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Пуна подршка Александра Вучића развоју РТБ-а Бор

CiQ – rast privredne
aktivnosti

Александар Вучић: Желимо да се инвестиције наставе, али уложено
мора да се врати кроз профит. Наш циљ је раст привредне активности
и то морамо да остваримо. - Зорана Михајловић: Овај регион заслужује
и економску и еколошку безбедност. Бор може да буде наше злато. Благоје Спасковски: Обећали смо првом потпредседнику Владе да ћемо
урадити онако како је договорено и то што јевтиније може
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Пуна подршка Александра

CiQ – rast

Александар Вучић: Желимо да се инвестиције наставе,
али уложено мора да се врати кроз профит. Наш циљ је
раст привредне активности и
то морамо да остваримо. - Зорана Михајловић: Овај регион
заслужује и економску и еколошку безбедност. Бор може да
буде наше злато. - Благоје Спасковски: Обећали смо првом
потпредседнику Владе да ћемо
урадити онако како је договорено и то што јевтиније може

Држава жели да улаже, али не и да
баца новац. Желимо да се инвестиције
наставе, али уложено мора да се
Посета Александра Вучића Бору изазвала је велику медијску пажњу
врати кроз профит. Морамо мењати
РТБ БОР. – Први потпредсед- јер је он носилац развоја овога краја и Доњи Милановац, и туризам да стање свести и однос према раду. То
ник Владе Србије и министар одбране и Србије. Осим Бора морамо да по- би било више радних места и да се значи да одговорност наших радника
Александар Вучић, министарка енер- дигнемо и Мајданпек, и Прахово, људи не би исељавали из овог краја. мора да буде иста као и радника ино-

Вицепремијер одговара на питања новинара

Министарка енергетике Зорана Михајловић пред новинарима

гетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић и министар
природних ресурса, рударства и просторног планирања Милан Бачевић
посетили су (16. јуна) Рударско-топионичарски басен Бор. После разговора
са менаџментом Басена они су обишли
градилиште нове топионице и фабрике

Мере против крађе
бакра
-Влада Србије предузеће оштре мере
да спречи крађу бакра из РТБ-а Бор.
Бакар не расте на дрвету, зна се где се
производи и купује. Дешавају се невероватне ствари. Имамо неколико откупних центара. Они који краду, узму
ситан новац, али угрожавају животе
других људи. Завешћемо ред и у тој
области законским и подзаконским
актима која ћемо веома брзо донети –
најавио је Александар Вучић.

сумпорне киселине и видели ливење у
старој топионици бакра.
-Успех је што РТБ Бор производи
више ове него прошле године и што
ће идуће производити више него ове.
Држава ће и даље помагати Басен

Рудари дочекали министре
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Вучића развоју РТБ-а Бор

privredne aktivnostI

Зорана Михајловић.
После
успешних
разговора
менаџмента РТБ-а Бор са гостима из
Владе Србије, генерални директор

Излазак из
реструктурирања

Високи гости на градилишту нове топионице

Мора да се штеди
-Имамо раст производње и извоза
у тешким условима, али имамо проблем у недостатку привредне активности. Зато је наш најважнији циљ
подизање привредне активности. Морамо смањити расходну страну буџета
за око 40 милијарди динара и тиме
решити проблем фискалног дефицита. Питамо се зашто нам људи одлазе
са овог подручја. Некада је РТБ Бор
имао 20 хиљада радника, сада има нешто више од пет хиљада, а надам се да
ће у будућности имати и шест хиљада
запослених. Морамо да организујемо
здраву производњу, да профит остане овде, да подигнемо овај крај како
се људи не би исељавали – поручио је
Александар Вучић.

још боље и сигурније радити, поготово после изградње нове топионице,
што Басен Бор све боље послује и што фабрике сумпорне киселине и колексе плате и остале обавезе исплаћују ре- тора. Бор може да буде наше злато.
Овај регион заслужује и економнску
довно:
-Очекујем да ће РТБ Бор убудуће и еколошку безбедност – оценила је

Благоје Спасковски се захвалио Влади на подршци Басену

страних фирми. Не сме да се деси да
српска фирма напусти градилиште
у петак у 15 сати, а да нас у недељу
овде, на градилишту нове топионице и фабрике сумпорне киселине,
дочекају Канађани. Наш циљ је раст

Србија поуздан
партнер
-На овом подручју има значајних налазишта бакра и злата која истражују
иностране фирме. Морамо да штитимо наше национално богатство, али
морамо да будемо и поуздан партнер
свима. Не смемо да угрозимо инвестициона улагања. Ако мењамо услове
који су били на почетку, направићемо
проблем и себи и инвеститорима. Зна
се како национално благо може да
се експлоатише и користи – рекао је
Александар Вучић.

привредне активности и то морамо да
остваримо. За мене је важно да људи
раде, да можемо да се похвалимо
већом индустријском производњом –
нагласио је Александар Вучић.
Министарка енергетике, развоја
и заштите животне средине Зорана
Михајловић изразила је задовољство

Разговори у генералној дирекцији Басена Бор

-Очекујемо да у наредном периоду
РТБ Бор изађе из реструктурирања.
И на том примеру желимо да покажемо како Србија решава своје економске проблеме – рекао је Александар
Вучић. – Желимо да се инвестиције наставе, али мораће да се промени и наш
однос према раду. Српска фирма која
гради топионицу напустила је градилиште у петак у три сата, а данас, у
недељу, градилиште су организовали
и дочекали нас Канађани. То су ствари које морамо да мењамо у Србији:
то је стање свести, жеља за напретком.
-Овде је од 2003. до 2006. године за
12,5 милиона долара продато 15 до 20
фирми које су вределе 368 милиона
евра. Неко је опљачкао овај крај, али
не треба да због тога прекинемо живот,
него да радимо више, а ови што су у
петак напустили градилиште – да видимо зашто су то урадили. Могу да се
љуте колико хоће, али мораће да раде
озбиљније и одговорније.
-Нисмо дошли овде да молимо, већ да видимо како да унапредимо производњу, да помогнемо пословодству Басена да повећа продуктивност, рентабилност и број запослених. Инвестиције морају бити исплативе, да гарантују профит. Не смемо бацати државни новац у бунар јер
грађани Србије вишка новца немају.
Ако не будемо завршавали те приче о реструктурирању и ако све буде
служило само за прикупљање политичких поена – онда то неће донети
озбиљнији резултат за Србију.

Басена Благоје Спасковски је захвалио
што Влада даје пуну подршку развоју
комбината бакра:
-Вицепремијер Александар Вучић
данас је рекао да нам даје максималну
подршку, али да морамо бити носилац
развоја овог региона. Обећали смо
првом потпредседнику Владе да ћемо
урадити онако како је договорено и
то што јевтиније може – рекао је у име
менаџмента Басена Бор генерални директор Благоје Спасковски.
Текст: Милољуб Милошевић
Фото: Љубиша Алексић
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Министри Зорана Михајловић и Милан Бачевић посетили Фабрику мерних инструмената „ЕWГ”

Zamena brojila u skladu sa zakonom
З.
Михајловић:
Заменом
бројила моћи ће, пре свега, да
се управља потрошњом, што
је за нас веома значајно, а
грађани ће имати њихово правилно читање. – А. Обрадовић:
ЕПС је тренутно у процесу
корпоративизације и једно од
решења како да успешно решимо овај проблем лежи у
томе да се стандардизује цео
приступ набавке бројила, тачно дефинишу техничке и пословне потребе за њима, као и
да се набавка уреди на исти начин у свим дистрибуцијама. –
И. Џумић: Наша фабрика, као
и производ, у потпуности су
дело домаћег знања и добили
смо врхунски производ у нашој
класи

„ЕWГ”. – Сваком министру мора
бити задовољство када посети нову
фабрику у којој се нешто производи и у којој се запошљавају људи

Зорана Михајловић

из наше земље. Стога ми је велико
задовољство што смо данас обишли
овакву фабрику где је запослено 52
људи и постоје потенцијали да их
буде много више уколико буде било
више посла. Са друге стране, стра-

тешки посматрано, Србији предстоји
замена већ постојећих бројила. Тако
ће, пре свега, моћи да се управља
потрошњом, што је за нас веома
значајно, а грађани ће имати правилно читање бројила. Верујем да
ће у наредном периоду, онако како то
закон налаже, бити расписани и тендери – казала је Зорана Михајловић,
министарка енергетике, развоја и заштите животне средине, која је заједно
са Миланом Бачевићем, министром
рударства и просторног планирања, 16.
јуна, посетила Фабрику инструмената за
даљинско очитавање струје, воде и гаса
„ЕWГ” у Бору.
У друштву двоје министара био је и
Александар Обрадовић, в. д. генералног директора Елерктропривреде Србије,
који је најпре рекао да је замена бројила
рак-рана овог јавног предузећа већ дужи
низ година. Један од главних разлога за
то јесте што се електродистрибуције на
разне начине довијају да реше тај проблем.
- ЕПС је тренутно у процесу
корпоративизације и једно од решења
како да успешно решимо овај проблем лежи у томе да се стандардизује
цео приступ набавке бројила, тачно
дефинишу техничке и пословне по-

требе за њима у оквиру ЕПС-а и
да се набавка уреди на исти начин
у свим дистрибуцијама. Тиме
бисмо избегли ситуације да се неки
произвођачи фаворизују, док су други
изостављени из тендера на неоправдан начин. Понављам да је решење
корпоративизација, односно један

домаћа производња, ЕПС ће дати свој
максимум тим напорима – нагласио је
Обрадовић.
Ивица Џумић, члан истраживачког тима у „ЕWГ”-у, фабрике капацитета 10.000 бројила месечно, објаснио
је основне развојне предности производа које се огледају у делу производње,
експлоатације уређаја и одржавања готовог производа.
- Можемо да тврдимо да
имамо најквалитетније алате за
производњу уређаја и потпуно формирану продукцију (од кућишта до
најфинијих електронских делова).
Наши уређаји имају најмању
потрошњу на мрежи, највећу
прецизност
и
најједноставнију
комуникацију са центром одакле

Александар Обрадовић

систем набавки. Наравно, у сарадњи
са Владом Републике Србије, чији
је интерес да се што више „подигне”

Ивица Џумић

Капацитет фабрике - 10.000 бројила месечно

иде софтверско очитавање. Следећа
предност је што су наши уређаји модуларни, а то значи да на основном
делу уређаја можемо додати модуле за
комуникацију, реакцију или дејство
у односу на то што се тражи од централног рачунара. Наши инжењери
су најстручнији и са највећим искуством, пошто се наш развојни тим
већ десет година бави овом проблематиком. Наша фабрика, као и производ,
у потпуности су дело домаћег знања.
Пројектовали смо производ, али и
алате и машине за производњу, као
и производне линије и можемо бити
конкуренти са било којим светским
произвођачем када је реч о квалитету уређаја. Тако смо добили врхунски производ у нашој класи који
задовољава све међународне стандарде и има све неопходне сертификате – закључио је Џумић.
Ј. Станојевић

Актуелно
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Министарство финансија и привреде објавило списак највећих српских извозника

RTB u zlatnoj sredini
„РТБ Инвест”, предузеће преко којег РТБ обавља комерцијалне послове са партнерима из иностранства, од јануара до маја ове године извезао
робу вредну 53 милиона евра и нашао се на шестом месту листе 15 највећих српских извозника. – М. Антић: Послујемо са многим земљама
у окружењу, а басенске производе: катодни бакар, бакарну жицу, сребро, плави камен, сумпорну киселину највише купују Чеси, Швајцарци,
Енглези, Турци, Румуни, Бугари, Грци

Мирјана Антић

РТБ. – На листи 15 компанија које
највише доприносе привредном расту
земље и убрајају се у највеће српске
извознике нашао се и Рударско-топионичарски басен Бор, односно „РТБ
Инвест“, предузеће преко којег Басен
претежно обавља комерцијалне послове
са партнерима из иностранства. Списак
је, на основу података Управе царина
за период јануар - мај, објавило Министарство финансија и привреде, а „РТБ
Инвест“ се, са извозом вредним 53 милиона евра, нашао у златној средини, на
шестом месту.

-РТБ Бор и „РТБ Инвест“
имају
комерцијалне
и
финансијске односе уређене
у складу са државним прописима, па због тога, али и
због раније успостављеног
пословног односа и стеченог
међусобног поверења, РТБ
послове набавке и продаје
са ино-партнерима углавном обавља преко „Инвеста“. Послујемо са многим
земљама у окружењу, а басенске производе: катодни
бакар, бакарну жицу, сребро,
плави камен, сумпорну киселину највише купују Чеси,
Швајцарци, Енглези, Турци,
Румуни, Бугари, Грци –
каже заменица генералног директора РТБ-а за економска
питања Мирјана Антић.
Петнаест највећих извозника у Србији, међу којима је
и „РТБ Инвест“, од јануара до
маја ове године извезли су робу
вредну милијарду и 277 милиона евра. Како наводе у Министарству
финансија и привреде, Србија свој привредни раст први пут темељи на расту
извоза који је у првом кварталу 2013. за
24 одсто већи у односу на исти период
прошле године.

Највећи допринос расту извоза
даје аутомобилска индустрија и
компанија „Фијат аутомобили Србија“
из Крагујевца која је на ино-тржиште
извезла аутомобиле и ауто-компоненте
у вредности 498 милиона евра. Следе
„Нафтна индустрија Србије“ са 110 ми-

лиона и пиротски „Тигар“ са извозом
робе вредне 96 милиона евра. Испред
„РТБ Инвеста“ нашли су се још и панчевачка „Петрохемија“ са 87 и вршачки
„Хемофарм“ са извозом од 60 милиона
евра.
Г. Тончев Василић

Александар Љубић о изласку РТБ-а Бор из реструктурирања:

Basen Bor opstaje na tr@i[tu
А. Љубић: “РТБ Бор је школски пример компаније која је радила на себи у претходном периоду и показао је да може сам да послује на тржишту и да редовно измирује све обавезе према радницима и држави.”
БОР. – Гостујући у емисији “Актуелно” ТВ Бор, Александар Љубић,
државни секретар у Министарству
финансија и привреде, истакао је да
Рударско-топионичарски басен Бор
не треба да страхује од изласка из
реструктурирања јер резултати које је до
сада постигао показују да ће комбинат
бакра и убудуће бити носилац развоја
привреде источне Србије.
У Србији има 176 предузећа у
реструктурирању и њихова судбина биће
решена до 30. јуна 2014. године. У Акционом плану Министарства финансија
и привреде ова предузећа сврстана су у
неколико група. Рударско топионичарски басен Бор, рудници угља Ресавица
и поједина предузећа из области војне
индустрије сврстана су у прву групу
јер су од великог стратешког значаја за
Србију и процењено је да могу да опстану на тржишту. У другој групи су
фирме чија ће имовина бити понуђена
купцима без дугова. Трећу групу чине
предузећа у којима је поступак припреме за приватизацију окончан, али је
остала нека имовина и до десетак запослених, па их чека реорганизација или
стечај.
-Велики број предузећа, која су
већ 12 година у реструктурирању, не
обавља никакву економску функцију.
Због тога Србија годишње има, мимо
субвенција, губитак око 750 милиона

долара. То се у годинама које долазе
не може издржати и зато је битно да
се подвуче црта и ствари се назову
правим именом. Опстаће само они
који имају будућност, тржиште и производ - рекао је Александар Љубић,
државни секретар у Министарству
финансија и привреде.
Коментаришући пословање РТБ-а
Бор и оно што га чека после изласка из
реструктурирања, Љубић је истакао да
комбинат бакра има производ, тршиште
и жељу да успешно послује, а тиме и
будућност као носилац развоја Бора и
Тимочке крајине.
-РТБ Бор је школски пример
компаније која је радила на себи у
претходном периоду. Он је више технички у реструктурирању, јер има
дугове који су гомилани деценијама.
Од великог губиташа, какав је био
2004. године, Басен Бор је постао
озбиљна компанија која не прима ни
динар субвенција, измирује своје обавезе за порезе и доприносе, исплаћује
зараде радницима које су на нивоу
или изнад републичког просека и
плаћа утрошене енергенте и струју.
Битно је да се РТБ није ту зауставио, већ је кренуо даље, наравно уз
помоћ државе. Почели смо изградњу
нове топионице и фабрике сумпорне
киселине, најзначајнијег еколошког
пројекта на Балкану. Осим екомонске

Александар Љубић

компоненте и уштеда које ће донети, Љубић, државни секретар у Министарто ће допринети да о Бору престане да ству финансија и привреде, гостујући у
се прича као о црној тачки на карти емисији “Актуелно” ТВ Бор.
М. Милошевић
Србије и Европе – рекао је Александар

Јубилеј
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Bakarna reka od blizu pet
miliona tona
Електролиза обележила 75 година рада

С. Николић: Крајње је време да
се крене у модернизацију Електролизе, што би, пре свега, требало да се огледа у смањењу
ручног рада, а решило би се набавком две машине – једне за
распоређивање анода и катода и друге за прање и паковање
ретура. - Укупно 296 радника Електролизе довољно је да
задовољи тренутно упослене
капацитете погона
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Пре 75 година
на Спасовдан (те далеке 1938. овај
празник је „пао” другог јуна) почела
је да ради електролитичка рафинација
бакра. На овогодишње Вазнесење
Господње (13. јуна) електролизери су
излили јубиларну катоду на којој пише
„4.884.000 тона, РТБ Бор, 75 година
рада Електролизе, 2. јули 2013.”. Слободан Николић, технички руководилац Електролизе, подсетио нас је на

„пао” на 130.000 тона. Саставни делови
Електролизе су и фабрике соли метала
и фотохемикалија (производи ауто-козметику и антифриз), а некада је била и
Фабрика за конфекционирање филмова.
Николић се из прошлости враћа у

Изглед хале са оловним кадама из 1938. године

садашњост и наводи мајски биланс Електролизе - 2.909 тона катодног бакра и 75
тона плавог камена (није било довољно
сировине због попуњавања капацитета
у електролитичкој рафинацији). Златара је привела крају другу овогодишњу
кампању доре-пећи. У Фабрици соли
метала производи се сребро-јодид за познатог купца. Почев од јануара третирају
се отпадне воде из овог погона и сваког

историјат овог погона из којег бакарна
река већ седам и по деценија тече у
свет. Првобитна Електролиза, капацитета 20.000 тона катодног бакра који
никада није достигнут, радила је све
до 1952. када је (седмог јула) пуштена
нова (од 24.000 тона), тако да је укупни
повећан на 38.000 тона. Пошто је Прва
фаза изградње и реконструкције Борског рудника обухватила само рудник

- Осим ситних дорада и преправки,
од 1988. године није учињено ништа
на плану модернизације Електролизе,
па је крајње време за то. Оно би, пре
свега, требало да се огледа у смањењу
ручног рада (распоређивање и
улагање анода и катода, прегледање
и отклањање кратких спојева), што
би се решило набавком две машине
– једне за распоређивање анода и
катода и друге за прање и паковање
ретура. У току је експеримент замене
електролитичких бетонских каца (обложених полипропиленом) кадама
направљеним од ФРП-материјала.
-Ни у Златари од 1969. није било
новина, а тамо би требало заменити
доре-пећ неким од конвертора за
претапање прженца и добијање дореметала. Тиме би се обезбедила непрекидна производња племенитих
метала, као и смањење аерозагађења
које ова пећ изазива. Због све
већих потреба за бакар-сулфатом и
чињенице да смо једини произвођачи
у Србији, у РЈ Регернерацији би требало повећати капацитет за шта већ
постоје идејни пројекти. И у Фабрици соли треба заменити опрему
(атомизер стар 30 година, као и његов

вршњак за сушење селена у Златари).
Имамо доста старе опреме и проблем
је што од произвођача не можермо да
добијемо резервне делове, јер више

Слободан Николић

нису обавезни да их производе и
испоручују. Стога смо приморани да
импровизујемо или нађемо неког ко,
по цртежу или узорку, може да га направи – нагласио је Николић.
На крају је додао да је укупно 296
запослених у Електролизи довољно да
задовоље тренутно упослене капацитете
погона.
Ј. Станојевић

Рекорди
Прве године рада Електролиза је дала 3.243 тоне катодног бакра, 13 килограма злата и 11 килограма сребра. Максимална производња „црвеног” метала забележена је 1988.
(151.035 тона) и 1990. (151.395 тона). За седам и по деценија (до
краја маја) укупно је произвела 4.881.282 тоне катодног бакра,
156,764 тоне злата, 933,263 тоне сребра, 1.559,107 тоне селена,
348 килограма платине, 2.912 килограма паладијума и 30.175
тона бакар-сулфата.

и топионицу, ново осавремењавање
десило се у оквиру Друге фазе (22. септембра 1969. године свечано су пуштене
у рад нова Електролиза и Златара). Из
Златаре је 1976. кренула и продукција
платине и паладијума. Електролиза се
даље развијала тако што је 1981. почела
производња бакра у праху, а 1982. и бакар-сулфата. После реконструкције
старе електролизе (1988.), капацитет
се „попео” на 160.000 тона катода, да
би 2004., када је настао Пометон-ТИР,

месеца добија се четири-пет тона бакра
који се, као хладни материјал, враћа
у Топионицу, али и све бољи параметри (искоришћења која показују да су
смањени губици „црвеног” метала). За
јуни се планира 3.300 тона катода и
120 тона бакар-сулфата. Иако су досад
освајани различити технолошки поступци за прераду племенитих метала
и у фабрици соли, наш саговорник као
„уско грло” у Електролизи издваја застарелу опрему.

Ливење златних полуга

Актуелнo
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Геолози РТБ-а на трагу нових лежишта

Bakarna dolina Ujeve reke
Најдубљом бушотином коју су икада избушили, сада је на 1.630 м, басенски геолози открили највеће орудњење без јалових прослојака дебљине преко 850 м. – И друге две оближње
бушотине од преко 1.000 м пролазе кроз руду (прва 270 м, а друга 227 м), па се може говорити о неколико стотина милиона тона прогнозних резерви са 0,25 одсто бакра. – Завршна
истраживања на Кривељском камену указују на резерве од највише 80 милиона тона са 0,26
одсто бакра. - Повећани садржаји злата на Плунбурији у Мајданпеку

Трајча Тончић
у пределу новог
налазишта

РББ. - У наставку истраживања на локацији
Кривељски камен, у долини Ујеве реке (подножје
Кривељског камена) са три нове бушотине (две
су завршене, на трећој се ради) набушена је нова
минерализација, односно периферија неког новог лежишта. Према речима Трајче Тончића, руководиоца
Сектора за геологију Рудника бакра Бор, све три бушотине су позитивне.
-То су дубоке бушотине, преко километар, а
руда се јавља на 500 до 600 м испод површине –
каже Тончић. - Последња од њих је сада на 1.630
метара и то је најдубља бушотина у историји
РТБ-а (80-их година избушена је једна од 1.403 м
при истраживању „Борске реке“). Ова ће имати
највећи орудњени интервал без јалових прослојака
од 850 метара (са тенденцијом да пређе 1.000 м) и
садржај бакра од 0,24%. У првој од претходне две
бушотине интервал руде је 270 м (а садржај бакра
0,17%), а у другој 227 м (садржај бакра 0,26%). Али,
та бушотина је остала у руди зато што је бушилица
привремено пресељена на Чока Марин. Распоред бушотина указује да се лежиште “пење” према
површини и наредне ће показати његове контуре и
количине. За сада, само на основу ове три, може да
се говори о прогнозним резервама од око 300 милиона тона са 0,25%бакра.
Тончић подсећа и да су истраживања на Кривељском
камену у завршној фази. Ту је избушено 47 истражних бушотина, односно 21.000 м. Према досадашњим
сагледавањима прогнозне резерве - које ће до Нове

године највероватније бити оверене - износе 75 милиона тона. Остало је да се доистражи још пет милиона
тона, што значи да су максималне резерве око 80 милиона тона са просечним садржајем бакра од 0,26%.
Педесет до шездесет милиона тона руде имаће просечан садржај 0,28 до 0,30 одсто бакра, а остатак испод
0,25 %. Треба да се ураде још три-четири бушотине,
значи неких 1.500 метара. Засад се то не може јер су
три бушилице у Мајданпеку. Једном се истражује простор између Северног и Јужног ревира, док су две на
Чока Марину.
„Мустанг“-бушилица је у Мајданпеку такође
набушила нову зону између Северног и Јужног
ревира. Та зона раније није истраживана, односно нису
постојали технички услови за бушење косих бушотина.
Сада су урађене две такве, једна од 228 м а друга од
280 м, и обе су позитивне. Буши се на брду Плунбурија
(десно од Андезитског прста) одмах изнад моста на
регионалном путу Мајданпек – Кучево, тако да ће
се тамошње резерве сигурно повећати. - Бушотине
су целом дубином у руди и, што је најважније,
ту имамо повећан садржај злата – задовољан је
Тончић. - У једној се злато јавља у интервалу од
60 м са садржајем од три грама по тони, а има и
пет грама сребра по тони. У том интервалу од 60 м
постоји зона од 15 м са чак 14 грама злата и седам
грама сребра по тони, на само 80 метара од нивоа
пута, тако да с нестрпљењем очекујемо резултате
бушотина које планирамо према северу.
Од нашег саговорника сазнајемо да је у завршној
фази и прибављање сагласности од надлежног министарства за ново истражно поље код Књажевца.
То је истражни простор Минићево – Ново Корито
од 100 квадратних километара. Чека се само сагласност Завода за заштиту природе Србије, остало је све
прибављено, пројекат и документација су урађени, и
чим се добије та сагласност шаље се ресорном министарству. - Највероватније до краја јула добићемо
решење за почетак истраживања на новом пољу
где очекујемо позитивне резултате у наредне три

године. Тај простор је врло мало истражен, али теренске проспекције, анализа снимака и разних приручних података наговештавају да ту може бити
значајних лежишта олова, бакра, цинка, злата, а
у једној зони постоје шансе и за проналажење лежишта угља - каже Тончић.
Љ. Алексић

Моћним бушилицама до новог лежишта

Презентација географских информационих система

Za vi[i stepen upravqawa proizvodwom bakra

Географски информациони системи могу имати примену у Рударско-топионичарском басену Бор ради вишег степена управљања у производњи
бакра. – ГИС систем омогућава и праћење развојних и инвестиционих програма и бољу заштиту животне средине
географских информационих система
у широкој примени у многим јавним
предузећима, институцијама и фирмама
које се у пословању користе просторноинформационим подацима. Таквих корисника услуга „ГДи – ГИСДАТА“ само
у Србији и Црној Гори има више од 200.
-Наша технологија и софтвери
примењиви су у скоро свим областима рада од локалних самоуправа
до институција које имају везе са просторном компонентом и све је више

Александар Ћилерџић

РББ. – Шта су географски информациони системи (ГИС) и какву примену
могу имати у Рударско-топионичарском
басену Бор – објаснили су стручњаци
београдске фирме „ГДи – ГИСДАТА“
на презентацији одржаној у Рудницима бакра Бор. Истакнуто је да су софтвери овог лидера у региону у области

компанија и институција, не само у
региону, које прате европске трендове
у овој области – истакао је консултант
за пословна решења у „ГДи – ГИСДАТА“
Александар Ћилерџић.
За запослене у Рударско-топионичарском басену Бор овај систем је важан,
пре свега, за праћење развојних и инвестиционих активности у производњи
бакра и заштити животне средине.
-ГИС систем може да има примену у
РТБ-у ради вишег степена управљања

производњом бакра, а у РББ-у може да
се примењује у геодезији, геолошким
истраживањима, експропријацији,
заштити животне средине... Посебно
је
важно
ажурирање
експропријације због примене Закона
о експропријацији. У РТБ-у је веома
важно праћење развојних и инвестиционих програма, па се надамо да ће
географски информациони системи
по фазама наћи примену и у Басену –
каже Димча Јенић, директор за развој
РТБ-а Бор.
Пракса је показала да је у свету 80
до 90 одсто донетих одлука у вези са
просторним подацима. Зато је примена
ГИС система веома важна за доношење
правовремених и квалитетних одлука.
Софтвери „Гди – ГИСДАТА“ имају
геобазе података, геовизуелизацију
и геопроцесуирање, што омогућава
прикупљање, чување, приказивање
и анализу података – истакнуто је на
презентацији географских информационих система.
М. Милошевић

Рударство РББ
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Директор Рудника бакра Бор о шестомесечној производњи:

„KriveQu” i daQe najve]a pa@Wa

РББ. – Не могу да будем
незадовољан јер је овогодишња шестомесечна производња 20 одсто боља
од лањске. „Море“ ствари смо урадили, али много тога и даље треба поправити, побољшати. Генерално, ре-

Живорад Петровић

зултати нису лоши. Овако полугодиште
оцењује први човек Рудника бакра Бор
Живорад Петровић уз напомену да сву
пажњу и највише енергије усмерава ка
кривељском копу и флотацији јер су те
две целине и даље носиоци производње
не само у РББ-у, већ у целом холдингу.
-Борски рудници бакра дали су за
шест месеци таман колико је минуле
године остварено за седам месеци.
Тридесет одсто више руде и сувог
концентрата, а двадесет процената
више бакра у концентрату јесте резултат којим не можемо да будемо
незадовољни с обзиром на услове у
којима се производња одвија. Када
то кажем мислим на то да је, рецимо,
у кривељској флотацији прерада
ове године рекордна, да дневно достиже некада и 31 хиљаду тона руде,
а да се паралелно у том погону ужур-

Борски рудници бакра дали су за шест месеци таман
колико је минуле године остварено за седам. - Тридесет
одсто више руде и сувог концентрата, а двадесет
процената више бакра у концентрату јесте резултат
којим не можемо да будемо незадовољни с обзиром на
услове у којима се производња одвија, каже Живорад
Петровић
бано приводи крају реконструкција.
Сигуран сам, зато, када крајем августа завршимо реконструкцију
постројења и уведемо аутоматику,
да ће месечна прерада премашити
950 хиљада тона. Ради се пуним капацитетом и када почетком наредног месеца санирамо чело млина
38/30, прерађиваћемо и више – тврди
Петровић.
Оно што предстоји јесте „подизање“
искоришћења у борској флотацији и
притезање „Церова“ у електромашин-

ском делу. Јер, како каже, тамо се данас
прерађује 300 до 320 тона руде на сат, а
уградњом још једне дробилице ХП5 часовни капацитет биће повећан на 350 тона.
-Откад сам дошао на ово место,
пре тачно шест месеци, инсистирам на превентивном планском
одржавању. Комплетан менаџерски
тим је зато стално на терену, обилазимо свакодневно све погоне и на
лицу места решавамо евентуалне
проблеме. Доста смо урадили у делу
електромашинског одржавања и зато

се, поред осталог, на овај шестомесечни резултат није одразило то што,
рецимо, више немамо експлоатацију
богатог јамског рудног тела „Т“
одакле смо прошле године добијали
знатне количине бакра и племенитих
метала месечно. Штавише, укупна
производња боља је од лањске за
преко две хиљаде тона бакра у концентрату – каже директор Рудника
бакра Бор.
Г. Тончев Василић

Рудари током јуна добро радили у Крвељу и на Церову

Stabilno na kopovima

Коп „Кривељ“ ће дати планираних 920.000 тона
руде и до 2.300 тона бакра у њој и наставити замах у
раскривању које је на „Церову“ преко, а руда веома
близу плана. – Нешто слабији просечни садржај
метала у руди омета настојања рудара да се похвале
и циљаним количинама бакра. – У јулу очекују нови
„комацу“-багер кашике 15 кубика

Видоје Адамовић, управник Копа, на радилишту

КОП КРИВЕЉ. – Након рекордних
940.000 тона руде у мају, за 23 дана јуна
на површинском копу „Велики Кривељ“
откопане су планиране количине руде,
док је јаловина на 83 процента. Дато је
1.611 тона бакра у руди, пошто је просечан садржај 0,253 одсто. То је мало
испод плана који „рачуна“ на садржај
метала од 0,273 одсто. Комбинујући
испоруку богатије руде са дна копа и
оне сиромашније из тзв. скраћеног четвртог захвата, управник копа Видоје

Адамовић се нада да ће до краја месеца
остварити просечан садржај од 0,26
одсто и тако побољшати месечни биланс.
-Са таквим просечним садржајем
метала реално је да до краја месеца,
у планираних 920.000 тона руде дамо
2.200 до 2.300 тона бакра, а план је
2.436 тона – каже Адамовић. – Што
се тиче јаловине, очекујемо 1,8 милиона тона (планирано 2,1 милиона тона), а главни разлог овомесечном заостајању у раскривању је

багер „PH3“ који смо морали да подвргнемо десетодневном мини-ремонту
(заустављен је 15. јуна). Све остало је
добро ишло, мада се на дну копа после
обилнијих киша боримо са водом, а
сада уклањамо муљ. Али, настојимо
да дамо што више бакра и могу да
кажем да ћемо у томе скоро успети.
План је напрегнут, сачињен је тако
да се у њему рачуна на све машине,
али пошто је поменути багер морао
на ремонт бићу задовољан ако оства-

римо просечни садржај 0,26% и испоручимо 2.300 тона бакра у руди.
У коначном четвртом захвату
кривељског копа се добро напредује,
кречњачко брдо нестаје великом брзином и наредног месеца машине силазе
на 410. етажу. - Очекујемо да нам до
краја јула стигне нови „комацу“ багер
запремине кашике 15 кубика, па ћемо
давати више јаловине и до краја
године анулирати сва заостајања у
раскривању – каже управник. - Јер, то
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Рударство РББ

Кривељски флотери раде и граде

PostavQena i tre]a linija

Њеним пуштањем у рад
до краја јуна окончава се
грађевинско-машински
део
реконструкције и активности
усмеравају на аутоматизацију
процеса. – Са три нове линије
биће далеко лакше остварење
обимних планова – каже управник Саша Милић – и наводи да су флотери од почетка
године, упркос радовима на
модернизацији погона, сваког месеца (изузев фебруара)
прерађивали преко милион
тона руде са кривељског и копа
„Церово“

Трећа нова линија (у средини)

ФЛОТАЦИЈА
„ВЕЛИКИ
КРИВЕЉ“. – У огромној хали
кривељске флотације тутњи свих седам
млинова. Двадесет први дан је јуна,
план обиман, машине се све више греју
од велике жеге. Мора се и производити,
а и напредовати у реконструкцији овог
одувек репрезентативног погона Руд-

до краја месеца требало би да дамо до
2.000 тона бакра у концентрату. Почетком јуна имали смо неке застоје
због проблема са пулповодом и редукторима у флотацији, а ових дана
и врућина узима свој данак – машине
се прегрејавају. Планови су обимни,
али близу смо њихових остварења –

Последње провере пред старт

ника бакра Бор. Кривељски флотери,
заједно са извођачима радова одмичу
и у томе. Управо је постављена и трећа
линија великих флотационих машина
за основно флотирање (запремине 100
кубика) у којима ће се прерађивати руда
са другог пара великих млинова. Како
нам рече управник Саша Милић старт
ове линије очекује се до краја јуна, а
онда ће се лакше дисати.
-Ако прођемо без неких изненађења
ћемо моћи ако два нова багера раде
само на јаловини. Ми смо већ ухватили залет. Од неких 1,3 милиона
тона почетком године, повећали смо
на милион и по, а јун ћемо, надам се,
завршити са 1,8 милиона. Полако
идемо ка два милиона тона, што је
месечна количина испод које не би
ваљало да будемо ако желимо плански да развијамо коп.
Током неколико тропских дана у
јуну цистерне су радиле и поливањем
путева спречиле подизање велике прашине. Клима-уређаји на новим машинама – бушилицама, багерима и камионима – били су на првој проби и они
код којих су уочени проблеми одмах
су решени тако да се спремно чекају
летњи месеци. Коп има 20 камиона,
од којих је у просеку 17 стално у раду,

каже Милић и додаје да ће бити много
лакше када се за који дан пусти и ова
трећа линија за основно флотирање руде
са друге млинске секције. - Линија је
већ постављена и вероватно ће стартовати 26. јуна када се очекује долазак стручњака компаније „Мецо Минералс“ да „превежу“ електронику.
Кад се то заврши, онда нам остају
послови на аутоматизацији процеса
у делу флотације за прераду руде са

прошлом месецу када смо прерадили
930.000 тона са кривељског и 200.000
са копа „Церово“. То је 1,1 милион
тона руде из које су добијене 2.233
тоне бакра и знатна количина злата у
концентрату. Према мојим сазнањима,
то је сигурно рекорд у преради,
односно флотирању, а мислим да је и у
количини бакра која је дата. Оволике,
милионске, количине руде са ова два
копа прерађујемо од почетка године
(изузев фебруара када је прерађено
940.00 т).

кривељског копа, док би изградња
нове линије за (нешто другачију)
руду са „Церова“ требало да почне за
два-три месеца, односно чим стигну
машине.
Према речима нашег саговорника
средином месеца стизала је руда нешто
слабијег
садржаја
бакра, па је мало
„пало“ искоришћење,
али се сада „враћају“
и
садржај,
и
искоришћење, па би на
крају месеца требало
да буду веома близу
плана. Што се тиче
количина
прерађене
руде, план ће се, према
Милићу,
остварити
када је у питању руда
са кривељског копа, док
се за ону са „Церова“ то
Саша Милић, управник Флотације
тешко може очекивати,
пошто до краја јуна
Већ месец дана у кругу флотације
тамо треба да се обаве ремонти дроби- жубори и велика фонтана. Она је
лица и млинова. Одлагање јаловине изграђена кад и флотација, али већ петиде својим током, бране се подижу наестак година не ради. Минималним
по одређеној динамици, али су запо- средствима и сопственим радом флочети пројекти и припремни радови за тери су је оспобили и она је ових дана
проширење јаловишта како би рудник прави бисер у сивилу овог рударског
могао несметано да ради.
погона. Биће то још више када се оконча
-У преради кривељске руде овог његова већ одмакла реконструкција.
месеца би требало да достигнемо „Желимо да буде чисто, лепо и нама и
870.000 тона, а са „Церова“ око 180.000 онима који дођу да нас посете“ – каже
т – процењује Милић. - Не могу а да не задовољно управник Саша Милић.
поменем изузетно добре резултате у
Љ. Алексић

На дну копа је богатија руда, али је и чешћа борба са водом

на колико се и рачуна за испуњењење
плана.
На копу „Церово“ откоп руде је
само три-четири одсто испод планираног због проблема у флотацији. Рудари
испуњавају своје обавезе и чим се отпразни склад они га допуне. Уклоњено
је 28 процената више јаловине него што
је планирано и Адамовић очекује да се
тај тренд оџи до краја месеца. - И на
Церову је садржај бакра у руди нешто
мањи од планираног – каже он - али
ту се не може учинити много. То су
ободне партије лежишта и оно на шта
се наиђе то је то. Средњи садржај је
око 0,2% бакра, а планиран је 0,23%.
Бушлица, багер и камиони су у добром
стању.
Љ. Алексић

Рударство РБМ
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У флотацији РБМ-а при крају ремонт десете секције

Uslov za ve]u proizvodwu
Десета секција са капацитетом прераде од 150 тона по часу
омогућиће да се трећа и четврта секција ослободе за руду са Чока
Марина и створе услови за прераду шест милиона тона „суве руде“
годишње

РБМ. - У флотацији Рудника бакра
Мајданпек при крају је ремонт десете
секције који ће, према првим проценама,
коштати милион и по долара. Завршетак радова очекује се у јулу, па ће прерадом 150 тона на сат капацитет млинских секција бити већи, а трећа и четврта секција биће слободне за прераду
руде са Чока Марина. Тиме се стварају
услови за прераду шест милиона тона
„суве руде“ годишње.
Ремонт десете секције, која није
радила десетак година, обављају рад-

ници Рудника бакра Мајданпек.
Најобимнији део ремонта је сервис
млина са шипкама и млина са куглама,
где се осим електромашинских изводе и
грађевински радови на санацији темеља
погонских група млинова. У току је
сервис оба редуктора. Набављени су
нови погонски зупчаници и извршена
машинска дорада оба гоњена зупчаника.
Остаје да се комплетирају хидроциклони и хидроциклонске пумпе у другој
половини јула.
- Млински електромотори су сер-

висирани. У току је замена комплетне
електроинсталације, поставља се
нова контролна табла. Уводимо и савремени мониторинг. Боља контрола и
правовремена сигнализација евентуалних одступања и кварова спречиће
нежељена дешавања и хаварије – каже
Братислав Благојевић, руководилац
машинске припреме у Флотацији.
Дејан Вагнер, помоћник директора РБМ-а за инвестиције, истиче
да се радом десете секције омогућава
издвајање треће и четврте млинске секције за прераду руде са Чока
Марина, а да се укупан капацитет прераде Флотације подиже и кроз ремонт
и реконструкцију дробљења: - Ремонт
ситаре ће омогућити снижење гранулата издробљене руде са садашњих
25-30 на око 20 милиметара. Ово је

мера која ће да стабилизује капацитет млинских секција осам, девет
и десет на 140 до 150 тона по часу.
Након тога уследиће озбиљнија
реконструкција дробљења у сарадњи
са стручњацима „METSO Mineralsa“.
Та реконструкција омогућиће додатно
снижење гранулата на само 16 милиметара и подићи капацитет споменутих млинских секција на 160 до 170
тона по часу. Тада ће се показати да
ли ће годишњи ниво прераде од шест
милиона тона руде моћи да се обави са
пет млинских секција или ће морати
да се ангажује и шеста секција.
Такође, биће јаснији концепт евентуалног повећања капацитета прераде
на 8,5 милиона тона руде годишње.
С. Вукашиновић

У Руднику бакра Мајданпек

DrobQeWe spremno za vi[e rude
Постројења попут ситаре и новог склада, која дуго нису радила,
спремна за очекивано већу производњу са површинског копа. Сопственим снагама све очишћено, оспособљена опрема, покренуте
линије
РБМ. - У погону Дробљење Рудника
бакра Мајданпек, уз редовне обавезе у
производњи, запослени припремају
отворени склад, ситару и примарно
дробљење за већу производњу наредних
месеци и година.
-У току је пробни рад ситаре, транспортери су пуштени у рад, а радимо
и на отпрашивању – каже Чедомир
Марковић, инжењер електроодржавања
на Дробљењу, а Саша Стиклић, руководилац производње Дробљења и ТС,
додаје: - Испробане су две линије,
остале су још две, сада треба да се
среде сита и сипке и моћи ће да се
ради пуним капацитетом. Постројење
за туцаник већ функционише без
тешкоћа.
Отворени склад, битан као мост у
производњи између површинског копа
и флотације, већ од наредног месеца

могао би да проради: - Оспособљавање
отвореног складишта руде почело је
пражњењем нагомиланог материјала
изнад склада, остало је да се одради
електроника, оспособи звездасти додавач, а трака „6 А прим“ је пуштена
у рад – објашњава Чедомир Марковић
истичући да су све урадили радници
Дробљења, рударске струке и електромашинског одржавања. - За који
дан очекујемо недостајуће делове и
материјал и све би требало да буде
завршено до 10. јула.
Са отвореним складом и залихама
руде, евентуални застој на копу не би
аутоматски зауставио флотацију, па се
тако обезбеђује сигурност у производњи
и, упоредо, припрема пресељење дробилице са Северног ревира да би се ослободило још око два милиона тона руде
и обезбедила редовна производња: -

Припремљено је постоље примарне
дробилице, све очишћено, спремно за
анкере постоља дробилице која би са
друге фазе требало да буде пресељена
ускоро - каже Јагодинка Богдановић,
технички руководилац Дробљења. –
Наши радници су уз помоћ „уговораца“, очистили гомилу материјала,
бункере, припремили додавач 4а, за-

менили опруге, тако да ће примарно
дробљење ускоро моћи да функционише.
Како је најтежи и највећи део
посла завршен, погон Дробљења
је све спремнији за планирану већу
производњу која се очекује ускоро са
првим већим количинама руде.
С. В.

Нова помоћна механизација у РБМ-у

grejder za boqe puteve
Уз два булдозера, „комацу“ грејдер ће помоћи да се подигне квалитет рударских саобраћајница и смање кварови на тешким возилима. – Машина вредна 45 милиона динара треће је овогодишње појачање помоћне механизације у РБМ-у
РБМ. - У Руднику бакра
Мајданпек завршена је монтажа новог
„комацу“грејдера. После два булдозера то је треће појачање помоћне
механизације која је већ неколико година
најосетљивија тачка у производњи Рудника бакра Мајданпек.
-После два булдозера, који су
последњих месеци помогли сређивању
рударских путева, набавили смо и
грејдер који ће побољшати квалитет рударских саобраћајница - каже
Небојша Стојановић, заменик директора РБМ-а. - Очекујемо да ће бити
неупоредиво мање кварова на траповима тешких возила и да ћемо
смањити потрошњу гума и лежајева.

-Мотор овог највећег „комацу“
грејдера има 280 коњских снага.
Са првом таквом машином у Бору
нисмо имали никаквих проблема, па
верујемо да нећемо имати ни са овом
у Мајданпеку. Њена расположивост
је добра, управљање лако, кабина
је комфорна, али због много хидраулике потребно је да њом управљају
искуснији руковаоци – каже сервисер
„Теикома“ Дејан Ђорђевић.
Монтажу новог грејдера, вредног 45
милиона динара, обавили су сервисери
„Теикома“ уз помоћ запослених у Руднику бакра Мајданпек.
С. В.
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Припреме РБМ-а за економичнији рад

„Centralno rudno telo” obezbe\uje proizvodWu

Бранислав Томић

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
у току су значајне активности да би се
наредних година радило економичније.
Раскривање „Андезитског прста“ обав
ља се према плану, па се очекује да се до
руде дође већ у септембру. До почетка

експлоатације на „Андезитском прсту“
континуитет производње обезбеђује
„Централно рудно тело“ са око три милиона тона руде.
–Припремили смо пресељење примарне дробилице, побринули се да све
траке функционишу, увелико радимо
на ревитализацији ситаре са дробилишним постројењем и покренули
смо ремонт ролни у погону ПУС-а.
Припремили смо и премештање додавача са фазе 4 на фазу 3 када за то
буде време, а у завршној фази је и
избор најбоље понуде за одводњавање
„Јужног ревира“ које ћемо радити
у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне
средине. Обавили смо и припремне
радове на траси преко „Партизанског пута“, оспособили део погона
„Дробљење“ за израду туцаника да

На „Централном рудном телу“ у Руднику бакра Мајданпек
ослобођено радилиште са око три милиона тона руде. – На „Андезитском прсту“ до руде можда већ у септембру. – Капацитет прераде
у Флотацији увећан за половину уз мањи утрошак струје
бисмо имали боље рударске путеве,
али и уштеде на изградњи нове деонице „Партизанског пута“ јер је на
њој вредност туцаника за насипавање
66 милиона динара – каже директор
РБМ-а Бранислав Томић.
У току је и ревитализација опреме у
мајданпечкој Флотацији.
-Радимо на десетој секцији и
већ смо успели да капацитет прераде увећамо за око 50 одсто и истовремено значајно смањимо утрошак електричне енергије по тони
бакра у концентрату. У току је и
санација згушњивача како бисмо ископану руду искористили на најбољи

Санација „Транспортног система“ у РБМ-у

Uslov za otvarawe „Ju@nog revira”
РБМ. - За активирање „Јужног
ревира“ у Руднику бакра Мајданпек
неопходно је да се покрене „Транспортни систем 1“ зато што нас више
од 90 одсто раскривке (62 милиона
тона), која се уклања тим путем, дели
до прве руде - објашњава значај задатка
Светомир Мустецић из тима за развој
РТБ-а Бор.
Транспортни систем у Руднику
бакра Мајданпек радио је од 1984.
до 2000. године када је због четири
хаварије, које су се догодиле за само
шест месеци, највећи део постао
неупотребљив. Најтежа хаварија био је
пожар у доњем делу тунела када је изгорела трака, оштећени конструкција и
свод тунела, уништена комплетна електро опрема и причињена штета три милиона марака.
У светлу нових производних задатака, активирање „Фазе 1“ и санација и
ревитализација „Транспортног система“
постали су предуслов за остварење планова. Чекајући на одговарајућу пројектну
документацију за радове у самом тунелу,
у Руднику бакра Мајданпек не седе

Закаснила најављена испорука резервних делова из
гаранцијског рока. – На Централном рудном телу тешкоће
због муља и обилних падавина
РБМ. - Производња Рудника бакра
Мајданпек у мају је износила 604 тоне
бакра у концентрату. Јунска ће бити
нешто мања, што је директна последица временских неприлика и мањег
садржаја бакра у руди – каже Бранислав Томић, директор РБМ-а, о производном учинку за 25 дана јуна.
Неповољни временски услови
(киша у првој декади јуна) утицали су
на откопавање руде будући да се на Централном рудном телу Северног ревира
мајданпечки рудари боре са великим наслагама муља, што не може да буде без
последица на учинак. Уз то, отежани
услови откопавања, велике транспортне дужине под успоном и мање тешких
возила учинили су да неколико дана пре
истека јуна остварење на руди буде 83,
на јаловини 57, а на укупним ископинама само 61 одсто.

скрштених руку, већ бројне послове раде
у сопственој режији штедећи десетине
хиљада евра.
-Тунел на „Фази 1“ је жила куцавица транспортног система у РБМ-у,
па је након рашчишћавања последица хаварије, која се догодила
пре 13 година, део послова преузело
Одржавање РБМ-а. Велики део послова је завршен, додавач 1 је у потпу-

ности спреман за рад, други додавач
је очишћен, покренут, замена ролни
и чланака се очекује, тако да то неће
морати да ради неко други. Тако је
РБМ уштедео више десетина хиљада
евра – објашњава Душан Петровић
наводећи да тај посао раде људи ангажовани на по месец дана и предвођени искусним Славишом Милићем, чланом
екипе која је монтирала некадашњи

начин – каже заменик директора РБМ-а
Небојша Стојановић.
За оспособљавање „Транспортног система 1“ у току је израда новог
техничко-грађевинског пројекта јер
први није „прошао“ суперревизију
стручњака Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Сопственим снагама и уз уштеде мајданпечки рудари
су оспособили два додавача, очистили
цело постројење од наноса блата и муља
и створили услове да се реконструкција
„Транспортног система 1“ брже обави.
С. Вукашиновић

Да би се стигло до руде на
„Јужном ревиру“, треба уклонити 62 милиона тона раскривке, а за то је неопходно
активирање
„Транспортног
система“. – Ревитализацију
изводе радници Одржавања и
ПУС-а РБМ-а и штеде десетине хиљада евра
систем. - Комплетан објекат Дробљења
је рашчишћен, а воде које су се неконтролисано
сливале
уканалисане су. Опрема је очишћена и доведена у радно стање. Сви послови
урађени су уз велико ангажовање запослених у радионици ПУС-а где су
многи елеменати ремонтовани, или су
направљени нови. Предстоје обимни
грађевински радови у самом тунелу и
монтажа опреме за транспортер 2504.
Очекује се да ће „Транспортни
систем 1“, који се састоји од дробиличног постројења, транспортних трака и
одлагача са траком и има капацитет 6.000
тона јаловине на сат - бити оспособљен
у наредних неколико месеци. Када
буде завршен, пут јаловине са „Јужног
ревира“ до јаловишта „Ујевац“ биће
бржи и ефикаснији, а руда ближа.
С. Вукашиновић

Јунска производња у РБМ-у

Te[ko]e zbog muQa i ki[e
-Упркос обећањима да ће нам бити
испоручени резервни делови за тешка
возила из гаранцијског рока, то је изостало, па нам четири камиона стоје
због лежајева предњих точкова и
један због електроквара – објашњава
први човек РБМ-а не пропуштајући да
истакне да је то један од разлога и за
подбачај на јаловини.
Током јуна у Флотацији ради пет
секција, четвртој је подигнут капацитет, а при крају су радови да се
то постигне и на трећој. Осим тога,
улази се у реконструкцију, па се паралелно припрема линија за Чока
Марин (згушњивачи, цевовод) до филтраже, која се припрема за санацију и
унапређење рада.
-Флотација је прерадила руду
коју су Површински коп и Дробљење
успели да пребаце до бункера. Било је
тешкоћа због недостатка кугли услед,
на срећу, краткотрајног поремећаја

на тржишту, па се радило у складу са
могућностима. Садржај метала у руди
је варирао и задржао се на 91 одсто
планираног – каже Бранислав Томић.
У јулу планске обавезе су несмањене,
па се очекују бољи резултати, посебно,

са Андезитског прста, када буде повећан
број возила, јер је већ видљив ефекат
ангажовања два багера на том радилишту.
С. Вукашиновић

Синдикална
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Синдикат рудара Србије обезбедио још два теренска возила

Za boQe uslove rada u RBM-u
После „ладе ниве“ и „уаза“ обезбеђена још два теренска возила: „там
110“, опремљен као покретна радионица, и „пинцгауер“ за превоз
радника и алата. - У најави опремање купатила на Површинском
копу и обезбеђење цистерне за воду
опремање купатила за потребе рад- – обећала је Јагодинка Богдановић, заника Површинског копа, а касније би меница председника Синдиката рудара
требало да стигне и цистерна за воду Србије у Мајданпеку.
С. В.

МАЈДАНПЕК. - Синдикат рудара
Србије испунио је обећање да ће
побољшати услове рада у Руднику бакра
Мајданпек: после „ладе ниве“ и „уаза“
обезбедио је још два теренска возила.
„Там 110“, опремљен као покретна радионица, и „пинцгауер“ за превоз радника и алата омогућиће запосленима у
електромашинском одржавању да брже
и ефикасније интервенишу на терену.
-Ова возила, „там 110“ који
је опремљен као покретна радионица и „пинцгауер“ за превоз рад-

ника и делова, омогућавају брже
интервенције на лицу места када
је реч о кваровима багера, бушилица, булдозера и тешких возила –
каже Бојан Јовановић, дипломирани
инжењер саобраћаја.
-Теренска возила нам много значе
за одржавање опреме због специфичности терена и габарита. Сада брже и
безбедније стижемо на интервенцију додаје Урош Зарић који 37 година ради
на Површинском копу.
-Ускоро ћемо се побринути и за

Акција Синдиката „Независност” ТИР-а

Rekreacija u Gr^koj

ТИР. – Синдикат „Независност” То- них у ТИР-у – чланова ове интересне
пионице и рафинације бакра почет- организације радника једанаестодневну
ком јуна организовао је за сто запосле- рекреација у најлепштим грчким летовалиштима (Тасосу и Олимпик Бичу). И
то не само што је и финансирао, већ је
омогућио радницима да поведу и чланове својих породица.
- По реаговању радника, боравак
у овим прелепим местима је пун погодак. Пливање, сунчање, шетња,
пецање, одмор у чистој и еколошки
нетакнутој природи су оно што је радницима ТИР-а потребно да би „напунили батерије” и тако остварили што
боље радне и производне резултате.
Само одморан и задовољан радник
може да допринесе максималној
продуктивности у предузећу. Први
Драган Јанкуцић
пут после неколико деценија, сваки

Стотину металурга – чланова ове интересне организације
радника, као и чланови
њихових
породица
почетком јуна боравили 11 дана у
најлепшим грчким летовалиштима (Тасосу и Олимпик Бичу)
радник је имао плаћено одсуство
за рекреацију у трајању од седам
дана. Све то је позитиван резултат
социјалног дијалога и преговарања
репрезентативних синдиката ТИР-а и
послодавца, а, на предлог нашег синдиката, дефинисано је Колективним
уговором – каже Драган Јанкуцић,
председник Одбора повереника Синдиката „Независност” ТИР-а.
Акција се наставља и најесен (још
две смене на Тасосу и Неаврасти), али
и следеће године, при чему ће металурзима бити омогућена рекреација
у бањама Србије, Шпанији, Турској,
Бугарској, Грчкој и Црној Гори. Већ
је почело пријављивање за овај вид
рекреације следеће године (постоји
могућност отплате на чак преко 30 рата).
Ј. Станојевић
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Металургија

Металурзи и у јуну настављају трку са планским задацима

Vi[e od 3.300 tona bakra
За 23 дана јуна топионичари дали 2.922 тоне анода, електролизери 2.842 тоне катода, а „сумпораши” 7.420 тона монохидрата. –
Предстоји замена свих електролитичких ћелија новим од ФРПматеријала

ТИР. – За 23 дана јуна Топионица је
примила 13.770 тона концентрата бакра
са 2.045 тона метала, од чега 1.473 тоне
из Флотације „Велики Кривељ”, 317
тона из РБМ-а и 254 тоне из Флотације
Бор (од почетка године допремљено је
122.065 тона ове сировине, са 16.751
тоном „црвеног” метала, и прерађено
139.757 тона шарже). Јунски рапорт топионичара гласи – прерађено је 19.139
тона шарже, произведено 2.922 тоне
анодног бакра и забележено велико временско искоришћење агрегата од 95,5
процената. Како нам је рекао Бобан
Тодоровић, директор ТИР-а, у првој половини месеца претопљене су и мање
количине секундарног материјала од
домаћих испоручилаца. Топионица располаже залихама од 1.534 тоне шарже са
217 тона метала.
И Фабрика сумпорне киселине је
радила добро, па је јунски учинак 7.420
тона монохидрата (48.602 тоне за непуних шест месеци). Стога Тодоровић
истиче да с правом очекују остварење
годишњег плана киселине од 100.000
тона. На залихама ових дана има око
10.500 тона овог производа. Карактеристичне активности за ова два погона
су припрема техничке документације и
израда динамичких планова десетодневног ремонта који треба да се обави
крајем септембра и почетком октобра.
Електролиза је, са 330 ћелија, дала
2.842 тоне катодног бакра, а предвиђа
се да крај месеца дочека са 3.350 тона
(21.222 тоне од почетка године). Из РЈ
Регенерација изашла је 101 тона бакар-

лови број пет и шест („седмица” је исправна). Турбина број два, која користи
отпадну пару из Топионице, припрема
се за пуштање у рад чим стигне саглассулфата. У Златари се завршавају приност ЕПС-а. Ниво Борског језера је 70
преме доре-пећи за наредну кампању
центиметара испод тачке прелива, па
производње племенитих метала, а у
Тодоровић апелује на све кориснике да
Фабрици соли метала углавном су се
радили сребро-јодид и сребро-нитрат.
штеде технолошку воду, јер је потрошња
– У рафинацији бакра актуелно је
велика (нарочито у Флотацији Бор која
„праћење” и анализа нове електротроши 6.000 кубика дневно). У наредлитичке ћелије од ФРП-материјала.
ном периоду предстоји санација трансУколико резултати буду очекивани,
портног система воде од Борског језера
приступићемо замени свих ћелија
до Бора, као и давање техничких услова
новим. То би значило да ФРПрадионица има стабилан рад и ангаза прикључење будуће фабрике кисежоване раднике у наредне две године.
оника на систем технолошке воде. И
Радници у овом погону су потпуно обпоред дотрајале механизације, Трансучени и овладали су свим вештинама
порт ТИР-а је обавио све задатке на
у производњи делова од овог изузетвреме. У току је санација путева у
ног материјала који се одликује високругу РТБ-а, а очекује се и сагласност
ким квалитетом, трајношћу и ниском
ценом – наглашава Тодоровић.
Агенције за приватизацију ради набавке
Бобан Тодоровић
ФБЖ је радила кампањски, па очедва камиона носивости преко 20 тона.
кивани учинак неће премашити 950
- Пословодство предузећа ће инситона дипформинг-жице. Овде се траже нижом ценом и најдужом гаранцијом
стирати
на заштити свих запослених
у
односу
на
конкуренцију
–
каже
димогућности повратка на стара тржишта
у
ТИР-у
и неће дозволити улазак у
ректор
ТИР-а.
и истовремено се анализира да ли
У Енергани се ремонтују кот- погоне онима који немају одговарајућу
набављати нову опрему за изоловање
обућу и одећу. Појачаћемо и контролу алкохолисаности радника, а
Ред у магацинима
увешћемо и контролу на опијате, све
- У свим погонима ТИР-а почела је акција сређивања у којој се сакупљају непоу циљу заштите здравља радника и
требни ресурси и неупотребљива опрема. Стари камиони и возила која већ дужи
низ година више нису у функцији плански се демонтирају, секу и продају као стаимовине послодавца. С обзиром на то
ро гвожђе. Захваљујући отпадном материјалу, лепо се приходује и тим средствида су већ почели врели дани, у свим
ма набавља нов репроматеријал, на пример, лимови за топионицу. Са друге стране, одлучили смо да спречимо неконтролисану набавку делова и опреме, уведемо
погонима постоји довољно заштитних
ред у магацине и уопште у ову област. Зато ћемо применити јединствен информасредстава за овакве услове (климациони систем који ће омогућити да купљена опрема и делови буду „видљиви” у целом РТБ-у, са тачним датумима њихове набавке. Службе које набаве опрему, а она
уређаји и уређене кабине) – закључује
се не користи, сигурно ће бити санкционисане, јер оптерећују пословање – каже
директор
ТИР-а.
Тодоровић.
жице. У Ливници бакра и бакарних
легура радила је линија бронзе са учинком од седам тона дневно и то, углавном, услужне прераде. У погону арматуре кренуо је развој новог кућишта водомера. – Водомери из ове фабрике
већ се налазе у продавницама у Бору,
Нишу, али и у Македонији. Морам
истаћи да се наш производ одликује

Ј. Станојевић

Санација путева у кругу Басена

Za sigurniji prevoz
Р. Проловић: Добићемо савремен пут који може да поднесе камионе носивости до 75 тона и који треба да се користи бар наредних
20 година. – Планирана и реконструкција заобилазнице око РТБ-а
РТБ. – Половином јуна почели су
припремни радови за санацију путне инфраструктуре у кругу Басена. Ова мрежа
путева, као и заобилазница, по оцени
Радета Проловића, управника Транспорта ТИР-а, у веома лошем је стању,
што отежава превоз свих терета и изазива кварове камиона. Такође је изнео
и фрапантан податак да је тзв. кружни
прстен дуг три километра, којим се вози
90 одсто свих терета у ТИР-у, последњи
(и први) пут асфалтиран 60-их година
минулог века.
-Отад није било никаквог улагања,
само „крпљење” и насипавање
ризлом. Радови ће се изводити етапно
у зависности од оштећења коловоза.
Неки делови, где је немогућа поправка, биће потпуно нови. За почетак ће се урадити деоница која може
брзо да се врати у функцију, а то је
она од Топионичке капије, поред нове

ливнице до Фабрике сумпорне киселине. Наставиће се даље од Сумпорне до Електролизе, па се враћа

онице упоредо се обавља фундирање
(испитивање) тла и ради пројекат за
будуће послове којим су, осим путева,
обухваћени и пружни прелази, одводни канали, пропусти, деонице
за подзиђивање поред пруге. После
тога ће се поставити тампон-зона
(насипање ризле и шљаке), уследиће
ваљање и на крају „пресвлачење” асфалтом.
После овакве реконструкције
Раде Проловић
добићемо савремен пут који може да
носи камионе до 75 тона (са пратећим
назад поред бединга, а после и крак каналима да обезбеди одвод атмосферпрема Енергани и Топлани до капије ске воде) и који треба да се користи
јужног излаза (тзв. Штулц). За те де- бар наредних 20 година - истакао је

Проловић.
Посао је поверен „Штрабагу” из
Зајечара. Реч је, како је казао наш саговорник, о реномираној фирми која је
радила деоницу пута Параћин-Зајечар
спремној да изводи тако велике и захтевне послове. – Планирамо да до
краја године санирамо или потпуно
реконструишемо прстен, али и да,
заједно са борском општином, санирамо и заобилазницу око РТБ-а
изграђену 80-их година – закључио је
Проловић.
Ј. Станојевић

Екологија
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Одржана 21. „Еколошка истина”

„Radi]emo kako nau^na misao ka@e”
Д. Јенић: Држава је стала уз
РТБ дајући гаранције за кредите које је Басен узео ради
куповине нове рударске висококапацитативне
опреме, модернизације флотација у
„Кривељу” и Мајданпеку, као и
технологије топљења концентрата бакра, што ствара нове
услове за техничко-технолошки
развој, али и за боље живљење
на овим просторима. – Од 110
пријављених радова, 20 су из
иностранства, а десетак студентски. – Д. Маринковић: Радови се настављају и пројекат
„нова топионица” (са малим
закашњењем) треба да се заврши у пролеће идуће године

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Рударскотопионичарски басен Бор је пре неколико година почео развојни инвестициони циклус веома значајан,
како за компанију тако и за целу

Ist ’13 који је од четвртог до седмог јуна
одржан у хотелу „Језеро” на Борском
језеру. Како је казао проф. др Радоје
Пантовић са Техничког факултета у
Бору, иначе председник Организационог одбора, овогодишња манифестација
окупила је 60 учесника из Србије и осам
суседних земаља (Словеније, Хрватске,
Босне и Херцеговине, Румуније, Бугар-

Димча Јенић

Србију. Држава је стала уз РТБ дајући
гаранције за кредите које је узео ради
куповине нове рударске висококапацитативне опреме, модернизације
флотација у „Кривељу” и Мајданпеку,
као и технологије топљења концентрата бакра. То ствара нове услове за
техничко-технолошки развој, али и за
боље живљење на овим просторима.
Бољи амбијент значи да се интензивно
развија површинска експлоатација,
односно копови се шире и по дубини
и по ширини на неколико локација у
Бору и Мајданпеку. Рударење и металуршка производња током 110 година
оставили су трага, али се чине напори
да се те последице што мање осећају.
Све што је направљено и што ће тек
бити створено је на основу рударења
и металургије. Реч је о друштвеном богатству које се чува путем законских регулатива. То нас упућује
на обавезу да се сукоби између животне средине, са једне, и рударских
и металуршких активности, са друге
стране, „доведу” у те законске норме
и да их се придржавамо. Зато желим
и уверен сам да ће овај скуп интегрисати знање, ентузијазам и искуство
и донети закључке који ће бити апсолутно применљиви у пракси, како
би РТБ и друге компаније имале на
шта да се позову и кажу - то је научна
мисао „рекла” и тако ћемо радити.
Ово је, између осталог, истакао
Димча Јенић, директор за развој РТБ-а,
петог јуна, отварајући 21. научно –
стручни скуп „Еколошка истина” Eco-

Радоје Пантовић

ске, Македоније, Италије, Аустрије).
Укупно је пријављено 110 радова, међу
којима је 20 чији су аутори из иностранства, као и десетак студентских.
Такође је нагласио да се скуп отвара на
Светски дан заштите животне средине,
што представља још један допринос
обележавању тог датума.
Проф. др Зоран С. Марковић (ТФ)
подсетио је на историјат овог скупа ре-

ром, фабрика за третман отпадних вода
и коришћење водене паре која настаје у
овим процесима).
генерације, почев од ученика па
-Било је застоја и проблема које
до професора и старих научно-ис- смо отклонили ових дана. Радови
траживачких радника – нагласио је
Марковић. Отварању скупа су присуствовали и бројни гости са других
домаћих и иностраних високошколских
институција (Технолошко-металуршког факултета из Скопља, Металуршког факултета из Сиска, Универзитета
у Љубљани, Факултета за примењену
екологију Футура).
Прво пленарно предавање одржао
је Драган Маринковић, директор
Пројекта „Реконструкција топионице
и доградња фабрике сумпорне киселине”, који је говорио о еколошким и
економским аспектима пројекта, као и
о корацима које РТБ предузима ради Драган Маринковић
побољшања еколошке слике не само у
комбинату бакра и Бору него и шире. се настављају и пројекат (са малим
Маринковић је истакао да се процеси закашњењем) треба да се заврши
који су били највећи загађивачи и тро- у пролеће идуће године – казао је
шили највише енергије (пржење и Маринковић.
топљење у пламеним пећима) у ТопиДруго пленарно предавање под назионици замењују новом савременом ау- вом „Развој тржишта органске хране у
тогеном технологијом (флеш-смелтинг),
Србији” одржала је Мирослава Марић
а гради се потпуно нова фабрика сумса
Факултета Мегатренд из Зајечара.
порне киселине са двоструком каталиОрганизатор Eco-Ist ’13 је Технички
зом и апсорпцијом. Тиме се стварају
факултет
из Бора, суорганизатори РТБ
услови за годишњу прераду 400.000
тона концентрата, производњу 80.000 Бор Група, РББ, РБМ, ТИР, Freeportтона бакра из свежих сировина, техно- McMoRan Copper & Gold. Inc, Rakita
лошко искоришћење „црвеног” метала Exploration Bor, Geoing Group Beograd,
од 98,5 одсто и „везивање” сумпора до Институт за рударство и металургију
најмање 98 процената. Буџетска про- и Друштво младих истраживача из
цена вредности целог пројекта је 265 Бора, а главни покровитељ Министармилиона евра, од чега 110 милиона за ство образовања, науке и технолошког
реконструкцију топионице и 155 евра за развоја Републике Србије.
еколошку компонету (нова фабрика сумЈ. Станојевић
порне киселине са складишним просто-

Зоран С. Марковић

кавши да је почео као национални, да
би, због великог интересовања из иностранства, од 18. рођендана прерастао
у међународни. - „Еколошка истина”
је јединствена конференција на овом
подручју, а и шире која окупља све

Мирослава Марић одржала је друго пленарно предавање

Екологија
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Округли сто о стратегији РТБ-а у области заштите животне средине

Iskori[]ewem resursa do ekolo[kog poboq[awa

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Стратегија
заштите животне средине у РТБ-у,
као коначни документ, још увек не
постоји, али се чине огромни напори
и низ активности ради побољшања
животне и радне средине, како у
Басену тако у граду и околини. Од
доласка овог менаџмента компаније
усвојени су бројни принципи, а прва
два су - човек и друштвена одговорност. У слободном преводу то значи
опредељење да, ако ово не ради за
људе, неће ни радити. Активности у области заштите животне средине не представљају само бригу за
екологију. Постоји и други ефекат
– повећање искоришћења у свим
фазама производње, што подразумева
праћење параметара у целом том процесу. Акцидент даје сигнал да нешто
у производњи не функционише како
треба, а све то доноси или односи
новац. Сви подаци из еколошке
сфере користиће нам за побољшање
показатеља у производном процесу.
Стога очекујемо да ће искоришћење
свих ресурса ради повећања профита сигурно довести и до еколошког побољшања. То су два основна
аспекта на којима ће бити организован мониторинг у целом РТБ-у – казао
је Саша Перишић, помоћник генералног директора РТБ-а за екологију и безбедност, на округлом столу под називом
„РТБ- стратегија заштите животне средине”.
Расправа је, иначе, организована
шестог јуна у оквиру 21. научно-стручног скупа „Еколошка истина” ECO-Ist
’13 који је од четвртог до седмог јуна
одржан у хотелу „Језеро” на Борском
језеру. Према речима председника Организационог одбора ове манифестације
проф. др Радоја Пантовића (ТФ Бор),

било је предвиђено представљање три
рада чији су аутори из града бакра и три
ван њега (тематски су везани за проблеме интересантне и за Бор). Међутим,
због недоласка аутора презентована су
само два. Биљана Јовановић (Служба
за екологију ТИР-а) изложила је рад под
називом „Арсен у индустријским отпадним водама технолошког поступка
добијања бакра” (у његовој изради учествовала је и Милана Поповић).
Јовановићева је најпре истакла
да се приликом испуштања ових
непречишћених технолошких у површинске воде директно утиче на биљни и

Биљана Јовановић

животињски свет, али и на здравље људи.
Отуда се јавила потреба проналажења
одговарајућих техничко-технолошких
и еколошки прихватљивих решења
третмана отпадних вода које садрже
тешке метале. Застарела технологија
добијања бакра у Бору укључује нерационално коришћење вода и велики
степен загађења површинских вода.
Отпадне воде из тог поступка се без
третмана сакупљају у индустријски
колектор, одакле се мешају са осталим и испуштају у Борску реку. Све

строжи захтеви заштите животне средине и стални пораст производње
бакра у свету изискују усавршавање
постојећих, налажење нових решења
и примену нових техногија. Реч је о
бат-технологијима – најбољим доступним које најмање негативно утичу на
животну средину. У РТБ-у је у току
пројекат реконструкције топионице и
изградње нове фабрике сумпорне киселине, где ће бити примењене ове
технологије ради смањења загађења
ваздуха, вода и земљишта (предвиђен
је процес неутрализације киселине и
таложење метала у облику хидроксида).
-Главни закључак овог рада
јесте да се отпадне воде из поступка
добијања бакра не одводе на начин
који је у складу са стандардима Републике Србије. У оквиру пројекта
„нова топионица” примењиваће
се бат-технологија која подразумева најбоља решења и за третман отпадних вода. Међутим, и
након пречишћавања, њихов квалитет не задовољава критеријуме
за испуштање у површинске воде.
Тако третиране воде једино могу
да се врате и користе у даљем процесу добијања бакра. Ми смо им већ
нашли примену, пошто су за хлађење
шљаке која настаје у овом процесу потребне велике количине воде. Присуство арсена у пречишћеним водама
изискује додатни третман, да би могла
да се испусти у реципијент – истакла је
Јовановићева.
Виша Тасић (Институт за рударство и металургију из Бора) представио је рад више аутора који се односи
на контролу квалитета ваздуха („Нивои
прашкастих материја унутра и споља
промера десет микрона у окружењу које
је за становање”). - Ваздух у Бору је

загађен, али осим сумпор-диоксиду и
тешким металима који су се мерили
као суспендоване честице или таложне материје, мало пажње смо
посвећивали другим елементима и
једињењима у ваздуху. У области контроле квалитета ваздуха последњих
година више пажње придаје се ономе
шта се стварно удише од онога шта

Виша Тасић

је у ваздуху и унутар просторија где
људи живе (скоро 90 одсто времена
човек проводи у затвореном простору).
Ту су најугроженије тзв. осетљиве
групе (млађи узраст и старије особе)
које имају респираторне проблеме.
Закључак нашег рада је да у Бору
није доминантно загађење прашкастим материјама, али треба наставити мерење загађења суспендованим
честицама у институцијама где бораве
те угрожене групе (болнице, школе).
То и радимо у оквиру пројекта који
се зове „Повећавање енергетске ефикасности објеката образовне и јавне
намене” – рекао је Тасић.
Ј. Станојевић

Потписан протокол о сарадњи Агенције за заштиту животне средине и ТИР-а

Unapre\ewe kontrole kvaliteta vazduha
Ф. Радовић: Басен се и овог пута понео као компанија која не само што бележи даљи раст својих активности, већ и као веома друштвено одговорна. – Б. Тодоровић: Све оперативне трошкове одржавања опреме мерних станица сносиће ТИР, док ће Агенција одржавати софтвер на њима
ТИР. – Филип Радовић, директор Агенције за заштиту
животне средине Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, и Бобан
Тодоровић, директор Топионице
и рафинације бакра Бор, потписали су протокол о сарадњи
ради наставка и унапређења мониторинга квалитета ваздуха на
подручју Бора.
- Меморандумом о даљој
сарадњи прецизирали смо
будући однос Агенције и комбината бакра, али смо га, рекао
бих, и продубили. Басен се и
овог пута понео као компанија
која не само што бележи даљи
раст својих активности, већ и
као веома друштвено одговорна.
Бринући о здрављу и безбедно-

сти својих суграђана, такође је
показала и жељу да иде укорак
са европским стандардима у области заштите животне средине
– казао је Радовић.
Директор ТИР-а је најпре истакао да споразум подразумева
поштовање Акционог плана за
смањење аерозагађења из погона
Топионице. - Све оперативне
трошкове одржавања опреме
мерних станица, које су власништво Агенције за заштиту
животне
средине,
сносиће
ТИР као друштвено одговорна компанија, пошто је то
практичније, док ће Агенција
одржавати софтвер на њима –
рекао је Тодоровић.
Ј. Станојевић

Филип Радовић и Бобан Тодоровић потписују меморандум

Наука/образовање
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Предавање др Надежде Талијан о магнетним материјалима

Razvoj malih, a sna@nih magneta

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. - Интерметална једињења елемената из групе
лантаноида, односно “ретких земаља”
типа самаријума и неодијума, најчешће
се користе за израду високоенергетских перманентних магнета. Последњи
из те генерације је неодијум-железобор који је захваљујући својим магнетним својствима и нижој цени прозводње,
на тржишту перманентних магнетних
материјала изазвао праву револуцију
када је у питању минијатуризација
компонената и управљачких система
у аутомобилској, авио и космичкој
индустрији. Практично, ови магнети
налазе примену свуда где је захтев за
минијатуризацијом битан, а траже се
снажни магнети.
О
резултатима
20-годишњих
истраживања свог тима у овој области говорила је (седмог јуна) на Техничком факултету у Бору др Надежда
Талијан, научни саветник у Институту
за хемију, технологију и металургију
Универзитета у Београду. Она се, иначе,
дуго бави металургијом праха, особинама и применом разних синтерованих
фрикционих материјала на бази бакра
и железа, композитима, електроконтакним материјалима и тврдим лемовима
на бази сребра, темепратурним сензорима на бази вишекомпонентних легура
итд.
На позив борске подружнице
Српског хемијског друштва она је
овом приликом говорила о синтези,
особинама и примени нанокристалних неодијм-железо-бор магнетних
материјала истичући да прву декаду
овог века посебно карактерише улазак
Кине на то тржиште. Кина је оборила
цену финалног магнета и проширила
поље његове примене на све области,
а посебно на индустрију звука, израду
хард дискова, цд-а.
-Кина поседује 54 одсто укупних
ресурса руда из којих се ваде неодијум
и самаријум, те “ретке земље” које се
користе у добијању ових материјала –
објаснила је др Талијан. - Осим добрих
магнетних својстава, јефтинијег поступка и ниже финалне цене, људи су
се усмерили на ове материјале и због

чињенице да се неодијум
седам до шеснаест пута
чешће среће у рудним ресурсима него самаријум.
Нека ограничења код ових
магнетних материјала се
налазе у њиховој радној
темеператури у односу
на самаријум-кобалт пет.
Она износи негде око 130
степени, а са додатком
неких других елеманта
Интерметална једињења као што је
као што су бакар и хром,
неодијум-железо-бор, са елементима из
она се повећава на 160,
групе лантаноида, односно “ретких земаља”
док је радна температура
типа неодијум и самаријум, најчешће се
самаријум-кобалт
пет
користе за израду високоенергетских
негде око 220 степени. Због
перманентних магнета. - Обарајући цену
тога се они и примењују
финалног магнета од овог материјала
у авио и тзв. спејс
Кина је изазвала праву револуцију у
индустрији. И док се једни
користе за управљачке
минијатуризацији управљачких система за
системе, други су нашли
аутомобилску и авио индустрију, а посебно у
место у индустрији звука
индустрији звука, хард-дискова, ЦД-а
и медицинских уређаја
веома важних за обичног
торских теза створена је критична маса добијања – објашњава др Талијан. - Ми
човека, почев од магнетне резонанце, домаћих стручњака обучених да у некој
само треба да пратимо трендове проскенера итд. Данас се не може замис- бољој индустријској ситуацији за нас
лити ниједна индустријска област можемо да се укључимо у производњу вером тих експерименталних поданити уређај у кући без магнетне траке или бар учествујемо у усмеравању при- така да бисмо ширили знања и усмеравали стручњаке који примењују
(фрижидер, шпорет, туш-кабине).
магнетне материјале на неким електронским компонентама или готовим
производима како би и ти уређаји
били савршенији. Имамо шансу и у
рециклажи ових елемената из електронског отпада. Због још увек високе
цене и недостатка “ретких земаља” (а
ни бор ни железо нису јефтини) рециклажа је нови истраживачки тренд,
не само да се сачува животна средина
и енергија, већ и ресурси. У оптицају
је огромна количина носача звука,
дискова, и развијене земље их већ
сакупљају и шаљу у Индију, Малезију
да тамо скидају њихове магнетне компоненте и враћају их на рециклажу и
(ре)употребу. Бавећи се овим послом
тамошње породице зарађујуо по 300
Надежда Талијан
долара месечно, што су за сиромашан
У истраживачкој групи др Надежде мене ових матријала. - Не треба ми сада свет фантастичне суме.
Талијан, кроз израду магистарских и док- да измишљамо неке нове поступке
Љ. Алексић

Упис на Технички факултет у Бору

Sto osamdeset mesta na buxetu
О трошку државе на студијском програму за рударско инжењерство
могу се школовати 20, на металургији осам, на технологији 38, а на
инжењерском менаџменту 114. – Пријемни испит тридесетог јуна и
првог јула, коначна ранг-листа десетог, а упис до четрнаестог јула

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Двадесет петог јуна је почело, а двадесет седмог завршено пријављивање
средњошколаца за полагање пријемног
испита ради уписа на четири студијска
програма Техничког факултета у Бору у
школској 2013/2014. години. За основне

студије о трошку државе, односно на
терет буџета, понуђено је укупно 180
места од којих су 20 на студијском програму за рударско инжењерство, осам
на металургији, 38 на технологији и
114 на инжењерском менаџменту. Број
понуђених места у складу је са важећом

акредитацијом ове једине државне високошколске установе у овом делу Србије
која припада Београдском универзитету. С обзиром на то да се последњих
година враћа интересовање за рударство
и металургију, на Факултету најваљују
већи број места за основне студије приликом следеће акредитације (важиће од
наредне године), пошто је већ стасао и
наставни кадар за ове програме.
Кандидати су полагали пријемни
испит 30. јуна (основи економије и
физика) и 1. јула (математика и хемија),
прелминарна ранг-листа биће објављена
најкасније 5. јула, а примедбе на њу
могу се доставити петог и шестог јула
до 20 часова. Комисија и декан треба да
их реше до 10. јула да би тога дана у 9

сати била објављена коначна ранг-листа
Техничког факултета. Коначна ранглиста Универзитета биће објављена
истог дана у 11 сати. Упис почиње 10.
и траје до 14. јула. Слободна буџетска
места за други уписни рок (ако их буде)
биће објављена 15. јула на интернет
страници Факултета и Универзитета.
Накнада за пријављивање и полагање
пријемног испита је 3.000 динара
по предмету. Интересовање је, као и
ранијих година запажено, а међу онима
који се пријављују највише је Борана,
али и средњошколаца из околних тимочких градова, па и јужне Србије.
Љ. А.
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„Седма сила“ у посети Бору и РТБ-у

„Basen je mo]an i vredan”
Новинари
и
фоторепортери централних републичких
штампаних медија и новинских
агенција у Бор и РТБ дошли
због информације о рекордној
производњи која је забележена у највећем басенском руднику, али и да виде шта је РТБ
и колика је то компанија. - РТБ
је заиста импозантан, а била
су довољна два дана боравка
у Бору, па да се све моје предрасуде о овом граду поруше –
изјавио новинар „Наших новина“. – Басен би требало да буде
путоказ за остале фирме, путоказ за све, не само за руднике,
каже економски уредник новинске агенције „FoNet“

Новинари централних републичких штампаних медија и новинских агенција на видиковцу поред старог борског копа

РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор био је седмог и осмог јуна
домаћин новинарима и фоторепортерима централних републичких штампаних медија и новинских агенција које је
у Бор и борску компанију довела прича о
рекордној производњи на површинском

новина“, „Reutersa“ - испуњено је у
потпуности. Идеја да се коначно заБОРаве предрасуде о Бору, те да они
који овде сврате макар на један дан постану његови поБОРници, показало
се, није била без основа. Бор и РТБ је
„седму силу“ оБОРио с ногу. Бар су тако

„Седму силу” у Бор и РТБ довела је прича о рекорду на кривељском копу

копу „Велики Кривељ“ – 940.000 тона
руде! Њих петнаестак је током дводневне посете имало прилику да разгледа део компаније, пита генералног
директора Благоја Спасковског шта
их интересује, али и да ужива у чарима
Борског језера и смештају у басенском
хотелу „Језеро“.
Оно чему се домаћин потајно надао
и што је, заправо, био индиректан разлог
позива новинара „Вечерњих новости“,
„Данаса“, „Бете“, „FoNeta“, „Привредног прегледа“, „Информера“, „Наших

сви редом говорили док су разгледали
кривељски коп, пили кафу у јамском
„кафићу“, фотографисали се на видиковцу поред старог борског копа, слушали о изградњи нове топионице и фабрике сумпорне киселине, шетали зоовртом.
- РТБ је заиста импозантан и на
мене је оставио невероватан утисак
моћи и вредности. Мислим да је то
право благо ове земље. С друге стране,
када је о самом Бору реч, морам
да признам да делује развијеније,

Борски зоо-врт ни новинаре није оставио равнодушним

уређеније и лепше него што смо ми
са севера досад мислили на основу
неких прича. Била су довољна два
дана боравка у Бору, па да се стереотипи и све моје предрасуде о овом
граду поруше. Мислим да је ово крај
који има потенцијал и надам се да

такође је признао да је у Бор дошао са
предрасудама да је то сиромашан град. –
У Београду мисле да овде људи немају
посла и да, што би се рекло, немају за
хлеб. После ове посете схватам да за

Предах у јамском „кафићу”

ће то и држава препознати и помоћи
максимално његов развој. Ето, недавно сам био на Бледу у Словенији,
а када ме је породица питала како ми
је на Борском језеру где смо ноћили,
рекао сам им да сам на српском Бледу.
Очаран сам околином и хотелом, а уз
више улагања крај може да буде невероватна туристичка дестинација –
изјавио је новинар листа „Наше новине“
Бојан Бабић.
Економски
уредник
новинске
агенције „FoNet“ Петар Милосављевић

Србију ипак има наде. Утисак који
сам понео из Београда знатно се променио. Нисам о Басену до сада знао
готово ништа, а у Бору и у руднику
никада пре нисам био. Сада видим
да све ово изванредно фукционише,
све је уређено и надам се да ће бити
још боље. РТБ би требало да буде путоказ за остале фирме, путоказ за
све, не само за руднике – оценио је
Милосављевић.
Текст: Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

Бојан Бабић, новинар листа „Наше новине”
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Srbija je mo@da dostigla vrhunac oporavka
rudarstva nakon mnogo godina pada
Текст: Александар Васовић и Stephen Eisenhammer „Постоје мала и средња предузећа
која препознају Србију као једну
ПЕРСПЕКТИВА
од најинтересантнијих локација
Србија је постала званични кандидат у Европи,” изјавио је за Ројтерс.
за чланство у Европској унији прошле „Инвестиције могу бити мале и
године након спорог опоравка од ратова средње, али оне су за нас велике.”
који су разорили Југославију током
Актуелна коалиција социјалиста
деведесетих година и деструктивне и напредњака мора да се избори са
тринаестогодишње владавине Слобо- незапосленошћу од 25 процената, као
дана Милошевића.
и растућим буџетским дефицитом и
Држава се нада да ће преговори о дугом, а није успела да обезбеди зајам

(Ројтерс) – Чини се да је рударски
сектор у Србији, који стагнира још од
ратова који су разорили Југославију почетком деведесетих, спреман за опоравак, узимајући у обзир да су променљиве
цене сировина све примамљивије европским земљама са добром инфраструктуром и стручном радном снагом.
Некадашњи
дом
најважнијег
постројења за производњу бакра и
злата у бившој Југославији, Бор, који се
налази у североисточном делу Србије,
има историју рударства која датира још
из времена Римљана.
Једна од највећих компанија у САД-у
Freeport-McMoRan Copper & Gold и њен
нешто мањи партнер из Канаде Reservoir
Minerals истражују подземне резерве у
овој области. Рани резултати су импресионирали инвеститоре и аналитичаре.
„Садржај бакра у бушотинама је изванредан…На овакав садржај се наилази једном у деценији”, изјавио је Brent
Cook, геолог и приватни инвеститор који
је и аутор часописа о инвестицијама.
Интернационалне рударске фирме
су под притиском све опрезнијих инвеститора да се клоне пројеката у земљама
које нису типично рударске, где недостатак добрих путева, железнице, воде
и струје, као и обучене радне снаге може
довести до великих трошкова.
Источна Европа, заједно са Шпани
јом и Грчком, предњачи у оваквим обртима где владе желе да подстакну нова
радна места и развој.
Канадска компанија Gabriel Resou
rces планира отварање највећег европског површинског копа за експлоатацију
злата у Румунији, док Dundee Precious
Metals планира да удвостручи тренутну
производњу злата у Бугарској на 300.000
унци годишње до 2016.
Пројекат компанија Freeport и
Reservoir је у раној фази али је садржај
у бушотинама добар дуж
Тимока где се налази и
државна компанија РТБ Бор
– скраћено од Рударско-топионичарски басен Бор.
„Ови садржаји у Европи
су налик онима у Конгу,”
изјавио је извршни директор компаније Reservoir
Mineral, Simon Ingram,
једном приликом у Лондону.
Бушотине су у априлу
давале садржај руде бакра
од 7,2 процената, далеко
више од просечних глобалних резерви које су
обично испод 1 процента,
што значи више бакра за
мање ископаног материјала,
што је потврдило резултате које је Freeport назвао
охрабрујућима.
За Ани Маркову, која
је такође менаџер Global
Gold and Resources Фонда
уз Smith и Williamson,
Србија је део ширег тренда.
„Морате ставити Србију
у цео контекст источне
Европе која се отвара према
рударству…Ово је област
за коју сматрам да ће се развити у наредних неколико
деценија у смислу извожења
материјала у Европу и свет,”
изјавила је Маркова, која је
инвестирала у Reservoir и
Dundee, како јавља Ројтерс.

приступу почети крајем ове године или
почетком следеће, након договора у
апилу око бивше покрајине Косова.
За проспектора Небојишу Траи
ловића (60), благо у земљишту
на локацији источне Србије је
представљало спас током турбулентних
година, током којих је Србија заостајала
за својим суседима, Румунијом и Бугарском. „Ја не могу да се од овога обогатим, на овако примитиван начин,”
изјавио је Траиловић за Ројтерс док
је излазио из замрзнутог потока где је
трагао за златом. Он, такође, има планове за развој–већа пумпа и већа устава
помоћу које се обрађује материјал из
речног корита. „Знам да су страни инвеститори пронашли велике количине
злата у овом региону... Кажу да су ове
планине препуне злата, да су рудници
у Јужној Африци ништа према овоме,”
рекао је Траиловић кроз седу браду.
Српски министар рударства, Милан
Бачевић, каже да тренутно има 300 регистрованих компанија које се баве рударством и истраживањем. Многе од
њих су мале фирме које се везују за безбедност и инфраструктуру, као и релативно нову политичку стабилност.

од Међународног монетарног фонда
прошлог месеца.
Влада се нада да ће рударски
сектор бити светла тачка. Након што су
покушаји да се РТБ Бор прода румунској
компанији Cuprum или аустријском
A-Tec пропали, држава се определила да
финансира опоравак компаније давањем
финансијске помоћи од скоро 70 милиона евра. Велики део овог износа
ће отићи за нову топионицу која ће
смањити трошкове производње.
Канадска развојна банка - Еxport
Development Canada – је дала зајам за
додатних 135 милиона евра, у деловима
због броја канадских фирми које раде и
страживања у овој области, укључујући
још једну млађу компанију, Avala
Resources.
Постоји доста места за развој. Како
Бачевић наводи, Србија користи мање
од 10 процената укупних рударских резерви у земљи.

САДРЖАЈИ КАО У КОНГУ
Пројекат компанија Freeport и
Reservoir Minerals је интересантан не
само због квалитета налаза већ и због
своје инфраструктуре и локације на

само пар километара од РТБ-а Бор, са
функционалном железницом, струјом и
водом. Али резерве компанија Freeport
и Reservoir су дубоко испод земље, што
значи да ће бити потребно више времена
и средстава за бушење и експлоатацију.
Развој оваквог подземног рудника био
би тежак без учешћа компаније Freeport,
највећег светског произвођача бакра.
„Ми смо склопили партнерство са једном
од можда пет компанија које би заправо
могле да развију овај рудник,” изјавио је
Ingram из компаније Reservoir.
Још увек се не зна тачно колики су
депозити. Ingram је изјавио да изгледају
попут 200 милиона тона богате бакарне
руде и 600 милиона тона сиромашније
порфирне бакарне руде у Бору, али је нагласио да је ова процена мало више од
„геолошког нагађања.”
„Верујем да су потенцијали велики…
Оно што је важније је да је ово прва
већа појава минерализације злата и
бакра јужно од Бора,” изјавио је координатор пројекта, Миодраг Бањешевић,
на локацији уз брујање камиона. Он не
жели да буде превише оптимистичан,
међутим: „Временски период између
ове фазе и самог отварања рудника
зависи од много тога…Некада ни не
дође до отварања рудника”.
Freeport и Reservoir имају шест
година на располагању да заврше
студију изводљивости. Затим ће имати
две године да започну изградњу рудника.
Још увек има доста посла.

БОР СЕ УЗДИЖЕ
У Бору, где је застарела рударска
опрема поређана дуж главне улице, има
знакова побољшања. Нови стамбени
објекти ничу и становници кажу да се
отварају радна места, иако је стопа незапослености још увек око 20 процената.
Издавање станова у Бору је процветало,
уз цене које су се учетворостручиле за последње две
године, према наводима
једног од локалних становника. „Значи, ствари се
поправљају. Већина људи
не види да је дошло до напретка јер су дневнице још
увек прилично мале... али ту
је, тачно испод површине”
рекао је Зоран Станојковић,
канцеларијски
службеник. РТБ Бор је позитивно
пословао у 2011. години,
након више од две деценије
губитка. Из компаније
су изјавили да је профит
претходне године био до
34,4 процента на основу
обновљене опреме.
За
компаније
које
истражују у овом региону
најзанимљивији развој је
одлука Владе да помогне
финансирање нове топионице, која би требало да буде
завршена до 2014. године и
која ће готово преполовити
трошкове производње бакра.
Држава жели да задржи
РТБ Бор, изјавио је Бачевић.
„Све док је ова Влада на
власти, РТБ Бор неће бити
продат… Зашто бисмо продали нешто што представља
право богатство?”
Превод: Д. Милошевић
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Други о нама

Мајданпек
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Скупштина општине Мајданпек

BuXetski suficit
20 miliona
dinara

МАЈДАНПЕК. – Одборници
Скупштине општине Мајданпек
усвојили су завршни рачун општинског буџета за 2012. годину.
Суфицит у буџету је 20 милиона
динара, мишљење овлашћене ревизорске куће је позитивно, али
представници опозиције нису
били задовољни одговорима у
дискусији, па су напустили скупштинско заседање.
На десетој седници усвојени
су предлози статута јавних
предузећа, прихваћен закључак
о усвајању текста Уговора о изменама и допунама Уговора о
оснивању Д.О.О. „Добродошли
у Лепенски вир“, као и Нацрт
одлуке о покретању иницијативе
за измену члана 23, став 3 Закона
о финансирању локалне самоуправе (потребна излазност за
увођење месног самодоприноса).
Након оставке одборника Драгана Стефановића из редова ДС,
одборнички мандат поверен је
Дејану Ђорђевићу са исте листе.
С. В.

Одборници СО Мајданпек одлучили

Osnovci u jednoj, sredWo[kolci
u drugoj zgradi

Ученици обе основне и музичке школе од јесени ће наставу имати у школи „Велимир Маркићевић“, а средњошколци у згради ОШ „12.
септембар“

МАЈДАНПЕК. - Одборници Скупштине општине Мајданпек
донели су одлуку да мајданпечке основне школе, због смањеног броја
ученика, од јесени наставу организују у згради Основне школе „Велимир Маркићевић“, док је средњим школама (јер је решењем надлежног инспектора њихова зграда стављена ван употребе) препоручено да
се и званично преселе у зграду садашње Основне школе „12.септембар“. У образложењу се каже да није реч о статусној, већ само промени
адресе. Стручним службама општине наложено је да обезбеде средства за пресељење, а одлучено је и да се именује комисија која ће урадити елаборат са најоптималнијим решењем за санацију и евентуалну
конзервацију зграде средњих школа.
Одборници су на 11. седници именовали и нов састав Комисије за
стамбене односе и за председника изабрали Драгомира Благојевића,
усвојили оставку Енеса Шившића, директора ЈКП „Комуналац“, и
потврдили одлуку о именовању Младена Кришановића за директора
„Бизнис инкубатор сентра“ у Мајданпеку.
С. В.
Укратко из Мајданпека

Одобрена три јавна рада

Национална служба запошљавања одобрила је три јавна рада на
подручју општине Мајданпек у вредности 2.029.696 динара, што је
мање него претходних година. У овим јавним радовима биће ангажовано 20 лица.
Јавни рад Д.О.О. „Добродошли у Лепенски вир“ (инфраструктурно
уређење туристичког простора) упослиће 10 радника (пет са основном
школом и пет са трећим и четвртим степеном стручности), јавни рад
Удружења грађана са хендикепом „Френд“ (сервис подршке) на три
месеца ангажоваће четири лица, а трећи јавни рад, одобрен ГП „Нино“,
на одржавању и обнављању јавне инфраструктуре упослиће шест лица
(три са првим и три са трећим и четвртим степеном стручности). Ангажовани радници имаће законом предвиђену зараду и плаћен превоз.

Ако ускоро не буде више станара, надлежни ће морати да преиспитају
услове како би се простор, у чије су уређење уложена знатна средства,
боље користио.

Недостају лекари специјалисти
и професори математике

Иако је за пет месеци ове године у Мајданпеку до посла
дошло 1.638 лица, на посао чека више од две хиљаде људи.
Међу незапосленима највише је жена и неквалификованих
радника. На посао чека и шездесеторо са факултетском дипломом, а међу њима је и двоје са магистратуром.
У Општој болници у Мајданпеку има слободних места
за лекаре специјалисте, а у образовним установама за професоре математике, али ових кадрова нема на евиденцији
Пословни простор „Бизнис-инкубатор центра“ у Мајданпеку са 20 незапослених.
пословних јединица користе само два станара. Додуше, још неколико

Неискоришћен „Бизнис
инкубатор центар“

предузетника преузело је документацију, али нису постали корисници.

С. В.
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Локална самоуправа

Нова скупштинска већина у СО Бор

Op[tinu vode SNS, URS i SPS

За председника Општине Бор изабран је Саша Вукадиновић (СНС), његов заменик је Небојша Виденовић (УРС), а Добрица Ђурић (СПС)
нови је председник Скупштине општине Бор. - Изабрано је и девет чланова Општинског већа: Нихад Мислимоски, Миљана Голубовић, Иван
Раденковић, Дарко Драгијевић, Александар Мицић, Слободан Кнежевић, Мирко Ђурић, Александар Јакшић и Лидија Начић
БОР. - Избором новог руководства
на 22. седници Скупштине општине Бор
(5. јуна) завршено је дуго најављивано
прекомпоновање власти у Бору. Нову
скупштинску већину чине одборничке
групе окупљене око Српске напредне
странке, Уједињених региона Србије
и Социјалистичке партије Србије, што
значи да је из досадашње власти испала
Демократска странка.

доношења новог закона, буџет Општине Бор биће највероватније
мањи и мораћемо да сагледамо приоритете у финансирању како бисмо
новац трошили што рационалније.
Морамо да развијамо социјалну политику. Пуно се причало, а мало је
пажње поклањано развоју малих и
средњих предузећа у Бору. Не можемо
сви да се ослањамо на РТБ Бор и

абрани председник Општине Бор.
-У потпуности ћемо поштовати
Закон о локалној самоуправи, Статут
и Пословник о раду СО Бор. Очекују
нас промене у појединим деловима
јавног сектора и мораћемо хитно да
покренемо измену оснивачких аката
и статута у јавним предузећима
због усаглашавања са Законом о
јавним предузећима. Трудићемо се да
заседања локалног парламента буду
чешћа како би грађани имали прилику да виде и чују своје представнике - каже нови председник Скупштине општине Бор Добрица Ђурић.

испунимо сва обећања која смо дали
грађанима Бора. То је и основица
функционисања
Социјалистичке
партије Србије и зато дајемо свесрдну
подршку новој коалицији – рекао је
Драган Жикић (СПС).
Суфицит у буџету за 2012. годину
На 23. седници (18. јуна) одборници Скупштине општине Бор усвојили

Било је добро – може боље
Лидери нове владајуће коалиције у
Скупштини општине Бор једногласни

Саша Вукадиновић

Гласовима 26 одборника за новог
председника Општине Бор изабран
је Саша Вукадиновић из Српске напредне странке. За његовог заменика, са
25 гласова, изабран је досадашњи председник Општине Небојша Виденовић
из Уједињених региона Србије. Са
27 гласова одборника за председника
Скупштине општине Бор изабран је
Добрица Ђурић из Социјалистичке
партије Србије. У састав новоизабраног
Општинског већа ушли су: Нихад Мислимоски, Миљана Голубовић, Иван
Раденковић, Дарко Драгијевић, Александар Мицић, Слободан Кнежевић,
Мирко Ђурић, Александар Јакшић и
Лидија Начић.
-У протекле три године много позитивног је урађено у општини Бор,
али било је и ствари које нису биле
добре. Има пројеката који су започети, а нису завршени. Сада је дошло
до прекомпоновања власти и требало би да са већом одговорношћу
уђемо у финализацију пројеката.
Председника Општине Бор видим
као неку врсту менаџера и селектора,
јер једино тимским радом можемо
да постигнемо добре резултате. Због

Добрица Ђурић
Небојша Виденовић

запошљавање у њему и мораћемо да
нађемо начин да подстакнемо развој
овог сектора. Искористићемо искуства која имају други градови на

Благоје Спасковски

Милинко Живковић

том пољу и применићемо све што је
могуће у Бору. Залагаћу се, а надам се
да ће и наши коалициони партнери то
подржати, за улагање у образовање,
јер је то најболнија тачка у општини
Бор - каже Саша Вукадиновић, новоиз-

су у оцени да је претходна власт била
добра, али да ће нова бити много боља.
-Суштина промене власти у Бору
није лош рад претходне коалиције,
већ генерални став напредњака да се
може много боље и више урадити у
корист грађана Бора. Чињеница је да
је у протеклих неколико месеци каснила реализација неких пројеката и
да интензитет промена није био као на
почетку функционисања коалиције.
Српска напредна странка је ојачала
и сада смо у ситуацији да партиципирамо у власти и да се потрудимо да
укупно стање у Бору буде много боље
него што је било до сада – обећава Милинко Живковић (СНС).
-Прекомпоновање власти у Бору
није дошло због лошег рада претходне
скупштинске већине. Основни разлог
за формирање нове
већине је чињеница да
је одборничка група
Српске
напредне
странке у Бору ојачала,
па је сада у ситуацији
да бира са ким ће
правити
коалицију.
И
у
претходној
општинској
гарнитури се радило добро,
а сада ће, надам се,
рад бити још бољи –
истиче Благоје Спасковски (УРС).
-Очекујем да ће
нова
власт
бити
ажурнија, одговорнија
и квалитетнија. Надам
се да ћемо успети да
реализујемо све што
смо планирали и да

су предлог Одлуке о завршном рачуну
буџета за 2012. годину – суфицит у
буџету износи 166 милиона 115 хиљада
динара.
Одборници су прихватили и промену оснивачких аката јавних предузећа
јер је законска обавеза оснивача да усагласи акта предузећа са новим Законом
о јавним предузећима.
Од 23. седнице Скупштина општине Бор има два нова одборника: Моравку Пешић (УРС) уместо Небојше
Виденовића и Милинка Никодијевића
(СНС) уместо Саше Вукадиновића. Чланови Општинског већа Иван Раденковић
и Александар Мицић засновали су
радно-правни статус у Општини Бор. За
вршиоца дужности директора “Апотеке
Бор” именована је Снежана Јанковић,

Драган Жикић

а о најављеној промени директора
неких јавних предузећа одборници ће
расправљати на некој од наредних седница.
М. Милошевић

Култура
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Продуценти филма „Новембарски човек“ желе у кадру рекламу РТБ-а

Poster za sobu
holivudskog
superstara
Pirsa Brosnana

РТБ. - Дизајнерско решење којим се РТБ Бор представљао у земљи и свету крајем
шездесетих година прошлог века привукло је пажњу једног од продуцената филма „Новембарски човек“ (The November Man) у којем главну улогу игра славни британски
глумац Пирс Броснан. Продукција задужена за снимање филма у Србији изразила је,
зато, жељу да опреми сет за овај филм управо постером РТБ-а Бор, а пошто је борска
компанија уступила ауторско право за потребе снимања, он ће се наћи на зиду у једном
београдском стану где ће популарни холивудски глумац снимити одређене сцене.
Сценограф опреме за овај филм Meg Everist запазила је рекламу РТБ-а Бор на изложби „Полет“ у београдском Културном центру крајем марта, допала јој се, па је, како
каже, зато пожелела да је употреби ради опремања сета за филм.
„Новембарски човек“ снимаће се наредних неколико месеци у Србији и Црној Гори,
а радња филма је, по сценарију, смештена и у Швајцарску, Русију и Грчку. Филм говори
о бившем агенту ЦИА коме се, пре пензионисања, поверава још један задатак. Приликом обављања тог задатка у Русији, он открива велику заверу унутар ЦИА, систем се
окреће против њега и почиње да трага за агентом.
Г.Т.В.
Представљена поезија “на лесковачки” Драгана Радовића

„Kupen petl”

Драган Радовић

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. –
Није скоро неко тако разгалио Боране
који воле књигу, поготово оне којима су
(завичајно) блиски стари говори јужне
и источне Србије, као Драган Радовић
стиховима из своје збирке “Купен петл”.
Представљена је 14. јуна у народној библиотеци као пример нечега лепог што
поседује наша Србија, а то је – како рече
управница Библиотеке Весна Тешовић –
њена језичка шароликост. Апелујући да
се тако разнолики више волимо и ценимо,
Тешовићева је позвала љубитеље писане
речи да уживају у оваквим књигама
које спасавају од заборава “матерњу
мелодију говора” њихових аутора, а ми
бисмо додали и поруку строфе из које
је “изникао” назив књиге: Немој да си
ко купен петал/ Спутен, врзан, с кљун
бутнут у траву/Мора да си поцврс него
метал/С који ће ти отфикаре главу.
Дружење је започето освртом
Радише Драгићевића о књижевности
на дијалекту у којој је и сам оста-

вио веома упечатљив траг отржући
из матице пролазности дрматичне и
узбудљиве приче на језику који умире
заједно са својим селима по источној
и јужној Србији. Наводећи ауторе који
се искрено труде да очувају сав сјај, богатсво и топлину тих староштокавских, тзв. дијалекатских говора којима
се некада говорило и на двору Цара
Душана, а данас једва допиру до медија,
Драгићевић је упозорио: - Ако их не ослушнете као славуја у свитање после
кише, бићете ускраћени за онај дах
топле људскости коју носе. Они су
далеко од громогласних појачала, неукуса, и бљутавог кича, од свега што
данас ниче попут љутог корова из
темеља наших срушених кућа. Но
верујте, тај нестандардни језик, тај

Кви бакрачи
Они имав, а ја само гледам.
На њи мука, а ја се не бринем.
Страшна глоба са падежи седам,
Ја са један боговски поминем.
Они стрељав род, број и падежи,
Ја реч моју куде оћу бутнем.
Свуда лега, нема да ми бежи,
Лака ми је ко кад воду гутнем.
И кад зборим, ја не кривим усне,
Не развлачим речи ко ластежи.
Реч из мене ко из кофу пљусне,
Кви бакрачи, какви па падежи.
Ја си зборим јужњачки и чисто
И за језик господски не марим.
С изрази сам ко мој деда исто,
Језик чувам, с падеж га не кварим.
Драган Радовић

О “матерњој мелодији говора” и
изражајним дометима књижевности
на дијалекту говорили Весна
Тешовић, Радиша Драгићевић, Милен
Миливојевић и аутор. - Без обзира
на тематику, духовит приступ и
препознатљив лесковачки хумор
одликују сваку песму

„погрешни“ и “неправилни” језик
свињара и говедара има своју лексику,
граматику, синтаксу, синтагму и своја
правила.
Драгићевић је указао, а Милен
Миливојевић
детаљније
анализирао другачију - ведрију страну дијалекатског певања Драгана Радовића,
наспрам бројних аутора који се, пишући
на диајлекту, служе дубоким поетским и емотивним резовима. – Указао
бих на две важне одлике ове књиге
које одишу Лесковцем. Прва је говор
тога краја, а друга садржај и хумористична интонација песама. Главна
тема у три најобимнија циклуса
књиге је живот, чији је саставни
део, наравно, и смрт (Сиротињска
патка, Тристаћ на клоцне и Чорба без
ич), док је круг песама под насловом
Мушице под реп окупио 14 љубавних
песама. Но, без обзира на тематику,
духовит приступ и препознатљив лесковачки хумор одликују сваку песму.

Ако у народним говрима југоисточне
Србије и има неких ситнијих разлика – закључио је Миливојевић - оне
нису сметња међусобном разумевању
Тимочана, Торлака, Пироћанаца,
Нишлија, Лесковчана. Отуда ће и
„Купен петл“ моћи свуда, па и у Бору,
где смо се нашли из разних крајева, да
буде радо читана књига.
Драган Радовић је дипломирао на
Филолошком факултету у Београду
(општа књижевност и теорија), цео
радни век је провео у културним установама у Лесковцу (Библиотека, Позориште, Културни центар), био члан
редакције часописа Српски југ, Помак,
Наше стварање (сада је главни уредник).
Објавио је велики број прилога у српској
периодици, писао драмске текстове за
децу, а његова монодрама “Ничеговић”
играна је у позориштима Србије и Црне
Горе.
Љ. Алексић

Мозаик
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Istorija Bora u pro[lom veku
Аутори фотографија су фоторепортери листа “Колектив” РТБ-а Бор
Ђуро Коловратар, Драгољуб Митић, Љубомир Марков и Бајрам
Салијевић
Љубомир Марков.
-Ове фотографије и цела колекција
су најзначајније индустријско наслеђе
које Бор има. То је изузетан континуитет фотографисања од 1903. до 2006.
године. Драго ми је да је на овако изузетан начин представљена историја
Бора, посебно због тога што је у
избор ушла и фотографија - портрет

БЕОГРАД. - У галерији „Артгет”
у Културном центру у Београду до 12.
јула отворена је изложба фотографија
Завичајног одељења Народне библиотеке Бор. Од 13 хиљада фотографија,
колико се налази у дигиталном архиву
борске библиотеке, изложено је 55
фотографија које београдској публици
на јединствен начин представљају
историју Бора у прошлом веку.
-Готово да не постоји град који је
на овакав начин бележио историју
развоја током целог 20. века - каже

Андреј Филев, кустос изложбе.
Аутори фотографија су борски фоторепортери који су од 1947. године
радили у листу „Колектив” РТБ-а Бор:
Ђуро Коловратар, Драгољуб Митић,
Љубомир Марков и Бајрам Салијевић
који су на себи својствен начин забележили историју Бора.
-Ово је необичан начин да се прикаже Бор од времена Француза до
вишепартијског система. Ми смо
успели да спасимо од заборава фрагменте историје - каже фоторепортер
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тежину, 18. Притока Јужне Мораве, 21. Зглобни део ноге, 22.
Седма планета Сунчевог система, 25. Француски писац, Жан
Ватист, 26. Морска риба, комарча, 27. Варница, 28. Славни
глумац, Орсон, 29. Врста речне рибе, 31. Жалосна врба, 33.
Град у Немачкој, 34. Име француске глумице Бернар, 36. Бела
слана, 37. Јединични вектор, 38. Лопта изван игралишта, 40.
Гимнастички савез (скр.), 41. Ауто-ознака за Ковин.
РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО :острвље, дрскост, барел, контролор, рвач, вика,
Есекс, так, крпа, ума, оп, трола, орачи, вк, ала, Ирац, стс, елисе, ован, Акра,
Лењинград, курир, сненост, азотара.

1

Пауна Междиновића, рудара који
је, према причи, у ноћи између 5. и
6. маја 1903. године открио руду (тада
је имао само 16 година), а на бази тог
открића је касније отворен рудник и
практично настао град - каже Драган
Стојменовић, руководилац Завичајног
одељења Народне библиотеке Бор.
М. М.
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ВОДОРАВНО: 1. Група острва, архипелаг, 7. Дрзак поступак, 14. Мера за нафту, 15. Вршилац контроле, надзорник, 17. Спортиста у рвању, 18. Граја, галама, 19. Грофовија у
Енглеској, 20. Штап за билијар, 21. Комад тканине, 22. Врста
глине, 23. Основна тарифа (скр.), 24. Контактна трамвајска
шипка, 26. Човек који оре (мн.), 28. Веслачки клуб (скр.), 30.
Неман, аждаја, 31. Човек из Ирске, 32. Стонотениски савез
(скр.), 35. Пропелери, 37. Мужјак овце, 38. Главни град Гане,
39. Ранији назив Санкт Петерсбурга, 41. Разносач службене
војне поште, 42. Сањивост, 43. Фабрика вештачког ђубрива.
УСПРАВНО: 1. Окрет, ротација, 2. Притока Дунава у Београду, 3. Крило зграде (лат.), 4. Део реченице, 5. Ауто-ознака за Власотинце, 6. Тим, 7. Дпњи део посуде, данце (мн.),
8. Избочина копна у море, 9. Наш писац, Стеван („Вукадин”), 10. Човек који коси траву, 11. Узвик у кориди, 12. Птица
грабљивица, 13. Град у Италији, на Јадрану, 16. Стара мера за

In memoriam

СЛОБОДАН Љ.
ЈОВАНОВИЋ
У Бору је 10. јуна, у 55. години, преминуо историчар Слободан Љ. Јовановић.
Јовановић је рођен 13. децембра 1958.
године у Београду. Са изузетком година
у којима је студирао историју (Филозофски факултет Универзитета у Београду),
цео свој живот провео је у Бору. Попут оца
Љубе, чувеног топионичара, и Слободан
је, само другачијим средствима, марљиво
и упорно трагао за обележјима утемељења
свог завичаја трудећи се да дефинише
завичајни дух Бора.
Најдубљи траг оставио је радећи у Народној библиотеци Бор од почетка
1986. Исте године библиотекар и историчар Слободан креће у формирање
Завичајног одељења библиотеке које почиње да ради већ наредне године.
Бројни су резултати трагања Слободана Јовановића, чувају се у библиотеци и
живе са сваким новим читањем. Аутор је многобројних књига и публикација
о свом Бору. Од 2001. године радио је у Центру за културу општине Бор
осмишљавајући и реализујући бројне програме. Међутим, највише времена
посветио је писању монографије о Бору коју, нажалост, није доживео да види
одштампану.
Слободан Љ. Јовановић сахрањен је 11. јуна на Новом гробљу у Бору
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На прагу свемирског туризма

Mauro Rike ci
sl avio u Boru

Осам година после почетка програма за развој приватне свемирске летелице компаније Вирџин Галактик направила је
нов, значајан корак напред
Компанија за свемирски туризам Вирџин
Галактик,
британског
милијардера
Ричарда
Брансона, недавно се за
још један корак приближила слању туриста у
орбиту око земље. Летелица названа Свемирски
брод 2 први пут је полетела сопственим погоном, изнад америчке
пустиње Мохави, пробивши притом звучни зид.
Специјални авион-носач понео је Свемирски брод 2 до
висине од преко 14 километара где је пробни пилот активирао
ракетне моторе и попео се још два километра више, достигавши
брзину од 1,2 маха.
После тога Свемирски брод 2 безбедно се спустио без помоћи
мотора у Свемирско узлетиште у пустињи Мохави, северно од
Лос Анђелеса.
Ричард Брансон је изјавио да је летелица достигла задату
брзину и да је све функционисало како треба. Он је додао да
ће бити потребно још неколико проба, сваки пут са дужим
коришћењем мотора, пре него што летелица буде кренула на
први комерцијални лет.
Свемирски брод 2 је побољшана верзија Свемирског брода
1, који је 2004. постао прва приватна летелица која је доспела до
границе свемира.
До сада, више од 500 људи је уплатило по 200 хиљада
долара за шансу да неко време проведу у бестежинском стању и
посматрају земљу са висине од 100 километара.

(Сајт „Глас Америке”)

Прва Електролиза из 1938. године
Електролиза је на Спасовдан (13. јуна) обележила свој 75. рођендан.
Почетак рада електролитичке рафинације бакра
прослављен
је
великом светковином другог
јуна 1938. године. На митингу је говорио председник југословенске владе
др Милан Стојадиновић, а
присуствовало је више министара, бан Моравске бановине и други представници тадашње власти.
У пролеће 1936. у близини топионичарских погона почела је изградња
тробродске (троделне) хале по плановима берлинске фирме „Сименс”, којој
је била поверена израда инжењеринга, опреме и оспособљавање стручњака
и производних радника. После завршетка хале, кренула је и монтажа – по каскадном систему монтирања електролитних ћелија, уграђене су 204 ћелије
(од бетонских елемената, док је унутрашњост облагана оловним лимом) и
формирано 12 група. У свакој ћелији било је 57 електрода (28 анода и 29
катода), а обезбеђена је електрична струја јачине осам килоампера и напона
од 48 волти. Упоредо са Електролизом, грађена је и Златара - погон за
добијање злата и сребра из анодног муља који је остајао после завршеног
процеса електролизе бакра. За рад у оба погона запослено је 138 радника и
два инжењера. Први руководиоци Електролизе били су француски инжењер
Андре Де Цостер и руски избеглица инжењер Демидов. Нешто касније запослен је и југословенцки инжењер Ћира Михајловић.
На снимку из старог албума: тробродна хала електролизе из авиона (1938.
године).
Ј. С.

БОР. - Аргентинац Мауро Рикеци, члан јапанског бициклистичког тима
„Nippo“, победио је у другој етапи 53. Међународне бициклистичке трке „Кроз
Србију 2013.“ која је вожена од Ниша до Бора. Рикецијев финиш у изванредном
спринту испратили су аплаузом многобројни Борани који су се 13. јуна окупили код
градског Дома културе, на циљу друге деонице трке, дуге 137 километара.

Мауро Рикеци је од Ниша, преко Књажевца, Зајечара и Селишта у Бор стигао за
три сата 15 минута и 47 секунди, возећи просечно око 42 километра на сат. Други
је кроз циљ прошао Сергеј Николаев из руског тима „Каћуша“, док је трећи био
Суботичанин Жолт Дер, бициклиста мађарског тима „Utensilnord“.

Трка кроз Србију вожена је под покровитељством председника Томислава
Николића поводом обележавања 1.700 година Миланског едикта. У трци под слоганом „Путевима римских императора“ учествовало је 119 бициклиста, подељених
у 24 екипе, из двадесетак земаља света. Из Бора је наредног дана настављена до
Кладова, а завршена је у недељу, 16. jуна, у Београду.
Г.Т.В.

