Николић, Коста Живковић, Иван Красавчевић и Никола Гергић, радници Рудника бакра Бор, спасили лане које је упало у живо блато 
код друге бране флотацијког јаловишта „Велики Кривељ“. – И. Николић: Везали смо један другог каишевима око руку и пошли да спасемо 
животињу која се копрцала у муљу. – Младунче срне је сада на сигурном, у борском зоолошком врту, а његови спасиоци дали су му име Срећко

SpaSiLi SrE]ka SigUrNE SmrTi

NagraDa za hraBrOST i hUmaNOST

„vrEmE jE Da SE pLEmENiTa DELa prEpOzNajU”
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БОР. – Синдикат рудара Србије 
са седиштем у Бору (ул. Кестенова 8а) 
и званично је регистрован – решење о 
регистрацији, које је потписао и оверио 
државни секретар у Министарству за 
рад и социјална питања, стигло је шестог 
фебруара. Ова интересна организација 
радника је пета у Србији (у истом 
рангу са Савезом самосталних син-
диката Србије, Синдикатом „Независ-
ност”, Асоцијацијом независних синди-
ката и Синдикатом „Слога”) и прва чији 

је центар ван Београда. Приступнице за 
Синдикат рудара Србије, како је рекао 
његов председник Љубиша Миљковић, 
у прва два дана пријављивања потпи-
сало је хиљаду запослених у Рударско-
топионичарском басену Бор.

- Ово доживљавам као велику 
победу басенских радника и грађана 
Бора, јер је регистрацијом овог 
синдиката у град бакра дошла 
институција републичког ранга, што 
досад нисмо имали. Показали смо да 
у оквиру РТБ-а имамо снаге да се из-
боримо за оно што радници траже од 
нас. Захваљујући овој регистрацији, 
рудари Бора и целе Србије имаће 
представнике који ће за њихове инте-
ресе моћи да се залажу у директним 
преговорима са ресорним министар-
ством и Владом Републике Србије. 
Да ли ће касније Скупштина Синди-
ката рудара Србије одлучити да уђе 
у савез са било којим од републич-
ких синдиката, зависиће од чланова. 
У његовом Статуту пише да чланови 
ове организације могу да постану сви 
запослени у рударској индустрији 
Србије, што је више од пет хиљада 

радника. Знам да ће запослени у ком-
бинату бакра и Борани знати да цене 
напор који смо уложили. Све што смо 
радили у вези регистрације било је по 
закону и жао ми је што су појединци, 
због својих интереса, изнели много не-
истина о нашим циљевима – истакао је 
Миљковић.

Председник Синдиката рудара 
Србије на крају је додао да су приступање 
овој организацији већ најавили запо-
слени у руднику из Врања и Горњег 
Милановца, као и рудника Леце, па се 
ускоро очекује још већи број чланова.

Ј. Станојевић

Na BraNikU iNTErESa
БОР. – Ово је покушај одбране од 

разбијања Самосталног синдиката у 
Бору и у једном делу РТБ-а. Верујем 
да ћемо у краћем периоду успети да 
покажемо шта све може да се изроди 
из формирања фантомског Синди-
ката рудара Србије. Покушај да се на 
силу преузме Самостални синдикат 
је нечувен и незамислив у ближој и 
даљој историји синдикалног покрета 
у Србији. Нико у нашој организацији 
не брани регистровање било ког, па 
ни Синдиката рудара Србије. Али, 
када се то дешава на покварен начин, 
када се људи под претњом отка-
зима шиканирају на сваком кораку, 
уцењују и присиљавају да уђу у ту 
организацију – признаћете да је то 
доста чудно и непријатно не само за 
чланове синдиката него и за оне који 
то нису – рекао је Драгиша Трујкић, 
председник Већа Самосталног син-
диката општине Бор, 13. фебруара, на 
конференцији за медије којој су прису-
ствовали и Милутин Баловић, пред-
седник регионалног одбора Синдиката 
металаца Србије за источну Србију, као 
и представници Центра за културну 
деконтаминацију из Београда. Први 
човек „самосталних” Бора је најавио и 
да ће 18. фебруара, симболично у пет 
до дванаест, ступити у штрајк глађу 
тражећи, како је рекао, правду за синди-
кат и за РТБ Бор.

Истог дана огласио се и Љубиша 
Миљковић, председник Синди-
ката рудара Србије, који је негирао 
Трујкићеве тврдње о наводном мобингу 
радника и казао да је од регистрације 
(28. јануара) досад њих 1.553 потписало 
приступнице овој организацији. - Свим 

радницима РТБ-а и грађанима Бора 
понудили смо да приступе Синди-
кату рудара Србије и они то чине по 
свом нахођењу – у подружницама по 
погонима или у централи Синдиката. 
Њихов циљ је био да се заустави нео-
правдан одлазак њиховог новца, како 
Већу СС општине Бор тако и Само-
сталном синдикату у Београду, као 
и плаћање функционера било да су 

„металци” или други који годинама 
праве синдикалне каријере. Сви који 
су деценију и више у синдикату нека 
се врате и нека зараде плате на својим 
радним местима у РТБ-у. Ми радимо 
искључиво по законима ове државе. 
Да се било шта ради противзако-

нито, сви бисмо одмах одговарали, а 
рачуни би били блокирани – истакао 
је Миљковић. 

Председник Синдиката рудара 
Србије је додао и да они не траже помоћ 
са стране, већ им је довољна подршка 
радника РТБ-а и грађана Бора. - Ми 
штитимо искључиво њихове инте-
ресе, а никако појединаца у синди-
кату било у ОВ СС Бора, „метал-
цима” или Савезу самосталног син-
диката Србије. Не треба нам ни-
каква подршка појединаца или неких 
организација из Београда и Србије. 
Нека они брину о својим градовима и 
радним местима, а нас у РТБ-у нека 
пусте да радимо и мирно живимо. 

Веома сам разочаран што, ради 
промоције своје личности, појединци 
покушавају да од себе направе Лех 
Валенсу, злоупотребе и искористе 
људе из јавних предузећа који су из 
много разлога доведени до пропасти. 
Позивам све грађане Бора и апелујем 
на све раднике РТБ-а да сами просуде 
ко брани њихове интересе. Синдикат 
рудара Србије је највећа институција 
у источној Србији присутна на овом 

подручју. Тиме треба да се дичимо, а 
не да је ниподаштавамо – поручио је 
Миљковић.

Ј. Станојевић

Прес-конференција у ОВ СС Бора

За прва два дана приступнице новом синдикату потписало хиљаду запослених у комбинату бакра. - Љ. Миљковић: Рудари Бора и целе Србије 
имаће представнике који ће за њихове интересе моћи да се залажу у директним преговорима са ресорним министарством  и Владом Републи-
ке Србије. – Приступање овој организацији већ најавили запослени у руднику из Врања и Горњег Милановца, као и рудника Леце

Д. Трујкић: Ово је покушај одбране од разбијања Самосталног синдиката у Бору и у једном делу РТБ-а. – Љ. Миљковић: Ми штитимо 
искључиво интересе запослених у Басену и грађана Бора, а никако појединаца у било ком синдикату 

DirEkTNO prEDSTavqaWE
Регистрован Синдикат рудара Србије са седиштем у Бору

Без сатанизације 
РТБ-а

- Не бих волео да се ова 
конференција за новинаре пре-
твори у сатанизацију РТБ-а и за-
послених у њему. Егзистенција 
5.000 људи зависи од комбина-
та бакра. Трујкић зна кроз как-
ве смо борбе за РТБ и његове рад-
нике прошли. Немојмо да рушимо 
нешто што смо том борбом „крва-
во” створили и да сада правимо 
љубомору код оних који нису у 
РТБ-у. Појединци у пословодству 
и синдикату имају име и, ако тре-
ба да се нападају, нека се нападају 
појединци. Уколико су одговор-
ни, нека одговарају. Од директо-
ра тражим да никог не истера са 
посла, да не буде вишак и да се не 
смањују зараде запослених. Док 
се то поштује, ја ћу бранити сва-
ког директора – рекао је Драган 
Алексић, председник ЈСО Само-
сталног синдиката РТБ-а Бор.

Љубиша Миљковић

Синдикалци на конференцији за новинаре
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prOBLEmE ]E rE[avaTi iNSTiTUcijE
Превирања у Самосталном синдикату Басена, Бора и Србије

Љ. Миљковић: Одлука о иступању из „металаца” је донета зато што је рударство једина делатност у Србији која ради и пуни републички 
буџет, али нема ни грану у Синдикату нити могућност да се на било који начин бори за своја права. – Д. Трујкић: Поводом писма које смо по-
слали првом потпредседнику Владе Александру Вучићу, добио сам допис од директора РББ-а у коме ми је потврдио да је све урађено у складу 
са законом, прописима и уз одговарајућу документацију и, видећи да су и колеге из других синдиката које су имале своје наводе у том писму 
то учиниле, и ја „повлачим” своје

БОР. – Скупштина Самостал-
ног синдиката Рудника бакра Бор из-
гласала је поверење председнику СС 
РББ-а Љубиши Миљковићу. Донете 
су и одлуке о иступању СС РББ-а из Са-
мосталног синдиката металаца Србије, 
непоштовању–неприхватању Ста-
тута „металаца” и даље поштовање 
Статута СССС, припајању СС РББ-а и 
прихватању Статута Синдиката рудара 
Србије са седиштем у Бору, као и да 
сви чланови, непокретна и покретна 
имовина и сва финансијска средства са 
жиро-рачуна СС РББ-а припадају „руда-
рима” - изјаснили су се делегати Скуп-
штине на седници 31. јануара.

- Ово су историјске одлуке не 
само за Синдикат него и за рударење 
у Србији. Она о иступању из „мета-
лаца” зато што је рударство једина 
делатност у Србији која ради и пуни 
републички буџет (само РТБ сваког 
месеца по разним основама уплаћује 
2,2 милиона евра), али нема ни грану 
у Синдикату нити могућност да се 
на било који начин бори за своја 
права. Колико су се борили ти који су 
нас представљали, показују „резул-
тати” - наши радници не могу да иду 
у пензију са 40 година радног стажа, 
на лечење, да стекну право на трећу 
категорију инвалидности. Стога 
хоћемо да директно представљамо 
своје интересе на републичком нивоу. 
Половина наше чланарине (на нивоу 
РТБ-а то је преко 800.000 динара) иде 

„металацима”. Скупштина СС РББ-а 
је рекла не да те паре иду „низ воду” и 
њих ћемо усмерити на лечење наших 
радника и решавање социјалних про-
блема – нагласио је Миљковић. 

Додао је и да ће поштовати Статут 
ССС Србије до одржавања наредне сед-
нице Већа ССС Србије (крајем фебру-
ара или почетком марта у Београду), до 
када ће у писаном облику да образложе 
и докажу зашто траже грану рудара у 
Савезу. 

Миљковић искључен из 
„металаца”

У овом бурном дану за синдикалну 
сцену у Басену, Бору и Србији одржана 
су још два скупа. На седници Регио-
налног одбора Самосталног синдиката 
металаца Србије за источну Србију 
(у Нишу), одлучено је да се „Љубиша 
Миљковић, председник СО СС РББ-а, 
искључује из чланства у Синдикату 
металаца Србије, чиме аутоматски 
престаје да буде и њен председник”. У 
образложењу се каже да је Миљковић 
23. новембра прошле године Министар-
ству рада, запошљавања и социјалне по-
литике поднео званичан захтев за упис 
Синдиката рудара Србије са седиштем у 
Бору, чиме је прекршио Статут. 

На одлуку о искључењу Миљковића 
реаговао је Драган Алексић, председ-
ник ЈСО РТБ-а: - То није исправно зато 
што су надлежни органи верифико-
вали изборе у РББ-у, као и Љубишу 
Миљковића као председника. Ја, који 
сам из Бора и члан Самосталног син-
диката у РТБ-у, не могу да прихва-
тим да било ко од наших чланова буде 
искључен из синдиката одлуком људи 
који немају везе са Басеном и нашом 
синдикалном организацијом. 

У Бору је у поподневним сатима од-
ржана „отворена” седница ВССС оп-
штине Бор којој су присуствовали 
Зоран Вујовић, председник „металаца”, 
и Зоран Михајловић, потпредседник 
СССС. - Наше мере су реакција на тај 
чин „цепања” Самосталног синди-
ката металаца и Савеза самосталног 
синдиката Србије. Сигурно да ће ове 
институције увек боље штитити инте-
ресе радника него неки синдикат који 
није нигде и нема чланство – рекао је 
Вујовић. Михајловић је додао да је ССС 
Србије озбиљна организација: - Нећемо 
дозволити ниједном појединцу да му 
руши углед. Бор, његови радници и 

синдикати били су синоним за рад-
ничку борбу и то треба да остану. 
После ових данашњих одлука, Син-
дикат и радници у њему изаћи ће 
ојачани, јединственији и бољи и даље 
ће пружати отпор свима који не мисле 
добро ни њима ни радничкој класи у 
Србији.

За повереника СО РББ-а именован је 
Драгиша Трујкић, председник ВСС оп-
штине Бор, чији је превасходни задатак 
да, у року од 60 дана, организује изборе 
у овој организацији. – Желимо да тамо 
дођу људи који хоће да раде у оквиру 
нашег синдиката и да поручимо свим 
члановима да остану у њему, јер ће све 
бити као раније. А, претпостављам и 
много боље када се избори буду спро-
вели у складу са Статутом – казао је 
Трујкић.

Трујкић је 18. фебруара, симболично 
у пет до дванаест, почео најављени 
штрајк глађу „као последње средство за 
одбрану синдикалних права”. Бројним 
новинарима саопштио је да ће остати 
у сали Дома културе док се не испуне 
услови - престанак репресалија према 
запосленима, враћање жиро-рачуна Са-
мосталном синдикату са средствима 
на дан када је регистрован Синди-
кат рудара Србије, приступница и ком-
плетне документације, као и да се Са-
мосталном синдикату и његовим функ-
ционерима омогући да поново уђу у 
просторије који су користили до августа 
минуле године. 

- Поводом писма које смо послали 
првом потпредседнику Владе Србије 
господину Александру Вучићу, добио 
сам допис од директора РББ-а у коме 
ми је потврдио да је све урађено у 
складу са законом, прописима и уз 
одговарајућу документацију. Немам 
разлога да му не верујем и, видећи да 
су и колеге из других синдиката које 
су имале своје наводе у том писму то 
учиниле, и ја „повлачим” своје – на-
гласио је Трујкић и поновио да се ово 
тиче искључиво синдиката у РББ-у, Бору 
и Србији. - Ово је борба да заштитимо 
нашу организацију и, уједно, позив 
свим синдикалним централама да се 
уозбиље. 

У знак подршке Трујкићу на 
конференцији за медије су се појавиле 
његове колеге и председници синдика-

лалних организација из Бора, као и „Ме-
гапласта” из Доњег Милановца. Истим 
поводом у град бакра је дошао и Вујовић 
који је поручио: - У лично и име „ме-
талаца” дајемо подршку колеги 
Трујкићу. Он је решио да се овим 
средством бори против неправди које 
се у последње време све интензивније 
наносе радницима у Бору који хоће да 
остану чланови Синдиката металаца 
Србије. Молим надлежне у Бору да 
хитно предузму све мере, како би се 
завршила репресалија према нашим 
члановима.

Трујкић је прекинуо штрајк 21. фе-
бруара „зато што је то обећао поро-
дици и пријатељима”. На питање но-
винара да ли је задовољан начином на 
који га је током штрајка заступала цен-
трала СС Србије, одговорио је: - Нама је 
било важно да дођу, осете атмосферу у 
граду, виде шта се дешава. Можда су 
могли да буду оштрији, да ово спрече 
и раније, али нису. Увек сам био за 
оно „у се и у своје кљусе”. Пошто би 
централа, по основном принципу син-
дикалног деловања – солидарности, 
морала бити прва и на челу, онда сам 
незадовољан, јер до овог није морало 
ни смело да дође. 

Зато је исход овог „свог мало 
радикалнијег начина борбе” оценио 
половичним. - Штрајк завршавам 
и задовољан и незадовољан. Са по-
словодством РТБ-а је договорено 
да се изда саопштење у коме ће се 
прецизирати да нико у басенским 

предузећима не сме бити шиканиран 
ни „притискан” да се учлани у било 
коју организацију - синдикалну или 
политичку. Све то ћемо пратити и, 
ако се буде поновило, благовремено 
реаговати. Интерни договор синди-
калаца је да се све ово „пребаци” на 
институције система и да наша цен-
трала то почне да решава на свој 
начин. Одлучићемо да ли ће бити 
тужби, укључивање инспекција или 
других служби. Ово је имало за циљ 
да пробуди неке људе у нашем синди-
кату и у граду – поручио је Трујкић. 

Ј. Станојевић

Саопштење 
„независних” ТИР-а

ТИР. – Договор са директором 
ТИР-а Бобаном Тодоровићем о сло-
боди синдикалног учлањивања по 
вољи и у интересу радника у пот-
пуности се поштује, јер се досад 
ниједан од 500 чланова Синдика-
та „Независност” ТИР-а није иш-
чланио из ове организације. По-
требно је спроводити социјални 
дијалог са послодавцем у инте-
ресу свих радника, уз максимал-
но поштовање достојанства обеју 
страна и очувања интереса и 
имиџа компаније ради одржавања 
стабилности производње, завр-
шетка топионице и фабрике сум-
порне киселине у планираном 
року и повећања зарада запосле-
них – каже се у саопштењу Одбора 
повереника „независних” ТИР-а 
(председник Драган Јанкуцић) 
са ванредног састанка одржаног 
21. фебруара поводом дешавања 
у РТБ-у.

Карикатура: Игор Крстић
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Седница СО Мајданпек у два дела

БОР. – Бурна расправа о изменама 
и допунама Статута општине Бор и 
о предлогу Локалног акционог плана 
запошљавања у 2013. години није наго-
вештавала прекид прве седнице Скуп-
штине општине Бор у овој години. 
После усвајања оба предложена до-
кумента седницу су напустили одбор-
ници опозиције, а када је почела рас-
права о предлогу Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике у 
2013. години – није више било кворума 
за одлучивање, па је прекинута.

У наставку седнице, после три дана 
(28. јануара), одборници су усвојили по-
менути предлог Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике 
и предлоге програма пословања јавних 
и јавно-комуналних предузећа у оп-
штини и уместо досадашњих изабрали 
нове чланове Управног одбора Апо-
теке Бор. Из обимне расправе издвајамо 
предлог одборника Уједињених реги-
она Србије Благоја Спасковског “да 
се запошљавање и туризам, као веома 
важне теме, ставе на дневни ред по-
себне седнице СО Бор” и предлог од-
борнице Српске напредне странке Злате 
Марковић “да се испитају злоупотребе 
(кршење закона, одливање материјалних 
средстава…) у Апотеци Бор”.

После седнице СО Бор одборничка 
група “Промене за Бор” (СНС) 
одржала је конференцију за новинаре 
и представила нове чланове. Овој 
одборничкој групи приступио је по 

један члан ДС-а, СПО-а и ПУПС-а и два 
члана Нове Србије, па сада има девет 
одборника у СО Бор.

-Они су препознали снагу која зна, 
уме и може да управља градом и при-
ступили су нам из идеолошких раз-
лога – рекла је Злата Марковић, шеф 
одборничке групе “Промене за Бор”. 
Сада ћемо иницирати разговоре за 

промену власти у Бору: упутићемо 
позив потенцијалним коалиционим 
партнерима – одборничким групама 
УРС-а, СПС-а, СДПС-а и ЈС. Ако са 
њима не успемо да формирамо већину, 
позив ћемо упутити и осталим одбор-
ничким групама како би власт у Бору 
била стабилна.

Када формирамо власт, неће бити 

стриктне поделе јавних предузећа 
по феудалном моделу. Њима ће 
управљати најспособнији без обзира 
на то да ли су страначки опредељени 
или не – обећала је Злата Марковић на 
конференцији за новинаре.

М. Милошевић

Прва овогодишња седница СО Бор прекинута, па после три дана настављена. – Одборничкој групи „Промене за Бор“ (СНС) приступило 
пет одборника: по један из ДС-а, СПО-а и ПУПС-а и два одборника из Нове Србије

Маратонска седница имала два дела: за прва четири сата рада, уз четири паузе, усвојен дневни ред и записник, изречена мера о удаљавању 11 
одборника опозиције, а када су они блокирали наставак, одборници владајуће коалиције прешли у другу салу и иза затворених врата наста-
вили рад. – Апел да се оваква седница не понови

prOmENE U „prOmENama za BOr”

NEpOmirqivOST pOzicijE i OpOzicijE

МАЈДАНПЕК. - Због непомирљивог 
става позиције и опозиције, у Мајданпеку 
је одржана још једна бурна и маратон-
ска седница Скупштине општине са 
несвакидашњим током. Други део сед-
нице одржан је иза затворених врата без 
присуства одборника опозиције. 

Седница Скупштине општине 
Мајданпек почела је уобичајеном рас-
правом о дневном реду током које су од-
борници опозиције (СНС и коалиције 
око СПС-а и „Преокрет“) ултима-
тивно тражили да прва тачка буду од-
борничка питања јер јануарска сед-
ница са само том тачком дневног реда, 
сазвана на њихов захтев, није одржана. 
Дуго се о томе и о другим предлозима 
расправљало, па је после четири сата 

рада само утврђен предложени дневни 
ред и записник, али су истовремено 
усвојене одлуке о удаљавању са седнице 
11 одборника опозиције. Како су, упркос 
томе, одборници опозиције остали у 
сали и практично „блокирали говор-
ницу“ онемогућивши наставак седнице, 
уследила је још једна пауза. Након ње, 
одоборници владајуће коалиције ( ДС 
и УРС) и стручне службе, на позив 
председавајуће Милице Јасенски, 
прешли су у другу салу и наставили рад.

Одборници опозиције остали су иза 
затворених врата, а владајућа већина, 
настављајући рад по утврђеном днев-
ном реду, прихватила је предлог одлуке 
о измени оснивачких аката јавних 
предузећа, односно њихово усклађивање 

са новим законским решењима, али и 
Предлог одлуке о изменама и допунама 
Плана генералне регулације за насеља 
Мајданпек, Доњи Милановац и Мосна. 
Уз одлуку која се односи на измештање 
магистралног пута на улазу у Мајданпек, 
закључено је да се ресорном министар-
ству упути захтев да помогне РБМ-у и 
РТБ-у Бор у решавању горућег проблема 
за општину и град Мајданпек. Усвојен 
је и Предлог одлуке о утврђивању Ло-
калног акционог плана запошљавања 
за ову годину, затим о стварању услова 
за бољу доступност и приступачност 
у коришћењу здравствене заштите на 
територији општине као и предлог 

закључка о ставу општине о узгајању и 
ширењу генетски модификованих орга-
низама. 

Ни ова седница није прошла 
без предлога Комисије за кадров-
ска питања, одликовања и друга јавна 
признања, па су управни и надзорни 
одбори у Туристичкој организацији, 
Дому здравља и Предшколској установи 
добили нове чланове. 

Маратронска и бурна седница Скуп-
штине општине Мајданпек завршена је 
апелом одборника да се за сваку наредну 
седницу створе услови за несметан рад и 
да се оваква седница не понови.

С. ВукашиновићПрви део седнице

Други део седнице

Одборничка група „Промене за Бор”
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БОР. - Немачка компанија ‘’Кварц-
верке’’ преузела је бугарско предузеће 

‘’Каолин’’, у чијем саставу послује и 
српски ‘’Југокаолин’’ са налазиштима 

кварцног песка ‘’Белоречки пешчар’’ 
код Бора, ‘’Србокварц’’ код Зајечара и 
још пет рудника ‘’Копова УБ” (четири 
отворена копа за експлоатацију кварцног 
песка и један керамичке глине). На тај 
начин “Југокаолин” је постао део свет-
ски реномиране немачке компаније. 

-То сто је “Кварцверке” одлучио да 
постане већински власник “Каолина”, 
а тиме и наших рудника кварцног 
песка, говори у прилог чињеници 
да је српски кварцни песак заиста 
вредан пажње. Резерве и квалитет 
кварцног песка којим Србија рас-
полаже су на веома високом нивоу и 
представљају нашу шансу да поста-
немо европски лидер у производњи 
стакла, али и значајан извозник сиро-
вине – истиче Небојша Илинчић, ди-
ректор “Југокаолина”.

Крајем прошле године “Бело-
речки пешчар”, огранак компаније 

“Југокаолин”, почео је извоз кварцног 
песка у Словенију за потребе прераде у 
стаклари “Храстник”. До сада је изве-
зено 1.600 тона сировине, а ове године 
се планира извоз нових 20.000 тона. 

-Верујемо да ћемо на овај начин 
трасирати пут за већи извоз кварцног 
песка на тржиште западне Европе. 
Потенцијал тржишта на које рачу-
намо је 500.000 тона годишње, и ми 
и те како можемо да одговоримо том 
захтеву и у погледу квалитета и у по-
гледу квантитета сировине. Да би се 

тај извозни капацитет заиста и оства-
рио, неопходно је озбиљно партнер-
ство са Железницама Србије у циљу 
обезбеђивања оптималних транспор-
тних услова. Неопходно је ремонто-
вати запуштене путне правце како би 
се обезбедили што краћи транспор-
тни путеви, као и обезбедити довољан 
број вагона и локомотива, јер цена 
транспорта има велику улогу у пре-
возу релативно јефтиних минералних 
сировина. Овакви извозни послови 
имали би позитиван ефекат не само 
на наше пословање, већ би донели 
вишеструку корист држави – од 
смањења спољнотрговинског дефи-
цита до упошљавања нове радне снаге 
и развијања читавог низа пратећих 
производно-услужних делатности – 
каже Небојша Илинчић.

Захваљујући резервама и ква-
литету кварцног песка, Србија има 
потенцијала да постане европски лидер 
у производњи стакла, чији годишњи 
увоз сада износи око стотину милиона 
евра. - Исти износ у извозу производа 
од стакла могао би се лако обезбедити 
уз услов да постоје савремене фабрике, 
које би додатно активирале и рудар-
ску производњу кречњака и доломита, 
ангажовале железницу и развиле 
читав низ пратећих производно-ус-
лужних делатности - закључује дирек-
тор “Југокаолина” Небојша Илинчић.

М. Милошевић

“Стеко центар” најављује повлачење из Бора

“Југокаолин” део немачке компаније

БОР. – “Стеко центар” из Бијељине, 
који годину и по успешно ради у Бору 
и планира изградњу монтажних кућа 
у “Бору 2” и “Слатинском насељу”, 
размишља о пословном повлачењу из 
града бакра. Ако до тога дође, без посла 
би остало тридесетак радника (у сезони 
их има и стотину) и многи започети и 
планиранани послови не би били завр-
шени. Један од најважнијих послова је 
планирана изградња монтажних кућа, у 
сарадњи са Басеном Бор, за близу 600 за-
интересованих борских породица.

Повод за евентуално пословно 
повлачење “Стеко центра” из Бора је 
писмо Самосталног синдиката Рудника 
бакра Бор првом потпредседнику Владе 

Републике Србије Александру Вучићу у 
којем се, између осталог, у негативном 
контексту помиње пословање “Стеко 
центра” у Бору и његова сарадња са Ба-
сеном. 

-Запрепашћен сам писањем синди-
ката, јер смо ми у последњих годину 
и по дана допринели напретку Бора, 
у многим акцијама смо, као друшт-
вено одговорна фирма, грађанима 
Бора поклонили 30 хиљада евра и 
увек били коректан пословни пар-
тнер. Са РТБ-ом имамо транспа-
рентну сарадњу и нема никаквих 
скривених радњи. Ми смо у погону 
РТБ-а у закупу и никаквих интер-
них послова нисмо имали, осим тог 
закупљеног простора где смо про-
изводили монтажне куће. Наше 
најбоље намере су на приземан начин 
коришћене у неким локалним обрачу-
нима, а ми никако себе не видимо у 
томе. Уместо похвала добијамо ниске 
ударце и зато озбиљно размишљамо 
о одласку из Бора. Већ нам нуде про-
стор у Лозници и Чачку, па ћемо раз-
мислити о премештању производње - 
каже власник „Стеко центра” Миленко 
Стевановић.

Осим у Бору „Стеко центар” послује 
у Бијељини, Марибору и Београду. 
У Бору је, између осталог, планирао 
изградњу монтажних кућа по повољним 
условима у сарадњи са Басеном Бор:

-С обзиром на то да је заинтересо-

ваност Борана велика, цена монтаж-
них кућа била би повољна. Ако одемо 
из Бора цена ће и до 20 процената бити 
већа јер ће и наши трошкови бити 
већи. Планирали смо, такође, да на 
изградњи тих кућа запослимо борске 
раднике, чак би стотинак радило и 
на монтажи наших кућа у Русији. 
Сличне пројекте (изградња монтаж-
них кућа у шумадијском, пиротском, 
војвођанском и другим српским сти-

ловима) имамо и за друге градове у 
Србији и у Бор бисмо довели још две 
нове банке са којима већ сарађујемо. 
Ако одемо из Бора, и део ових планова 
се мења, што није ни у нашем ни у ин-
тересу Бора – објашњава Стевановић.

Коначну одлуку о евентуалном 
повлачењу са борског тржишта руко-
водство “Стеко центра” донеће почет-
ком марта.

М. Милошевић

[Ta ]E BiTi S mONTa@Nim kU]ama?
„Стеко центар” успешно сарађује са РТБ-ом Бор и локалном самоуправом, али најављује повлачење са борског тржишта незадовољан нега-
тивним коментарима синдиката. – Да ли то доводи у питање планирану изградњу монтажних кућа у “Бору 2” и “Слатинском насељу”? – Од-
луку о томе “Стеко центар” доноси почетком марта 

„kvarcvErkE” prEUzEO „kaOLiN”
Немачка компанија “Кварцверке” преузела бугарско предузеће “Каолин” у чијем саставу послује и српски “Југокаолин” са налазиштима 
кварцног песка “Белоречки пешчар” код Бора и “Србокварц” код Зајечара. – Шанса за већи извоз кварцног песка на тржиште западне Европе

Миленко Стевановић
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МАЈДАНПЕК. - У погонима „Златаре Мајданпек“ 
и ове године је израђен „Добричин прстен“, златна 
копија прстена Добрице Милутиновића са уграви-
раним именом Предрага Микија Манојловића, 
28. лауреата тог високог глумачког признања које 
му је уручено половином фебруара. Награда је 
установљена 1980. године, на стогодишњицу рођења 
Добрице Милутиновића, а на иницијативу Музеја по-
зоришне уметности и Удружења драмских уметника 
Србије којима се на свој начин придружила и „Зла-
тара Мајданпек“. У њеним погонима се сваке године 
израђује реплика тог изузетног прстена са угравира-
ним именом добитника.

- Иако се из године у годину понавља, 
израда „Добричиног прстена“ је 
изазов за све наше мајсторе, златаре 
и гравере, па свако ко непосредно 
учествује у томе не пропушта да ис-
такне да је прстен за одређеног до-
битника радио баш он. То и импонује 
када се зна каква су глумачка имена 
добитници ове престижне награде - 
каже Милица Јасенски, директор „Зла-
таре Мајданпек“. 

 Иначе, „Добричин прстен“ има своју 
романтичну историју која, према писању 

мр Ксеније Шукуљевић 
Марковић, почиње одлуком 
Удружења глумаца Краљевине 
Југославије да додели златан 
прстен Добрици Милутиновићу 
(1880-1956.), великану српског 
глумишта, поводом 40. годишњице његовог 
уметничког рада. Те 1937. сматрало се да 
га треба извдојити из плејаде великих глу-
маца и овенчати наградом која ће симболи-
зовати његову уметничку личност. Одлучено 
је да прстен буде прелазни, да се додељује 
најбољем глумцу, и да се на тај начин сачува 
успомена на Добрицу.

Прстен је израдио београдски краљевско-
дворски јувелир Миливоје Т. Стефановић, 
као поклон слављенику. Израђен је од осам-
наестокаратног злата, а тежине 44 грама. На 
предњој страни угравиран је рељеф лика До-
брице Милутиновића, са бочних страна су 
ликови његових прослављених улога, а са 
унутрашње стране је текст: „Наследни прстен 
Добрице Милутиновића, 16. 10. 1937.“ и два 
жига „Златаре Стефановић“. Међутим, прстен 

је убрзо нестао са Добричине руке, што је овог вели-
кана довело у очајање. Намеравао је да заложи свој 
драгоцени портерет, рад Уроша Предића, и тако изради 
други прстен. Удружење то није дозволило и поручило 
је израду другог прстена, по узору на претходни, али 
су се калупи, послати на израду у Италију, изгубили и 
уручење је каснило годину и по дана. На прстену више 
није било Добричиног лика у средини, већ златан ло-
воров венац на црном ониксу у чијем средишту је злат-
ним словима исписано име Добрице Милутиновића. 

 За сваког новог добитника „Златара Мајданпек“ 
израђује прстен по узору на прстен из 1939, али 
измењен. Оригинални прстен из 1937. пронађен је 
у Загребу 1998. и заслугом Љубомира Драшкића и 
Светлане Бојковић, враћен у Београд. Откупила га је 
компанија „Цептер“. Оба прстена чувају се у Музеју 
позоришне уметности Србије. 

С. Вукашиновић

БЕОГРАД. - На 35. међународном 
Сајму туризма у Београду међу више од 
хиљаду излагача запажену презентацију 
имао је и хотел „Језеро” на Борском 
језеру. На борском штанду посетиоци су 
могли да стекну детаљну слику о понуди 
хотела гледајући рекламни материјал и 
филм о капацитетима и потенцијалима 
не само хотела него и околине. Све 
време сајма на штанду су могли да се 
испробају домаћи специјалитети који се 

у хотелу нуде.
Интересовање посетилаца сајма 

за хотел “Језеро” било је велико  због 
специфичне понуде и због живописног 
краја у коме се хотел налази, али и и због 
повољних цена у односу на објекте слич-
ног квалитета. Посебно занимање посе-
тилаца изазвала је најава престојећег 
Првенства Европе у снукеру које се у 
марту одржава у борском хотелу.

Трећег (најпосећенијег) дана сајма 

на штанду је уз менаџерку хотела 
Данијелу Николић био и генерални ди-
ректор Рударско-топионичарског басена 
Бор Благоје Спасковски и разговарао 
са посетиоцима.

С обзиром на то да је на самом сајму 
склопљено много аранжмана, да су пот-
писани уговори са више туристичких 
агенција (Fly Orient, Робинсон, Маге-
лан, Фебра), као и због гужве на штанду, 
презентација хотела “Језеро” више је 

него успела. 
“РТБ клуб” у Брестовачкој 

Ба њи нашао се на штанду Туристи-
чке организације Бора у саставу 
презентације индустријског туризма 
која је такође била веома запажена на 
Сајму туризма у Београду.

З. С.

Мозаик
На Сајму туризма у Београду

USpE[Na prEzENTacija 
hOTELa „jEzErO”

izazOv i prizNaWE

Посебно занимање посетилаца за хотел “Језеро” на Борском језеру изазвала најава предстојећег Првенства Европе у снукеру у марту. – 
Склопљено много аранжмана и потписани уговори са више туристичких агенција

„Златара Мајданпек“ израдила „Добричин прстен“

Предраг Мики Манојловић
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У Ливници лију трећу статуу рудара

 ЛИВНИЦА. – Вредни мајстори фазонске 
ливнице - моделари, калупари, топионичари 
и ливци - од 22. јануара раде још једну статуу 
рудара у бронзи која ће, како су им рекли, бити 
постављена у хотелу „Језеро“ на Борском језеру. 
Реч је о идентичној скулптури која се налази у 
кружном току раскрснице на IV километру у 
Бору. „Рудар“ је висок два метра и тежак 400 
килограма, а израђен је од  легуре бронзе (РГ-5) 
у којој има и пет посто калаја, олова и цинка.

- Већ смо обавили велики део посла. Рудар 

је изливен из делова и преостала је само зав-
ршна обрада скулптуре. За десетак дана, а 
најкасније до краја фебруара, трећи бронзани 
кип биће завршен – каже руководилац Ливнице 
фазонских одливака Слађана Симијоновић.

 Поред мајстора који су радили трећу скул-
птуру затекли смо једног завршеног „рудара“ 
који, како нам рекоше, одавно чека да буде 
постављен у Мајданпеку. 

Г.Т.В.

BrONzaNi rUDar i za hOTEL „jEzErO”

ВОДОРАВНО: 1. Напредак, успех, 7. Подручје, територија 
(мн.), 14. Струка, домашај, 15. Наш рудник бакра, 17. Кратко 
драмско дело, 18. Ноћна птица грабљивица, 19. Музичка ле-
ствица, 20. Билијарски штап, 21. Снага, моћ, 22. Стара мера 
за тежину (мн.), 23. Симбол  ербијума, 24. Плућна сипња, 26. 
Име америчког глумца Гебла, 28. Матица Српска (скр.), , 30. 
Орска игра, 31. Дивље говече из индијске џунгле, 32. Речно 
острво, 35. Доказ о одсуству са места злочина, 37. Борна кола, 
38. Име америчког глумца Дагласа, 39. Заповедник веће војне 
формације, 41. Минерал, дисулфид гвожђа, 42. Драги камен 
зелене боје, 43. Стручњак за анатомију (мн.).

УСПРАВНО: 1. Крајњи део руке или ноге човека, 2. Већи 
стални водени ток, 3. Спуштање морског нивоа, 4. Планина 
код Врњачке бање, 5. Робне резерве (скр.), 6. Течност из чети-
нара, 7. Река у Сибиру, притока Јенисеја, 8. Боксерско друштво 
(скр.), 9. Бивши немачки шахиста, Емануел, 10. Котва, сидро, 
11. Бања у Белгији, 12. Младунче краве, 13. Први митски летач, 
16. Име глумице Гарднер, 18. Име књижевника Матавуља, 21. 
Стричева жена, 22. Кровни сливник, 25. Хотелски радник, 26. 
Већа лимена посуда, 27. Главни град Египта, 28. Име немач-
ког физичара Планка, 29. Потпуна пропаст, катастрофа, 31. 

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО :прогрес, области, ресор, Мајданпек, 
скеч, сова, скала, так, сила, оке, Ер, астма, Клерк, МС, оро, гаур, ада, 
алиби, тенк, Кирк, командант, пирит, смарагд, анатоми.

Носилац наслеђа, 33. Река у Албанији, 34. Списи, документа, 
36. Име перуанске певачице Сумак, 37. У то време, 38. Велики 
морски сисар, 40. Дециграм (скр.), 41. Ауто-ознака за Панчево.
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Крста Иванов
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In memoriam 

Слободан 
Босиљчић

У Београду је 19. фебруара у 
92. години преминуо Слободан 
Босиљчић, некадашњи председ-
ник општине, новинар и публици-
ста и дугогодишњи бициклистички 
радник. Рођен је 1921. године у 
Илиџи (Сарајево). 

Богату новинарску каријеру 
почео је као уредник спортске 
редакције „Политике” (од 1952. до 
1954.), а наставио као главни уред-
ник Радио Београда (од 1956. до 
1963.). Од 1974. до 1978. године 
био је секретар за информисање у 
Влади Србије, посланик у Скуп-
штини Србије, секретар Културно-
просветне заједнице Србије и се-
кретар Енциклопедије Југославије 
(редакције за Србију). Аутор је више 
од 30 дела историјске публицистике.

Слободан Босиљчић био је и 
председник општине Бор (1949-
1950). Пошто су га интересо-
вала дешавања у РТБ-у и граду 
бакра, редовно је читао „Колек-
тив” и у једном од писама упућених 

редакцији истакао: „Сматрам, по 
мом вишедецинијском новинарском 
искуству, али и као обичан читалац, 
да сте знатно унапредили садржај 
листа почев од прве, па закључно 
са последњом страном. Поред, од 
раније мени врло запажених нови-
нара Љубише Алексића и Јасмине 
Станојевић, налазим за мене ново 
име уважене Горице Тончев Василић. 
Од мојих скромних сугестија реч је 
пре свега о спортским вестима, а 
можда фали још нека градска вест 
(па и из села), уколико у Бору не 
излази други лист сем „Колектива”.

Скулптура тешка 400 килограма и висока два метра биће завршена до краја фебруара. – Један бронзани кип налази се на улазу у Бор, други 
чека своје место у Мајданпеку, а овај трећи красиће басенски хотел на Борском језеру
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За непуних седам година приказивање филмова у Бору обележиће вековни 
јубилеј – први је приказан 1920. у кафани „Код веселог рудара”. Овај први 
храм „седме уметности” у граду бакра служио је разним наменама: најпре је 
то била кафана, па дом културе и на крају је завршила као ватрогасни дом. 
Први филмови, наравно, били су неми и приказивани су уз тиху музику из-
весног Мирка свирача из Великог Извора, а покровитељ је било Француско 
друштво борских рудника. 

Први наменски биоскоп био је „Корзо”, власништво индустријалца 
Љубомира Јовића, који се налазио у центру колоније (у некадашњој Нишкој 
улици). Тридесетих година минулог века у Бору је постојао и биоскоп „Аполо” 
и био је смештен у кафани „Круна”. Неко време филмови су се приказивали 
у Соколском дому, а 1937. године Љубомир Јовић је изградио биоскоп који је 
касније добио име „Победа” и који је радио до 1969. (зграда постоји и данас 
иза Робне куће „Београд”). Предузеће за приказивање филмова „Рудар” (био-
скоп „Звезда”) основано је 1962. године.

На снимку из старог албума – изградња биоскопа „Победа” (јули 1937.).
Ј. С. 

Сви борски биоскопи

Летећи „универзални 
војници”

Сједињене Америчке Државе представиле необичне смртоносне ма-
шине које лебде као инсекти, у јатима обављају сложена извиђања и 
противника онеспособљавају уз помоћ хемикалија или запаљивог те-
рета. На Јутјубу објављен снимак који приказује будуће микро-лете-
лице

Истраживачки огранак 
Ваздухопловних снага САД 
објавио је компјутерски гене-
рисани снимак који приказује 
будуће квалитете његових ми-
кро-летелица. Те необичне 
смртоносне машине могу да 
лебде као инсекти и да у јатима 
обављају сложена извиђања, 
али и да противника онеспо-
собе уз помоћ хемикалија или 
запаљивог терета.

На Јутјубу је објављена 
анимација пројекта из вазду-
хопловне базе Рајт-Питерсон у 
Дејтону, где се већ праве про-
тотипи малих летелица које ће 
унети револуцију у савремено 
ратовање.

Минијатурне беспилотне летелице ће функционисати тако што ће авион у 
пролазу на град избацивати јата тих уређаја. Они затим у међусобној сарадњи 
формирају широк и детаљан преглед бојног поља и издвајају појединачне мете 
без губљења увида у ширу слику.

Микро-летелице ће међусобно размењивати податке, што ће другим напа-
дачким средствима, или оператерима, обезбедити преглед у реалном времену 
и поуздано доношење одлука.

Микрои нису само извиђачи - ако затреба, могу и да убију. Хемијски или 
експлозијом.

Званичници Америчког ратног ваздухопловстава кажу да постојећи модели 
троше превише енергије, па могу да остану у ваздуху само неколико минута.

Истраживачи, међутим, процењују да ће за неколико година, захваљујући 
побољшаној технологији батерија, и овај проблем бити решен.

 (Сајт РТС-а)

МАЈДАНПЕК. - Поштујући традицију и добра искуства „Златара 
Мајданпек“ је и овог фебруара свој производни асортиман учинила 
богатијим за вредне комаде накита. Њихова појава на тржишту обрадоваће 
све који током познатих дана даривања желе прави и вредан поклон. Реч 
је о накиту израђеном у комбинацији племенитих метала и циркона, 
италијанског дизајна посебно запаженог на овогодишњем јануарском 
Сајму накита у Вићенци.

 - Праћење модних трендова у златарству је услов опстанка. Ми 
сваког месеца у производни асортиман уводимо по неколико модела, 
али на почетку године, следећи трендове са највећег скупа златара у 
Европи, практикујемо да тржишту понудимо и нову колекцију. Поку-
шавамо да се она нађе у нашим продавницама у ово време даривања 
када многи, тражећи пригодан поклон, поклањају поверење баш нама 

- каже Милица Јасенски, директор „Златаре Мајданпек“ - У Вићенци смо 
се определили за осам модела које ћемо израђивати у најразличитијим 
комбинацијама: жуто, бело злато, сребро и тако имати далеко већи 
број различитих комада накита, било да је реч о прстену, привеску или, 
ускоро, о минђушама и наруквицама. Могућности су стварно велике. 

 - Већина нових комада накита биће израђена од злата и, само мањи 
број, од сребра. Први модели су у завршној фази, а касније ћемо се по-
бринути и за пратеће - додаје Наташа Томић, шеф завршне контроле у 
мајданпечкој златари. Она наводи да ће одређене залихе у материјалима 
које „Златара Мајданпек“ поседује омогућити да се ови модели развију у 
лепу колекцију.

 Од оног што је урађено, осим прстења где пажњу привлачи један са 
чак 210 циркона, ту су и привесци, анђелчићи, крстови са цирконима, који 
могу бити пригодан поклон за посебне прилике, веридбе, рођења, крштења 
или једноставно за дане даривања. Малопродајне цене се формирају према 
грамажи и крећу од неколико десетина до више стотина евра, наравно, у 
динарској противвредности. 

С. Вукашиновић

Новине у производном асортиману „Златаре Мајданпек“

Вредни комади накита као прави избор за поклоне ових дана. – 
Италијански дизајн, проверен квалитет и комбинација племенитих 
метала и циркона


