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ЗЛОТ. - Поводом обележавања 
Међународног дана биодиверзитета, Ев-
ропског дана паркова и Недеље биоди-
верзитета у Србији, споменик природе 
Лазарев кањон и Лазареву пећину крај 
Злота посетили су Вилијам Инфанте, 
стални представник UNDP-а у Србији 
(програм за развој Уједињених нација), 
Зорана Михајловић, министарка енер-
гетике, развоја и заштите животне сре-
дине, и Драган Дубљевић, шеф каби-
нета ЈП „Србија шуме“.

-Овом посетом скрећемо пажњу да 
без заштићених подручја не можемо 
да имамо одрживи развој и показујемо 
да ништа нећемо радити науштрб жи-
вотне средине и здравља људи. Први 
задатак Владе је да чувамо животну 
средину, здравље и животе људи и зато 
контрола заштите животне средине 
мора да буде ригорознија. Посебну за-
хвалност дугујемо UNDP-у не само 
због пројеката које заједно радимо 
него и зато што нам помаже да не забо-
равимо колико је значајно да водимо 
рачуна о животној средини – истакла 
је министарка Зорана Михајловић.

-Са Владом Србије и Министар-

ством енергетике, развоја и заштите 
животне средине сарађујемо у многим 
пројектима. Природу морамо да шти-

тимо и радује што се у заштиту жи-
вотне средине укључујује и приватни 
сектор и што Рударско-топионичар-

ски басен Бор све више води рачуна 
о очувању природних ресурса - рекао 
је, честитајући Недељу биодиверзитета 
и Европски дан паркова, Вилијам Ин-
фанте, стални представник UNDP-а у 
Србији.

Лазарев кањон и Злотске пећине (Ла-
зарева и Верњикица) још 2000. године 
проглашени су природним добром од из-
узетног значаја и спомеником природе 
прве категорије. У Лазаревом кањону 
живи 35 врста сисара, 96 врста птица, 
девет врста гмизаваца и осам врста во-
доземаца. Регистровано је 720 врста 
биљака, што је 20 процената флоре 
Србије и 11 одсто флоре Балкана. Лаза-
рева пећина има 22 врсте слепих мишева. 
Све то поверено је на одржавање Јавном 
предузећу „Србија шуме“:

-Зато је ово право место за 
обележавање Недеље биодиверзи-
тета. На правом смо месту и треба да 
живимо у складу са природом и да на-
ставимо дугорочно да радимо на за-
штити животне средине – рекао је 
Драган Дубљевић, шеф кабинета ЈП 

„Србија шуме“.
На свечаности поводом обележавања 

Недеље биодиверзитета и Европског 
дана паркова пригодан културно-умет-
нички програм испред Лазареве пећине 
извели су ученици Основне школе 

„Петар Радовановић“ у Злоту.
М. Милошевић

 РТБ. – Стални координатор 
Уједињених нација у Србији 
Вилијам Инфанте упутио је 
генералном директору РТБ-а 
Благоју Спасковском писмо у 
којем је изразио очекивање да 
Уједињене нације наставе и прошире 
сарадњу са РТБ-ом, уз захвалност 
за организацију презентације о 
друштвено одговорном пословању 
коју је прошлог месеца одржао 
у „Клубу РТБ-а“ у Брестовачкој 
Бањи. Инфанте је у писму 
посебно нагласио Спасковскову 

„посвећеност доброј корпоративној 

друштвеној активности“.
„Било ми је задовољство да се 

Вама и запосленима у РТБ-у Бор 
придружим прошлог месеца и 
одржим заједничку презентацију о 
друштвено одговорном пословању. 
Велика ми је част била да прихва-
тим позив, па сам са ентузијазмом 
износио своје ставове и запажања 
која би требало да подстакну Ваше 
запослене да теже вишим циљевима. 
Сматрам да друштвено одговорно 
пословање почиње на самом врху 
сваке организације, а чињеница да 
сте позвали велики број запосле-

них да присуствују предавању јесте 
доказ Ваше личне посвећености 
доброј корпоративној друштвеној 
активности и жеље да сличне вред-
ности и перспективе усадите запо-
сленима у РТБ- у. Зато се надам   да 
ће UN и UNDP убудуће наставити и 
проширити сарадњу коју смо успо-
ставили са Вама, РТБ-ом и Општи-
ном Бор“ – каже стални координатор 
Уједињених нација у Србији Вилијам 
Инфанте у писму упућеном Благоју 
Спасковском. 

Г.Т.В.

za[tita prirode za odr@ivi razvoj

pro[irewe saradwe un i rtb-a

Обележена Недеља биодиверзитета

Стални координатор Уједињених нација у Србији похвалио Благоја Спасковског

Министарка Зорана Михај-
ловић: Први задатак Вла-
де је да чувамо животну сре-
дину, здравље и животе људи. 
– Вилијам Инфанте, стални 
представник UNDP-а у Србији: 
Радује што се у заштиту живот-
не средине укључује и приват-
ни сектор и што РТБ Бор све 
више води рачуна о очувању 
природних ресурса
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РТБ. – Честитајући пословодству 
Рударско-топионичарског басена Бор 
на свему што је урадило у претход-
ном периоду, министарка енергетике, 
развоја и заштите животне средине 
проф. др Зорана Михајловић рекла 
је, у разговору са генералним директо-
ром борске компаније Благојем Спа-
сковским 24. маја, да ће Влада Србије 
учинити асполутно све да РТБ и у на-
редном периоду нормално функцио-
нише и да Бор на време добије нову 
топионицу. 

- План Владе и мене као мини-
стра заштите животне средине јесте 
да се овде здравије живи, а са друге 
стране и да не заборавимо оно што 
се зове напредак и привредни развој. 
Ово је највећи еколошки пројекат 
на Балкану, али је за Србију по-
себно значајан и ја сам ту да помог-
нем у сваком пројекту – истакла је 
министарка Михајловић.

Додала је да се зато нада да ће рок 
за изградњу нове топионице бити ис-
поштован и да ће се у Бору наред-
ног пролећа говорити о здравијем 
и чистијем ваздуху. – За следећу 
недељу договорили смо састанак 
са менаџментом РТБ-а да разгова-
рамо и о другим пројектима, попут 
фабрике за пречишћавање отпад-

них вода и нове енергане, јер дубоко 
верујем да је нова топионица нада за 
читав овај крај, нарочито и у оном 
другом делу, развоју туризма који је 
овде свакако могућ. Зато ћемо дело-
вати у неколико праваца јер је циљ 
да коначно о овом крају почнемо да 
говоримо као развијеном и чистом – 
подвукла је Зорана Михајловић.

Изражавајући задовољство што 
министарка енергетике, развоја и за-
штите животне средине подржава 
изградњу нове топионице у Бору, ге-
нерални директор РТБ-а објаснио 
је зашто је реч о највећој еколошкој 
инвестицији на Балкану. - Вред-
ност целог пројекта „нове топио-
нице“ је 265 милиона евра. Од те 
суме, 100 милиона евра намењено 
је реконструкцији топионице, а 165 

милиона евра еколошкој компо-
ненти пројекта, односно изградњи 
нове фабрике сумпорне киселине, 
постројења за пречишћавање 
индустријских вода и нове Енер-
гане. Дакле, та највећа српска 
инвестиција у области екологије, 
пројекат реконструкције топионице 
и изградње нове фабрике сумпорне 
киселине у Бору, донеће граду, Бо-
ранима и мештанима околних села 
чисто небо, чист ваздух и чисту воду. 
Наредног пролећа коначно ћемо 
имати оно што овај крај није имао 
пуних 110 година – казао је Спасков-
ски.

Г. Тончев Василић 

vlada ]e u^initi sve da bor dobije 
novu topionicu na vreme

Министарка Зорана Михајловић приликом посете РТБ-у Бор изјавила:

План Владе и мене као мини-
стра заштите животне средине 
јесте да се овде здравије живи, 
а са друге стране и да не забо-
равимо оно што се зове напре-
дак и привредни развој. Ово је 
највећи еколошки пројекат на 
Балкану, али је за Србију посеб-
но значајан. Tу сам да помогнем 
у сваком пројекту, док ће Влада 
учинити апсолутно све да РТБ 
нормално функционише и да 
Бор на време добије нову топи-
оницу – рекла је проф. др Зора-
на Михајловић. – Б. Спасков-
ски: Част ми је што министар-
ка подржава изградњу нове то-
пионице у Бору и највећу еко-
лошку инвестицију у Србији, 
чија само еколошка компонен-
та вреди 165 милиона евра

Министарка у разговору са менаџментом РТБ-а Бор

Зорана Михајловић и Благоје Спасковски
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Басин и Спасковски посетили фабрику фиберглас-опреме

У РТБ-овој хали SNC Lavalin је 
инсталирао своју технологију, 
запослено је 30 радника и 
успешно тече израда вели-
ких судова од ФРП-влакана 
и смоле. – Индер Басин: ФРП 
је потврђена технологија и 
SNC је користи у свим својим 
пројектима последњих 20 годи-
на. Иза мене је суд за хлађење 
гаса пречника 5,1 и дуг 12 ме-
тара који не бисте могли да 
увезете. – Б. Спасковски: 
Задржаћемо фабрику у влас-
ништву РТБ-а због радних 
места, будућих потреба Басе-
на и све шире примене фибер-
гласа као еколошки изузетно 
повољног материјала

ТИР. – У фабрици за производњу 
опреме од фибергласа приводи се 
крају израда гасовода и великих судова 
намењених постројењима нове фабрике 
сумпорне киселине и топионице. Нови-
нари су 16. маја имали прилику да виде 
колико је тога урађено у овом погону 
за 14 месеци, а генерални менаџер 
пројекта, господин Индер Басин из 
SNC Lavalina и Благоје Спасковски, 
генерални директор РТБ-а Бор, лично 
су им показали огромне индустријске 
судове које на стотинак метара од гради-
лишта (у бившој фабрици бакарне жице) 
производе стручњаци SNC Lavalina 
заједно са нашим људима. Изражавајући 
задовољство због новог сусрета са пар-
тнерима из РТБ-а Индер Басин је ову 
фабрику (у коју је РТБ уложио 300.000 
евра) навео као изузетно добар пример 
сарадње двеју компанија. Ова сарадња 
има и важан социјални моменат - запо-
слени су људи из Бора –а омогућила је 
и трансфер знања SNC Lavalina РТБ-у.

Објашњавајући да ће ФРП-опрема 
која се овде производи бити намењена 
пречишћавању гасова из топио-
нице у новој фабрици сумпорне кисе-
лине, Басин је нагласио да је опрема 
врло осетљива и квалитетна. - ФРП је 
потврђена технологија и SNC је ко-
ристи у свим својим пројектима у 
последњих 20 година. Снага SNC 
Lavalina се огледа и у томе што може 
локално да израђује и уграђује све 
компоненте. Изузетно сам поно-
сан и задовољан што могу да кажем 
да је посао који је овде обављен од 
стране наших и људи из РТБ-а урађен 
веома квалитетно! Имали смо добру 
сарадњу са Басеном који је ренови-
рао ову халу и обезбедио целокупну 
инфраструктуру за фабрику. Данас 
можете да видите шта смо све успели 
да произведемо за 14 месеци. Реч је о 
изузетно напорном послу у коме кори-
стимо ФРП-влакна која премазујемо 

смолом и досад смо утрошили 125 
тона смоле.

Наводећи да у фабрици раде осмо-
рица Лавалинових стручњака (неки из 
Канаде, неки из Русије) и тридесеторо 
запослених од стране РТБ-а Бор, Индер 

Басин је казао да су они веома добри 
радници и да је више од трећине њих по-
стало изузетно вешто. Као илустрацију 
својих речи Басин је показао иза себе 
огроман суд за хлађење гаса.- Суд је 5,1 
метар у пречнику, а дужине је око 12 
м! Можете само да замислите каква 

би ситуација била када бисте желели 
да увезете овако нешто јер не постоји 
транспортни систем, средство којим 
би се он превезао. Такође, напољу 
имамо складиране гасоводе које 
ћемо користити за транспорт чистог 

гаса до нове фабрике сумпорне кисе-
лине. Желим да истакнем да можемо, 
а сада је и РТБ оспособљен за то, да 
израђујемо и велике резервоаре са 
посебним облогама од специјалног 
материјала отпорних на корозију. 
То је нарочито важно за ефлуенте у 
постројењу за третман отпадних вода, 
за облагање ћелија у електролизи, а 
корисно је и за многе друге будуће по-
слове. 

Захваљујући се г-дину Басину за 
све што је до сада урадио на новој то-
пионици и фабрици сумпорне киселине, 
као и за све што је произвео и ство-
рио заједно са својим тимом у ФРП-
погону, Благоје Спасковскије најавио: 

- Поред тога што је ФРП-фабрика 
опредељена за производњу вангаба-
ритних судова и судова који се могу 

транспортовати, ми ћемо је задржати 
у нашем власништву, пре свега, због 
30 људи који су овде оспособљени и 
тридесет радних места колико је от-
ворено. Такође, и због будуће фабрике 
за пречишћавање вода коју ће, опет, 
градити фирма која је до сада радила. 
Потом ћемо програм проширити и 
на практичне ствари за тржиште у 
окружењу, почев од израде тобогана 

до, рецимо, седишта за стадионе, се-
дишта за хале, клацкалице итд. Јер, 
фиберглас је материјал еколошки из-

узетно повољан, потпуно чист и штета 
је изгубити такву шансу и 30 радних 
места. 

Текст и фото: Љ. Алексић

izuzetan primer partnerstva

Фиберглас влакна

Гасоводне цеви за нову фабрику сумпорне киселине

Транспорт оволиких судова издалека био би тешко изводљив

Индер Басин, Благоје Спасковски и Драган Маринковић
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РТБ. – Највећа српска инвестиција 
у области екологије, пројекат 
реконструкције топионице и изградње 
нове фабрике сумпорне киселине у 
Бору, нашла се у жижи јавности, али не 
због сложености и обимности послова 
који су цео овај град учинили највећим 
градилиштем у земљи, не ни због нове 
технологије која ће њему и околним 
селима донети чисто небо, већ због ап-
сурдне ситуације у коју су државну 
инвестицију довели – папири! 

Требало је, наиме, да прођу две и по 
године од почетка изградње „нове топио-
нице“, па да републички грађевински ин-
спектор Министарства грађевинарства 
и урбанизма, који седи у суседном 
Зајечару(!), утврди да се инвестиција у 

Рударско-топионичарском басену Бор, 
односно њени поједини делови, граде 
без грађевинске дозволе. Потписао је 
решење да се градилиште затвори и дао 
рок од два месеца да се све што је нало-
жио спроведе, уз напомену да жалба не 
одлаже извршење. Међутим, радови за 
то време нису прекинути у потпуности. 
Радило се само на позицијама за које до-
зволе постоје (осигурање и „притезање“ 
конструкције, спајање старог са новим 
постројењем).

-Остали радови су заустављени 
после таквог налога републичког ин-
спектора, то је тачно. Међутим, адми-
нистративни орган Владе Србије је 
врло брзо поништио оба решења јер 
би било потпуно бесмислено рушити, 

па поново градити, а да не помињем 
штету коју бисмо претрпели – каже ге-
нерални директор РТБ-а Благоје Спа-
сковски. – Нисам љут ни на кога 
због тога. Без обзира на то што је 
реч о државном пројекту, апсолутно 
се слажем да без документације не 
може да се ради. За разлику од свет-
ске праксе, где се најпре припреми 
цео пројекат, уз који иде комплетна 
документација, ми смо одлучили, а 
када кажем „ми“ мислим на Владу 
Републике Србије, „Мејс“ - светску 
кућу која управља пројектом - и све 
стране које учествују, да се „нова то-
пионица“ ради фазно и да се у складу 
с тим прибављају дозволе. Зашто? Па, 
једноставно због тога да она буде што 
пре готова и да ниједног тренутка, 
док трају послови, не буде угрожена 
текућа производња. Реч је о браун-
филд инвестицији, градимо нову то-
пионицу, али стара за то време не 
стоји, већ живимо од њеног рада. Зато 
је било важно, а и свим Боранима 
би то требало да буде важно, да овај 
пројекат буде што пре готов и да ко-
начно престане тровање грађана.

Нажалост – наглашава Спасков-
ски – свуда је било кашњења при-
ликом прибављања дозвола, а за то 
није одговоран Басен нити Влада Ре-
публике Србије, већ пројектанти. 
Компанијама које су добиле посао 
послали смо 53 мејла упозорења 
јер је пројектна документација, да 
поновим, обавеза канадског SNC 
Lavalina, финског Outoteka и бео-
градског Енергопројекта. Они су, 
међутим, вероватно имали проблем с 
пројектовањем, повезивање новог са 
старим.

Ипак, како тврди генерални директор 
РТБ-а, застој од скоро два месеца у ра-
довима на појединим деловима пројекта 
неће повећати трошкове. – Мислим да 
ћемо надокнадити изгубљено време. 
Иде лето, радиће се у три смене. 
Досад смо прибавили 73 дозволе, а 
како пројекти буду стизали тако ће се 
прибављати и остале. За топионицу су, 
рецимо, сви пројекти стигли, ревиди-
рани су и очекујемо добијање дозвола 

– закључује Спасковски.
Г. Тончев Василић 

КЊАЖЕВАЦ. – Гостујући у 
Књажевцу поводом обележавања Дана 
општине министар финансија и привреде 
Млађан Динкић изјавио је, поред оста-
лог, да је Бор један од градова у Србији 
где се највише види бољитак и да ће 
држава и у наредном периоду подржа-
вати развој РТБ-а који је окосница реги-
она. - Ако се нека општина у Србији 
развијала брзо у последње време, онда 
је то борска. Лично сам поносан због 
тога јер град данас изгледа далеко 
боље. Знам каква је ситуација у Бору 
и РТБ-у била пре пет-шест година, а 

знам да може и боље од овога што је 
данас – рекао је Динкић.

Говорећи о актуелном тренутку у 
РТБ-у и пословању компаније, мини-
стар је казао: - РТБ може а већ дуго и 
ради без државних субвенција. Уз то, 
већ неколико година послује са про-
фитом. Ипак, за пун капацитет и мак-
симално искоришћење потенцијала 
„Бора“ неопходна су додатна улагања, 
па ћемо покушати да нађемо инве-
ститоре, лидере у овој индустрији, 
који су вољни да са државом улажу у 
отварање нових рудника. Слажем се 

да би било боље да држава сама уђе 
у тај посао, али тренутно нема пара. 
На пример, нема пара да отвори пот-
пуно рудник „Церово“, нити РТБ то 
може сам, а могли бисмо, са новим 
лежиштима, да производимо далеко 
више бакра. Цена тог метала јесте 
нешто нижа у односу на претходних 
неколико месеци, али је и даље та 
производња изузетно профитабилна у 
односу на готово све друге метале који 
постоје.

Млађан Динкић потврдио је, такође, 
да постоји кашњење од неколико месеци 

у изградњи нове топионице. – Каснимо 
неколико месеци, али се надам да то 
кашњење неће да се повећа. План је да 
најкасније на пролеће следеће године 
топионица буде комплетно завршена 
и да тај металуршки агрегат тада буде 
пуштен у рад. Дакле, са кашњењем од 
три до четири месеца – казао је Динкић.

Г. Тончев Василић

zatajili projektanti

ulagawima do punog kapaciteta

Кашњење дозвола зауставило градњу нове топионице

Динкић: Држава ће и даље подржавати развој РТБ-а

Благоје Спасковски: Одлуку да највећу српску, еколошку 
инвестицију изведемо фазно, како би стара топионица могла да 
ради док се нова гради, није испратила пројектна документација 
неопходна за дозволе, иако је РТБ много пута на то упозоравао 
компаније које су добиле посао: канадски SNC Lavalin, фински 
Outotek и београдски Енергопројект. – Још увек има шанси да се без 
већих трошкова надокнади скоро двомесечни застој на појединим 
деловима пројекта 

Томислав Шубарановић

Ради максималног искоришћења потенцијала „Бора“ покушаћемо да нађемо и инвеститоре који су 
вољни да са државом улажу у отварање нових рудника, казао је министар финансија и привреде. - Ако 
се у последње време нека општина у Србији брзо развијала, онда је то борска. Лично сам поносан због 
тога јер град данас изгледа далеко боље – рекао је Динкић додавши да ће држава и у наредном периоду 
подржавати развој РТБ-а који је окосница региона

Благоје Спасковски

Млађан Динкић

Градилиште нове линије за топљење
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Најновија крађа у РТБ-у могла да кошта живота рударе и децу

lopovi zaustavili jamski lift

РББ. - Када је 28. маја у току 
смене између XI и XIII јамског хори-
зонта, на дубини од 500 метара, „изба-
цила“ велика извозна машина, односно 
стао лифт којим се рудари спуштају у 
Јаму, било је јасно да се десило нешто 
озбиљно. А, десило се то да је из енер-
гетског канала украдено око 300 метара 
специјалног кабла који струјом снаб-
дева Јаму (вредан 3,9 милиона динара), 
битног за функционисање рударског 
лифта, али и пумпи за одводњавање руд-
ника. Лифт са пет-шест рудара остао је 

заглављен неколико сати, све док над-
лежни нису проверили да ли нешто не 
недостаје и мањој извозној машини како 
би њоме из рудника извукли на повр-
шину 55 рудара и 14 средњошколаца 
који су у то време били у руднику на 
стручној пракси. Срећа је, каже директор 
Рудника бакра Бор Живорад Петровић, 
да смо све рударе и децу могли безбедно 

да извучемо из рудника мањим лифотм.
-Крађа је тако стручно изведена 

да уопште нисмо могли да је при-
метимо на време. Каблови у енер-
гетском каналу били су преспојени 
алуминијумом (тзв. бајпас), па тек 
кад је он почео да се топи због пре-
великог оптерећења, лифт је „из-
бацио“. Очигледно да је реч о добро 
организованим бандама које у свом 
тиму имају и електричара и то врсног. 
Ти људи су спремни на све и свашта. 
Зато више не можемо да говоримо о 

класичној крађи, нити економској 
штети за предузеће. Коликогод да, 
можда, неком звучи као тешка реч, 
ово морам да назовем терористичким 
актом јер су директно били угрожени 
животи рудара и деце која су била на 
пракси – каже Петровић.

Додаје да је само пуком случајношћу 
избегнуто и потапање рудника јер је 

крађа каблова угрозила и рад пумпи 
за одводњавање Јаме. – То више није 
наивна ствар, нити нешто што се 
дешава спорадично. Суочавамо се 
са нечим што је прерасло у проблем 
шире друштвене заједнице и зато не-
изоставно морамо одмах сви да се 
удружимо, и СУП и тужи-
лаштво и судство, да томе 
станемо на пут. Зато смо 
тражили од полиције да 
испита и наше раднике 
како би се установило да 
ли су они умешани у ово 
– категоричан је директор 
РББ-а. 

Он подсећа и на то да 
је недавно, у покушају да 
спречи крађу, у стари борски 
коп гурнут један стражар 
који је само срећом остао 
жив, да је убрзо након тог 
инцидента каменован други 
стражар, да се дешава да 
крадиљивца у по ноћи ухвате 
на јаловишту, привреду га, 
а он се пар сати након тога 
опет појави „у акцији“. Пре 
извесног времена нападнут 
је и стражар који обезбеђује 
вентилациону станицу која 
допрема ваздух у Јаму. Да су 
лопови тада успели у својој 
намери, могло је да дође до 
окретања ветрене струје, што 

би било погубно по рударе. – Ово што 
се јуче десило у Јами јесте кап која је 
прелила чашу! Више није питање да 
ли ће неко да страда, већ када ће се то 
и заиста десити – изричит је Петровић.

 Г. Тончев Василић

Пошто су лопови пресекли кабл, рудари су остали неко време 
заглављени у извозној машини, а крађом су директно биле угрожене 
и пумпе за одводњавање рудника, па је најгори сценарио, потапање 
Јаме, избегнут пуком случајношћу. - Више није у питању класична 
крађа, нити економска штета, ово могу да назовем терористичким 
актом јер су директно били угрожени животи рудара и деце која су 
била на пракси. Реч је добро организованим бандама, људима спре-
миним на све и свашта, а то је проблем који морамо што пре да ре-
шавамо сви заједно: и тужилаштво, и СУП, и судство – каже дирек-
тор Рудника бакра Бор Живорад Петровић 

Хитно регулисати откуп 
секундарних сировина

Због најновијег напада на имовину Рударско-топионичарског басена 
Бор који се само пуком случајношћу није трагично завршио, менаџмент 
РТБ-а Бор упутио је апел свим релевантним државним институцијама 
да се хитно регулише откуп секундарних сировина. – Сви који доносе 
прикупљени метал би у том случају имали обавезу да се евидентирају, 
али и да одговарајућом пропратном документацијом (декларацијом) до-
кажу порекло секундарне сировине. Рударско-топионичарски басен Бор 
ће зауставити куповину секундарних сировина без порекла, а спреман је 
и да помогне у дефинисању предлога уредбе и мера којима би се конач-
но стало на пут нелегалном и све раширенијем црном тржишту метала – 

каже портпарол РТБ-а.

Лоповске махинације
Лопови су се толико осили-

ли да су стражари запрепашћени 
њиховом дрскошћу, а понекад 
и непромишљеношћу. Било је 
случајева да кабл под напоном кра-
ду тако што испод њега запале ва-
тру која пробије изолацију, а склоп-
ка у трафостаници избаци прекидач. 
Пошто тада кабл није под напоном, 
они одсеку парче и побегну. Такође, 
полиција је проналазила и делове се-
кире која је коришћена приликом 
пресецања кабла, али и угљенисана 
тела животиња (пса или мачке) у 
трафо-станицама. Неретко у крађу 
крећу трактором, када им „терен“ то 
омогућава, а за оне „неприступачније 
операције“ спремни су чак и да се камелеонски прилагоде радној атмосфери у кругу 
РТБ-а, односно обуку се као рудари. Недавно је у крађи ухваћена неколицина њих 
са рударским шлемовима и лампама. Испоставило се да су „рударску опрему“ ку-
пили у једној кинеској продавници. „Радилиште” лопова из 2008. године када су однели 

део кабла којим се напаја кривељска флотација
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КОП “ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. – У 
историји површинског копа “Велики 
Кривељ” управо завршени месец мај 
биће уписан по највећој количини руде 
која је на њему икада откопана за месец 
дана, а после 13 година дато је више од 
2.400 тона бакра у руди. Подсетимо да 
је рекордна била 1984. када је у октобру 
дато 3.600 т бакра у руди, у новембру 
3.883 т, а у децембру 3.973 т и тај домет 
до данас није превазиђен. Међутим, 
треба имати на уму да је садржај бакра 
у тој руди био бољи него у овој која се 
сада откопава.

Нова механизација, све боље време 
и мотивисани људи дају наду да ће са 
кривељског копа и у наредном пери-
оду стизати добре вести. За пети ово-
годишни месец било је планирано 
900.000 тона руде, 2,175 милиона 
тона јаловине, односно 3,075 милиона 
тона укупних ископина. Планиран је 
садржај бакра у руди 0,27 одсто и 2.355 
тона бакра у руди. Пет дана пре истека 
месеца, када смо разговарали са управ-
ником Копа Видојем Адамовићем, 
рудари су већ били испред плана на 
откопу руде. Дали су близу 800.000 
тона и управник нам, имајући у виду 
дневни учинак за преостале дане 
(најмање по 30.000 тона) рече да крај 
месеца очекује са 930.000 тона! 

-То ће бити највећа количина ме-
сечно откопане руде од почетка рада 
рудника “Велики Кривељ”. То је 
заиста много и како је средњи садржај 
бакра између 0,26% и 0,27% велики су 
изгледи да премашимо и мајски план 
на бакру у руди, одосно да дамо 2.400 
тона. Толико бакра у руди није отишло 
у кривељску флотацију читавих 13 
година - од јануара 1999. године када 

су дате 2.532 тоне. По резултатима 
се види да су људи и машине добро 
радили и да није било већих застоја, 
ако изузмено првомајски празник и 
недавну провалу облака која је нагло 
сручила много воде на најниже етаже 
копа и накратко нам заробила багер 

“PH1”. Међутим, брзо смо испумпали 
воду и багер се вратио својим посло-
вима. До краја маја уклонићемо и 1,5 
милиона тона јаловине.

На терену смо се уверили да се 

добро напредује у Четвром захвату. 
Нови багери су потпуно изменили тај 
североисточни део копа и у његовом 
тзв. скраћеном захвату већ су узи-
мане прве количине руде, док се у ко-
начном очекују већ на следећој етажи. 
Напредује се и у изради саобраћајнице 
источним ободом копа према југу што ће 
знатно скратити, а тиме и појефтинити 
даље одлгање јаловине. 

У мају се добро радило и на копу 
“Церово”. Количине руде (191.640 т) 

су пет дана пре истека месеца биле на 
99 процената планираних, јаловина 
на 97% (од планираних 205.000 било 
је уклоњено 198.000 т) тако да може 
да се каже да су укупне ископине дате 
према плану. Што се тиче бакра у руди, 
имајући у виду средњи садржај “црве-
ног” метала од 0,22 одсто, Адамовић до 
краја месеца са “Церова” очекује око 
400 тона (планирано 470 т).

Љ. Алексић

Тридесетогодишњи рекорд на кривељском копу

У радионици за генералне ремонте Јаме

ЈАМА. – Десеточлана група за-
послених у радионици генералног ре-
монта погона Јама подужем списку от-
писаних и враћених у производњу ру-
дарских машина додала је и утовари-
вач „Вагнер 9” који је 14. маја поново 
спуштен у јамске ходнике. Реч је о уто-
варивачу америчке производње из 1995. 
године који је био ван „хода” већ дуже 
време, јер нису могли да се набаве неоп-
ходни резервни делови. Због недостатка 
механизације у Јами, одлучено је да се 
ремонтује, набављени су одговарајући 
делови, а радници генералног ремонта 
су их успешно уградили и ускладили. 

-Ова машина служи за утовар 
и транспорт руде у Јами, а његова 
главна техничка карактеристика 
је запремина утоварне кашике 4,5 
кубних метара руде. Имамо доста 
утоваривача овог типа, само што 
смо овде заменили дизел-погонски 
мотор. Уместо технолошки застаре-

лог „Дајца”, уградили смо „Каминс” 
- мотор са воденим хлађењем. Имамо 
још један („Вагнер 8”) на коме је 
маја прошле године, такође, замењен 
мотор, што се показало као веома 
успешно јер емитује мању количину 
штетних из-
д у в н и х 
гасова и 
ствара 

боље 
услове за рад руковаоцима – рекао је 
Срђан Предић, пословођа генералног 
ремонта Јаме. Притом је додао да је у 

плану репарација још једног утовари-
вача мање радне запремине кашике (2,5 
кубних метара).

Љубиша Миљковић, главни 
пословођа Јаме, истакао је да ово много 
значи за јамску производњу зато што 
су навикли да сами раде и одржавају 
машине без икакве помоћи, пре свега, 

„трећих лица”. 
- Као човек који брине о 

производњи 
у овом погону, морам рећи да је ово 
велики дан за нас зато што овим уто-
варивачем добијамо сигурност при-

ликом утовара откопане руде која 
се у јамским дубинама на преко 
700 метара вади с великом муком, 
пре свега, због дизел-опреме. Може 
вентилација да буде сто одсто у 
функцији, међутим, свако ко вози ди-
зел-мотор зна шта то значи за људски 
организам. И, после свега тога борски 
рудари не постављају питање квали-

тета ваздуха у Јами, али смо дужни 
да им то обезбедимо. Овим 

„Каминс” - моторима 
који су уграђени у 
камион „ПК 6.000” и 
утоваривач „Вагнер 
8” (ради већ годину 
дана), ветрена струја 

у Јами биће много боља а 
плућа борских рудара много 

чистија – нагласио је Миљковић.
Ј. Станојевић

„o@ivqen” jo[ jedan utovariva^
Уместо технолошки застарелог „Дајца”, на „Вагнеру 9” уграђен 
„Каминс” - мотор са воденим хлађењем. – С. Предић: Замена се по-
казала као веома успешна, јер ови мотори емитују мању количину 
штетних издувних гасова. – Љ. Миљковић: Ветрена струја у Јами 
биће много боља, а плућа борских рудара много чистија

otkopali 930.000 tona rude!

Од 1982. до данас ниједан месец није завршен 
са оволико руде, а мај 2013. биће уписан и као 
месец у коме је после 13 година дато више од 
2.400 тона бакра у руди – каже управник копа 
Видоје Адамовић 
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Седница Управног одбора РБМ-а

Јавна расправа о безбедности јаловишта „Ваља фундата“

РБМ. - Мајска производња у Руд-
нику бакра Мајданпек знатно је боља 
од априлске, али још је испод плана, 
па ћемо морати да уложимо додатне 
напоре за отварање рудних лежишта 
како бисмо брже стигли до руде - каже 
Бранислав Томић, директор Рудника 
бакра Мајданпек.

 За 27 дана маја мајданпечки рудари 
су план ископина остварили са 71 одсто 
радећи на „Андезитском прсту“, „До-
ловима 2“ и „Централном рудном 
телу“. - Ангажовали смо два багера на 
откривању „Андезитског прста“, што 
је дало добре резултате, па ћемо наста-
вити да убрзавамо темпо раскривања 
– каже први човек РБМ-а. - На почетку 
месеца, када су друга радилишта због 
временских прилика „затајила“, до-
бродошла је нова количина руде 
(додуше оксидне) са „Андезитског 
прста” (више од 35 хиљада тона). Избо-
рили смо се са водом, блатом и муљем 
на најнижој коти. Успели смо да поди-
гнемо производњу и за 27 дана имамо 
550-560 тона бакра у концентрату. 

 Производњу на површинском копу 

успорава и мали број тешких возила. 
Снаге су усмерене на подизање флоте 
која мора имати 11-12 возила у раду да би 
испуњавала планове. - Много зависимо 
од резервних делова, али како смо са 
представницима „Белаза“ направили 
споразум, очекујемо да делови који су 
били предмет гарантног рока стигну 
до краја месеца – каже Томић.

 Добре вести стижу и из Флотације 
која сада ради са пет секција: четврта 
секција је завршена, замењени су цево-
вод, пумпе и циклони, па ће она са 60 
тона подићи капацитет на 80 до 90 тона 
у зависности од тога каква руда буде сти-
зала на флотирање.

 На „Истоку“ „Јужног ревира“ се не 
ради због стратешке измене плана и ус-
мерености на „Андезитски прст“ како 
би се брже стигло до руде. Осим тога, 

„Исток“ је подељен у два дела, па се 
верује да неће бити великог кашњења и 
одступања од плана.

imenovan zamenik direktora

prioritet „andezitski prst”

РБМ. - Управни одбор Рудника 
бакра Мајданпек именовао је Небојшу 
Стојановића, дипломираног инжењера ма-
шинства, за заменика директора Рудника 
бакра Мајданпек. Стојановић у РБМ-у ради 
од 1992. године и за то време је прешао 
пут од инжењера конструктора, преко ру-
ководиоца машинског одржавања ПУС-а, 
рада у ЕРЦ-у, до руководиоца одржавања 
тешких возила и помоћне механизације. 
Последњих месеци обављао је дужност 
помоћника директора РБМ-а за електрома-
шинско одржавање.

 Чланови Управног одбора РБМ-а донели су и одлуку да се новчано - до милион 
динара - још једном помогне лечење Николе Павловића (14 година) из Мајданпека 
матичним ћелијама у Кини.

Нових 35 хиљада тона руде са 
„Андезитског прста“. - Флотација 
подигла погонску спремност. – У 
јуну уз боље услове очекује се 
већа производња

 Мајданпечки рудари се надају да ће 
у јуну имати боље услове и очекују већу 
производњу. Надају се да ће почети рад 
у „Чока Марину“, да на површинском 
копу путеви буду бољи укључивањем 

у рад новог грејдера, да се настави рад 
на транспортном систему и да почне 
решавање проблема одводњавања на 

„Јужном ревиру“. 
 С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - У Мајданпеку је 16. маја откривена скулптура „Мајдан“, рад 
мајданпечке уметнице Далиборке Марковић. Реч је о поклон скулптури коју је 
ова уметница урадила уз помоћ Рудника бакра Мајданпек, предузетника и уста-
нова. Она симболички приказује стари Мајданпек, рудара на вагонету старом 
више од пола века, али и „Андезитски прст” на којем се последњих месеци ради. 
Постављена је уз саму управну зграду Рудника бакра Мајданпек, преко пута цркве.

 Далиборка Марковић је аутор и скулптуре која је испред зграде дирекције 
постављена у време обележавања педесете годишњице рада обновљеног Рудника 
бакра Мајданпек. Она каже да ће њен следећи рад бити скулптура хајдука Рајка, а 
планира да својим радовима оплемени и неке друге просторе у граду.

 С. В.

МАЈДАНПЕК. - Иако је Министарство енергетике, развоја и заштите жи-
вотне средине Републике Србије, у складу са захтевом за издавање сагласно-
сти, још крајем марта објавило јавни увид у документ „Извештај о безбедности, 
оператера „РТБ Бор група“ Рудник бакра Мајданпек д.о.о. у реструктурирању, 
за јаловиште „Ваља фундата“ који је био могућ до 15. априла - јавна расправа 
и промоција одржане су тек 15. маја у присуству представника ресорног ми-
нистарства, надлежних инспекцијских и одговарајућих општинских служби и 
менаџмента РБМ-а. Документ је представила Слободанка Ристић, координатор 
Службе за безбедност и здравље на раду. У дискусији је указано на превентивне 
кораке за спречавање нежељених последица. Чуло се, такође, да доношење овак-
вог документа није само испуњавање законске обавезе већ спремност да се 
сарадњом учесника, уз неопходну превенцију, дође до што бољих услова за рад.

С. В.

za boqe radne uslove

dar majdanpe^anima С. В.

Скулптура „Мајдан“ Далиборке Марковић

Мајска производња у РБМ-у

Бранислав Томић

Небојша Стојановић
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Завршена четврта фаза реконструкције кривељске флотације

Друга линија за основно 
флотирање (од укупно три) 
стартовала деветог маја тако 
да две трећине руде при ос-
новном флотирању и комплет-
но пречишћавање иду преко 
нове опреме – каже Љубодраг 
Бошковић. – Већ остварена 
боља искоришћења и квали-
тет концентрата, уз знатне уш-
теде електричне енергије јер су 
старе линије имале по 21 елек-
тромотор, а нове имају само 
по шест. – Предстоји монта-
жа последње линије за основно 
флотирање и активирање ауто-
матике 

 ФЛОТАЦИЈА ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. 
– У кривељској флотацији деветог маја 
је почела да ради још једна нова линија 
за основно флотирање руде која се 

меље на трећем пару млинова. Тиме је 
окончана четврта фаза реконструкције 
овог погона Рудника бакра Бор и сада 
руда са прве и треће млинске секције иде 
преко нових машина, као и комплетно 
пречишћавање. Према речима 
Љубодрага Бошковића, руководиоца 
пројекта реконструкције, преостала је 
пета фаза у којој треба да се постави 
трећа линија нове опреме за флотирање 
руде са друге секције млинова. Тиме ће 
се завршити грађевински, машински и 
електроенергетски део реконструкције 
и прећи на активирање аутоматске 
регулације процеса помоћу рачунара и 
спектралне анализе узорака.

-Током ове, четврте етапе великог 
посла инсталирана је комплетна 
линија за хидроциклонирање 
(са пумпама), линија основног 
флотирања од шест резервоара 
запремине 100 кубика и кондиционера 
од 130 кубика – каже Бошковић. - 
Сада можемо рећи да се две трећине 
основног флотирања и комплетно 

пречишћавање обављају на новим 
машинама. То практично значи и да 
смо завршили 85 одсто послова на 
реконструкцији Флотације. Осталих 

15 одсто подразумевају замену 
хидроциклонске батерије и основног 
флотирања друге млинске секције, а 
већ смо помињали да су завршени 
сви цевоводи, сви разводи ниског 
и високог притиска, технолошких 
спирних вода и још много тога. У 
мају следе припреме за демонтажу 
преостале две старе линије машина 
(трећа остаје за руду са Церова), а 
потом монтажа последњег низа 
резервоара од 100 кубика и уградња 
конструкције хидроциклонске 
батерије. Батерија је спремна, само 
се чека згодан моменат како се не би 
пореметили производни планови. 

За време наше посете кривељској 
флотацији била је у току и месечна 
инспекција машина на првој линији за 
основно флотирање након 2.500 радних 
сати. Обављали су је наши инжењери 
заједно са партнерима из компаније 

„Мецо минералс“, а проверавани су 
сви витални агрегати и елементи 
прве линије за основно флотирање 

пуштене 22. јануара. Инспекција 
линије пречишћавања, обављена још 
половином новембра, показала је да су 
ротори, статори и погонске 
групе флотационих машина 
у изузетно добром стању, без 
повећаног хабања. 

- То исто се сада показује 
и на машинама за основно 
флотирање руде са прве 
млинске секције – истиче 
задовољно Бошковић. – Јер, на 
механизму сваке флотационе 
машине најважнији, и 
најскупљи, су ротори 
и статори. Инспекција 
подразмева и замену уља 
свих погонских група и трансмисије, 
проверу хабајућих елемената. Прва 
поређења производних резултата 
нове са старом опремом показују 
да су искоришћења и квалитет 
концентрата знатно бољи и да су 
уштеде електричне енергије веће јер 
је на свакој од старих линија био по 
21 електромотор, док их је на новим 
само по шест. 

Паралелно са уградњом нових линија 
одвија се и уградња електроенергетских 
компоненти и мерно-регулационе 
опреме. Њоме ће се аутоматски 
регулисати ниво пулпе у резервоарима, 
број обртаја пумпи, притисак у 
хидроциклонима итд. - Једино што 

остаје за уградњу у тзв. петој „а“-
фази јесу спектрални анализатори 
који „чекају“ да се све заврши. 
Њихова улога је да уз помоћ система 
камера које мере пречник мехура у 
пени, и анализе јаловине са све три 
секције и контролног пречишћавања, 
упоређују“улаз” и “излаз” из машина 
и шаљу централном рачунару податке 
о томе колико треба да се дода креча, 
реагенаса, ваздуха, воде. На тај 

начин систем ће сам регулисати свој 
рад како би повећао максимлано 
искоришћење минерала бакра из руде 
која се флотира.

Ваља рећи и то да кривељски 
флотери настоје да сачувају све што 
је добро од старе опреме. У старо 
гвожђе иде само оно што је баш 
дотрајало, док флотационе машине 
плански демонтирају како их не би 
оштетили. Потом их складиште на делу 
плаца за случај своје и потребе неког 
другог басенског погона. Тако се ради 
и са механизмима, елкетромоторима, 
пумпама – са свим здравим деловима и 
конструкцијма.

Текст и фото: Љ. Алексић

nove ma[ine „osvojile” pogon

Љубодраг Бошковић
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ТОПИОНИЦА. – Актив добро-
вољних давалаца крви Топионице ор-
ганизовао је 21. маја акцију у којој је 
прикупљено 30 боца драгоцене течно-

сти. Пошто није ваљано радио у претход-
них десетак година, по речима председ-
ника Драгана Миловановића, у фебру-
ару је одржана Скупштина и обновљен 
рад Актива. Тадашњи број давалаца 
(140) у међувремену се „попео” на 152, 
па се може рећи да је сваки трећи радник 
Топионице и велики хуманиста. Ово је, 
иначе, прва акција „оживљеног” Актива 
ДДК Топионице. Међу онима који су се 
одазвали било је ветерана (један са чак 
90 давања), али и оних који су се први 
пут одлучили на овај хумани гест.

- Имамо 13 делегата распоређених 
по радним јединицама, а од пословод-
ства погона добили смо и канцеларију 
у којој одржавамо састанке. 
Сарађујемо са свим синдикатима, 
Општинском организацијом Црвеног 
крста и Заводом за трансфузију крви 
у Бору. Поновио бих да имамо велику 
помоћ и подршку управника Топио-
нице Саше Радуловића и, када буде 
видео успешне резултате ове акције, 
надам се да ће нам одобрити набавку 
рачунара, како бисмо још боље функ-
ционисали и омасовили давалаштво – 
наглашава Миловановић који је и сам 56 
пута даривао драгоцену течност.

Да ни жене нису изузетак када је 

у питању широко срце топионичара, 
потврђује и пример Олге Радуловић 
којој је ово било 17. давање. – Осећање 
да некоме својом крвљу спасаваш 
живот је добро – кратко и скромно је 
одговорила Олга. Зоран Буђевић је ви-
шеструки давалац – 70. пут је учинио 
овај корак. – Само бих апеловао на 
Боране да се што више прикључују 
овим акцијама, јер тако помажемо 
онима којима је неопходна драгоцена 
течност – поручио је Зоран.

Др Снежана Милутиновић, на-
челник Одељења за трансфузиологију 
Здравственог центра у Бору, изузетно 
је задовољна одзивом у овој акцији и 
предвиђа одличну сарадњу са Активом 

ДДК Топионице. – Домаћини су веома 
љубазни, услови су добри с обзиром на 
то да смо у погону. Прикупљамо крв за 
лечење наших грађана у Општој бол-
ници у Бору. Занимљиво је да су данас 
били даваоци свих крвних група, што 
је веома добро. Одувек је у ТИР-у, 
посебно у Топионици, био највећи 
број давалаца у односу на број запо-
слених. Они схватају давалаштво 
управо онако како треба – да је то 
хумани, добровољни чин. Стварно 
сам дирнута када их видим да одмах 
дођу задихани право из погона, јер ми 
не зовемо тек тако него када је крв 
стварно потребна. 

Ј. Станојевић

prikupqeno 30 boca dragocene te^nosti
Акција добровољног давалаштва крви у Топионици

Превозници успевају да „прате” производњу у свим басенским предузећима

Уговорена куповина два „волво” камиона, носивости 25 тона, што 
ће умногоме допринети стабилизацији производње, али и лакшем и 
јефтинијем одржавању. – Р. Проловић: Лето користимо да набавком 
нових возила и генералним ремонтом постојећих повећамо њихову 
погонску спремност. – До краја године планирана санација или пот-
пуна реконструкција путне мреже у кругу РТБ-а.

ТРАНСПОРТ ТИР-А. – Рад-
ници Транспорта ТИР-а железничким 
саобраћајем у априлу су превезли 27.876 
тона терета (сумпорна киселина, анодни 
бакар, шљака, концентрат из Мајданпека, 
угаљ за Топионицу и ЈКП „Топлана”), 
што је 80 одсто предвиђене количине 
(34.811 тона), а друмским 79.663 тоне 
од очекиване 119.144 тоне (концентрат 
из „Великог Кривеља” и Бора, шљака, 
кварц из Белоречког пешчара, техно-
лошки кречњак из Каменолома, ризла 
из Кречане). То не значи да неки терет 
није стигао на своје одредиште, каже 
Раде Проловић, управник овог услуж-
ног погона, већ се овдашњи планови же-
лезничког и друмског транспорта, као и 
претовара прилагођавају производним 
задацима басенских предузећа, па сваки 
њихов ребаланс утиче на остварења пре-
возника.

- У друмском саобраћају „покри-
вамо” широк спектар потреба целог 
РТБ-а. Имамо камионе којима пре-
возимо и остале терете неопходне за 
одвијање производног процеса у свим 
предузећима комбината бакра, ре-
зервне делове, нормативни материјал, 
као и цистерну за превоз азота за 
Фабрику бакарне жице. У делу уто-
вара-истовара претоварујемо разне 
врсте угља за Топионицу, Енергану 
и ЈКП „Топлана”. Располажемо ба-

герима, дизалицама, булдозерима за 
одржавање путева, утоваривачима. 
Велики део наше механизације анга-
жован је за претовар и монтажу раз-
личите опреме на градилишту „нове 
топионице”. Радимо, по потреби, и 
за тзв. трећа лица. Ту је још сер-

висно одељење у коме се брине о 
комплетној механизацији (свим воз-
илима и радној механизацији) Транс-
порта и спроводи њено планско-пре-
вентивно одржавање. Имамо и сектор 
за одржавање унутрашњег железнич-
ког саобраћаја у ТИР-у (пруга и пруж-
них прелаза) – истиче Проловић.

Како би и убудуће могли да „прате” 

производњу у свим басенским погонима, 
пре свега РББ-овим (превоз концентрата 
и шљаке), и одговоре захтевима који 
се пред њих постављају, наш саговор-
ник додаје да је неопходно обнављање 
возног парка. Најтежа ситуација је у 
друмском саобраћају, јер механизација 
ради даноноћно и највише је коришћена. 
Просечна старост камиона је петнаестак 
година, што је у том послу на граници 
истека века експлоатације. Стога је од-
лучено да се до краја године набави 
најмање пет нових возила. Уговорена 
је куповина два „волво” камиона, но-
сивости 25 тона, (вредност једног је око 
105.000 евра). Када се за наредна два 
месеца и они укључе у друмску флоту 
Транспорта ТИР-а, то ће умногоме до-
принети стабилизацији производње, али 
и лакшем и јефтинијем одржавању. Ни 
у железничком саобраћају слика није 
ништа боља - нема локомотиве млађе од 
40 година. Тренутно раде две велике и 
три мале, док се једна велика генерално 
ремонтује у зрењанинском „Шинвозу” 
(завршетак се очекује у наредних месец 
дана). 

- У зимском периоду је најтеже, па 
лето користимо да набавком нових и 
генералним ремонтом повећамо по-
гонску спремност возила. Скоро 90 
одсто послова обављамо сами, јер то 
су веома стручни и искусни мајстори. 

Ради се тросменски и да би све било 
у функцији, застоји се решавају по 
позиву - не гледа се да ли је ноћ, праз-
ник, температура плус или минус 30 
степени Целзијусових. Поред купо-
вине нових камиона, неопходно је и 
да се обнови путна инфраструктура. 
Мрежа путева у кругу Басена, као и 
заобилазница су у веома лошем стању, 
што отежава превоз свих терета и 
изазива већи број кварова ками-
она. Кружни прстен којим се вози 90 
одсто свих терета у ТИР-у, у дужини 
од три километра, последњи (и први) 
пут асфалтиран је 60-их година ми-
нулог века. Отад није било никак-
вог улагања, само „крпљење” и 
насипавање ризлом. Зато планирамо 
да до краја године санирамо или пот-
пуно реконструишемо прстен, али и 
да, заједно са борском општином, са-
нирамо заобилазницу рађену 80-их 
година – наглашава Проловић.

Управник Транспорта ТИР-а, погона 
са 201 радником, од којих су 23 стекли 
један од услова да до краја године оду 
у пензију, закључује да је управо због 
неповољне старосне структуре потребно 
и подмлађивање кадрова, пре свега, про-
изводних занимања.

Ј. Станојевић 

„pokrivene” potrebe celog rtb-a

Раде Проловић

Олга Радуловић

Зоран Буђевић

Снежана Милутиновић

Драган Миловановић
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Мајски производни биланс металурга

Како управник Топионице види погон којим руководи

ТИР. – У Топионицу је за 26 дана 
маја допремљено 20.159 тона концен-
трата бакра, са 2.777 тона метала, од-
носно 775 тона дневно. Највише ове си-
ровине стигло је из „Великог Кривеља” 
(1.911 тона), затим из РБМ-а (466 тона) 
и 396 тона из Јаме заједно са шљаком. 
Прерађено је око 22.000 тона шарже и 
произведено 3.526 тона анодног бакра. 
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, из-
разио је очекивање да ће мајски биланс 
прећи 4.000 тона анода будући да То-
пионица располаже довољном коли-
чином шарже (4.300 тона са 550 тона 
метала у њој). Погон је овог месеца 
стајао 14 сати и забележио високо 
временско искоришћење агрегата од 
98 процената. Повремени проблеми 
због повећане емисије сумпор-диок-
сида, по речима Тодоровића, реша-
вани су у складу са Акционим планом о 
смањењу аерозагађености из Топионице 
(реаговањем углавном посредством кон-
верторског одељења). Занимљиво је и 
да су успешно претопљена два одливка 
(укупне тежине око 40 тона) и „враћена” 
у производњу (одливци су настали још 
пре шест година „услед лошег мета-
луршког рада”). 

-С обзиром на то да нас очекује 
наставак реализације највећег 
еколошког пројекта у држави - 

реконструкције топионице и 
изградње нове фабрике сумпорне ки-
селине, у Топионици су предузете све 
мере заштите здравља радника. Сви 
носе заштитну опрему која је доброг 
квалитета и има је у довољним ко-
личинама. У циљу стабилног рада 
постојеће топионице (одељења 
пржења и топљења), у септембру или 
октобру планирамо ремонт мањег 
обима од највише десет дана, па се 

већ раде динамички планови и ана-
лиза свих позиција које треба сани-
рати – истакао је Тодоровић. 

Електролиза је, са 376 ћелија, дала 
2.360 тона катодног бакра (14.541 тону 
од почетка године) и очекује се да крај 
месеца дочека са око 2.900 тона, а у 
јуну стигне и до 3.400 тона. Сваког 
месеца Из Електролизе у Топионицу 

„враћају” се око четири тоне „црве-
ног” метала у муљу који настаје из от-
падних технолошких вода Електролизе, 
што претходних година није био случај. 

- За сада је пословодство ТИР-а веома 
задовољно количином враћеног муља 
и у наредном периоду наставићемо да 
побољшавамо параметре рада елек-
тровининг ћелије – нагласио је наш 
саговорник. Продукција плавог камена 
се одвијала по плану. У Фабрици соли 
метала производе се сребро-јодид и 
сребро-нитрат неопходни хемијској 
индустрији, и то у складу са захте-
вима тржишта. Фабрика сумпорне ки-
селине у мају је радила добро (про-
сечно искоришћење сумпора износило 
је преко 53 одсто, а у појединим данима 
62 процента), па се очекује око 10.500 
тона монохидрата. На залихама има око 
9.000 тона киселине, а отпрема тече 
предвиђеном динамиком. 

У односу на скромних 150 тона 

прошле године, нова ливница у Лив-
ници бакра и бакарних легура већ је про-
извела 450 тона одливака од месинга и 
бронзе, углавном је реч о услужној пре-
ради. ФБЖ је за 26 дана маја дала 620 

тона дипформинг жице (до краја месеца 
око 800 тона). Ради се физибилити 
студија и идејни пројекти за набавку 
нове опреме. 

Котлови број пет, шест и седам у 
Енергани су исправни, и плански се 
сервисирају само поједини делови (на 
залихама има око 4.000 тона угља). 
У току је припрема парне турбине за 
производњу електричне енергије. Ниво 
Борског језера је 40 центиметара испод 
тачке прелива. Иако је ових дана коли-
чина задовољавајућа, Тодоровић је апе-
ловао на све кориснике технолошке 
воде из језера да је рационално кори-
сте и штеде. У наредном периоду овде 
планирају да покрену иницијативу ради 
изналажења могућности постављања 
турбине за производњу електричне 
енергије на Борском језеру.

Ј. Станојевић 

Топионица! Много људи је чуло за 
њу, далеко мање је било у њој, ретки 
је знају. И када кажем ретки је знају, 
не мислим на димњаке које сви виде 
и Топионичку капију као место пола-
зака аутобуса. Мислим на оних 568 
људи који прођу капију и генерације 
пре њих, који су имали и имају топи-
онички живот – специфичан, посе-
бан, јединствен. Па, добро, тежак, за 
сваког другог сем за Топионичар(к)е 
... Топионица може све . 

И када кажем ретки је знају, 
мислим на ритам дана, у сва четири 
годишња доба, који чине људи и 
када једва виде једни друге од дима 
и прашине, ватре и зноја; ритам дана, 

ритам производње која је за 20 дана 
маја износила 140 тона анодног бакра 
по дану уз временско искоришћење 
од 98% (10 сати застоја) и технолошко 
искоришћење од 95% ... Топионица 
може све ...

И када било ко има неки проблем, 
приватни или пословни, или му треба 
неки савет – Топионица има решење 
...

И када било коме треба нека помоћ, 
од најбаналнијих до најозбиљнијих 
ствари – Топионица је ту ...

И када су времена за прославе и 
дружења – Топионица слави ...

Топионица може све!
И када кажем ретки је знају, не 

мислим на технологију, боље рећи 
чаролију, која ствара племенито 
(бакар), чисто (99,8%) и тражено, од 
наизглед земље. Кажем наизглед да се 
колеге рудари не осете мање вредним 
зато што и нису. Део смо целине која 
је јака колико и њен најслабији део. 
Део смо града који је неодвојив од 
РТБ-а. И тако треба сви да мислимо. 
И да се понашамо ...

И на крају, не знам да ли сам по-
менуо да Топионица може све: Топи-
оничари и Топионичарке могу све!!!

Саша Радуловић

За 26 дана маја топионичари дали 3.526 тона анодног, а електролизери 2.360 тона катодног бакра. – У Топионици успешно претопљена два од-
ливка укупне тежине око 40 тона. - Сваког месеца из Електролизе у Топионицу „враћају” се око четири тоне „црвеног” метала у муљу који 
настаје из отпадних технолошких вода Електролизе

vi[e od 4.000 tona anoda

topionica mo@e sve!

Мањи ремонт Топионице планиран у септембру

Бобан Тодоровић

У јуну се очекује и до 3.400 тона катода
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БОР. – Манифестација “Ист викенд 
фест” у Бору полако прераста у традици-
онално окупљање корисника интернета 
у Србији. Иако су ове године многи пла-
нирани гости отказали учешће, трећи 

“Ист викенд фест” оцењен је успеш-
ним. Овај радно - пријатељски сусрет 
корисника интернета и друштвених 
мрежа завршен је предавањима о ин-
тернет радију као будућности глобалне 
комуникације и о обновљивим изво-

рима енергије којима се може сачувати 
планета. 

 -Свака оваква прича која је отво-
рена, где публика поставља питања и 
дискутује, корисна је јер доводи до раз-
личитих закључака. Комуникација и 
дискусија подразумевају два смера, 
па и проблеме морамо тако реша-
вати, као што нове идеје само разго-
вором и сарадњом можемо реализо-
вати. Млади људи су један од највећих 

потенцијала сваког друштва и њима 
се морају обезбедити услови за развој, 
рад и напредак – рекао је Ненад Бо-
ровчанин, државни секретар Мини-
старства омладине и спорта, специјални 
гост другог дана манифестације.

 Највише заинтересованих на 
овогодишњој манифестацији окупила је 
тема „Националне мањине у Бору“. 

 -Значај ове теме је велики, али 
мало је времена да би овако ком-
пликована материја, као што је 
питање проблема влашке нацио-
налне мањине, могла да се представи, 
осим да се постави само у назнакама. 
О дубљем анализирању нисмо могли 
ни да размишљамо, али смо отво-
рили важне теме – истакао је Миодраг 
Кокелић, модератор теме „Националне 
мањине у Бору“. 

 Манифестацију „Ист викенд 
фест“ успешно је организовало борско 

Удружење корисника интернета источне 
Србије „Исток“ захваљујући генерал-
ном покровитељу Орион Телекому и 
генералном спонзору Регионалној 
телевизији Бор. 

 -Организација је била беспре-
корна јер се све догађало у Клубу Ре-
гионалне телевизије Бор где нам је 
све било на дохват руке. Теме су биле 
добро подељене, а гости пробрани, 
иако су многи најављени учесници 
отказали долазак. Успели смо све да 
организујемо тако да оба дана буду 
занимљива – закључио је Синиша 
Лађевић из борског Удружења корис-
ника интернета источне Србије „Исток“.

Организатори обећавају нове 
идеје из Бора за наредни “Ист викенд 
фест” који прераста у традиционалну 
манифестацију корисника интернета у 
Србији.

М. Милошевић

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У организаци ји 
Савеза грађевинских инжењера Србије, 
Института за испитивање материјала, 
Саобраћајног института ЦИП и Ру-
дарско-топионичарског басена Бор у 
хотелу „Језеро“ на Борском језеру од-
ржано је тродневно Међународно на-
учно-стручно саветовање на тему 

„Оцена стања, одржавање и санација 
грађевинских објеката“. На саветовању 
су учествовали стручњаци из Србије, 
Црне Горе, Босне и Херцеговине, 
Хрватске, Македоније, Румуније, Грчке, 
Шпаније, Велике Британије, САД и 
Канаде. Они су презентовали близу сто 
радова ради размене искустава у обла-
сти санације грађевинских објеката.

У свету је 60 процената финансијских 
средстава за грађевинарство усмерено у 
санацију грађевинских објеката. Спец-
ифични геотехнички и сеизмолошки 
проблеми, социо-економски услови и 
други фактори на подручју Србије и 
Балкана довели су до заостајања овог 
подручја за развијеним земљама у обла-
сти третмана постојећег градитељског 
фонда. Зато је циљ овог саветовања 
развој методологија за процену стања 
постојећих објеката и насеља ради 
избора адекватног приступа њиховом 
одржавању, санацији и реконструкцији.

-Српски инжењери су међу 
најбољима у свету, али економска 
криза се највише одражава на мале 
земље. Зато је право време да гово-
римо о санацијама, рехабилитацијама 
и испитивањима постојећих 
конструкција. Овде смо да разме-
нимо искуства, учимо и да знање 
примењујемо у пракси – рекао је 
Предраг Поповић из САД, члан Ин-
тернационалног удружења за мостове 
и конструкције које у свету има четири 
хиљаде а у Србији 200 чланова.

-Наше заостајање у овој области 
за светом више је последица мента-
литета него кризе, оцењује председник 
Програмског одбора Саветовања про-
фесор доктор Радомир Фолић са но-
восадског Факултета техничких наука. – 
Млади инжењери више воле да граде 
нове објекте, а мање да санирају 
постојеће. Грађевински објекат не 

зна да зове за одржавање. Искуства 
из електротехнике и машинства 
треба пренети и на грађевинарство и 
одредити најрационалније поступке 
за одржавање објеката. Несташица 

средстава јесте велики проблем, али 
грађевински фонд је изузетно вредан 
и треба га одржавати и сачувати.

Као и у целој Србији, и у Бору је мало 

нових грађевина, али има много старих и 
вредних културно-историјских објеката 
које треба санирати и одржавати. Колико 
искуства са овог саветовања могу да по-
могну у томе?

-Прво треба прегледати те објекте 
и направити план за њихову санацију. 
Законске процедуре успоравају тај по-
ступак – каже грађевински инспектор из 
Бора Мевлија Стојановић, члан Орга-
низационог одбора Саветовања.

Због значаја и свеобухватности теме 
и неопходности санације и одржавања 
грађевинских објеката и насеља, на 
научно-стручном међународном 
саветовању на Борском језеру учество-
вали су стручњаци из различитих об-
ласти: грађевински инжењери различи-
тих смерова, геотехничари, архитекте, 
урбанисти, просторни планери, еконо-
мисти, правници и други стручњаци 
који раде у градитељству на прегледу, 
испитивању и процени стања објеката 
и на пројектовању и извођењу радова у 
области одржавања и санације објеката 
и насеља.

М. Милошевић

Међународно научно-стручно саветовање

dvosmerna komunikacija

Стручњаци из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, 
Македоније, Румуније, Грчке, Шпаније, Велике Британије, САД и 
Канаде пријавили близу сто радова ради размене искустава у обла-
сти санације грађевинских објеката. – Грађевински фонд Србије 
изузетно вредан и треба га сачувати. – Српски инжењери међу 
најбољима у свету, каже Предраг Поповић из САД

Трећи “Ист викенд фест” у Бору

Централна тема овогодишње манифестације била је комуникација. 
– Највише заинтересованих за тему “Националне мањине у Бору”. 
– Идуће године нове идеје из Бора

sanacija gra\evinskih 
objekata i naseqa

Предраг Поповић

Радомир Фолић
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Предавање проф. др Владимира Крстића на Техничком факултету

Други о нама

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – 
Професор доктор Владимир Крстић, 
наш стручњак светског гласа (родом из 
Рготине), представио је борској научној и 
стручној јавности 28. маја на Техничком 
факултету део својих истраживања у 
области индустријске керамике којима 
се бави већ четврт века на Квинс 
универзитету, у Канади (Кингстон, 
Онтарио). Пре одласка на један од 
водећих државних универзитета проф. 
Крстић је радио у борском Институту 
за бакар и на Техничком факултету, а 
тежиште његовог предавања, које је 
оргнизовано заједно са подружницом 
Српског хемијског друштва, било је на 
све већој примени и значају керамичких 

материјала.
Наглашавајући да је заљубљеник 

у оно чиме се бави и да сматра да су 
металургија и материјали врло важни, 
проф. Крстић је казао да ће “осипање” у 
области металургије, запажено свуда по 
свету, бити пролазног карактера јер се 
показало да без челика, бакра, осталих 
метала и материјала попут керамичких 
нема будућности. У Немачкој је већ 
уочљива велика несташица металурга. И 
на Квинс универзитету, где је бављење 
керамиком започео само са једном 
пећи, формиран је центар (један од пет 
највећих у свету) у који је уложено 15 
милиона долара.

 - Баш у овој кризи расте тражња 
за (н)овим материјалима јер сви 
желе да покушају нешто што ће им 
омогућити да смање радну снагу, а да 
им производи буду бољи и дуже трају. 
Индустријска керамика је област у 
којој се обрћу десетине милијарди 
долара, јер су око 65 процената 
компонената у компјутерима, у 
електронским колима, материјали 
који су имали револуционарну 
улогу, наравно са електроником, 
у смањивању њихове величине. 
Широка област њихове примене је 
васионска, авионска и аутомобилска 
индустрија и мислим да Србија може 
да буде развијена земља са знатном 

производњом ових материјала, пошто 
има сировине, посебно у источној 
Србији. Зато треба да организује 
своје снаге и направи неки центар 
примењених истраживања у овој 
области. 

Указујући на доминантност примене 
керамике у електроници у односу на ке-
рамику у конструкционе сврхе, Крстић 
је казао да се силицијум све више 
замењује силицијум-карбидом, новом 
врстом полупроводника, и да он управо 
сада ради са Самсунгом на производњи 
високочистог силицијум-карбида 
(99,99%) за електронске плоче и чипове. 
Међутим, у предавању се ба вио кера-
мичким матери јалима за конструкционе 
намене, а то су материјали који тре ба 
да имају високу чврстоћу, тврдоћу, жи-
лавост и да подносе високе температуре. 
То су силицијум-кар бид, силицијум-нит-
рид, цирконијум-оксид, алуминијум-
оксид, ком бинације керамике и ме тала. 
Међу њима су и тзв. ламинати, па је 
најпре говорио о раду на повећању жи-
лавости ових материјала из слојева који 
имају све ширу примену у поменутим 

индустријама али биотехнологији за 
нове импланте: зубе, кости. Јер, у њих 
могу да се убацују јони, рецимо, сребра 
који убијају бактерије и спречавају 
инфекције ткива изазване неки имплан-
тима до којих антибиотици не могу да 
продру. Управо због ове особине нових 
керамичих материјала расте њихова 
примена у медицини САД и Канаде.

Подсећајући да се својевремено 
и у Бору било доста одмакло, па 
стало, у развоју оптичких влакана и 
стаклокерамике проф. Крстић је казао 
да је то у свету сада велика индустрија, 
али и у тим областима, не само код нас, 
није све наука него има и политике. 
Међутим, он је оптимиста, више него 
раније, да Србија има будућност. То је 
само ствар спољног фактора и, са његове 
тачке гледишта, он ће се променити у 
корист Србије. Зато не треба чекати, 
већ припремати терен, да кад дође 
време можемо да кажемо да смо нешто 
већ урадили, а то ће довести до бржег 
прогреса.

Љ. Алексић

Баш у овој кризи расте тражња за (н)овим материјалима јер сви 
желе да покушају нешто што ће им смањити радну снагу, а донети 
боље производе. Индустријска керамика је област у којој се обрћу 
десетине милијарди долара (компјутери, авиони, аутоиндустрија) 
а Србија има велике шансе у производњи ових материјала јер има 
сировине за њих и треба да се припрема у том правцу – каже наш 
стручњак који већ 25 година ради на Квинс универзитету у Канади 

Недавно је РТБ Бор изнео податке о веома успешној прошлој 
пословној години, као и о неколико претходних. Између осталог, 
РТБ Бор је Народној банци Србије продао око деветсто килограма 
злата, што је увећало златне резерве земље за око 45 милиона 
долара. У данашње време овакво пословање у Србији 
је равно чуду.

Треба указати како је до оваквог успеха дошло. 
Невоље РТБ-а Бор, као и стотине других предузећа, 
почеле су деведесетих година због санкција, блокаде и 
НАТО-бомбардовања. После 2000. године невоље су кул-
минирале кризним штабовима, невероватно лошим 
избором руководства, експертима и проблематичним 
приватизацијама. Илустрације ради, један високи ди-
ректор, од владајуће партије доведен, питао је секре-
тарицу – шта ја треба да радим? Такви директори су 
се мењали, а борски гигант је све више тонуо. Производња бакра је 
доведена на десетак процената некадашње. Распродати су делови 
предузећа у време реструктурирања. Чак и они који чине техно-
лошку целину у производњи бакра, као и све фабрике које су бакар 
прерађивале у финалне производе.

Тадашње општинско руководство и део синдиката били су 
против такве приватизације, а већи део синдикалног руководства 
је био оран за распродају. Велика је срећа за Бор и Србију да су про-
пале приватизације басена Бор, јер би страни купци (без пара) 
вероватно уништили ово предузеће. Аустријски купац је купио 
једну од битних фабрика некадашњег РТБ-а Бор и довео је скоро 
до уништења. Домаћи купац купио је другу фабрику и успешно је 
довео до пропасти. Упропашћавање РТБ-а Бор је неминовно довело 
до веома тешког стања у Бору и Мајданпеку а упропашћавање 
привреде у Тимочкој крајини до колапса Зајечара, Књажевца и Не-
готина. Дошло је до масовног напуштања, пре свега младих из 
целе Тимочке крајине. То је довело, између осталог, до повећаног 

интересовања наших суседа за овај део Србије.
Пре четири године дошло је до преокрета. Влада Србије вратила 

је на чело РТБ-а Бор тим људи који су водили делове овог гиганта 
пре 2000. и који су били грубо отерани. Они су искуством, знањем 

и залагањем зауставили уништавање. Уз помоћ владе 
и добрих цена бакра, овај тим брзо је довео до опо-
равка скоро уништене производње бакра. Уз подршку 
владе, руководство РТБ-а је започело његов препород. 
Купљена је нова рударска опрема, откривена су нова 
рудна налазишта, почела је изградња нове топионице 
и фабрике сумпорне киселине. Захваљујући добрим 
ценама бакра, успешно се отплаћује нова опрема, за-
послени примају добре плате, а град Бор је добио ново 
рухо и многе објекте који су битно побољшали услове 

живљења.
Цене бакра варирају у времену и мудрост вођења оваквих ру-

дарско-металуршких предузећа је да се улаже у развој када су цене 
високе, да би се успешно пословало и када буду пале. Садашња 
улагања у производњу бакра битно ће снизити трошкове 
производње, па ће и онда када (неминовно) цене бакра буду ниже 
бити доброг пословања. Оно што је такође веома важно јесте то 
што је већ формирано младо и стручно руководство које ће преу-
зети вођење предузећа у будућим годинама. 

Из искуства Бора могу се извести многе поуке. Добро би било да 
их сагледају у институцијама владе. За многе гране индустрије је 
већ касно, али нека се бар помогне оним предузећима која су још у 
реструктурирању.

Ђока Стаменковић, дипл. инж. у пензији, 
Бор („Политика”, 29. мај 2013.)

pouke iz rtb-a bor

Владимир Крстић

МЕЂУ 
НАМА

ekspanzija industrijske keramike
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Оснивачка Скупштина Синдиката рудара Србије у Мајданпеку 

Стигла најављена помоћ Синдиката рудара Србије

Синдикат рудара Србије обновио некадашњу добру праксу

МАЈДАНПЕК. – Оснивачка Скуп-
штина Синдиката рудара Србије у Руд-
нику бакра Мајданпек показала је да је 
овај синдикат већ у поступку припреме 
тог скупа постао организација по мери 
сваког шестог радника мајданпечког 
Рудника. 

-Ово је синдикат који се препознаје 
као нови синдикат и нова снага. Људи 
који га воде и даље ће бити на својим 
радним местима, неће имати плаћени 
синдикални додатак, неће користити 
службене аутомобиле, нити ићи на 
далека путовања која финансира 
РТБ Бор - образложио је нову идеју 
Љубиша Миљковић, први човек Син-
диката рудара Србије, на оснивачкој 
Скупштини у Мајданпеку.

 У радном делу оснивачке Скуп-
штине Синдиката рудара Србије 
16 њених чланова одлучило је да 
“први међу једнаким“ буде Синиша 
Шербановић, док је за потпредсед-
ницу изабрана Јагодинка Богдановић. 
Јачање Синдиката рудара биће први за-
датак, а одређени су и људи који ће ко-
ординирати радом подружница.

 -Понуђени програм Синдиката 
рудара Србије је у старту привукао 
више од 150 радника РБМ-а. Међу 
њима најповољније коментаре иза-
зива опредељење да синдикат функ-
ционише без плаћених функционера. 
Позитивно се оцењује и залагање 
за бољи материјални положај и 
услове рада, а посебно то што ће, 

осим на радном месту, бити размо-
трене могућности унапређења услова 
лечења, рехабилитације и рекреације 
- наводи Синиша Шербановић и додаје 
да је у овој фази први задатак јачање 
саме организације, али и “видљиво” 

остваривање основних програмских 
циљева и опредељења.

 Како сазнајемо, до 10. маја Синди-
кат рудара Србије у Мајданпеку имао је 
220 чланова.

 С. В.

РТБ. – Синдикат рудара Србије 
са седиштем у Бору почетком јуна 
послаће 40 својих чланова на бесплатну 
рехабилитацију - лечење у Нишку (Ин-
ститут за рехабилитацију „Нишка 
Бања”) и Соко Бању (Специјалистички 
институт за лечење плућних болести 

„Бањица”). Ова погодност важи и за чла-

нове њихових породица који ће бора-
вак у овим лечилиштима плаћати преко 
платног списка у више месечних рата 
(12 петнаестодневних за Нишку и 16 за 
Соко Бању). Љубиша Миљковић, пред-
седник Синдиката рудара Србије, најпре 
је казао да је ова интересна организација 
радника још приликом регистрације у 
програму понудила и лечење својих чла-
нова.

- Тражили смо од пословодства 
да свако у свом предузећу потпише 
анекс већ потписаних колективних 
уговора којим ће се тачно дефини-
сати чија је то обавеза, ко сноси све 
трошкове лечења и које комисије ће 
одређивати раднике који ће ићи на 
рехабилитацију. То је изазвало велико 
задовољство наших чланова. Трош-
кове сносе зависна предузећа у којима 
су радници запослени, а у сваком 
од њих постоје и комисије. Стога 
почињемо потписивање анекса КУ, 
односно реализацију ове акције. Први 
радници отићиће у Нишку првог, а у 

Соко Бању шестог јуна – истакао је 
Миљковић. 

Наш саговорник је додао да ру-
дарски синдикат, који већ окупља 
близу 3.000 чланова, има термине и 
могућности плаћања до првог септем-
бра. – Покушаћемо да нађемо сред-
ства и могућности да РТБ и његова 

зависна предузећа „испрате” ову 
акцију до краја године. Ово тим пре 
што ћемо настојати да, осим Нишке 
и Соко, у нашу понуду уврстимо и 
Врњачку, Пролом и Гамзиградску 
Бању, јер су здравствене потребе запо-
слених у комбинату бакра различите.

Ј. Станојевић

РБМ. – На најављену прву акцију 
Синдиката рудара Србије није се дуго 
чекало: ради побољшања услова рада за-
послени на површинском копу Рудника 
бакра Мајданпек добили су два теренска 
возила, „уаз“ и „ладу ниву“, које су им 
уступили са Површинског копа „Велики 
Кривељ“ и из Дирекције РББ-а. 

-Ово је само почетак, јер смо 
обећали да ћемо обезбедити још два 
теренска возила за потребе радника 
електро и машинског одржавања - 
каже Љубиша Миљковић, председник 
Синдиката рудара Србије, и подсећа 
да већ могу и у РБМ-у да се спреме за 
лечење запослених којима је оно неоп-
ходно: - Првих 10 радника упутићемо 

већ за који дан - рекао је Миљковић 
наглашавајући да ће у РТБ-у Бор него-
вати дух заједништва карактеристичног 
за рударе.

 - Обезбеђењем ових возила 
показујемо да желимо да у добрим ус-
ловима радимо што боље како би нам 
и производни резултати омогућили 
да на прави начин бринемо о интере-
сима запослених - објашњава Синиша 
Шербановић, председник Синдиката 
рудара у РБМ-у, и истиче да се већ прави 
списак прве групе радника која ће преко 
овог синдиката моћи да оде на лечење.

С. В.

Синиша Шербановић изабран за председника, а Јагодинка 
Богдановић за потпредседницу. – Синдикат рудара неће имати 
плаћене функције

Синдикална

terenska vozila za rudare

za prava i interese rudara

na besplatnu rehabilitaciju 
40 zaposlenih

Синиша Шербановић и Јагодинка Богдановић

Љубиша Миљковић Нишка бања
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РТБ. – Поводом Првог маја - 
Међународног празника рада, ба-
сенски синдикалци дали су своје 
виђење актуелног стања компаније 
и запослених у њој. Подсетивши 
на повод обележавања овог датума 
(у знак сећања на прве радничке 
демонстрације првог маја 1886. у 
Чикагу), Драган Алексић, пред-
седник ЈСО Самосталног синдиката 
РТБ-а, нагласио је да је сада друга 
политика на синдикалној сцени. 

- Синдикати су пре близу 130 
година били уједињени. Сада 
сами радници желе разједињење, 
а већина чак сматра да синди-
кат није ни потребан. Свакако 
да су потребни, као и њихово 
уједињење, пошто само тако 
могу да заштите своје чланове 
и све запослене на одговарајући 
начин. Предстоји нам тежак 
период због изласка РТБ-а из 
реструктурирања. Морамо да се 
припремимо за нешто што „по-
влачи” неизвесност и када је реч 
о даљем опстанку компаније и 
егзистенцији запослених. Зато нам 
је потребно јединство синдиката 
и пословодства, јер ако наступамо 
заједнички и одбацимо оне који 
не желе добро РТБ-у, успећемо да 
задржимо овај ниво. Данас нас до-
бронамерни у Србији гледају као 
предузеће које је успело да се по-
дигне из блата, достигне добар 
стандард и пружи шансу младима 
да остану у Бору. На нама који 
се бавимо синдикалним радом је 
да превазиђемо оне друге који из 
личне користи „поништавају” те 
резултате. А, ако је већина и у 
синдикату и у пословодству за овај 
правац, онда смо на добром путу 

– закључио је челник басенских са-
мосталних. 

Сигурна будућност компаније
Љубиша Миљковић, председ-

ник Синдиката рудара Србије, са 
носталгијом се, као и многи рад-
ници РТБ-а, сетио изузетних успо-
мена везаних за првомајске уранке 
на Борском језеру, али је додао да и 
данас сви који први пут дођу имају 
шта да виде у граду бакра и околини, 
посебно оно што се зове рударски 
туризам (Кафић у јами, стари повр-
шински коп, мини - музеј рударских 
машина у граду). 

-Од 2008. у Бору је урађено 
све што је неопходно за успешан 
рад компаније која запошљава 

5.020 радника – просечна плата 
од 70 хиљада динара, нових 500 
младих радника, школованих и 
обучених за посао који им је по-
верен, комплетно обнављање 
скупе механизације на коповима 
и у јами, редовно плаћање нема-
лих државних дажбина, улагање 
у истраживање нових рудних ле-
жишта, нове технологије, пре 
свега, у топионицу, фабрику 
сумпорне киселине и погон за 
пречишћавање отпадних вода. 
РТБ има сигурну будућност и 
може самостално да опстане на 
тржишту. То му гарантују истра-
жена рудна лежишта и резерве 

„тешке” 1,3 милијарде тона руде, 
односно производња у наред-
них 100 година. Не бојимо се иза-
зова, јер свакодневно испуњавамо 
планирану производњу бакра, 
злата, сребра. Басен ће изаћи 
из реструктурирања са новим 
технологијама, обновљеном 
механизацијом, младим и струч-

ним кадром који је задовољан 
зарадама, а само то компанији 
гарантује дуговечност – поручио 
је Миљковић.

Већа производња – веће 
плате

Јадран Поповић, председник 
Синдикалне организације ТИР-а, 
најпре је истакао да се колективни 
уговор у овом предузећу поштује 
скоро у потпуности. - На недавном 
заједничком састанку са посло-
водством добили смо уверавања 
да ће мале несугласице, као што је 
минимално „закидање” за регрес, 
бити превазиђене. Није згорег 
подсећање да смо у најбољим вре-
менима, када смо давали 150.000 
тона бакра годишње, добијали 
регрес у износу 80 одсто од про-
сека плате у предузећу, а сада 
смо се приближили на 150 про-
цената. Очекујемо да неколико 

стотина радника ТИР-а који су 
стекли један од услова ове године 
и оду у пензију, како бисмо при-
мили младе људе и повећали 
производњу. У односу на ранији 
период, радна и технолошка дис-
циплина, као и заштитна средства 
су на завидном нивоу. Стална кон-
трола коришћења опојних и алко-
холних средства је уродила плодом 
и довела је до смањења броја по-
вреда на раду. То је искључиво 
заслуга синдиката, јер је вршио 
притисак на послодавца да је ос-
новна ствар, пре свега, безбед-
ност и здравље запослених. Плате 
су солидне, могу да буду боље, 

али очекујемо да ће повећање 
производње пратити и њихов раст.

Одбрана колективног 
уговора

Драган Јанкуцић, пред-
седник Синдиката „Независ-
ност” ТИР-а, казао је да ова рад-
ничка организација, социјалним 
дијалогом са послодавцем и пре-
говорима за што бољи колективни 
уговор и његову практичну при-
мену, наставља традицију борбе за 
права радничке класе на савремен и 

цивилизован начин. - Колективни 
уговор је основа која дефинише и 
брани сва права радника - ниједан 
радник не може да буде отпуш-
тен пет година без отпремнине 
од 1.000 евра по години стажа, 
положај радника код будућег 
власника, радно време, прековре-
мени рад, годишњи одмор, регрес, 
јубиларне награде, заштитна 
средства, топли оброк, чак и 
добровољно пензионо и здрав-
ствено осигурање. Највећа улога 
синдиката је да одбрани такав ко-
лективни уговор. Покушавамо да 
акцијама у корист радника под-
стакнемо синдикално надметање 
у борби за чланство. Залажемо се 
за брзи завршетак модернизације 
топионице и изградње нове фа-
брике сумпорне киселине, што 
у крајњој линији значи веће 
искоришћење бакра, јефтинију и 
стабилнију производњу, а тиме и 
редовност исплате зарада уз еко-
лошки чисту радну и животну сре-
дину.

Ј. Станојевић

jedinstvo sindikata 
i poslovodstva

 Д. Алексић: Стигли смо до нивоа када нас добронамерни у Србији 
гледају као предузеће које је успело да се подигне из блата, до-
стигне добар стандард и пружи шансу младима да остану у Бору. 
- Љ. Миљковић: Басен ће изаћи из реструктурирања са новим 
технологијама, обновљеном механизацијом, младим и стручним 
кадром који је задовољан зарадама, а само то компанији гарантује 
дуговечност. – Ј. Поповић: Колективни уговор у ТИР-у поштује се 
скоро у потпуности. – Д. Јанкуцић: Покушавамо да акцијама у ко-
рист радника подстакнемо синдикално надметање у борби за члан-
ство
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Семинар на крузеру “Ривер арт”

МАЈДАНПЕК. - Захваљујући донацијама и улагањима локалне самоуправе, 
Предшколска установа „Марија Мунћан“ у Мајданпеку је опремљена и створени 
су бољи услови за боравак малишана и рад запослених. Сада предстоји уређење 
објекта у Доњем Милановцу и у Капетанској улици. 

-Заменом дуплих улазних врата и поправком степеништа на објекту, чији 
смо власник а користи га Предшколска установа, показујемо друштвену 
одговорност и жељу да у границама могућности помогнемо. Верујемо да 
ће и други желети да помогну стварање повољнијег амбијента за живот у 
граду и у томе ће имати нашу подршку – каже Бранислав Томић, директор 
Рудника бакра Мајданпек. 

Последњих година у Мајданпеку ни у једној области није урађено толико 
колико у области дечје заштите. На главном објекту у Мајданпеку преостало је 
да се још само уради фасада. На објекту у Доњем Милановцу предстоји замена 
столарије, уређење фасаде, опремање јаслица и дворишта установе. Све те 
послове требало би обавити у наредних месец-два како би установа спремно 
дочекала јесен и нове генерације малишана.

МАЈДАНПЕК. - У Мајданпеку је 22.маја пред скоро хиљаду људи организован 
хуманитарни концерт „За Николу“. Неколико бендова и бројне младе звезде естраде 
одржали су тросатни концерт са којег је сав приход намењен четрнаестогодишњем 
Николи Павловићу из Мајданпека за нову фазу лечења матичним ћелијама на 
Тајланду. Прва фаза лечења матичним ћелијама прошлог лета у Кини помогла је 
Николи да одбаци инвалидска колица, а после наредне моћи ће да хода без меди-
цинских помагала – предвиђају стручњаци.

За овај концерт продато је више од 800 улазница. Николино лечење прошле 
године омогућили су Рудник бакра и Општина Мајданпек, као и бројни појединци, 
његови другови  и уметници.  За другу фазу лечења у акцију су се укључили и ко-
лективи попут „Текијанке“, појединци, спортисти и позната имена естраде.

С.В.

poma@e i rbm

koncert za nikolu

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ. - Семинар 
„Одрживи туризам на дестинацијама 
копнених вода“, који су заједнички ор-
ганизовали Министарство финансија и 
привреде Републике Србије и УН - Свет-
ска туристичка организација (UNWTO), 
26. и 27. маја на крузеру „Ривер Арт”, 
учеснике је довео до Доњег Мила-

новца, Ђердапа и Центра за посети-
оце “Лепенски вир”. Семинар је орга-
низован у оквиру 95. седнице Извршног 
савета Светске туристичке организације 
-UNWTO, која је одржана у Београду од 
27. до 29. маја. 

Први дан семинара, чији је циљ 
промоција најбољих примера развоја ту-

ЦРНАЈКА. - У Црнајки, живопис-
ном селу подно Дели Јована, другог 
дана Ускрса, 6. маја, 13. манифестација 
Ускршњи дани фолклора окупила је ан-
самбле из Ниша и општине Мајданпек 
и по два из Украјине и Румуније. Они 
су се надметали у старим заборављеним 
играма и приказали богат културно-за-
бавни програм. 

Манифестацију је отворила 
Јагодинка Богдановић, потпредсед-
ница Синдиката рудара Србије у РБМ-у, 
а учеснике и госте поздравио је Бра-

нислав Томић, директор Рудника бакра 
Мајданпек: - Захваљујем организа-
торима, што као добри домаћини 
већ 13 година успевају да оваквом 
манифестацијом негују нашу баш-
тину и њено богатство чувају од забо-
рава. Учинићемо све да већ наредне 
године, као водећи привредни субјекат 
на подручју општине Мајданпек 
и друштвено одговорна фирма, на 
прави начин помогнемо организацију 
Ускршњих дана фолклора – рекао је 
Томић.

„odr@ivi turizam na destinacijama 
kopnenih voda”

ba[tina otrgnuta od zaborava

Промоција најбољих примера развоја туризма на копненим водама. – 
Скуп као део 95. седнице Извршног савета Светске туристичке организације 
(UNWTO)

У Црнајки одржани 
13. Ускршњи дани фолклора

Опремање предшколских установа

Хуманост

ризма на копненим водама и стратешког 
партнерства које је од изузетног значаја 
за развој туризма на овим подручјима, 
протекао је у знаку увода у тему “Од-
рживи туризам на дестинацијама коп-
нених вода” и панела са примерима 
добре праксе. Учеснике, представнике 
18 земаља, поздравио је Талеб Рифаи, 
генерални секретар UNWTO, указавши 

на изузетан потенцијал који Србија 
има у тој области, док је амбасадор Не-
мачке у Србији Хајнц Вилхелм истакао 
чињеницу да Србија има могућности да 
значајно повећа број туриста. 

Током пловидбе Ђердапском клису-
ром, која је за већину учесника била фас-
цинантна, било је говора о “Стварању 
партнерства за одрживи развој туризма”. 
Коментаришући овај скуп, државни се-
кретар за туризам Горан Петковић 

оценио је да је за његово одржавање из-
абрана најбоља дестинација: 

- Дунав је јединствена река, а 
Ђердап јединствено подручје. Про-
мовишемо спремност да са сусе-
дима, са којима делимо Ђердап, 
заједнички истакнемо овај део и ис-
користимо га као привлачну тури-
стичку атракцију - рекао је Петковић 

и навео да од других учесника овог 
скупа имамо шта да научимо по-
себно у области професионализације и 
комерцијализације програма.

Учесници семинара посетили су 
Центар за посетиоце Лепенски вир, а 
Весна Вандић, директор Туристичке 
организације општине Мајданпек, 
представила им је пројекат Туристичко 
подручје “Лепенски вир”.

С.В. 

С. В.

С. В.
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Нова већина у СО Бор

Промоција „Новог приступа заштите вода у Републици Србији“

После недавне смене председника СО Бор Драгана Жикића, дуж-
ности разрешени и председник Општине Небојша Виденовић, а по 
аутоматизму и његов заменик Жика Голубовић и Општинско веће. 
– Председник СО Бор није изабран јер није било предлога најмање 
трећине одборника. – Званично формирање нове скупштинске 
већине одложено за неку од наредних седница

БОР. – На предлог 12 одборника, 
углавном из редова СНС-а, тајним 
гласањем на 21. седници локалног пар-
ламента Небојша Виденовић (УРС) 
разрешен је дужности председника Оп-
штине Бор. Његовим разрешењем, према 
аутоматизму, престају и функције заме-
ника председника Општине Бор Жике 
Голубовића (ДС) и Општинског већа, 
али они ће обављати своје дужности до 
избора нових функционера локалне са-
моуправе. 

Иницијативу за разрешење Небојше 
Виденовића образложио је одборник 
Српске напредне странке Милинко 
Живковић:

-Као основне разлоге за хитну 
смену актуелног председника оп-
штине Бор наводим следеће: не-
одговорно понашање у вршењу 
функције председника Општине Бор, 
недовољна транспарентност у раду, 
као и недоношење битних аката на 
време у складу са донетим регулати-

вама, а која имају за после-
дицу немогућност примене и 
усклађивања прописа на ло-
калном нивоу - рекао је Ми-
линко Живковић, одбор-
ник Српске напредне странке, 
додајући да су састави одбор-
ничких група у великој мери 
измењени и да тренутна рас-
подела функција не одсликава 
реалан однос снага у Скуп-
штини општине. 

Тако је прекомпоновање 
власти у Бору, започето на 
прошлој седници сменом 
председника Скупштине оп-
штине Бор Драгана Жикића, 
настављено, али не и завр-
шено. Иако је дневним редом 
било предвиђено, није изабран 
председник СО јер није било 
предлога са потписом најмање 
трећине одборника, па су овај 
избор и званично формирање 
нове скупштинске већине одложени за 
неку од наредних седница. 

 Од преосталих тридесет предлога 
одлука одборници СО Бор усвојили 
су 25. Најбурнија расправа вођена је о 
извештајима о раду јавних и јавно ко-
муналних предузећа и јавних уста-
нова, Општинске управе и Јавног пра-
вобранилаштва у 2012. години. Након 
више од два сата расправе одборници су 
усвојили све извештаје, осим извештаја 
о раду Општинског јавног правобрани-
оца.

Међу најважнијим одлукама које 
су одборници усвојили јесу одлуке 
о давању ауто пијаце на повремено 
коришћење за обуку и полагање воз-
ачких испита, Стратегија локалног од-
рживог развоја до 2021. године, о при-
временом прекиду наплате пијачнине 
на Зеленој пијаци у месној заједници 

„Нови центар”, о коришћењу средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине, образовању Комисије за пла-
нове Општине Бор, локалном плану за 
борбу против корупције и о изради ур-
банистичког плана по коме би Бор могао 
да добије још једну јавну аутобуску ста-
ницу. 

Полемику је изазвао и Предлог о 
давању у закуп непокретности у јавој 
својини, који предвиђа да се у закуп на 
30 година издају мотел Злотске пећине, 
рибњак у Злоту и кућа у Улици „Моше 
Пијаде” која сада припада Туристичкој 
организацији Бор. Са образложењем да 
би издавање у закуп ових непокретно-
сти по предложеним условима штетило 
локалној самоуправи, овај предлог је 
одбијен.

 М. Милошевић

БОР. – Један од националних при-
оритета одрживог развоја је и заштита 
вода, хармонизација прописа са европ-
ским законодавством и пуна примена 
тих прописа. У овој области Србију 
чекају велики посао и улагања у при-
мену прописа – истакнуто је, између 
осталог, на борској промоцији „Новог 
приступа заштите вода у Републици 
Србији“.

Област заштите отпадних вода у 
Србији регулишу три уредбе донете пре 
две године. Нови приступ у заштити 
вода од загађивања представили су Ду-
шанка Станојевић, шеф Одсека за за-
штиту вода у Министарству енергетике, 
развоја и заштите животне средине, и 
водећи стручњаци у овој области про-
фесер др Божо Далмација и професор 

др Милена Бечелић Томин.
-Загађивачи, индустрија и јавна 

предузећа, мораће да примењују и 
поштују прописане граничне вред-
ности приоритетних и опасних суп-
станци и веома је важно да то не 
смеју чинити разблаживањем – упо-
зорава Душанка Станојевић. – Гра-
ничне вредности којих нема у уредби, 
а биће их у пракси, прописиваће над-
лежни органи, а све ће контролисати 
надлежне инспекције.

Граничне вредности за приори-
тетне супстанце које загађују воде треба 
донети до 2035. године (индустрија) и 
до 2040. (јавна предузећа). О овим роко-
вима ће се преговарати пре приступања 
Европској унији. Постројења за 
пречишћавање отпадних вода веома 

су скупа, па ће загађивачи аплицирати 
према приступним фондовима ЕУ, а сук-
цесивно ће се обезбеђивати и буџетска 
средства за пројекте у овој области.

-Сваке треће године инспекција 
ће проверавати достизање граничних 

вредности приоритетних и опасних 
супстанци које загађују воду. Онима 
који то не поштују, следе велике казне 
или затварање. За велике загађиваче 
граничне вредности важе – одмах – 
каже Душанка Станојевић.

Бор је девети град у Србији где је 
представљен „Нови приступ заштите 
вода у Републици Србији“ са циљем да 
се позитивни законски прописи у обла-
сти заштите животне средине ускладе 
са законодавством у Европској унији. 
Презентацију у Бору организовали су 
Министарство енергетике, развоја и за-
штите животне средине, Мисија ОЕБС-а 
(Организација за европску безбедност и 
сарадњу) у Србији и Регионална при-
вредна комора Зајечар.

М. Милошевић

uskla\ivawe sa evropskim zakonodavstvom
Загађивачи вода мораће да поштују прописане граничне вредности приоритетних и опасних супстанци и то не смеју чинити разблаживањем. 
– За велике загађиваче граничне вредности важе одмах

smewen predsednik op[tine

Небојша Виденовић
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Атрактиван аеро-скуп на борском аеродрому

БОР. - Сунчан предускршњи дан и 
брујање авионских мотора измамили су 
неколико хиљада Борана на овдашњи 
аеродром да уживају у акробатским ле-
товима петнаестак лаких, спортских 
авиона и једрилице, као и у скоковима 
падобранаца на другом аеро-скупу 

„FLY-IN“. Била је ово прилика да начич-
кани око стајалишта авиона, из хладо-
вине зграде аеродрома, из оближњег шу-
марка, па и кафанског шатора, гледају 
вратоломије пилота седам српских клу-
бова и школа летења, као и приватних 
власника ваздухоплова. Уз авионе из 
Трстеника, Ниша, Београда, Смедерева, 
Костолца, Краљева, Вршца и Зрењанина, 
било је ту и моторних змајева, макета 
авиона. Млађи Борани искористили су и 
прилику да на компјутерским симулато-
рима летења виде како изгледа део обуке 

пилота и на тај начин учествују у овом 
„сусрету виртуелног и реалног летења“. 
Организовао га је „Борски туристички 
центар“ као оператер аеродрома „Бор“, 
а помогли су му Општина Бор, Рударско-
топионичарски Басен, РТВ Бор и друга 
предузећа из Бора и Зајечара. 

Високо оцењујући овај догађај 
Александар Миликић, директор „Бор-
ског туристичког центра“, који је и от-

ворио скуп, рече да је циљ био да се ае-
родром покаже Србији и окружењу. - 
Остварили смо добре контакте са 
људима из авијације који су важни 
не само на просторима Србије, већ 
и Балкана. Дошли су да подрже овај 
аеро-скуп, да виде како изгледа аеро-
дром и да, мимо елабората који ћемо 
добити из сарадње са аеродромом 

„Никола Тесла“, поделимо мишљења 
и искуства, видимо шта нам је по-
требно за даље напредовање. Бор већ 
три-четири године поново улаже у 
развој туризма и он је данас не само 
град у коме се производи бакар, већ 
дестинација која може да понуди као 
мало која у Србији. Наша је обавеза 
да аеродром ставимо у функцију свега 
тога. 

Највећу пажњу Борана привукле су 

акробације пилота-ветерана Миладина 
Стевановића, а посебно његовог уче-
ника Владимира Булата из Зрењанина 
(Аеро-клуб Фалкон) на олдтајмеру. Док 
се стишавао аплауз за његове бравуре на 
борском небу Булат нам је испричао: - 
Ово је „Злин 526Ф“, акробатски авион 
из 70-их година прошлог века. При-
казали смо петљу, негативну петљу, 
ваљак, кубанску осмицу, лежећи лет, 
бришући лет, ковит... На њему летим 
пет година, захтеван је у смислу што 
пилот трпи велика оптерећења, одно-
сно своју тежину помножену од два до 

шест пута у плусу и до три у минусу, 
колико је на овом авиону дозвољено. 
Суштина је у техници пилотирања 
која, као и свака друга, мора да се 
вежба. Али, осећај летења у „злину“ 
је фантастичан! Са њим имам преко 
хиљаду летова. Они трају кратко, 
али су пуни адреналина, не могу да се 
пореде са другим летовима.

Падобранацу Дарку Качавенти 
ово је био, како рече, хиљаду осма-
сто шездесет и неки скок: -Скочили 
смо са 1.500 м и сви се приземили 
тамо где треба. Скочило је девет па-
добранаца из Аеро-клуба Смедерево 
које је дугогодишњи пријатељ Аеро-
клуба Бор. Аеро-скупови су важни 
за Србију која има велику ваздухо-
пловну баштину и културу. Међутим, 
она се лагано гаси, нарочито на 

„периферији“ Србије, зато што је све 
то изузетно скупо. Што више будемо 
имали оваквих манифестација то ћемо 
више имати младог света у ваздухо-
пловству. Србија то заслужује и треба 
да има, поготово 
што је за добијање 
једног спор тског 
падобран ца, коли-
когод да је он тален-
тован, потребно пет 
до десет година.

Борани су имали 
прилику да виде и 
најновији модел 
домаћег авиона 

„сила 450Ц“ који про-
изводи краљевачка 
фабрика „Аероист 
Јуроп“. Њен дирек-
тор Милорад Матић, 
који је лично пилоти-
рао овим лепотаном, с поносом нам је 
казао: - Ово је производ наше, српске, 
фабрике који је пре само недељу дана 
на најпрестижнијем сајму авијације 
добио сертификат немачких вазду-
хопловних власти. Сертификат је 
најрестрктивнији на свету и то је 
први пут да га ико добије са ових про-
стора. Недавно смо склопили уговор 
са Немцима да им за три године испо-
ручимо 27 оваквих летелица. Четири 

смо већ испоручили, за две недеље иде 
пета и мислимо да ћемо за 15 месеци 
испоручити све. Сертификат му може 
отворити врата и другде у свету јер 
су нашем авиону довољне кратке по-

летно-слетне стазе, има велику ре-
зерву снаге, велику путну брзину а 
малу потрошњу и низ других пред-
ности. Борски аеродром дуго није 
коришћен, а то је благо на десетак 
клометара од центра града. Свуда 
у Европи би много тога дали да их 
имају тако близу јер су аеродроми, као 
и луке, основни предуслови за развој 
туризма, економије.

Текст и фото: Љ. Алексић

akrobacije lake 
avijacije

Неколико хиљада Борана уживало је у 
акробацијама лаких и спортских авиона, једрилице, 
у скоковима падобранаца, а они млађи и у 
компјутерској симулацији летења. – А. Миликић: 
Циљ је био да покажемо Србији могућности нашег 
аеродрома у светлу туристичких, али и других 
потенцијала борске општине и источне Србије

Дарко Качавента - скок са 1.500 метара

Владимир Булат је задивио Боране акробацијама на авиону 
из 70-их година прошлог века

Милорад Матић: Немцима смо продали 27 оваквих авиона

Александар Миликић отвара аеромитинг
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Представљен роман “Канџе 2” Марка Видојковића

БОР. – Свашта сам у животу видео, 
али ме је ово заиста импресионирало 
– рекао је, а потом то и записао у Књизи 
утисака, глумац Бранимир Брстина 
док је руку под руку са управницом бео-
градског „Атељеа 212“ Иваном Димић 
разгледао „кафић“ у Јами. Њих двоје 
су, након разговора о успостављању ре-
довне сарадње позоришта из Београда 
са Бором и кафе коју су попили на XI 
јамском хоризонту у друштву рудара, 

прошетали градом са генералним дирек-
тором РТБ-а Благојем Спасковским и, 
не шкртарећи на комплиментима, упу-
тили речи хвале о граду, домаћинима 
(РТБ-у) и свему ономе што су 17. маја 
овде видели. 

-Драго ми је што сам у Бору из 
више разлога. Најпре, што сам видео 
да је град овакав какав је, а ви који 
овде живите најбоље знате колико се 
он разликује данас у односу на време 

од пре неколико година, када је кре-
нула нека врста његовог препорода. 
Зато бих желео и волео, као што смо 
некада сви знали за пругу Београд 

- Бар, да се догоди и културна или 
уметничка пруга Београд – Бор и да 
сва наша уметничка дешавања или 
све уметничке радионице, од ликов-
них, преко примењених до позориш-
них у којима и сам учествујем, на-
праве сталну комуникацију са овим 
градом који, као и наш домаћин 
Благоје Спасковски, показује жељу 
да се такав један напредак оствари. 
Видим то јасно и схватам из разго-
вора са људима које сам овде упознао 
– рекао је Брстина.

И док је он, како је и сам записао 
доле под земљом, у јамском „кафићу“, 

„пресрећан што је био са људима који 
једни другима говоре „Срећно“, управ-
ницу „Атељеа 212“ импресионирао је 
и сам улазак у град због музеја на от-
вореном, зоо-врт. Ипак, најснажнији 
утисак понела је, како је рекла, из Јаме. 

- Управо су посете таквим местима 
ситуације због којих сам срећна 
што сам управница јер, у супрот-
ном, можда никада не бих имала при-
лику да сиђем у рударско окно. Част 
ми је што сам била у Јами, па одатле 
излазим са осећањем дивљења и 
страхопоштовања према најтежем и 
најхрабријем послу којим се човек 
може бавити. Са Благојем Спасков-
ским договорили смо да „Атеље 212“ 
има редован репертоар у Бору, а нама 
је велика част да гостујемо код вас – 
казала је управница Ивана Димић.

Истичући да би свакоме, а не само 
њему, било задовољство да буде домаћин 
оваквим личностима, генерални ди-
ректор РТБ-а рекао је да му је посебно 
драго што гости из света глуме и позо-
ришта, који долазе у градове углавном 
ноћу, јер тада имају наступе и представе, 
могу да виде лепоте Бора дању. 

Г. Тончев Василић

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. - 
Марко Видојковић, аутор бестсе-
лера “Канџе” који је објавио 2004. 
и њиме се прославио (доживео 11 
издања, уз две награде) представио се 
(17. маја) у борској библиотеци својом 
најновијом књигом “Канџе 2 – Дилер 
и смрт”. Објављена је прошле године 
(“Ренде”) и они који готиве овог писца 
млађе генерације (рођен 1975. у Бео-
граду) могли су из прве руке да чују о 
чему пише аутор непосредног и оштрог 
језика који у свом опусу, уз поменута 
два, има још пет романа. Њихови јунаци 
– како рече управница Народне библи-
отеке Весна Тешовић - поприлично 
болно осећају своју (нашу) свакоднев-
ницу која најчешће изазива бес, револт, 
апатију или резигнацију.

Поредећи тематику првог и (н)овог 
романа Видојковић каже да „Канџе 1” 
нису ода протестима 96-97, већ анти-
политичарски роман смештен у проте-
сте против Милошевића, и то баш у ону 
најневинију и најнаивнију групу (чији 
су идеали убрзо продати), а то су били 
студенти Београдског универзитета. - У 
“Канџама 2” општа тема јесте пост-
транзиционо време које нас води све 
дубље у кризу као и остатак конти-
нента, а усудио бих се да кажем и пла-
нете, па каква је ситуација на пла-
нети таква је и књига – објашњава 
писац. - Смрт је свуда око нас, људи 

падају мртви наоколо, а то је зато што 
је велика апатија коју нежно људско 
биће не може да поднесе. Ова књига 
посвећена је свакоме коме је неко 

близак у последње време умро, наро-
чито напрасно.

Наглашавајући да је у “Канџе 2” 
убацио много више маште зато што 
живимо у таквом добу у коме је апатија 
изузетно присутна, Видојковић каже: - 
Хтео сам да ова књига буде све само не 
апатична, тако да је она лудачка. Хтео 
сам да се, кад се заврши читање, а то 
је поента сваке књиге, свако запита 
какав је његов, дођавола, живот и 

шта он треба да уради да време које 
му је преостало на планети, проведе 
што квалитетније да његов живот 
коначно добије смисао. Људи треба 
да, ако је икако могуће, превазиђу 
не само страх од смрти, већ и страх 
од живота који је неправедна борба 
уз пуно цимања, одрицања и муке, 
али која одједном може да почне да 
изгледа и као праведна борба. Јер, 
живот је, ипак, велико чудо...

Оно што је у протестима 90-их било 
нада, у “Канџама 2” је персонификовано 
у тинејџерку Надицу - малу наду да ће 
једног дана бити боље. Јер, једина нада 
су нове генерације, а ми смо народ који 
полако изумире. Надица је прилично 
радикална у свом наступу зато што је 
њен став, став нове генерације, да је 
боље спалити све што лоше функцио-
нише и на тим темељима градити ново. 

- Наравно, тако нешто се неће десити 
пошто су нове генерације саставни део 
глобалног робовласничког система у 
који смо ушли – сматра Видојковић. - 
Можете видети како пролазе те младе 
генерације у западној Европи, где је 
њихова незапосленост огромна, али... 
док год имаш да се вратиш код кеве 
на “суљпа” или на тортиљу, зависи од 
земље, не можеш да имаш ону врсту 

осећаја у желуцу да би све урадио да се 
нешто промени.

Видојковић сматра да је комплетно 
друштво, комплетна западна 
цивилизација у великој кризи  идеала. 
Светски поредак је перфидно направљен, 
а нема пуно паметних младих људи 
који би то мењали. Малобројни леви 
активисти траже идеје у прошлости, 
уместо да нуде нове. Нагомилани бес и 
апатија никако не могу да се каналишу, 
па нам, према Видојковићу, остаје 
само да чекамо, а прве године у којима 
можемо нечему да се надамо биће, 
можда, (луде) двадесете овог века. Ово 
време у коме живимо нема име, па се 
тако и осећамо.

Млади писац не крије да има бројне 
опоненте, али не треба крити ни то да 
књигу „Канџе 2 – Дилер и смрт“ многи 
сматрају његовим најзрелијим рома-
ном. Јер “у њему се на духовит начин 
(и писац је веома поносан на тај хумор) 
преплићу снови, реалност, стварно и не-
стварно, наговештавајући како можда, 
ипак, постоји прилика да будемо бољи 
и срећнији. Само је питање да ли смо 
живи, мртви, будни, дрогирани или 
сањамо.”

Љ. Алексић

umetni^kom prugom beograd-bor

doba velike apatije

Управа „Атељеа 212“ најавила редовно гостовање у Бору

Желео бих и волео, као што смо некада сви знали за пругу Београд 
- Бар, да се догоди и културна или уметничка пруга Београд – Бор 
и да сва наша уметничка дешавања или све уметничке радиони-
це, од ликовних, преко примењених до позоришних у којима и сам 
учествујем, направе сталну комуникацију са овим градом, рекао 
глумац Бранимир Брстина. – Договорили смо се са Благојем Спа-
сковским да „Атеље 212“ има редован репертоар у Бору, а нама је 
част да гостујемо код вас, истакла Ивана Димић 

Пошто живимо у таквом добу хтео сам да ова књига буде све само 
не апатична, тако да је она лудачка. А, поента сваке књиге је да се, 
кад се заврши читање, свако запита какав је, дођавола, његов жи-
вот и шта треба да уради да време које му је преостало на планети 
проживи што боље – каже млади писац непосредног и оштрог језика 
и додаје: Једина нада су нове генерације, а ми смо народ који пола-
ко изумире

Марко Видојковић

Познати глумац у разговору са рударима 400 м под земљом

Бранимир Брстина, Ивана Димић и Благоје Спасковски у шетњи зоо-вртом



Петак, 31. мај 2013. Број 2234, страна 20Традиција

ЗЛОТ. – Све је мање оваца на об-
ронцима Јужног Кучаја и све мање 
домаћина организује бачијање, тради-
ционални начин удруживања и чувања 
стада у планини „од Ђурђевдана до Ми-
тровдана“. Једна од ретких бачија овог 
пролећа на висоравни „Погар-Извор“ 
изнад Злота, на месту где почиње кањон 
Злотске реке, зауставља време и подсећа 
на не тако давне године када су се об-
ронци Јужног Кучаја белели од оваца 
окупљених у неколиоко десетина бачија.

Да се традиција неће лако угасити, 
потврђује најмлађи члан бачије – Милан 
Жункејевић, ученик седмог разреда 
Основне школе „Петар Радовановић“ у 
Злоту. Домаћин бачије је његов деда Ве-
селин Жункејевић који има 28 оваца 
и осам коза. Још десетак домаћина из 
Валакоња, Боговине, Подгорца и Злота 
удружило је овце и козе, па заједничко 
стадо има 120 оваца и тридесетак коза. 

-Волим природу и животиње. Знам 
да музем овце и козе и да сирим 
млеко. Волим лов и имам четири не-
мачка ловна теријера и четири шар-
планинца. Пас је у планини још већи 

пријатељ. Прошле године у ово време 
вукови су напали бачију и заклали 
овцу. Шарпланинци су бранили и од-
бранили стадо. Гледали смо борбу 
вукова и шарпланинаца. И синоћ су 
пси лајали на вукове – прича Милан 
Жункејевић, али место га не држи: 
тера овце и козе у тор, музе, мери млеко, 
бележи ко је колико помузао, надгледа 
док се окреће јагње на ражњу за тради-
ционални заједнички ручак на ливади 
првог дана на бачији...

Ова бачија на висоравни „Погар-
Извор“ живи већ десету годину. Мали 
јубилеј наговештава наставак традиције. 
Вековима се ништа није променило. 
Када се заједничко стадо окупи, свако 
музе своје овце. Млеко се мери старим 
мерама – окама и шојама. Ко има 
највише млека, први остаје на бачији са 
чобанином и сири млеко од целог стада 
све док не скупи на првој мужи одређену 
количину сира. Наслеђује га други 
домаћин по количини млека на првој 
мужи. И тако док се не затвори круг...

Овце на бачији музу се три пута 
дневно. Сваки радни дан је исти. Прва 

мужа је у 4:30 сати, у 7:00 овце одлазе 
на пашу и враћају се у 11:30 на другу 
мужу. Време до 15:00 предвиђено је за 
ручак и одмор, до 18:30 опет за пашу, а 
онда следи трећа мужа и вечера. Чоба-

нин одлази на спавање, а бачијар сири 
млеко. И тако сваки дан...

-У овом крају кајмак се не скида 
пре сирења млека. Добро усољен сир 
ставља се у чабар и тако може да 
траје годину и више дана – објашњава 
домаћица бачије Стана Жункејевић.

-Сир са бачије је квалитетан и 
зато што се прави од велике коли-
чине млека оваца које пасу разнов-
рсну траву на надморској висини од 
700 до 800 метара – додаје Светозар 
Пастроњевић, у Злоту познатији као 
Тоза Цанко, који је традицију бачијања 
наследио од деде и оца и бачијар је више 
од 20 година.

Овако квалитетан сир са ове бачије 
највише се испоручује „Клубу РТБ-а 
Бор“ у Брестовачкој Бањи.

Осим оваца, коза и паса чувара, на 
бачији су и краве, телад, коњи, свиње, 
живина... Краве пасу без чобанина и у 
касну јесен саме сиђу у Злот.

-У планини је занимљиво, али на 
самој бачији живот је помало монотон. 
Зато понекад одлазим у лов, а волим и 
да ловим рукама пастрмке и ракове у 
Микуљској реци. Помажем старијима 
и учим обичаје да наставим традицију 
бачијања – прича Милан Жункејевић. 

И тако у причи, раду и дружењу 
пролази први дан на бачији. После 
заједничког ручка на ливади уз обавезно 
јагње са ражња, домаћини се враћају у 
село свакодневним обавезама. На бачији 
остају само чобанин и први бачијар. На-

редних година биће исто – све док има 
добрих домаћина и оваца на обронцима 
Јужног Кучаја. 

Текст и фото: Милољуб Милошевић 

Обичај са Јужног Кучаја

ba^ija zaustavqa 
vreme

Једна од ретких бачија овог пролећа подсећа на време када су се обронци Јужног 
Кучаја белели од оваца у неколико десетина бачија. – Млади решени да наставе 
традицију удруживања и чувања стада у планини. – Квалитетан сир са бачије за „Клуб 
РТБ-а Бор“ у Брестовачкој Бањи

Деда и унук Веселин и Милан Жункејевић

Заједнички ручак на ливади

Прва мужа на бачији
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Ценовник услуга цркве Свети Ђорђе у Бору

БОР. – Tаман кад смо по-
мислили да ће бити тешко у 
овом броју „Колектива“ кари-
катуром Игора Крстића до-
чарати неки актуелан, а би-
заран догађај у Бору, деман-
товала нас је наша право-
славна црква Свети Ђорђе из-
бацивши на видело ценовник 
услуга за 2013. годину. Он је 
брзином светлости препла-
вио интернет портале, бло-
гове и друштвене мреже, па 
је тако цела Србија за тили 
час сазнала да ћете, рецимо, у 
Бору најјефтиније проћи уко-
лико свештена лица замолите 
за чинодејства у забрањене 
дане?! Шта то тачно значи 
и да ли за 600 динара онда 
можете да радите свашта и у 

време поста, а да вас црква због тога „помилује“ јер сте је 
лепо замолили, нисмо баш сигурни. Оно у шта јесмо, а ценов-
ник је ту као потврда, јесте то да ће најскупље проћи они који 
би да се венчају у цркви јер морају да изброје за то чак седам 
хиљада динара. Не исплати се ни умрети јер опело кошта пет 
и по хиљада динара. 

Нисмо се распитивали какве су цене у другим парохијама јер 
нисмо имали 600 динара за молбу за чинодејства у забрањене 
дане...

Г.Т.В.

'ajd', pomozi bo@e

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО :Београд, канаста, област, карактер, крин, Лаос, 
Столе, сом, санс, сле, Ес, пласт, спорт, цб, али, Акан, Арп, Алиса, ирис, Птуј, 
јаретина, карике, смарагд, пилићар.

ukr[tene re^i

Крста Иванов
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ВОДОРАВНО: 1. Наша престоница, 7. Врста карташке игре, 
14. Предео, подручје, 15. Морална чврстина, доследност, 16. Врста 
цвета, љиљан, 17. Држава у Азији, 19. Име глумца Аранђеловића, 
20. Врста речне рибе, 21. Врста карташке игре, 22. Бродске сао-
нице, 23. Симбол ајнштајнијума, 24. Стог сена, 26. Телесна актив-
ност, 28. Центибар (скр.), 30. Међутим, 31. Народ у Гани, 32. Фран-
цуски вајар, Жан, 35. Име шахисткиње Марић, 37. Дужица у оку, 38. 
Град у Словенији, 39. Јареће месо, 41. Алка, беочуг (мн.), 43. Гради 
камен зелене боје, 44. Одгајивач пилића.

УСПРАВНО: 1. Борба песницама, боксовање, 2. Река у Шпанији, 
3. Планина у Грчкој, боравиште богова, 4. Град у Белгији, 5. Радио 
станица (скр.), 6. Збирка географских карата (мн.), 7. Коњски брзо-
ход, 8. Део хектара, 9. Леђа столице, 10. Учесник догађаја, 11. Део 
намештаја, астал, 12. Младунче краве, 13. Старогрчки бог рата, 
15. Црна птица певачица, 18. Стари Словен, 21. Додатак уз јело, 
22. Славни руски шахиста, Борис, 25. Разорни светлосни сноп, 26. 
Зимски спорт, скијање, 27. Наш глумац, Јосиф („Бољи живот”), 28. 
Славни немачки оптичар, Карл, 29. Наша глумица, Нада, 31. Врста 
папагаја, 33. Део тела код човека, 34. Име француиског писаца 
Лотија, 36. Ирена одмила, 37. Река у Пакистану и Индији, 38. Код, 
уз, 40. Место код Љубљане, 42. Симбол алуминијума.

Карикатура: Игор Крстић
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burme u vi[e boja

Медицински стационар из прве деценије Борског рудника замењен је 
1922. године новом болницом која је имала хируршко и интерно одељење 
(са укупно 36 кревета) и бактериолошку лабораторију. Управник Болнице 
био је др Владимир 
Маљеник, а лекари др 
Чарапов и др Педанов 
(хирург). Као апо-
текар радио је дипл. 
фармацеут Бранислав 
Ковачевић, син првог 
борског лекара.

Године 1934. 
борско здравство је 
доживело још једну 
значајну иновацију. 
Изграђена је нова 
болница, која је имала 50 кревета, амбуланту, апотеку и посебну зграду за 
часне сестре. Укупна површина болничких објеката износила је 13.500 ква-
дратних метара, а њихова вредност је била 2,5 милиона динара. Управник 
болничког комплекса постао је др Георгије Педанов (био је на челу ове здрав-
ствене установе све до пензионисања 1945.), а број извршилаца је достигао 
31: три лекара, десет болничара, три сестре, два лаборанта, по један инстру-
ментариста, економ, магационер, кувар, ложач, водоинсталатер, праља, три 
спољна момка и четири чистачице.

На снимку из старог албума: панорама Бора из тридесетих година про-
шлог века (у првом плану болница и православни храм „Свети Ђорђе”). 

Ј. С. 

Нова болница из 1934. године

САД тестирале беспилотни авион
Беспилотну летелицу величине борбеног авиона САД први пут те-
стирале изнад Атлантика. Нова летелица, која је потпуно само-
стална, користиће се за прикупљање података, надзор и нишањење, 
кажу званичници

Америчко Ратно ваздухопловство је први пут изнад Атлантика тестирало 
беспилотну летелицу кодног назива „X-47Б”, величине борбеног авиона.

Главна предност те летелице је што може да слеће и полеће са носача 
авиона, што значи да ће моћи да буде коришћена широм света, без потребе да 
се тражи дозвола других држава за прелет.

Нова летелица достиже висину од 12.000 метара и долет од 3.400 киломе-
тара, а лети великом брзином, мада мањом од брзине звука.

Званичници Ратне морнарице кажу да ће нову летелицу користити за 
прикупљање података, надзор и нишањење. Од досадашњих беспилотних ле-
телица се разликује не само по величини, већ и по томе што се њом не управља 
са земље. Нова летелица потпуно је самостална - сама се управља по унапред 
припремљеном компјутерском програму лета, али је могуће да јој оператер са 
земље током лета промени задатак.

Беспилотне летелице користи како америчка војска за нападе из ваздуха, 
тако и Централна обавештајна агенција. Највише се користе на граници Авга-
нистана и Пакистана, где су мета талибани. Употреба беспилотних летелица 
на мети критике је у великом броју држава, јер се сматра неетичким начи-
ном ратовања. Употреба таквих летелица често доводи до великих цивилних 
жртава. Организација за заштиту људских права Хјуман рајтс воч тражила је 
забрану развоја и коришћења беспилотних летелица.

 (Сајт РТС-а)

 МАЈДАНПЕК. - Мајданпечки златари понудили су још једну новину – 
вишебојне бурме производене од целог комада злата, а не од лимова како то чине 
поједини произвођачи. 

 -Потпуно новим поступком произвели смо бурме у две и три боје, те тако 
успели да одговоримо захтевима пробирљивих купаца, али и заокружимо 
линију тих тражених производа - каже Милица Јасенски, директор „Златаре 
Мајданпек“.

 Нови производи су прак-
тично већ у продаји у свим 
продавницама „Златаре 
Мајданпек“ по цени која 
је за петнаестак одсто већа 
од устаљене цене бурми. За 
нову сезону најављује се и 
нова колекција производа од 
сребра. 

Из мајсторске радионице 
„Златаре Мајданпек“ појавила 
се и нова колекција накита од 
сребра и злата са тридесетак производа намењених, пре свега, млађим купцима.

 -Овом колекцијом покушавамо да у наше продавнице вратимо млађе 
купце и трудимо се да новим дизајном испунимо њихове захтеве - додаје Саша 
Поповић, руководилац комерцијалног сектора „Златаре Мајданпек“. 

С. В. 

РУДНА ГЛАВА. - У Рудној Глави, највећем селу општине Мајданпек, 25. маја 
одржана је јубиларна 40. Сеоска спортска олимпијада. На најважнијем сеоском 
спортском догађају, који је окупио 800 учесника у 14 екипа из насеља општине 
Мајданпек, победила је екипа домаћина Рудне Главе испред Крша и Црнајке. Није 
учествовала само екипа Лескова јер није имала довољно такмичара за састав екипе 
у десет дисциплина.

С. В. 

Нови производи „Златаре Мајданпек“

40. seoska olimpijada
У слици и речи


