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РТБ прославио Дан рудара и Дан компаније

„DOGODINE U ZDRAVIJOJ
@IVOTNOJ SREDINI”

Sre}no!
Поручила министарка екологије Зорана Михајловић, честитајући
празник рударима, њиховим породицама и онима који воде
компанију, наглашавајући да нова топионица мора бити завршена у
року. – Министар рударства Милан Бачевић: РТБ је окосница развоја
Тимочке крајине, будућност развоја Србије. - Благоју Спасковском
плакета са дипломом Привредне коморе Србије за резултате у
развоју и унапређењу привреде

Дан рудара
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РТБ прославио Дан рудара

„Dogodine u zdravijoj
Поручила министарка еко
логије Зорана Михајловић,
честитајући празник рударима, њиховим породицама и
онима који воде компанију,
наглашавајући да нова топионица мора бити завршена у року. – Министар рударства Милан Бачевић: РТБ
је окосница развоја Тимочке крајине, будућност развоја
Србије. - Благоју Спасковском
плакета са дипломом Привредне коморе Србије за резултате
у развоју и унапређењу привреде. - „Шистекове награде”
Јелени Ђурић (РБМ), Мирославу Стојановићу (РББ, Јама),
Бобану Тодоровићу (ТИР) и
Видоју Адамовићу (РББ)
БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Борски
рудари прославили су свој празник и
Дан компаније, Шести август, уз два
министра: Зорану Михајловић, министарку енергетике, развоја и заштите
животне средине, и Милана Бачевића,
министра природних ресурса, рударства и просторног планирања. Били су
ту и стални представник Уједињених
нација у Србији Вилијам Инфанте, амбасадорка Аустралије Хелена Стадерт
и високи дипломатски представници
неколико амбасада великих земаља,
представници друштвено-политичког
живота Тимочке крајине, пословни партнери и пријатељи компаније.
Поводом 110 година рударења
у Бору, а за резултате у развоју и
унапређењу привреде, Благоју Спасковском, генералном директору Рударско-топионичарског Басена, потпредседник Привредне коморе Србије Раша
Ристивојевић уручио је плакету са дипломом. Ристивојевић је нагласио да
јубилеј пада у време када се РТБ уписао
у листу најзначајнијих домаћих фирми,
што подразумева да ће бити стожер привреде Србије. Била је ово прилика и да
четворо заслужних појединаца из руку
генералног директора и високих званичника добије највише басенско признање,
награду „Инжењер Шистек“. Министарка Зорана Михајловић је и дочекала
прву, а испратила другу смену рудара
борске јаме сендвичима и соковима, што
је дирнуло рударе и свакако ће дуго памтити овај гест.

Године успешне обнове
Поздрављајући традиционалним рударским поздравом „Срећно“ министре
и уважене госте из држава које углавном носе рударске брендове и сарађују
са РТБ-ом, Спасковски се посебно захвалио представници канадске амбасаде што је ова земља омогућила кредит
РТБ-у Бор да крене у изградњу нове топионице и фабрике сумпорне киселине,
као и Вилијаму Инфантеу с којим РТБ

Благоје Спасковски, Милан Бачевић и Томислав Шубарановић

сарађује у рударству баш зато што је годинама био представник Уједињених
нација у државама где је доминирало
рударство. Захваљујући на посети министру Бачевићу и министарки Ми

бакра, 160 тона злата и око 1.000 тона
сребра. Ове цифре нису занемарљиве,
као ни датуми: 1903. када је отворен
рудник бакра Бор, а 1961. Рудник
бакра Мајданпек. Тако је постала

то смо урадили са нова 1.063 радника
примљена у последње четири године,
са просечним примањем од 71.000
динара, као и великим како домаћим
тако и знањем страних фирми које
овде крајње поштено обављају свој
посао.
Спасковски
се
захвалио
и
најстаријима, саветницима који су
много учинили у едукацији младих, а
позвао је присутне да посете и виде
много тога новог у Бору и на Језеру, што
речито говори да је РТБ друштвено одговорна фирма. Посебно се захвалио
Влади Србије на финансијској помоћи,
али не из буџета, већ да РТБ добије кредите које може вратити из својих новчаних токова. Спасковски је уручио и прву
овогодишњу Шистекову награду управници мајданпечке флотације Јелени
Ђурић.

Лепо је данас бити у Бору!

Спасковски прима плакету Привредне коморе Србије
од њеног потпредседника Раше Ристивојевића

хајловић - која је четири пута била у
Бору за 58 дана, с посебном бригом о
екологији - Спасковски се захвалио и
свима који ће помоћи да се изграде нова
постројења и потпуно ревитализује рударство.
- За 110 година укупно је ископано
2,388 милијарди тона руде и јаловине,
од чега је руда 733 милиона тона.
Произвели смо пет милиона тона

рударско-топионичарска компанија
која, као ретко која на Балкану,
живи без прекида 110 година. Ових
година, а нарочито последње урадили
смо много. Потпуно је обновљена
механизација у рударству, урађена је
нова флотација у Великом Кривељу
и започињемо нову у Мајданпеку,
нова топионица и фабрика сумпорне
киселине биће готове врло брзо. Све

Следећу
награду,
рударском
техничару Мирославу Стојановићу,
пословођи у погону Јама, уручио је
министар Бачевић, а пре тога казао: Лепо је данас бити у Бору! Давно је
била 1903. година када је овде започета

Награде
Синдиката рудара
И Синдикат рудара Србије наградио је своје најистакнутије чланове, а по избору чланства. Добитници
по 10.000 динара су: Драгиша Ситић
(РББ), Дејан Несторовић (ТИР) и Добрица Николић (РБМ).
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Дан рудара

Србије и Дан компаније

@IVOTNOJ sredini”
Канаде и осталих земаља које послују
у Бору овде на Дан рудара и компаније.
Позивајући дипломираног инжењера
металургије Бобана Тодоровића, директора ТИР-а, да му уручи „Шистекову
награду”, Инфанте је казао:
-Веома ми је драго што ћу ову награду данас уручити некоме кога
познајем јако дуго. Он се родио и одрастао у овом граду, он је на неки начин
допринео ренесанси ове компаније, он
је тачно онаква особа какву желимо

„Шистековци”: Бобан Тодоровић, Јелена Ђурић,
Видоје Адамовић и Мирослав Стојановић

експлоатација бакра. Од некадашње
касабе настао је модеран и леп град,
град–музеј рударства. Град који
много више личи на средњоевропске
модерне градове него на неки рударски
центар. А он је, на срећу, и једно
и друго. Он представља окосницу
развоја Тимочке крајине, представља
будућност развоја Србије. Рудари

које нас очекује још један рударски
поздрав свима. „Срећно!“

на привреде свих земаља. У Америци га зову „доктор бакар“, што
није случајно. Кад цена расте, сви се
радујемо - кад цена пада, онда гледамо како ћемо да се збринемо на
неки начин.
Министарка је дала и једно обећање:
- РТБ Бор мора у року да заврши своју
топионицу и ја данас обећавам да ћу да
надгледам рад на њеној изградњи и да
овде нећу бити шестог августа идуће
године уколико не буде радила. То је

Ministarka podelila sendvi~e
rudarima

РТБ пример компанијама
Поздрављајући скуп Вилијам Инфанте је изразио велико задовољство
што са високим представницима амбасада присуствује скупу којим се обележава 110 година рударења у Бору и

-Хвала вам што сте ме сачекали. Ви који сте завршили прву смену - лепо се одморите, а ви који идете у другу - добро радите. Видимо се, не шестог августа следеће
године, него много, много пре. Да сте живи и здрави.
Задовољни камарати одговорили су министарки громогласним „Срећно!“, она је
новинарима објаснила зашто је дочекала прву и испратила другу смену рудара борске јаме делећи им сендвиче и сокове. - Не могу да идем на славље, а знам да су они
и на свој дан овде, на послу дубоко под земљом. Министри и директори се мењају,
а они остају и пуно ми је срце што су ме сачекали и што видим да им је драго да се
о њима води рачуна. А, они су, заиста, највреднији део Србије.

Министарка Михајловић се поздравља са
председником општине Бор Сашом Вукадиновићем

који су данас са нама заслужили су
посебна признања. Неки од њих су
добили, неки ће добити данас, а права
признања их тек очекују. За то време

слави дан 52.000 рудара Србије. РТБ
Бор и његово пословање је пример осталим компанијама како треба да послују
и велика је част што су експерти из

Економски саветник америчке амбасаде David Krzywda:

^uveno gostoprimstvo
Било је велико задовољство што сам имао прилику да, заједно са осталим колегама дипломатама,
посетим град Бор и вашу компанију, 5. и 6. августа.
Имали смо прилику да у разговору са вама упознамо пословање компаније са тако дугом традицијом,
да видимо пословање компаније изблиза, да се освежимо на неколико стотина метара дубине и видимо
многе друге могућности које Бор и околина пружају.
Све то било је изузетно искуство. Могли смо да се уверимо да компанија
већ сада остварује одличне пословне резултате али да ће са новом топионицом они бити још бољи на добробит и компаније и свих грађана Бора.
Господине Спасковски, желим овом приликом да вам се захвалим на
изузетном пријему које смо уживали ових пар дана. Драго ми је да сам
имао прилику да се и лично уверим у ваше надалеко чувено гостопримство. Осим што сте менаџер, били сте и прави промотер свога краја и
своје земље.
Осим пријатељства, нас везују и обострани интереси. Америчке
компаније из области рударства су присутне у Србији и имају интерес
да инвестирају у Србију и запошљавају српску радну снагу. Такође, доста
знања, технологије и опреме за рударску индустрију Србије долази из
Сједињених Америчких Држава. Надам се да ћемо бити у прилици да наставимо добре односе и сарадњу која, колико сам упознат, већ дуго постоји
између града Бора, ваше компаније и америчке амбасаде у Београду.

да ради и у Бору и у Србији и која би једини начин да Бор и цела Крајина
требало да допринесе успеху. Пожелео имају здраву животну средину, да
бих и њему и свим рударима срећно! нема више тровања, да нема више марамица ни заустављања производње,
Топионица да се заврши о року да свако дете у Бору и око Бора може
“Шистекову награду” дипломи- нормално да живи.
раном инжењеру рударства Видоју
Она је додала да је још једна ствар
Адамовићу, доскорашњем управнику важна за Владу Србије и за Министар-

Стални координатор УН у Србији Вилијам Инфанте:

Lojalnost za ceo @ivot
Захваљујем господину Спасковском што нас је позвао у информативну и конструктивну посету РТБ-у и Бору. Отишао сам са много
бољим увидом и свакако ћу се трудити да на најбољи начин помог–
нем унапређивању ваших интереса. РТБ је модел који се изграђује,
а ваш досадашњи успех је допринео ренесанси српског рударства.
Дубоко сам дирнут и почаствован великодушним позивом господина Спасковског да уручим награду за достигнуће господину Тодоровићу и да седимо
на челу стола. Ови гестови добре воље и пријатељства су подстакли
лојалност за цео живот.
Захваљујући Горици, Виолети и целом тиму који је вредно радио, овај
пут је био незабораван и изузетно успешан.
копова „Велики Кривељ“ и „Церово“ а
сада директору РББ-а (који се и захвалио у име награђених), уручила је министарка Зорана Михајловић рекавши:
- Драги рудари, ви који радите са рударима, ви који сте у њиховим породицама, ви који помажете да РТБ
функционише, ви који сте пословни
партнери, ви који водите РТБ Бор поздрављам вас рударским „Срећно“!
Посебно ми је драго што сам овде и
што је РТБ Бор у последњих неколико година показао да може да буде
ефикасна и добра компанија. Откад
се појавио бакар у свету и Србији
не треба говорити колико је утицао

ство: - Функционисање „Бора“ управо
показује како ће да се развија привреда Србије. Када Бор ради добро,
када Бор иде горе, повећава своје
резерве, улаже у нову опрему, то је
знак да и привреда Србије полако
напредује. Зато, поштовани директоре, пословодство и сви који сте
данас овде: Срећан вам Дан рудара,
али са посебном обавезом за све нас да
следеће године имамо топионицу, фабрику сумпорне киселине, да следеће
године причамо о здравијој животној
средини!
Текст и фото: Љубиша Алексић

Актуелно
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Конференција за медије Благоја

Rudnici obnovQeni,
Новом опремом изузетно се напредовало у раскривању лежишта у Бору и Мајданпеку,
па РТБ ове године очекује 40ак хиљада тона катодног бакра,
а следеће и до 60 хиљада тона.
- Уз нову флеш-пећ Басен догодине добија и нову фабрику киселине, нову флотацију шљаке,
а до краја ове имаће и потпуно аутоматизовану флотацију у
Великом Кривељу
РТБ. - Између два рударска
празника рудне резерве РТБ-а су
повећане за преко 50 милиона тона,
а опремање рудника скоро је завршено. Ових дана на кривељски коп
стигао је још један нови багер, а
завршили смо и реконструкцију
флотације и очекујемо нове машине
за руду са “Церова” да бисмо уградили аутоматику. У Мајданпеку
покрећемо реконструкцију флотације.
У металургији радови, такође, добро
напредују и очекујем да средином
наредне године имамо чисто небо
над Бором. Стандард запослених у
РТБ-у је на завидном нивоу. Просек
зарада од 70.000 динара даје сигурност житељима Бора и Мајданпека и
потврђује да је наша визија уродила
плодом. А ви који шетате улицама
ова два града можете најбоље да потврдите и колико смо били друштвено
одговорна компанија. Радним људима
Басена честитам Дан компаније, а борским и рударима Србије и Дан рудара.

Благоје Спасковски и Мирјана Антић

гурност државе у којој живимо. Јер,
и подршка државе РТБ-у је велика.
Само министарка Зорана Михајловић
је за 45 дана три пута била у Бору.
Подсећајући да је Басен имао 1,3
милијарде тона резерви руде, а да су
оне данас 50 до 60 милиона тона веће,
Спасковски је казао: - На путу смо да
“Кривељски камен” заокружимо на
стотинак милиона тона руде, а да с

Центар за
обновљиве изворе
енергије

Спасковски са најближим сарадницима пред новинарима

Овим речима је Благоје Спасковски, генерални директор Рударско-топионичарског Басена Бор, пред новинарима, у друштву најближих сарадника,
поздравио све запослене у години када
се навршава читав век и деценија више
како се овде копају руде бакра, сребра
и злата. Посебно је подсетио на речи
људи из Владе да се национална богатства неће приватизовати. - И ако се буду

приватизовала, биће то мањински,
никако већински проценат, јер је
опредељење да оно што је у земљи припада народу Србије.

Повећане рудне резерве
Спасковски је најпре истакао да је
поносан што се у раскривању лежишта
изузетно напредује, а појачавају се и припремни радови у Јами: - Пре неколико

година, сви наши рудници били су „затворени”, постојала је опасност да се
обруше на раднике и механизацију.
Нама су људски животи ненадокнадиви и опредељење да дамо што више
раскривке и дођемо до нових рудних
лежишта увелико даје резултате. И
у Бору и у Мајданпеку повећавамо
рудне резерве. Тиме продужавамо век
два рудника, два града, а јачамо и си-

Генерални директор РТБ-а најавио
је и интензивније отварање радних
места, а тим поводом и састанак са
министарком Зораном Михајловић о
Центру за обновљиве изворе енергије.
Договор је да Центар буде у Бору, у
Фабрици соли и простору поред ње,
а да преко пута, у Старој касарни,
буде мини-хотел за оне који долазе
да се обучавају. Потом би се подизала
постројења по Србији, биће и у Бору,
за производњу, пре свега топлотне, а
онда и електроенергије, гаса и “зеленог” дизел-горива. Шумовитост овог
краја је таква да би се омогућавањем
продаје отпадног дрвета за ове намене
пружила прилика људима да обезбеде себи егзистенцију, а да крајњи ефекат буде енергија која “не прља” небо.
Има још много програма, а предност
се, по речима Спасковског, даје онима
који су у интересу два рударска града и отварања радних места, што је и
Влада Србије ставила у први план.

друге стране “Кривељског камена”
потврдимо још једно лежиште огромних размера. У Јами, у рудном телу
„Д“ очекујемо богату руду, али и
мугле у његовој околини богате попут
рудног тела „Т“. Прва нова бушотина
у Мајданпеку између два ревира показала је нешто мањи садржај бакра
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Спасковског поводом Дана рудара

Актуелно

topionica napreduje
ликом пројекту, чувамо добре односе
и са SNC Lavalinom, и са Оутотеком,
и са Енергопројектом.
Спасковски је предочио новинарима
да је у овом послу остало још неколико
фаза. Пре свега да се изгради нова фабрика кисеоника на којој су послови започети. Ових дана расписује се тендер
за флотацију шљаке, као и фабрику за
пречишћавање вода. Њена изградња ће
дуже трајати, па је са ресорним министарством (за екологију) усаглашено да
се у једну од рупа где је копана шљака
постави фолија и вода тамо одлаже до
завршетка фабрике.
- Фабрика би била готова у року,
али смо тражили измену технологије
да и из тих вода извучемо 180 тона
бакра годишње. Тако ће у њеном
склопу бити и мини-флотација, што
је опет нешто ново, а исплативо. То
ће бити постројење који је по дужини
технолошког ланца равно фабрици
сумпорне киселине, а заузимаће чак
нешто већу површину. Нећу себи замерити – нагласио је Спасковски - ако

Велика медијска пажња за
велику компанију ни овога
пуна није изостала

(0,3%), али у једном прослојку од 45
метара има четири грама злата по
тони, у другом 14, што је изузетно исплатива руда. Тамо очекујем велика
изненађења, а повећањем резерви
богатијих бакром, нарочито златом, и
бржим раскривањем лежишта, спуштамо цену прераде на ниво који ће одржати компанију, чак и да цена бакра
падне на 4.500 долара по тони, што је
мало вероватно.

Ка 80.000 тона бакра
Захваљујући улагањима у рударство, РТБ ове године, како се чуло од
генералног директора, очекује 40-ак
хиљада тона катодног бакра, следеће 55
до 60 хиљада тона, а уколико се отвори
„Церово примарно“ или „Кривељски

камен“, дилема која се још разматра како
би се „напало“ оно рудно тело које брже
враћа капитал, РТБ ће 2015. годину дочекати са 80.000 тона бакра.
- Одговоран сам човек и стојим
иза свега што сам рекао, јер многе
ствари смо добрим делом већ урадили. “Церово” је припремљено да
цевоводима допреми 12 милиона тона
руде! Мудро смо радили, а мештанима
поред цевовода само једном реметили
живот. На “Церову” нам треба само
још један багер, два-три камиона,
две мање дробилице и пар флотационих машина у кривељској флотацији
да бисмо оспособили овај рудник
за откоп шест милиона тона руде у
следећој години, а потом и за 12 милиона тона. Просечан садржај бакра у
Горица Тончев Василић, Благоје Спасковски и Мирјана Антић

руди тамо је 0,33%, што је око 33.000
тона бакра у концентрату.
И у РБМ-у је заокружена набавка рударске опреме, а ових дана се припрема,
по речима Спасковског, “подизање” капацитета млевења на близу шест милиона тона. У процесу флотирања
постоји „теснац“ који се мора отклонити до краја године. У међувремену
ће се припремити пета секција и обезбедити млевење за осам милиона тона.
Кад се све то што се предузима у рударству погледа заједно, и то је, по оцени
Спасковског, велики захват.

Топионица и пратеће фабрике

Решења за техногене сировине
Наглашавајући да ће све техногене сировине које се РТБ-у не буду исплатиле
за прераду бити продате као “грит”, Спасковски је казао да постоји и варијанта
по којој би једна енглеска фирма преселила своје постројење из суседне државе
вредно 40-ак милиона долара и запослила 80 до 100 радника. – Тиме ће се повећати
производња и смањити техногене сировине које ова држава мора сама да преради
или прода. То је већ могло да се учини, али је наша замисао да, ипак, преселимо
поменуто постројење јер је технологија чиста, доноси радна места, а и сва шљака би
се надаље прерађивала на тај начин. Приводе се крају и разговори да се материјал
из борског јаловишта прерађује овде и буде залог за кредит потребан РТБ-у да
заврши систем за пречишћавање вода, флотацију шљаке, енергану.

У изградњи нове топионице догодио се краћи застој, али ниједна топионица, по речима првог човека Басена,
није изграђена за мање од пет година.
Бор је и први у свету где се изводи браунфилд инвестиција док постројење
ради. - Сада се поново одлично ради
на новој топионици – казао је.- Убеђен
сам да ћемо средином наредне године
притиснути дугме и покренути нову
флеш-пећ и нову фабрику сумпорне
киселине. Сада је на градилишту 300
људи, ових дана очекујемо још стотинак. И док “пегламо” настале проблеме без којих се не може на тако ве-

Поглед без сивила
Говорећи о РТБ-у као друштвено
одговорној компанији, Спасковски је
најавио да ће на прослави Дана рудара гост РТБ-а поново бити Вилијам
Инфанте, стални представник УН
у Србији, највећи заговорник односа: руда – рудници – друштвена одговорност. - Наставићемо сређивање
села, затим Мајданпека, а онда даље
уређење Бора. Ругао се неко или не,
ми ћемо наставити кречење града,
окитићемо (догодине) и један и други град жардињерама дајући их свима
који желе да их поставе на своје терасе. Циљ је да народу створимо чистији,
бистрији, светлији – поглед без сивила,
казао је Спасковски. У том контексту
он је навео и писмо једне Боранке која
живи у Аустралији, одушевљене променама које је затекла у свом граду.

нова топионица и све ово не буде
готово средином наредне године,
већ месец-два касније. Човек крене
да прави кућу, па се не усели кад је
рекао. Овим не бежим од рокова, али
приближавам ствари реалности јер се
морају проверити и цевоводи за кисеоник, за воду, напајање струјом...
Текст и фото: Љубиша Алексић

Признања
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Представљамо овогодишње добитнике
Бобан Тодоровић, директор Топионице и рафинације бакра

Po[tovawe se sti^e radom
Препознао сам да Бор и Србија не треба да буду феуд, већ, по знању, карактеру и резултатима рада, треба да се поредимо са најбољима у свету. Завршетак нове топионице тек ће у будућности показати колико је то врхунски пројекат, вероватно један од најбољих у свету, на који ће житељи града
бакра бити веома поносни. - У свим активностима покушавамо да покренемо што већи број инжењера (у ТИР-у их има 160) и техничара, јер је тимски
рад важан за решавање проблема
ТИР. – Један од четворо овогодишњих добитника награде „Инжењер Шистек” је и дипл. инж.
металургије Бобан Тодоровић, директор Топионице
и рафинације бакра Бор. У образложењу овог лауреата
највећег басенског признања пише да је „награда резултат свега што је као инжењер досад урадио за ТИР,
односно РТБ. Један је од аутора еколошке студије за
комбинат бакра коју је прихватила канадска банка за
развој (EDC). Заједно са Тимом Смитом, председником Светске организације металурга, учествовао је у
избору најбоље опреме за нову топионицу. Више пута
излагао је научне радове из области металургије у
земљи и у иностранству. За учињена доброчинства завредео је Орден Светог Саве II реда, а организовао је
и многа спортска и друга дешавања у Бору.”
Тодоровић је рођен 1970. године у Бору, где је
завршио основну и средњу школу и Технички факултет (одсек за металургију). Након дипломирања 1997.
кратко време је радио на факултету, а следеће године
почео је радни век у РТБ-у. Веома је поносан на своје
корене, јер је трећа генерација у породици која ради
у Басену (отац на Површинском копу у Бору, а деда
у Топионици). И Бобан се обрео у Топионици, где је
прошао све етапе обуке младих кадрова – најпре као
инжењер приправник, потом четири године као сменски инжењер, 2003. постаје руководилац пржења и
топљења, 2006. конвертора и рафинације, 2008. технички руководилац Топионице и 2010. директор ТИР-а.
Занимљиво је да је као 39-годишњак постао најмлађи
директор у историји комбината бакра дугој један век
и једну деценију.
-Било је изузетно тешко радити нарочито од
2000. до 2006. због старе опреме, притом лоше
одржаване, недостатка концентрата, неразумевања
пословодства за развојне програме предузећа.

Вилијам Инфанте је уручио награду Бобану Тодоровићу

Озбиљни помаци на том плану почињу 2008. и 2009.,
када је почело да се размишља о новој топионици,
новој фабрици сумпорне киселине и, као круна
свега, модернизацији технолошког поступка у
Електролизи, Златари, Регенерацији и Преради
метала. Препознао сам да Бор и Србија не треба да
буду феуд, већ, по знању, карактеру и резултатима
рада, треба да се поредимо са најбољима у свету.
Последњих година јача еколошка свест радника и
грађана Бора, тако да ће завршетак нове топионице
тек у будућности показати колико је то врхунски
пројекат, вероватно један од најбољих у свету, на
који ће житељи града бакра бити веома поносни –
каже Тодоровић.
Наш саговорник истиче да је он сам нарочито по-

носан и на неке „мале ствари” које је пословодство
ТИР-а урадило, пре свега, на третман отпадних вода
из Електролизе. Тамо се просечно добијају четири
тоне бакра месечно, односно око 50 тона годишње, са
значајним економским ефектима за компанију. Њима
доприносе и бакарни одливци, тешки преко 40 тона,
претопљени у мају ове године који су, као „заробљени”
капитал стајали шест година. Решено је, „на прави
инжењерски начин”, и хлађење конверторских гасова,
што је побољшало рад Фабрике сумпорне киселине.
- У свим активностима покушавамо да покренемо
што већи број инжењера (у ТИР-у их има 160) и техничара, јер је тимски рад веома важан за решавање
проблема.
Пошто је одмах након дипломирања уписао и
постдипломске студије, које због професионалних
обавеза није успео да заврши, додаје да ће уложити
све напоре, како би их у току наредне године привео
крају. Тодоровић је доказао и да је велики хуманиста,
јер је и као директор и као појединац помагао многим
акцијама у Бору (најновија је осветљење цркве „Свети
Ђорђе”) и селима (црква у Слатини), као и других
верских објеката. Пошто се и сам некада бавио рукометом, познат је и као спортски радник (организатор финала Купа Србије у рукомету за 2012. годину у
Бору). Ожењен је и има две девојчице. Каже да тешко
усклађује пословне и породичне обавезе, али када је
код куће, онда је прави отац и супруг. – У животу је
важно бити одговоран, коректан према свима, поштовати људе, раднике. Само таквим односом
можете и од других очекивати да вас поштују, а то
се заслужује карактером, радом и резултатима рада
– поручио је младима и својим колегама.
Ј. Станојевић

Јелена Ђурић, управница Флотације РБМ-а

lepe stvari treba ^ekati
Јеленин је рецепт за успех: Нема лаких послова, али све се обавља лакше ако се воли, ако сте то желели и за то се школовали. Важан је
тимски рад - са старијим колегама, којима ћете поштовати знање и искуство, и са млађима чију креативност и окренутност техничко-технолошким иновацијама треба подржати
РБМ. - Јелена Ђурић, дипломирани инжењер рударства и управница Флотације, прва жена управница
једног погона у Руднику бакра Мајданпек, овогодишња
је добитница највећег басенског признања - награде
„Инжењер Шистек“. Одлука о томе у РБМ-у никога
није изненадила, а обрадовала је све њене сараднике,
који, познајући је, истичу да ће још пожртвованије
радити, јер „не“ или „не може“ као одговор на задатак
никада није признавала.
- Понекад лепе ствари треба чекати да би у
низу могле да се десе - кроз осмех каже Јелена
Ђурић и набраја: – Велики инвестициони радови
у Флотацији, највећи од изградње овог погона
пре скоро пола века, искрено су обрадовали све
нас који своју будућност видимо у Руднику бакра
Мајданпек и обележили почетак ове године. Недуго
затим, због напредовања претходног управника,
постављена сам на место управника погона, што је
за мене представљало и изазов и признање, а сада
и награда „Инжењер Шистек“, остављају ме без
речи...
Јелена је рођена у Лабину. Основну, средњу школу
и факултет завршила је у Бору, где је на Техничком
факултету, рударски одсек, 1991. године дипломирала
на смеру за припрему минералних сировина. У Руднику бакра Мајданпек запослена је од 1998. године.
Почела је као инжењер оперативе на преради полиметаличне руде и прешла пут од сменског и инжењера

Јелена Ђурић прима награду од Благоја Спасковског

производње флотирања до техничког руководиоца, а
од пре неколико месеци је управник погона Флотација.
-У животу сваког човека најважније је да ради
посао који воли, за који се школовао и у којем може
да да свој максимум. Знам да има оних који мисле
да је у рударству мало посла за жене и мислим да су
у праву када се имају у виду тежина посла и услови
рада. Међутим, мислим да се ми који ту већ радимо,

добро сналазимо - констатује Јелена и истиче да су
све специфичности и тежина посла разлог за велику
солидарност и разумевање међу рударима. – Изузетно
ценим и форсирам тимски рад и поштујем знање,
стручност и искуство сваког појединца. Млађим колегама саветујем да се са уважавањем односе према
старијима, онима који су створили оно што имамо,
а од старијих тражим да подрже иницијативе
младих људи, њихову окренутост техници и новим
технологијама, жељу да производни процес унапреде. За сада ми то успева, а резултати не изостају
- каже Јелена чији сарадници посебно цене њену упорност, поузданост и организаторске способности јер
тако и најзахтевнијим обавезама успевају да одговоре.
Јелена Ђурић каже да на послу не би била
успешна да нема пуну подршку и разумевање породице, супруга и кћерке. – Они се изненаде када се с
посла вратим на време, када имам слободан викенд
и готово никад не приговарају. Знају да ми посао
много значи, а импонује да сам у томе успешна.
Моја јединица, Марта, није се определила за рударство, већ за Филолошки факултет. Видела је
колико је овај посао захтеван. Ја ћу, међутим, наставити пут којим сам кренула. Тежак је и напоран,
али мени је најлепши, јер је стваралачки, инспиративан и, дефинитивно, посао који могу радити само
они који се изазова не боје.
С. Вукашиновић

Признања
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награде „Инжењер Шистек”
Видоје Адамовић, директор Рудника бакра Бор

Odr@ali smo „KriveQ”, sada ga razvijamo
Било је тешко старим машинама давати највећу производњу, али смо сви који радимо на копу успели да га одржимо и он је данас, са новом
и моћном опремом, кључ стабилности РТБ-а – каже његов дугогодишњи руководилац, а своју успешност у послу овако објашњава: - Поштено радим, настојим да будем искрен и праведан и то очекујем од других
РББ. - Награда „Инжењер Шистек“ ми је велики
подстрек да, поред свег досадашњег даноноћног
рада, тако наставим. Задовољан сам и срећан што
сам је добио и она је пехар за спортску борбу коју сам
водио. Она ће ме ојачати да се још више покажем
руководећи целим предузећем. А, на кривељском
копу знају да не тражим немогуће. Настојим да
будем искрен, поштен, праведан и то очекујем од
других. Људи су различити, али са свима сам могао
да радим, сваког сам могао да покренем да више
допринесе, да схвати наш заједнички циљ: да само
ако сви дамо све од себе, можемо и да се надамо да
ћемо овде јести наш рударски хлеб.
Овако доживљава највише басенско признање
Видоје Адамовић, дипл. инж. рударства, доскора
управник кривељског копа. Додела је образложена
„рекордним раскривањем, повећањем производње
бакра, унапређењем организације рада, залагањем за
високу ангажованост опреме на коповима „Кривељ“
и „Церово“, као и развијањем добрих међуљудских
односа“. Адамовић је рођен (1969.) у Јасикову код
Мајданпека и, пошто му је рођени брат рудар у РБМ-у,
рано се определио да и сам крене тим путем верујући
да ће од тог посла пристојно живети. Уписује тамошњу
средњу рударску школу, за техничара завршава у Бору
(1988.), а онда као један од најбољих ученика уписује
(1989.) и рударство на Техничком факултету. Завршава
на време, али га распад Југославије, будући да је поручник у резерви, одводи на ратиште. Његове молбе
за посао у РБМ-у нису добиле потврдан одговор скоро
две године, па 13. маја 1996. судбину везује за Бор.
- Запослио сам се на кривељском копу и старије
колеге одмах су ме „бациле у ватру“ чим су уочиле
да сам предузимљив, вредан и стручан – присећа
се Адамовић. – Овде, пре свих, мислим на Јовицу
Радисављевића, тада техничког руководиоца
који ме је „узео под своје“ и, пошто смо сличних
темперамената, кренули смо жестоко и брзо
напредовали. Уследиле су турбулентне године и
честе смене, али сам за 17 година стажа увек био
у руководећој екипи Копа. Не могу да кажем да
нисам очекивао релативно брзо напредовање јер

сам видео колико вредим и колико доприносим
производњи. И даље се трудим, а све у циљу да
Рудник и компанију ставимо на чврсте ноге, да
имамо сигурну егзистенцију, пошто су рудне
резерве огромне а постоје и потенцијали у људима,
само их треба боље организовати.

Видоје Адамовић прима награду од
министарке Зоране Михајловић

Наглашавајући да се од „Кривеља“ увек захтевала
велика производња, Адамовић је задовољан што су
радећи са старом опремом до 2010. успели да одрже
коп да би га данас развили у најуспешнији погон и
кључ стабилности производње бакра. - Био је то мучан
посао, каже, али сам успео, ценећи потенцијал
сваког са којим сам радио, побољшавајући радну
дисцплину, стварајући услове за нормалан рад на
терену и награђивањем најбољих. На копу мора
да се реагује брзо, да не кажем као у хирургији.
Сваки застој мора одмах да се решава јер ремети
све у дугом ланцу. Сада, са новом и моћном опремом, далеко је лакше, али и ту треба бити будан у
одржавању да би се задовољили огромни капацитети. Нова опрема омогућила нам је прошле године

највећи радни подвиг– уклањање чак 18 милиона тона јаловине, а ове очекујем преко 22! Сви се
сада диве како коп изгледа, и стручњаци са Запада
и наши, јер виде добру динамику радова, сигуран
развој.
За рад са новим машинама примљено је скоро стотину младих људи разних струка који готово да нису
видели коп. Требало им је поверити моћне и скупе
багере и камионе. – Али, успели смо - каже Адамовић
- да сви они, уз минималне проблеме и повреде, сада
раде одлично, носе производњу на копу „Велики
Кривељ“, а слично је и у Флотацији.
Динамичност и одговорност за оно што се ради
нови директор борских рудника бакра настојаће,
како нам рече, да прошири на све делове разуђеног
предузећа како би се дошло до више концентрата бакра.
- Циљ је да на „Церову 1“ до краја године дођемо
до бољих партија руде на нижим етажама, а почетком наредне године (са врло мало раскривке) отворимо и богатије „Церово 2“. Повећаћемо и капацитет тамошњег флотацијског погона. „Кривељ“ иде
на 10 милиона тона руде годишње и он се, са преко
900.000 тона руде месечно, томе већ приближио. И
у „Церову“ и у „Кривељу“, где се ових дана склапа
још један нови багер, следи још веће раскривање.
Повећаћемо и производњу у Јами за коју се
набавља телескопски виљушкар за анкерисање и
две машине за торкетирање, а људима из осталих
погона појачавамо и радну снагу како би месечно
из Јаме излазило 50-ак хиљада тона руде, касније
и више.
Ова решеност да се у сваком погону РББ-а повећа
производња, дисциплина, да се створи добар систем,
нема сумње, оставља нашем саговорнику још мање
времена да посети родитеље замакле у године који
живе у Јасикову, да се више дружи са трогодишњим
сином Матијом и десетогодишњим Марком. Нађе он
времена и за њих, али се нада да ће га разумети, ако не
сад, оно онда кад као зрели људи схвате да је радио за
њихову и будућност њихових вршњака.
Љ. Алексић

Мирослав Стојановић, пословођа рудних тела „Т1“ и „Т2“ у погону Јама

za rudara Nema nezavr[enog posla
Рудари су посебна врста људи: другарчине и на послу и у слободном времену. Захваљујући искуству које успешно преносе младима, стари
борски рудари ниједан посао неће оставити незавршеним – каже пословођа Мирослав Стојановић
ЈАМА. – Рударски техничар Мирослав Стојановић
од првог радног дана 1981. године није напуштао
јаму Рудника бакра Бор. У њеним рудним телима са
бенефицијама има скоро 40 година радног стажа, али
због неповољних одредби Закона о раду за рударе у
пензију ће отићи тек 2016. године. У међувремену заслужио је и добио највеће рударско признање – награду „Инжењер Шистек“.
-Тежак је рударски посао, заслужује бенефиције
и добру плату, али наше је да добро радимо и
испуњавамо планове. Успевамо у томе јер имамо
девизу да у јами нема незавршеног посла. Зато
моја награда припада и мојим колегама рударима
јер без њих не бих је ни ја добио – каже Мирослав
Стојановић.
Пореклом Врањанац, Мирослав је са оцем топионичарем дошао у Бор када је имао годину дана. У Бору
је завршио средњу школу, стекао породицу и постао
рудар. Млађи син Дарко пошао је његовим стопама:
почео је као багериста на површинском копу „Велики
Кривељ“, био минер, а сада је електричар у погону
Јама.
- Рудари су посебна врста људи: другарчине и на
послу и у слободном времену. Док смо били млађи,
знали смо да из треће смене одемо на дружење, па

Мирослав Стојановић је пословођа рудних тела
„Т1“ и „Т2“. У борској јами радио је у готово свим
рудним телима, а најзахтевније било је у рудном телу
„Т“ због специфичне методе откопавања.
-Тунелско-аустријска метода тражи осигурање
кровине и бокова рудног тела анкерима,
грифованом мрежом и торкетом (цементним
млеком). То искуство стекао сам радећи на
изградњи метроа у Алма Ати у Казахстану.
Иста метода откопавања примењује се и у рудним
телима „Т1“ и „Т2“ и захваљујући искуству посао
се обавља без проблема. И овде долази до изражаја
тимски рад рудара и све се завршава без тензије:
-Кад радимо у јами, а поготово кад доручкујемо
или пијемо кафу, махом се шалимо. Најчешћа тема
шале су љубавне догодовштине. Рудари често кажу:
„У јами смо највећи љубавници, а у кафани највећи
радници“. Како старимо, овакве шале су све чешће.
Али,
још нисмо „за бацање“ – шали се на свој рачун
Министар Бачевић предаје награду
Мирослав Стојановић и озбиљно додаје да стари
Мирославу Стојановићу
опет у трећу смену, али посао никада није трпео. борски рудари, захваљујући искуству које успешно
Сада су друга времена, дружимо се као породични преносе младима, ниједан посао неће оставити нељуди и радимо као тим који побеђује и у најтежим завршеним.
М. Милошевић
условима.

Дан рудара
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Дан рудара у Мајданпеку

Rekordna proizvodWa
i slavQe
Дан рудара у Мајданпеку обележен рекордном дневном
производњом руде и великим градским слављем у центру града. – У Руднику бакра Мајданпек ово је година
инвестиција и треба да буде
прекретница у развоју, поручио директор РБМ-а

МАЈДАНПЕК. - Рекордном дневном производњом руде у последњој
деценији у Руднику бакра Мајданпек
и прославом на градском тргу обележен је 6. август, Дан рудара и Дан Рударско-топионичарског басена Бор. На
слављу пред две хиљаде Мајданпечана
и њихових гостију говорили су: генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски, директор Рудника бакра
Мајданпек Бранислав Томић, председник Општине Мајданпек Дејан Вагнер

густа, у складу са могућностима, припремили пригодан програм. Уз вишесатни културно-забавни програм за који
су се побринули чланови културно-уметчетири године РБМ имао производњу од зависи не само ваша судбина већ и ничких друштава из Јасикова, Рудне
само 230 тона, а да овог августа очекује судбина овог града и општине.
Главе и Мајданпека, те музички про800 тона:
-То није оно што је Мајданпек
некада био, али ми правимо планове да то што се ствара овде, остаје
овде, да овај град добије своју боју,
да на скверу преко пута пијаце стоји
рудар и на самом улазу у град пише
Мајданпек – рударски град, град који
је много дао – истакао је први човек
компаније РТБ Бор, пренео поруке ми-

У име Синдиката рудара Србије,
који је свечаност на градском тргу у
Мајданпеку организовао, председник
Љубиша Миљковић је уз честитке истакао:
- Уздајте се у себе. Све док има
посла, рада и резултата биће и свега
што је потребно. Сви ви морате бити
заједно ако хоћете да Мајданпек подигнете, а ми ћемо бити уз вас.
Обележавајући свој и празник
компаније мајданпечки рудари су 6. авЉ. Миљковић, Д. Вагнер, Б. Томић и Б. Спасковски

и председник Синдиката рудара Србије
Љубиша Миљковић.
-У Руднику бакра Мајданпек ово
је година инвестиција и она треба да
буде прекретница у развоју РБМ-а.
Прва смена је данас дала рекордну
производњу руде, колико је до скоро
била дневна производња – рекао
је честитајући празник окупљеним
Мајданпечанима Бранислав Томић, директор РБМ-а. Подсећајући да је тешко
подвући црту где почиње рудник и где
се завршава град, он је позвао све да помогну да се започети послови заврше и
пожелео да следећи Дан рудара обележе
бољи резултати и веселија атмосфера.
Честитајући рударима и грађанима
Мајданпека, али и новоизабраном председнику општине Дејану Вагнеру,
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор, подсетио је да је пре

нистарке енергетике Зоране Михајловић
и најавио да ће у граду и општини
Мајданпек ускоро бити говора о Центру
за обновљиве изворе, новој топлани са
промењеним енергентом, производњи
брикета као шанси за запошљавање
већег броја људи и другим развојним
могућностима. Уз жеље за добро
здравље свима, Благоје Спасковски је
најмлађима пожелео да после успешно
завршеног школовања добију посао и
раде у свом граду.
-Господо рудари, камарати, хвала
вам што сте Мајданпеку уприличили једно овакво весеље – рекао је
Дејан Вагнер, председник општине
Мајданпек. - Данашњи 6. август славите у јеку борбе за опоравак рудника.
Погледи Мајданпечана, погледи свих
становника општине, упрти су у вас,
јер од резултата и исхода те борбе

грам зајечарске „Зоре“ - за све грађане
обезбеђено је и бесплатно послужење,
сендвичи са печењем, сокови и пиво,
а добра забава потрајала је до после
поноћи. Поводом празника одржани
су бројни културни догађаји, изложбе, филмске пројекције, али и
спортске манифестације: брзопотезни
турнир у шаху, турнир у малом фудбалу, ревијална фудбалска утакмица
Мајданпек – Јагодина.
С. Вукашиновић

^estitke povodom praznika
Поводом Шестог августа, Дана рудара Србије и Дана Рударско-топионичарског басена Бор, запосленима и генералном директору компаније Благоју
Спасковском стигле су бројне честитке. „Уверен сам да ће ваш колектив
и у наредном периоду значајно доприносити развоју привреде Републике
Србије. Сигуран сам да ће преданост послу радника РТБ-а, одговорност
и остварени резултати и даље бити пример за углед многима у Србији” –
каже се у честитки Александра Обрадовића, в.д. генералног директора Електропривреде Србије. Ту су и оне од Драгана Јовановића, директора Термоелектране и копови КОСТОЛАЦ, Слободана Терзина, директора ТЕИКОМ-а,
TRANSAMINE, Teknoxgroup CAT Србија, ИМК „14. октобар” из Крушевца,
ФАГУМ-а из Зворника, Института за урбанизам и архитектуру из Београда
и многих других пословних партнера. Из ДДОР-а Нови Сад поручују да комбинат бакра и убудуће буде светла тачка на мапи наше државе.
У лично и име представника Војно-медицинске академије, много успеха у
даљем раду РТБ-у је пожелео и начелник ВМА проф. др Маријан Новаковић.
„Желимо да традицију дугу 110 година рударства у Бору наставе нове
генерације рудара са још већим успехом” – каже се у честитки председника
општине Бор Саше Вукадиновића и председника Скупштине општине Бор
Добрице Ђурића. Њима су се придружили и председници општине и Скуп–
штине општине Мајданпек Дејан Вагнер и Славиша Божиновић.

Дан рудара
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Поводом Дана рудара и Дана компаније: Граду на поклон концерт „Парног ваљка“

Spektakl za sve generacije
Багер је млађи брат парног ваљка, а рудник прави рок-терен, па
смо к’о свој на своме – говорили су углас чланови легендарне хрватске групе дивећи се кривељском копу, дамперима и багерима. Тродневни боравак у Бору „Парном ваљку“ остаће у живом сећању јер
су, поред осталог, први пут сви заједно пили кафу 400 метара испод земље у јамском „кафићу“. - Пред концерт који су одржали поводом Дана РТБ-а пунили су батерије на Борском језеру, у басенском хотелу

копом и огромним камионима и багерима. Кад човек све то види први
пут и схвати шта природа може
дати, то је фантастично! – поделио је
своје узбуђење са новинарима чувени

РТБ. – Фасцинирани величином
површинског копа „Велики Кривељ“,
али и машинама којима борски рудари
откопавају руду бакра, чланови загребачке групе „Парни ваљак“ одушевљено
су позирали тог пакленог августовског

„дечака“. Не могу да верују да слободно
могу да дишу под земљом, да је осамнаест степени Целзијуса у правом смислу
освежење у односу на спољну тропску
температуру. Питају могу ли да запале

којег су и дошли у Бор. Тропска врућина
није сметала легендарном Акију Рахимовском и осталим момцима из бенда да
прошетају кривељским копом, провозају
дампер, сликају се у џиновској „кашики“
багера. Кажу, багер је млађи брат парног

Хусеин Хасанефендић Хус и Аки Рахимовски у јамском „кафићу”

Аки. Признао је и да се помало боји
онога што следи, јер је након посете
кривељском копу ваљало сићи и 400
метара под земљу, у јамски „кафић“,
пошто, како рече, никада није био ни у
једној дубокој јами. - Но, сећам се свог
првог лета авионом. Ни тада ми није
било свеједно. Све што радите први

цигарету. Пију кафу, сок, минералну.
Фотографишу се, а осмех им свима чучи
испод носева, не помера се. Пажљиво
слушају причу о борском руднику. Дају
изјаве и интервјуе новинарима. Сви
су задовољни. И гости и домаћини и
медији.
Легендарни рок састав „Парни

пут носи дозу страха и неизвесности.
Али, идемо, нема предаје! Уосталом,
не зове се случајно баш тако наш нови
албум – нашалио се Аки.
И заиста, након доброг провода на
земљи, како сами рекоше, шесточлани
бенд је под будним оком домаћина и
новинара дошао и до управне зграде
борске Јаме, спреман на нова искуства
и емоције са којима ће се срести „у средишту земље“, 400 метара испод сигурног тла. У рударском лифту мало шале,
много питања о сигурности „превозног средства“ и уздах олакшања када се
лифт, након непуна два минута вожње,
зауставио. У „кафићу“ одушевљење.
И домаћина-рудара и загребачких

ваљак“ гостовао је у Бору три дана. И
следећи, пети август, искористили су да
се упознају са природним лепотама Борског језера, испробају све услуге и чари
хотела „Језеро“ где су били смештени,
одиграју партију тениса на теренима иза
градског Спортског центра. Сликовито:
пунили су батерије пред спектакуларни
концерт поводом Дана РТБ-а.
А концерт је заиста и био такав.
Прави спектакл и то за све генерације.
Амфитеатар крцат. „Ваљак“ расположен,
публика одушевљена. Више од два сата
цео Бор певао је њихове најпознатије
хитове. На крају ватромет. Одличан!
Г. Тончев Василић

„Ваљак” позира у „кашики” багера

поподнева пред камерама и фотоапара- ваљка, а рудник рок- терен, па су к’о свој
тима. Било је то два дана уочи концерта на своме.
поводом Дана рудара и Дана РТБ-а због
- Фасцинирани смо отвореним ис-

Амфитеатар Дома културе био је крцат. Према неким
проценама концерт је слушало 10 хиљада људи

Улагања
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Ministar Zorana Mihajlovi] i delegacija
Goldman Saksa posetili RTB Bor
Министар
енергетике,
развоја и заштите животне
средине, проф. др Зорана
Михајловић, посетила је 25.
јула са делегацијом компаније
Голдман Сакс Рударско-топионичарски басен Бор.
Том приликом, пословодство РТБ Бор информисало је делегацију ове водеће
светске инвестиционе банке
о пословању овог предузећа

и планираним развојним
пројектима.
Након тога уследио је
обилазак РТБ Бор којем су
присуствовали и министар
Зорана Михајловић са сарадницима.
У
делегацији
Голдман Сакса која је 24. и 25.
јула била у посети Србији
у Њујорку, Леор Сидер, директор за лосу Ријад Јусуф, директор за област кално пословање клијената за тржишта
тржишта у развоју из седишта компаније у развоју у Лондону, и Јакут Донат, извршни директор у групи за финансирање
тржишта у развоју, такође у Лондону.
На крају посете Србији, г. Сидер је
БЕОГРАД. - Министарка енергетике Србије Зорана Михајловић изјавила је (30. јула) да ускоро очекује одгоизразио задовољство што је делегација
вор од банке Голдман Сакс која је заинтересована за докапитализацију предузећа у реструктурирању и РударскоГолдман Сакса имала прилику да се
топионичарског Басена (РТБ) „Бор“.
сретне са високим званичницима српске
„Чекамо предлог од Голдман Сакса. Очекујемо да ће имати одређене предлоге везано за РТБ „Бор“, предузећа
Владе и стручњацима из привреде.
у реструктурирању и складишта нафте и нафтних деривата“, рекла је Михајловић новинарима у Скупштини
”Састанци су допринели да боље разСрбије. Она није могла да прецизира датум, али је казала да ће бити „веома брзо“, имајући у виду, како је додала,
умемо различите стратегије и приступе
„брзину рада“ таквих банака. Подсетила је да је Србију до сада делегација те банке посетила два пута и то најпре
које Влада Србије примењује у области
делегација из Лондона, а потом из Њујорка.
енергетике и робних резерви. Радујемо
Делегација Голдман Сакса, водеће светске инвестиционе банке, посетила је Србију 24. и 25. јула и са
се наставку дијалога са Владом”, рекао
представницима Владе Србије разговарала о пројектима које Србија нуди и могућностима за инвестирање, као и
је Сидер.
о формирању обавезних резерви нафте у Србији.
(Сајт Министарства енергетике,
(„Привредни преглед“ 31. јула, извор: Бета)
развоја и заштите животне средине
http://www.merz.gov.rs)

Ускоро предлог Голдман Сакса за РТБ

Представљена производња у Фабрици мерних инструмената „ЕWГ“ у Бору

i fabrika i proizvod delo doma]eg znawa
Д. Бодирога: Имамо софистицирану технологију која је конкурентна
европским произвођачима. – И. Џунић: Наш производ задовољава
све међународне стандарде и ова фабрика је наша „силиконска долина“

Дејан Бодирога

„ЕWГ“. – Отворили смо фабрику
најсавременијих
уређаја
за даљинско мерење и очитавање
утрошка воде, гаса и топлотне и електричне енергије. Поносни смо што су
и фабрика и производ дело домаћег
знања. На овоме смо радили десетак
година и сада имамо софистицирану

технологију која је конкурентна европским произвођачима у овој области, а у појединим деловима иде и
испред времена.
Овако је Дејан Бодирога, власник Фабрике мерних инструмената
„ЕWГ“ у Бору представио нови борски
погон новинарима локалних, регионалних и републичких медија поводом почетка производње. Истакнуто је да је
у фабрику уложено осам милона евра
и да је у првој фази запослено тридесетак радника, али да ће проширењем
производње тај број бити много већи.
Капацитет производње је 50 хиљада
бројила годишње, а када се буде радило
у све три смене годишња производња ће
достићи и пола милиона.
На питање новинара зашто је фабрика подигнута у Бору, Дејан Бодирога је одговорио да је то последица
добре сарадње са локалном самоуправом и жеља да се помогне овом крају
запошљавањем нових радника.

Фабрика мерних инструмената
„ЕWГ“ у Бору већ испоручује бројила
домаћем тржишту, а учествоваће и на
тендерима:
-Имамо врхунски производ у
нашој класи који задовољава све
међународне стандарде и има неопходне сертификате, па по квали-

тету производа можемо бити конкурентни и европским и светским
произвођачима у овој области. По
софистицираној технологији ово је
наша „силиконска долина“ – истакао
је Ивица Џунић, члан истраживачког
тима „ЕWГ-а“.
М. Милошевић

Kvarcverke i formalno -pravno vlasnik Kaolina
Немачка компанија Кварцверке
завршила је процес преузимања контролног пакета акција (87%) компаније
Каолин АД и тиме постала власник
њене ћерке компаније у Србији - ЈугоКаолина. У оквиру Југо-Каолина, у
којем ради око 300 радника, послује
пет рудника из састава предузећа

Копови УБ (четири отворена копа за
експлоатацију кварцног песка и један керамичке глине) као и рудници кварцног
песка Белоречки пешчар код Бора и
Србокварц код Зајечара.
„Ово је стратешка инвестиција
Кварцверкеа у регион Балкана. Циљ
компаније је развијање пословања
у Србији и уверен сам да ћемо
заједничким снагама постићи врхунске резултате доприносећи тако не

само напретку наше компаније, већ
и напретку целе земље“ – истиче
Небојша Илинчић, директор ЈугоКаолина, у саопштењу објављеном 08.
јула. Он је притом подсетио да су резерве и квалитет кварцног песка којим
наша земља располаже на веома високом нивоу и да представљају шансу
Србије да постане европски лидер у
производњи стакла, али и значајан извозник сировине и да томе у прилог

управо говори долазак компаније Кварцверке у Србију.
Кварцверке је компанија са 129
година искуства у експлоатацији,
обради и преради индустријских минерала. Компанија се првенствено бави
експлоатацијом, обрадом и прерадом
индустријских минерала као што су
кварц, каолин, фелдспат, воластонит и
лискун.
(Саопштење Југо-Каолина)

Посете

Понедељак, 12. август 2013. Број 2236, страна 11
Вилијам Инфанте и делегација високих страних званичника у посети РТБ-у

Bor – renesansa srpskog rudarstva

РТБ БОР. – У дводневној посети Рударско-топионичарском басену Бор, поводом 6. августа, Дана рудара Србије и
Дана компаније, боравили су стални координатор Уједињених нација у Србији
Вилијам
Инфанте,
амбасадорка
Аустралије Хелена Стадерт и представници амбасада Канаде, Финске, Шведске, Велике Британије и Сједињених
Америчких Држава.
После разговора са менаџментом
Басена високи гости првог дана посетили су површински коп „Велики
Кривељ“, Клуб „Јама“ на 11. хоризонту
и Злотске пећине. Другог дана посете
разгледали су градилиште нове топионице и фабрике сумпорне киселине, као
и ливење анода у старој топионици, и
присуствовали пријему у Скупштини
општине Бор и свечаној додели награда
„Инжењер Шистек“ у Клубу РТБ-а Бор у
Брестовачкој Бањи.
Приликом разгледања површинског копа „Велики Кривељ“ делегација
високих страних званичника изразила је задовољство напретком РТБ-а
Бор у последњих неколико година.
Њихов домаћин, генерални директор
Басена Благоје Спасковски, показао
им је најновији багер који је само део
обновљене рударске механизације у
последње време:
-Част ми је што су наши стручњаци,
заједно са стручњацима „Теикома“,
монтирали најновији багер који је
спреман за производњу. Имамо и веће

Вилијам Инфанте, стални координатор Уједињених нација у Србији:
Трансформација Басена Бор у последње три-четири године довела је до
ренесансе рударства у Србији, што омогућава прилив новца и отварање
нових радних места. – Хелена Стадерт, амбасадорка Аустралије: Рударство
је исплатива инвестиција и надам се да ће Србија ићи у том смеру
последње три-четири године довела је
до ренесансе рударства у Србији, што
омогућава прилив новца и отварање
нових радних места. Развој РТБ-а доприноси развоју града и рударства
у Србији. Увели сте толико новина

сумпорне киселине. Срећан сам што Хелена Стадерт.
на овакав начин заједно славимо Дан
На пријему у Скупштини опкомпаније и Дан рудара Србије – по- штине Бор председник Општине Саша
ручио је Вилијам Инфанте, стални ко- Вукадиновић је истакао да се борска

У генералној дирекцији РТБ-а Бор

багере од овога и искуство у монтажи
и у раду ових машина, па очекујемо да
ће производња бити још боља. Драго
ми је шти сте се одазвали позиву и
уверили се у успех Басена и видели
један од најлепших крајева Србије –
истакао је Благоје Спасковски.
-Уверио сам се да имате одличан
руководећи тим на челу са Благојем
Спасковским. Захваљујући таквом
раду трансформација Басена Бор у

У „кафићу” Јаме

и постали једна од најуспешнијих
компанија када је реч о друштвено
одговорном и еколошком пословању.
Желим да и даље доприносите развоју
Србије. Захваљујем се високим званичницима који су се одазвали позиву
и сами се уверили у успех Басена,
а посебно се захваљујем амбасади
Канаде, која верује у развој Србије и
без чијег залагања не би била могућа
изградња нове топионице и фабрике

На градилишту нове фабрике сумпорне киселине

ординатор Уједињених нација у Србији.
-Велико ми је задовољство што смо
упознали ову занимљиву компанију.
Аустралија има искуство у рударству и овде сам да видим има ли
места за сарадњу. Рударство је исплатива инвестиција и надам се да ће
Србија ићи у том смеру, што отвара
могућности за сарадњу наших држава
- рекла је амбасадорка Аустралије

У Скупштини општине Бор

општина и источна Србија развијају
највише захваљујући све бољем
пословању Басена и доброј сарадњи Општине и Комбината бакра. Вилијам Инфанте је подржао напоре Бора да развија
економију, посебно у области рударства,
док је Хелена Стадерт похвалила концепт одговорног рударења и развоја.
М. Милошевић

Геологија
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Геолози РТБ-а добили најмодерније уређаје за праћење истражног бушења

Senzorima kontroli[u bu[otine

ИСТРАЖНИ РАДОВИ. - Са новом,
модерном опремом стижу и резултати
басенских геолога. У долини Ујове реке
на трагу су новог, великог лежишта, а
четврту бушотину, која има све услове
да дубином надмаши претходну од 1.640
метара - најдубљу у историји РТБ-а бушиће уз помоћ најпрецизнијег истражног прибора. Њиме ће комплетирати две моћне бушилице купљене пре
само неколико месеци. Представници
“Атлас Копка” као дистрибутери опреме
норвешке компаније “Девико” су (18.
јула) на лицу места показали особљу
Истражних радова како се користе ти
нови уређаји вредни 80-ак хиљада евра.
Према речима Трајче Тончића, руководиоца Сектора за геологију Рудника бакра Бор, једна сонда је намењена
мерењу девијација бушотине, а друга
оријентацији језгра тако да ће геолози
тачно знати где је бушотина прошла, а
где се завршила. Сва опрема је електронска, смешта се у цев и након вађења
подаци се путем вајрлес-система уносе
у рачунар, обрађују и наносе на геолошке карте.
-Реч је о последњој генерацији
уређаја – каже Тончић. - Да бисмо у
потпуности били сигурни где је бушотина прошла и где се завршила,
њима ћемо, на одређеној дубини,
мерити све елементе азимута, отклона, температуре и других фактора.
Други уређај је за оријентацију језгра
(зове се дејвикор), ради по сличним
принципима, с тим што се стално

Куповином сонди норвешеке фирме “Девико”, којима ће
мерити девијације бушотина и оријентацију језгра, басенски
геолози имаће најпоузданије податке где оне пролазе и где се
завршавају, што ће им омогућити да правилно одреде положај
лежишта у подземном простору, а рударима да пројектују
откопавање

На овој локацији у Ујовој реци планирана је бушотина дубине најмање 2.000 m

и сензоре напрезања, значи два независна типа мерења, због чега
је најпоузданији на свету
– каже Тошић. - Други
уређаји пружају тачност
мерења од 98 одсто, а
та могућност грешке
од два одсто на 2.500
метара није мала, то је
50 метара! Овај пружа
99,9 % прецизности, што
је у геологији изузетно битно,
поготово кад се изводи веома
скупо тзв. дијамантско истражно
б у ш е њ е .
Пошто постоји
природна
девијација бушотине, никад
се не зна где
она иде, где
је њен крај,
а желите да
заврши тамо
где сте хтели,
односно
же
лите да знате
где је тачно
заврш
 и л а .
Овај уређај то
омогућава, а
ризик од њего
вог губљења
је минималан
зато што се
Трајча Тончић поред уређаја за оријентацију језгра

налази у бушотини, у језгреној цеви,
а оријентација језгра мери се приликом сваког вађења. Одступања у
мерењима су врло мала па се неће
дешавати, као у прошлости, да се не
зна положај лежишта. Ове уређеје
применићемо и у доистртаживању
рудног тела “Борска река”.
Овакви уређаји користе се широм
света (Аустралија, Чиле, Африка), па
и овде у околини Бора где истражују
стране компаније. Међутим, ово је
много модернији уређај од њихових.
Војислав Тошић, из српског представништва “Атлас Копка”, не крије
задовољство што је РТБ као лидер рударства у Србији први купио овако модеран прибор са којим ће имати веома
прецизне резултате.
-РТБ Бор је тражио уређај за
мерење девијације бушотине кроз
бушаће цеви, дакле уређај који није
магнетичан. Купљен је овај који има
акцелераторске сензоре са три осе

спушта
сајлом у бушотину и у одређеним
интервалима, на три-четири метра,
обављају мерења. Другим инструментом се одређује оријентација језгра.
Он се монтира на унутрашњу тзв.
сржну цев и у бушотини је све док је
и она тамо. Изузетно је битно да се
знају положаји језгра у земљи због
пружања лежишта, одређења пукотина, каверни...
Истражни радови су поседовали
инструмент за утврђивање девијације
који је технолошки одавно превазиђен
и проблем је настао код одређивања параметара у Јами кад су кренули да буше
вертикалне бушотине. - Овом опремом моћи ћемо тачно да одредимо
место бушотине у простору тако да ће
пројектанти имати поуздане податке
– каже Арсо Кљајевић, управник Истражних радова. - Моћи ће да понуде

прецизне податке о резервама
руде, положају лежишта
у земљи, а тиме и
најбоље методе
откопавања.
Послу
смо
п р и с т у пили крајње
озбиљно и овде
су данас сви из
Истражних
радова
који раде на терену, почев од
мене и техничког руководиоца, преко
пословођа и бригадира, до младих
техничара који су скоро примљени.
Они упознају нове сонде како би сутра
знали сами да мере, а и да обучавају
друге.

Арсо Кљајевић

Представници „Атлас Копка” објашњавају како се користе нови уређаји

Кљајевић је уверен да ће са оваквом
опремом кратко трајати рекорд који су
постигли на претходној бушотини јер
на овој позицији планирају бушотину
од најмње 2.000 м. - Видите да је простор уређен професионално, прибор
се чува, води се рачуна о свакој ситници пошто су те дубоке бушотине
стварно озбиљни објекти. Човек на
чијем је имању урађена та најдубља
бушотина, кад је видео колико цеви
смо наслагали по завршетку посла,
само је зачуђено питао: “Па, јел ово
све било у земљи?!”
Љ. Алексић
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Рударство РББ

Са рударима борске Јаме на 600 метара под земљом

Napreduju u rudnim telima „T1” i „T2”

Пошто су радовима започетим у априлу „распаковaли“ ова
два лежишта са око 700.000 тона руде просечног садржаја
1,7 одсто бакра, да би даље безбедно копали, ових дана сами
су почели осигуравање плафона и бокова анкерима и мрежом преко које се наноси бетон
лози верују да се тамо може очекивати у „Т2“ плафон је већ на 5,5 м. У том
још добре руде. Нагласио бих да је то лежишту имаћемо три такве коморе
једини истражни ходник у Јами који и идемо у ону која је изнад 17. хорирадимо повремено, кад можемо да зонта, док ће друге две бити испод. Оба
одвојимо машине а поготово људе, јер рудна тела откопаваћемо хоризонталимамо пуно позиција које не можемо ним одсецима одозго наниже, уз неопда “покријемо” особљем запосленим ходно осигурање „SN“ и „свелекс“у директној производњи. Да бисмо анкерима, мрежом и бетоном. Анкери
обезбедили континуитет откопа из су дужине три метра, с тим што се
ова два рудна тела и омогућили даља „SN“-анкери причвршћују смолом, а
истраживања „Борске реке“, у плану „свелекс“ су шупљи и уз помоћ воде
је и око 350 м ходника на 19. хоризонту, под притиском од 300 бара заузимају
као веза са нископом који је започет облик бушотине у коју се умећу.
са седамнаестог.
И заиста, у рудном телу „Т2“ заНа 600 м под земљом кренули смо са тичемо радилиште налик на омањи
младим рударским инжењером Иваном кањон у коме с једне обале буше литице
Ивановим који је овде пет година. друге. Дејан Панкалујић из корпе на
Лифтом смо се спустили на 500 м и „бумеру“ поставља „свелекс“-анкере
док чекамо да се спусти и војно терен- уз шиштање воде под великим приско возило које у Јами користе за превоз тиском. Ненад Симоновић подиже
људи и материјала, Иванов нам прича. - и придржава мреже другом граном
Сада смо на 15. а „Т1“ и „Т2“ су на 17. моћне машине којом пажљиво рукује, а
хоризонту. Реч је о скоро идентичним Зденко Смоловић додаје анкере. Надрудним телима која се пружају 150 до зорник Саша Стиклић пажљиво прати
Петар Пожега
180 м у дужину. Висина коморе је 12 м, радове на ивици „кањона“ јер неки
мер“, овде су рудари Јаме кренули сами. а откопавамо слојеве од по три метра блокови су расклаћени експлозивом и
Искуства из рудног тела „Т“ и упутства и морамо да постављамо заштиту јер даје инструкције час Симоновићу на
„Атлас Копка“, испоручиоца анкера, била
су им довољна. Јер, циљ је што пре доћи
до нових количина руде која се у Јами
копа и на деветом хоризонту, у РТ „Брезоник“, а у току је и израда ходника за
повратак на петнаести, у рудно тело
„Тилва рош“.
-Док не стигне нова опрема за послове подграђивања, а одобрена је
од Агенције и у току је њена набавка,
ми смо се снашли као и много пута
до сада - каже управник Јаме Петар
Пожега. - Преправили смо један од
три „бумера“ тако што смо на место
једне од две гране за бушење уградили
корпу из које радник поставља анкере
и мреже, док их друга грана подиже
и придржава. Виљушкар и машине
за торкет, бетон прскан преко мреже,
треба да добијемо ускоро, а набавком су обухваћена и два мала и један
велики јамски утоварач, којим бисмо
стабилизовали утовар руде. Руда из лежишта „Т1“ и „Т2“ даће нам простор
за корак даље, односно да израдом
ходника према рудном телу „Д“ истражимо простор око њега и РТ „Т“. Гео- Дејан Панкалујић, Саша Стиклић, Ненад Симоновић и Иван Иванов
ЈАМА. – Након што је успешно
окончана експлоатација рудног тела „Т“
из кога је на потпуно нов начин извађено
219.763 тоне руде са 8.590 тона бакра,
рудари борске Јаме су се почетком априла
пребацили на два следећа рудна тела новооткривене „Т“-серије. За два месеца су
урадили ходнике и прве коморе, а ових
дана започели њихово осигуравање да би
безбедно копали. И док је заштита кровине и бокова лежишта у рудном телу „Т“
била поверена бугарској фирми „Поли-

„бумеру“, час Панкалујићу горе у корпи.
Кад је убацио све анкере, Панкалујић,
сав знојав и мокар, сиђе из корпе: - Друга
је година како радим у Јами – рече нам.
– У Мајданпеку сам радио осам, па сам
отишао у иностранство, вратио се и
овде запослио. Ево, обезбеђујемо кровину и бок рудног тела да бисмо могли
даље да копамо.
Стиже и Мирослав Стојановић,
пословођа радилишта у рудним телима
„Т1“ и „Т2“, који води радове и у „Тилва
рошу“. Прегледа шта је и како урађено
и објашњава нам показујући широк и
висок ходник који се губи у тами: - У оба
рудна тела ископали смо коморе дуге
по стотинак метара. Овде, у рудном
телу „Т2“, почели смо осигуравање
анкерима после којих долази мрежа и
три до пет сантиметара бетона. Први
пут се срећемо са ове две врсте анкера,
али то за нас није био проблем. Људи
из „Атлас копка“ су нам један дан
показали како се то ради, а сутра-

Мирослав Стојановић

дан смо их већ сами постављали као
да смо радили годинама. Током јуна
смо покрили скоро 1.000 квадратних
метара. За двадесетак дана уградили
смо 800 „SN“ и 65 „свелекс“-анкера, а
ових пет-шест дана јула још око 200
комада и мрежом покрили још око
200 квадрата. Јефтиније је да сами
осигуравамо подземне просторије,
па смо се тога прихватили, мада
немамо довољно људи ни опреме за
торкетирање.
Љ. Алексић
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Видоје Адамовић нови директор Рудника бакра Бор

Kriveqski kop ostavqam u dobrim rukama
РББ. – Досадашњи управник копа „Велики Кривељ“ Видоје
Адамовић нови је директор Рудника
бакра Бор. На предлог генералног директора РТБ-а Благоја Спасковског,
Управни одбор и Скупштина Рудника
бакра Бор су, 23. јула, именовали
Адамовића, дипломираног инжењера
рударства, за директора предузећа
пошто је његов претходник, Живорад Петровић, поднео писану
оставку на директорску функцију, уз
образложење да због здравствених
разлога није више у могућности да
је обавља.
Видоје Адамовић је у Рудпреко техничког руководиоца, до управнику бакра Бор од 1996. године и за то ника.
-Кривељским копом управљао сам
време прошао је пут од руководиоца
производње на копу „Велики Кривељ“, непуних пет година. Он сада добро

ради и остављам га у добрим рукама
– каже Адамовић и додаје да ће коп
убудуће водити Милан Делић, његов
доскорашњи технички руководилац. –

Циљ ми је да повећамо производњу и
смањимо трошкове, а приоритет у том
послу су „Церово“ и „Јама“. Окупићу
младе и стручне људе, другачије
ћемо организовати посао и покушати да заједно, као екипа, „дигнемо“
производњу у свим погонима РББ-а –
категоричан је Адамовић.
Видоје Адамовић постао је управник
кривељског копа крајем 2008. године. У
време његовог руковођења овај површински коп радио је из месеца у месец
све боље. Недавно је, под његовом управом, забележен и историјски рекорд у
откопавању руде из овог басенског лежишта - за месец дана дато је 970.000
тона!
Г.Т.В.

Кривељски рудари успешни у протеклом делу године

Praznik uz vi[e rude

Дан рудара и Дан компаније на копу “Велики Кривељ” дочекали са јулским пребачајем у откопу руде и количинама
јаловине све ближим месечном плану. - За пола године дали 5,26 милиона тона руде, а планирано 5,11 милиона тона. – Даље
раскривање биће знатно лакше уз помоћ новог багера који је управо монтиран на платоу поред копа
КОП “ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. –
Рудари на кривељском копу имали су
плански циљ да јула откопају 850.000
тона руде са 2.120 тона бакра у њој
(рачунајући на средњи садржај 0,257%) и
да уклоне 2,050 милиона тона раскривке.
Нови управник копа Милан Делић са
задовољством нам је саопштио (26.јула)
да су за 25 дана овог месеца откопане
планиране количине, односно дато је
735.600 тона руде са 1.983 тоне бакра у
њој (средњисадржај 0,27%). Позиција
багера на радилиштима и добра припрема руде дају реалне изгледе да се до
краја месецане само одржи тај ниво, већ
план и благо премаши.
Откопавање руде добро иде још
од почетка године, а посебно је било
успешно у мају када је постављен
тридестогодишњи рекорд од 940.000
тона. - Полугодишњи план укупних ископина је 17,66 милиона тона, а остварено је 13,62 милиона тона, што је око
77 одсто. Са рудом смо мало преко
плана – каже Делић – а са јаловином
између 85 и 90 одсто. Прецизније: за
шест месеци био је планиран откоп
5,11 милиона тона руде, а ми смо
дали 5,263 милиона тона. Планирано
је 12,55 милиона тона раскривке, а
уклоњено 8,356 милиона тона, што
је око 67 одсто. Међутим, у јулу смо
много ближи плану на јаловини (90
одсто) него претходних месеци и
што више јаловине буде ишло преко

транспортног система, где су краће богатије руде за мешање са (за сада) шена - и његовим активирањем у тзв.
релације и где се штеди гориво, сиромашнијом из Четвртог захвата. - Не скраћеном Четвртом захвату, а онда
учинци ће бити већи.
занемарујемо јаловину – објашњава премештањем багера који је тамо
стигао прошле године, на етажу где
је до скора био кречњачки масив, као
Милан Делић нови управник
и изградњом пута источним ободом
копа, створићемо услове за јефтиније
Дипломирани инжењер рударства Милан
и планско раскривање. Тај пут ће
Делић, искусни оперативац и доскорашњи
технички руководилац, током најновијих
бити готов крајем августа тако да ће
кадровских промена у Руднику бакра Бор
из Четвртог захвата јаловина моћи
постављен је за управника површинског
да се вози на три стране – на Ископа “Велики Кривељ”. Родом из Бјељине,
точно и одлагалиште Тодоров поток,
након студија рударства на тузланском
РГФ-у и борском Техничком факултету, обали првенствено да се њиме “спушта”
рео се 1999. године у РТБ-у као његов стина транспортни систем. Верујем и да
пендиста. Како нам рече, две године се “каћемо наредних месеци одржати овај
лио” на пословима сменског инжењера
темпо откопа руде.
упознајући машине и људе и учећи од њих.
Потом постаје руководилац одржавања и
Лето је доба када радови на копу
одводњавања копа који има доста проблеимају
најмање сметњи, када се разма са водом због близине Кривељске реке,
махну, али високе температуре, ипак,
па производња често зависи управо од
утичу на производњу. Мање на возаче
успешности одводњавања. На тим пословима је радио од 2002. до 2008. да би заједно са
и руковаоце нових, климатизованих,
екипом која је дуго и успешно водила коп камиона и багера, а више на раднике
Јовица Радисављевић (управник) и Видоје
одржавања – браваре багера, електриАдамовић (технички руководилац) – напречаре - када обављају ремонте на отводовао “за степеник” до места техничког руководиоца, а након пет година наследио
реном. Прегревају се и мотори, а један
Адамовића и на месту управника копа.
од проблема који се јавља је прашина
са бројних путева на копу. Међутим,
Делић наглашава да је основни нови управник. – Јер, она је услов рада путеви се редовно прскају помоћу две
принцип рада на копу да руде одређеног копа наредних година, али све недо- цистерне и тако обезбеђују бољи услови
садржаја и флотабилности мора да буде! статке и проблеме (“испадање” неког како за људе на самом копу тако и за
У складу са тим усмеравају се све ак- камиона или багера) морамо да “пе- мештане оближњег села. Бушилице су,
тивности, поготово радови на дну копа гламо” на уштрб јаловине, пошто такође, редовно снабдевене водом тако
где се уклањају наноси муља како би је то безболније. Куповином новог да је и бушење мокро, са мало прашине.
два багера наставила са узимањем багера - чија је монтажа управо заврЉ. Алексић
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Zamah u raskrivaWu

Нови багер на
кривељском копу

Уз помоћ нове машине запремине
кашике 15 кубика, вредне
3,5 милиона евра, и још три
хидраулична багера купљена пре
годину-две, у највећем басенском
рудокопу месечно ће се уклањати
преко два милиона тона јаловине
КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. –
Уочи Дана рудара и Дана компаније на
површинском копу „Велики Кривељ“
пуштен је у пробни рад нови хидраулични багер марке „комацу“ вредан
3,5 милиона евра. Први човек Рударско-топионичарског басена Бор Благоје
Спасковски то је учинио у присуству
Вилијама Инфантеа, сталног предствника Уједињених нација у Србији,
амбасадорке Аустралије Хелене Стадерт и високих дипломатских представника амбасада Канаде, Финске, Шведске, Велике, Британије и Сједињених
Америчких Држава.
Изражавајући велико задовољство

екселенција амбасадорка Аустралије,
уважени господин Инфанте и сва
остала господа великих сила, богатих рударских земаља и брендова
што су басенски мајстори и стручњаци, овога света. Сви су они дошли да виде
заједно са инструкторима фирме компанију РТБ, да виде успех наших
„Комацу“, успели брзо да монтирају нову рудара, да виде овај лепи крај Србије.
машину, Спасковски је казао:
Дојучерашњи управник кривељског
- Овај багер није
највећи, али је најновији
и даваће исто онолику
производњу колико они
већи, али мало старији.
А, производња ће бити
знатно
снажнија
јер
су наши људи постали
специјалисти да брже
одржавају овакве машине.
Посебно сам срећан што
је с нама данас уважена

копа, а сада директора Рудника бакра
Бор, Видоје Адамовић рече нам да је
ово четврти хидраулични багер на копу,
поред два марке „комацу“, запремине
кашике 22 кубика, и нешто старијег
марке „терекса“ чија кашика, такође, запрема 15 кубика.
- Овај нови багер произведен је у
Немачкој, у компнији „Демаг“ која
послује у саставу јапанске фирме
„Комацу“. Наши људи склопили су га
за девет дана. Очекујемо већи капацитет на утовару. Два велика багера
иду искључиво на јаловину у коначном четвртом захвату, а овај нови ће
утоварати и руду и јаловину на нижим
етажама. Циљ је да месечно дајемо
преко два милиона тона јаловине.
Љ. Алексић

Кривељски флотери реконструишу погон и не запостављају план

ProizvodWa sve bli@a projektovanoj
ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. - Док реконструкција погона
улази у саму завршницу, кривељски
флотери су стабилизовали производњу
на нивоу веома близу пројектованом. У
јулу су достигли 450 тона руде на сат по
млинској секцији, што је 15 одсто више
него прошле године, а таквим радом су,
по речима управника Саше Милића
дошли и до мање потрошње норматива,

Саша Милић

посебно електричне енергије која је 12
одсто мања од планиране. И у наставку
године настојаће да прерађују планиране количине руде са копа “Кривељ”,
да побољшају искоришћења агрегата,
метала и квалитет концентрата, а посебно ће се усредсредити на повећање
капацитета рудника „Церово“.
- Јул смо завршили прерадом
890.000 тона кривељске руде - каже
Милић - док нам је са „Церова“ стигло
185.000 тона. То значи да смо, из оба
рудника, произвели преко 2.000 тона
бакра у концентрату, што је, с обзиром
на доста неповољну церовску и руду са

горњих етажа копа “Кривељ”, сасвим
солидан резултат. Иако је трећа млинска секција стајала четири дана, надокнадили смо све и премашили план
на руди са кривељског копа, док смо
код оне са „Церова“ достигли 85 одсто.
И полугодишњи биланс прераде
кривељске руде је веома добар, док резултати са „Церова“ нису баш такви. За
шест месеци прерађено је 5,12 милиона тона руде са копа „Кривељ“ и произведене су 10.273 тоне бакра у концентрату. Са „Церова“ је флотирано
1,113 милиона тона руде и добијене су
1.353 тоне бакра у концентрату. - Код
кривељске руде све је преко плана,
изузев улазног садржаја бакра. Он
је нешто мањи од планираног – каже
Милић. - Прерада руде са „Церова“
је била мање успешна зато што до
априла није радила терцијална дробилица, а имамо проблеме са редукторима на дробљењу и пумпама у
хидротранспорту. Нису били ретки
ни пробоји на цевоводу тенолошке
воде, па ћемо се наредних месеци фокусирати на повећање капацитета
рудника „Церово“. Почетком августа тамо треба да ремонтујемо примарну дробилицу и млин са шипкама
(замена облога), а овде у кривељској
флотацији очекује нас облагање једног
млина на првој секцији, постављање
узоркивача и повезивање аутоматике
у оквиру послова реконструкције.
Реконструкција се, по речима нашег
саговорника, приводи крају. Од почетка године постављене су две нове
HP5 дробилице, три линије основног
флотирања, замењене су и пуштене
у рад две батерије хидроциклона (на
првој и трећој секцији млинова). Такође,
готове су и линије другог, трећег и кон-

Током јула прерада стабилизована на 450 тона руде на сат, чиме
се дошло и до мање потрошње готово свих норматива, а струје
за 12 одсто. - У флотирању руде са кривељског копа све преко
плана, изузев нешто нижег улазног садржаја бакра, док су
резултати на “Церову” слабији због повремених проблема на
чије се уклањање фокусирају наредних месеци
тролног пречишћавања са пратећим
пумпама, постављени су бројни аутоматски узоркивачи, монтиран нови
кран, тако да је стање све боље. - Имамо
добро временско искоришћење млинских секција за шест месеци – истиче
Милић. - Оно износи 93 одсто, што
није лоше с обзиром на бројне послове
које смо урадили у флотацији. Види
се бољитак и у искоришћењу бакра,
а кад буде постављена нова линија
за прераду руде са “Церова”, биће
боље и њено искоришћење. Што се
тиче реконструкције постројења која
прерађују руду са кривељског копа,
предстоји уградња хидроциклона
друге млинске секције и повезивање
комплетне аутоматике и мерно-регулационе технике која је, углавном, постављена. У завршној фази
је постављање уређаја за аутоматско
дозирање реагенаса.
У току је и санација дренажног
система на првој брани кривљског

јаловишта, а активиране су још две
батерије циклона на другој да би се надвисила, довела у пројектоване оквире.
То иде добрим темпом, мада није лако по

Камера надгледа процес флотирања

великим врућинама, прашини. Велике
су и количине материјала из флотације
које тамо треба да се складиште, па су у
току припремни радови за проширење,
односно за продужење века јаловишта.
Љ. Алексић

Рударство РБМ
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Успешан ремонт примарне дробилице у РБМ-у

Bez zastoja u proizvodwi
Уместо за планирана четири дана, ремонт примарне дробилице у
Руднику бакра Мајданпек завршен за три без застоја у производњи
РБМ. – Захваљујући добро испланираном и организованом послу, запослени у Руднику бакра Мајданпек
уместо за четири завршили су ремонт

примарне дробилице за непуна три
дана. Док је планирани ремонт трајао,
производња није прекинута јер је све
унапред било припремљено.

-Ништа нисмо препустили случају.
Побринули смо се да производња
не трпи док је транспортни систем
у застоју, па смо на станици Б
имали ускладиштен материјал и
булдозерима га потискивали на сипку.
На отвореном старом складу код
примарног дробљења активирали
смо додаваче и имали могућност да
додатно шаљемо руду флотацији
како бисмо избегли застој. Имали
смо и резервни план, пошто има доста
влажне руде, али се ипак све завршено
без проблема - потврђује Небојша
Стојановић, заменик директора РБМ-а.

Јагодинка Богдановић, технички
руководилац Дробљења, истиче значај
квалитетно обављеног посла и изузетно
ангажовање запослених, а Славиша
Златић, ВК машинбравар на одржавању
транспортног система фазе II, каже да су
били организовани у две дванаесточлане
екипе које су радиле и по 12 сати.
После успешно обављеног ремонта
примарне дробилице производња у овом
делу Рудника бакра Мајданпек биће
сигурна најмање шест месеци.
С. В.

Завршен ремонт у Флотацији РБМ-а

Pu[tena u rad deseta sekcija
Активирањем десете секције капацитета 160 тона по часу стварају се услови за прераду шест милиона тона „суве руде“ годишње. – У ремонт
уложено милион и по долара. – Трећа и четврта секција на располагању за руду са Чока Марина
ректор РБМ-а.
-Само грађевински радови и неопходни делови коштали су око 72 милиона динара, ангажовање радне снаге
око милион, за нормативни материјал
(шипке и кугле) издвојили смо око
20 милиона, а за облоге плаштова и
чела млина са шипкама и млина са
куглама још око 15 милиона динара
– каже управница Флотације Јелена
Ђурић.
Радован Вујовић, пословођа у електромашинском одржавању Флотације,
наглашава да се у последња три месеца
радило без предаха и да је најтеже било

Јелена Ђурић и Братислав Благојевић

РБМ. - У Флотацији Рудника бакра
Мајданпек, после ремонта који је трајао
неколико месеци, 25. јула пуштена је
у рад десета секција млевења која капацитетом 160 тона по сату омогућава
прераду шест милиона тона „суве
руде“ годишње. Све радове вредне око

опреми старој више деценија, за
увођење мониторинга који олакшава рад и припреме за увођење
аутоматизације читавог процеса и
компјутеризације погона – каже координатор електроодржавања Флотације
Зоран Поповић.
Одмах по завршетку ремонта десете
секције радници Флотације РБМ-а
почели су припреме за нови ремонт. Да
ли ће то бити шеста или седма секција,
знаће се ускоро.
У овом погону упоредо раде и друге
послове. Осим припреме за уградњу
нових флотацијских машина, припрема

Радници РБМ-а су понели главни терет ремонта

милион и по долара извели су запослени
у РБМ-у. Пуштање у рад десете секције
омогућава да трећа и четврта секција
прерађују руду са Чока Марина.
-Ремонт је био више него захтеван
јер десета секција није радила десет
година - истиче Бранислав Томић, ди-

прибавити све неопходне (и старе и
нове) делове на време. Он посебно
хвали рад бравара, али и свих запослених у Флотацији.
-Ремонт је дуго припреман и имали
смо времена за уградњу одређених
техничко-технолошких новина на

се линија за млевење, флотацијску
концентрацију и транспорт концентрата
са Чока Марина, а у оквиру ње и нова
линија кроз тунел дужине 3.150 метара
од Флотације до Дебелог Луга.
С. Вукашиновић
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Шестог августа на површинском копу РБМ-а

REKORD ZA RUDARSKI PRAZNIK
Са захтевног Централног рудног тела на Северном ревиру, упркос
температури од 40-ак степени, дато 10.210 тона руде, колико је доскора износила дневна производња

Рекордери из „А” - смене

РБМ. - На Дан рудара у Руднику
бакра Мајданпек прва „А“-смена површинског копа остварила је рекордну
производњу од 10.210 тона руде, колико
је доскора био укупан дневни учинак.
Подвиг је већи ако се зна да се радило на

веома захтевном радилишту Централног рудног тела на Северном ревиру и
на температури која је тог дана у граду
била 38 степени Целзијуса. На копу је,
као и обично, за који степен виша.
- Дали смо 91 туру руде што

представља апсолутни рекорд у
последњих 10-так и више година.
Дробљењу и Флотацији испоручили
смо више од 10 хиљада тона руде. То
је заслуга, колико багериста и возача,
толико и радника на Транспортном систему и другим линијама производње истиче Драгиша Шутуловић, сменски
пословођа производње на копу.
Саша Симоновић, багериста који и
тога дана није знао за паузу, објашњава
да су високе температуре тешке за рад
посебно на овом радилишту, најнижој
тачки Северног ревира. Али, тога дана
су се „сложиле коцкице“ и остварен је
резултат за похвалу. Његов колега Борко
Анђелковић додаје да није све зависило
само од њих, већ и од капацитета фазе,

расположивости возила. Делећи радни
подвиг са колегама, овај млади радник
наглашава да је багер нова, велика,
моћна машина у којој је и по оваквом
времену могуће добро радити.
На питање може ли се у једној
смени урадити још више и боље, возач
тешких возила са једногодишњим искуством Дамир Јовановић скромно одговара: - Видећемо, покушавамо сваког
дана.
Постигли смо рекорд, а да ли у
једној смени може и више да се уради,
проверићемо – кроз смех заокружује
причу пословођа Шутуловић.
С. Вукашиновић

Смањени трошкови пословања у РБМ-у

Milionska u[teda struje
На Дробљењу и у Флотацији Рудника бакра Мајданпек мајски рачун мањи за 1,8 и јунски за 1,53 милиона киловат-сати. – Нове могућности
за штедњу су у затварању циклуса дробљења
РБМ. - Захваљујући побољшаним
технолошким условима на Дробљењу
и у Флотацији, маја и јуна у Руднику
бакра Мајданпек потрошња електричне енергије по тони прерађене руде
смањена је просечно за пет киловата: у
мају је уштеђено 1,8 милиона киловат
сати и у јуну 1,53 милиона.
-Чињеница да послујемо као
друштво које има производ чија
је цена берзанска, намеће обавезу да концентрат бакра има што
мању цену коштања. Почели смо од
трошкова енергије као највећег издатка и повећали капацитет млинских секција до пројектованог, јер
је енергетско искоришћење млинова само пет одсто. Даљи пут ка
смањењу потрошње енергије води
преко санације дробилице и затво-

реног циклуса дробљења како бисмо
добили што ситнији гранулат и
тако смањили потрошњу енергије објашњава Небојша Стојановић, заменик директора РБМ-а.
У структури трошкова производње
електрична енергија учествује са око 32
одсто. Највећи издатак је у Флотацији где,
према анализама, трошкови уситњавања
у укупним трошковима руде учествују
са око 67 процената и највећи су у производном ланцу до катодног бакра. Зато
се и почело од Флотације и неће се стати
све док се утрошак електричне енергије
не сведе у реалне оквире.
-Уштеде смо остварили повећањем
часовних
капацитета
млинских
секција и оптимализацијом технолошких услова рада на Дробљењу
и, посебно, у Флотацији. Млинови

су напуњени мељућим телима до
нивоа који је повећао учинак и
самим тим у јединици времена
смањио специфичну потрошњу електричне енергије. Нове могућности
за штедњу су у затварању циклуса
дробљења и смањењу крупноће руде
– истиче Небојша Стојановић. - На
дробљењу се обезбеђује смањење
гранулометријског састава који
иде у процес млевења и млинове, а
тако и радног индекса руде. Долази,
наиме, до микронапрслина у процесу
дробљења, мења се и за око 20 одсто
Небојша Стојановић
снижава тврдоћа руде, па се након
затварања циклуса може рачунати и још веће уштеде неопходно је да и
на смањење потрошње електричне
убудуће снабдевање Флотације рудом
енергије за још два до три киловата
буде како је планирано.
по тони прерађене руде.
За задржавање оваквих резултата
С.Вукашиновић

Јулска производња у РБМ-у

Br@e raskrivaWe

РБМ. - Јулску производњу у Руднику
бакра Мајданпек обележила је права
борба са огромним количинама блата
и муља на Централном рудном телу. И
поред тога, произведено је око 600 тона
бакра у концентрату (уз одговарајуће количине племенитих метала) и дато 1,6
милиона тона укупних ископина, што
је друго највеће месечно остварење
последњих година (за око пет хиљада
тона био је бољи само октобар 2012.).
Централно рудно тело било је

под језером док се радило на Доловима 1 и 2, тако да су се појавила клизишта која треба санирати да би се наставила експлотација. Осим тога, проблем представљају и стари водосабирници пуни наталоженог влажног муља
који се мора мешати са сувом јаловином
да би могао да се товари и одвозити на
јаловиште.
- Неочекивано, имали смо све
време проблеме на ископу руде због
великих пробоја наталоженог муља и

воде. Нисмо имали ни једну хаварију
на опреми и машинама, тако да остварена производња око 600 тона бакра у
концентрату представља добар резултат када се у виду имају услови - каже
Бранислав Томић, директор РБМ-а. На јаловини, опет имамо подбачај, у
првом реду стога што смо сву транспортну механизацију морали да
ангажујемо за уклањање блата, чак
возили материјал са других радилишта да би смо ослободили етаже
са рудом. То је утицало на одступање
од плана, али и било је неопходно за
стварања услова да овог месеца остваримо план на руди, а надам се први
пут и на јаловини.
-Планирани ремонт примарне
дробилице, добро смо припремили и
одрадили за рекордно кратко време,
тако да због тога производња није
трпела – додаје Јагодинка Богдановић,
технички руководилац Дробљења.
Шестомесечна производња у Руд-

нику бакра Мајданпек мања је од планиране: произведено је 3.058 тона бакра
у концентрату, уз одговарајуће количине
злата и сребра, али је на укупним ископинама, посебно на раскривци, забележен подбачај.
- И поред тога, из месеца у месец
више смо производили и успели да
смањимо потрошњу електричне
енергије по тони произведеног концентрата – каже Небојша Стојановић,
заменик директора РБМ-а, и подсећа да
су у прва четири месеца временске прилике биле изузетно неповољне, јер су
киша и атмосферске и изворске воде
на минимум свеле ефекат одмуљавања
и откривања, па је било много посла,
а мало резултата. У таквој ситуацији
одређене партије руде са Андезитског
прста стизале су као поклоњене, али
је полугодишњи резултат ипак испод
плана.
С. Вукашиновић

Металургија

Понедељак, 12. август 2013. Број 2236, страна 18
Прошломесечни производни рапорт металурга

U julu oko 3.100 tona bakra
За 25 дана топионичари дали
2.511 тона анода, а електролизери 2.467 тона катода. – Топиница стајала четири дана из еколошких разлога. – Задатак радне групе за Фабрику сумпорне
киселине биће да побољша рад
овог погона. – После дужег времена, месинг из Ливнице отишао на инострано тржиште. –
Неопходна штедње и технолошке и пијаће воде

Фото: Љ. А.

за потребе басенских погона. Уговорена
је и израда нових алата за развојне програме Прераде метала. - Спремни смо
да и ове године будемо спонзори Уметничке колоније „Бакар” под условом
да један експонат галеријског типа
постане власништво РТБ-а – каже
Тодоровић.
Фабрика
бакарне
жице
је

ТИР. – За 25 дана јула у Топионицу
је допремљено 15.878 тона концентрата
бакра са 2.290 тона „црвеног” метала, од
чега 10.482 тоне из „Великог Кривеља”,
2.934 тоне из РБМ-а и 2.456 тона из
Флотације Бор. Од почетка године
примљена је 144.621 тона ове сировине
са 19.948 тона бакра. Технолошка линија

радионица има стабилан рад и ангажоване раднике у наредне две године
– наглашава Тодоровић. Произведене су
и 74 тоне плавог камена (720 тона од почетка године), као и планиране количине
сребро-јодида и сребро-нитрата у Фабрици соли метала. У Златари је у току
друга овогодишња кампања производње
племенитих метала.
Продукција, транспорт и отпрема
монохидрата иду добро – сматра челни
човек ТИР-а. У циљу повећања степена конверзије сумпор-диоксида, биће
одређена радна група за Фабрику сумпорне киселине чији ће задатак бити да
побољша рад овог металуршког погона.
Након дужег времена, Из Ливнице
бакра и бакарних легура у јулу су изашле
одређене количине месинга МС-56 које
су већ отишле на инострано тржиште.
Ових дана ради ливница фазонских одливака која производи резервне делове

Временско искоришћење у Топионици било је 93 одсто

Шестомесечни резултати
Бобан Тодоровић

један прерадила је укупно 17.402 тоне
шарже и произвела 2.511 тона анодног
бакра (24.930 тона од почетка године).
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, посебно је истакао чињеницу да је у јулу
Топионица стајала четири дана због тзв.
еколошких прилика (на основу метеоролошке прогнозе за тај период, а све у
складу са Акционим планом за смањење
емисије сумпор-диоксида у атмосферу).
На залихама ових дана има 2.721 тона
шарже са 371 тоном метала.
Електролиза је, са 308 ћелија,
дала 2.467 тона катодног бакра, односно просечно 99 тона дневно. Очекивана производња за јули је око 3.100
тона, што ће се, по оцени директора, и
остварити. Од почетка године из овог
погона изашло је 20.925 тона „црвеног” метала. У рафинацији бакра актуелна је израда друге електролитичке
каде од ФРП-материјала (прва у пару је
завршена) и у августу се планира њено
тестирање и почетак експлоатације. –
Уколико резултати буду очекивани,
приступићемо замени свих бетонских ћелија новим од овог изузетног
материјала. То би значило да ФРП-

У првом полугођу ове године у Топионици је прерађено 145.684 тоне шарже, што
је за 28.922 тоне више него у истом периоду лане. Просечни садржај бакра у њој кретао се од 12,85 до 13,91 процента. Највећа прерада забележена је у јануару (26.214
тона), а најмање у априлу (20.115 тона). Остварено временско искоришћење било је
93 одсто (највеће у мају – 97, а најниже у априлу – 81 одсто). Збирно искоришћење
Топионице и Електролизе „на металу” износило је 94% (у Електролизи чак 99,25%),
што је за један проценат више него у првом шестомесечју 2012. Из отпадних технолошких вода Електролизе добијене су и 24 тоне бакра у облику муља. Фабрика сумпорне киселине је произвела преко 50.000 тона монохидрата

Од почетка године из Електролизе изашло 20.925 тона „црвеног” метала

радила за познатог купца. У овом
прерађивачком погону интензивирано
је повезивање са фабрикама које производе пољопривредне машине, пошто
сматрају да су овдашњи производи
синтер-металургије одличног квалитета, као и да овај програм треба даље
развијати.
Транспорт ТИР-а је на време превезао све терете. Завршен је ремонт једне
локомотиве у зрењанинском „Шинвозу” која ових дана треба да стигне у
Бор и почне да ради. Вредност ремонта
(замена мотора) је око 200.000 евра.
Очекује се, такође, да из Министарства
финансија и привреде стигне сагласност
за куповину два нова камиона.
У Енергани се ремонтују котлови
број пет и шест („седмица” је исправна),
а покренуте су и процедуре набавке
угља за потребе овог погона у наредној
грејној сезони. Ниво Борског језера је
84 центиметра испод тачке прелива.
Притом је потрошња технолошке воде у
свим басенским погонима и даље велика,
па Тодоровић још једнном апелује на све
кориснике да је штеде. Формиране су и
радне групе на нивоу ТИР-а, како би се
у свим погонима смањила потрошња и
технолошке и пијаће воде.
Ј. Станојевић

Синдикална
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Челник Синдиката рудара Србије поводом рударског празника

Investicije za ve]u proizvodwu i plate
РТБ. – Положај запослених
у РТБ-у је повољнији од осталих у рударској индустрији
Србије, пре свега, због посла
који је добро плаћен. Просечна
зарада у Басену је око 70.000
динара, што је за многе руднике
у Србији, па чак и приватне, незамислива. Наши радници имају
све што им је потребно за нормалан живот. Сада је добро, а
да би било боље, потребне су
инвестиције које треба још више
покренути и њима обезбедити
већу производњу, веће плате и
запошљавање све деце из општине Бор, пре свега, родитеља
који су радили у РТБ-у. Притом
нисмо против запошљавања
оних из других општина, али
предност треба да имају грађани
Бора и Мајданпека.
Питамо се да ли ће, после свих
ових размирица, републичка влада и
даље наставити да захтева од пословодства да „шири” делатност РТБ-а у
делу рударења, па чак и да га укључи
у важне пројекте у Србији као што је
путоградња и изградња метроа у Београду. Бољег посла за наше рударе од
тога нема. Будућност ове државе је у
рударству, а то доказују истраживања
у целој Србији. Уз наш традиционални поздрав „Срећно”, желим им
пуно здравља, више посла и новца –

(четири у зависним предузећима РТБ-а
и једну у руднику „Леце” у Медвеђи).
Прилив чланства је све већи, а самим
тим расту и обавезе. Први човек рударског синдиката истакао је одличну
сарадњу са менаџментом компаније,
као и са општинским властима у Бору
и Мајданпеку и најавио планове ове
организације.
- Досад смо имали административни проблем зато што су
угљенокопи били у надлежности Министарства енергетике, а ми Министарства рударства. Обједињавањем
енергетике и рударства у будућој

Влади отвара се простор за ширење
активности нашег синдиката и на све
остале руднике у Србији са којима
имамо добру сарадњу. Примера
ради, радници ЕПС-а који сматрају
да много дају а добијају мало, траже
нашу помоћ и пут како доћи до зарада
које имају запослени у РТБ-у. Свесни
смо одговорности и мука које ћемо
имати што се тиче актуелног Закона
о раду у коме, нажалост, има много
неповољности за раднике.
Ј. Станојевић

Честитка Синдиката „Независност” ТИР

Љубиша Миљковић

казао је Љубиша Миљковић, председник Синдиката рудара Србије са седиштем у Бору, о актуелном положају басенских и српских рудара поводом Шестог
августа, њиховог празника и Дана РТБ-а.
Миљковић је подсетио да су
регистрацијом овог синдиката на републичком нивоу запослени у рударској
индустрији Србије добили организацију
која штити и заступа њихове интересе
искључиво код Владе, што досад није
био случај. Синдикат рудара Србије
већ има преко 3.000 чланова са потписаним приступницама, пет канцеларија

ZA PERSPEKTIVNU KOMPANIJU
ТИР. – „Радницима РТБ-а, пословодству компаније, синдикалним колегама,
грађанима Бора и Мајданпека и рударима широм Србије честитамо Шести
август, Дан рудара Србије и Дан РТБ-а Бор. Желимо да компанија још дуго
и успешно прославља овај традиционални празник и да у следећој години на
овај дан прославимо завршетак модернизације топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине, највећег еколошког пројекта у Србији међународног
значаја.
У име Синдиката индустрије, енергетике и рударства „Независност” и
свих радника РТБ-а, захваљујемо се свим представницима Владе Републике
Србије који су на било који начин допринели да комбинат бакра крене узлазном путањом и буде профитабилна и перспективна компанија” – каже се у честитки Синдиката „Независност” ТИР коју је потписао председник Одбора повереника Драган Јанкуцић.

Помоћ Синдиката рудара Србије пострадалима у пожару

Po 30 hiQada dinara za
^etiri porodice
Синдикат рудара Србије доделио је солидарну помоћ породицама
чији су станови изгорели у пожару у улици Војске Југославије у
Бору. – Рудници бакра Бор и Скупштина општине Бор обезбедиће
им трајни смештај

РББ. - У великом пожару у улици
Војске Југославије у Бору, када је готово
до темеља изгорела стамбена зграда
познатија као Стара дирекција РТБ-а
Бор, није било жртава, али су четири
породице остале без крова над главом.
Одмах после пожара пострадали су привремено смештени у хотелу “Србија”,
а убрзо после тога уследио је договор између Рударско-топионичарског
басена Бор и Скупштине општине Бор
о трајном збрињавању ових породица.
Док се договор не реализује, у помоћ
је прискочио Синдикат рудара Србије и
доделио им по 30 хиљада динара солидарне помоћи.
-Синдикат рудара Србије помагао
је, помаже и то ће чинити и убудуће.
Сада смо нашим колегама и њиховим
породицама, као прву солидарну
помоћ, уручили по 30 хиљада динара,
а помоћи ћемо им и у обезбеђивању
трајног крова над главом – рекао је,
додељујући солидарну помоћ, Раде
Младенесковић, председник Синдиката рудара Србије у погону Флотација
„Велики Кривељ”.
На новчаној помоћи Синдиката
рудара Србије захвалио се, у име својих

пострадалих колега и њихових породица, пензионер погона Јама Бранислав Брајушковић:
-Изгубили смо станове и покућство,
али важно је да нико у пожару није
страдао. Захваљујем се на овој и
помоћи која ће уследити, а како ћемо
даље – видећемо.
-У име Синдиката рудара Србије

предложио сам председнику Скупштине општине Бор Добрици Ђурићу
(он је предлог прихватио) да за две породице, чија два члана раде у погону
Јама, станове обезбеди Рудник бакра
Бор, а за друге две, чија су два члана
пензионери Јаме, кров над главом
обезбеди Скупштина општине Бор –
каже Љубиша Миљковић, председник
Синдиката рудара Србије.
М. Милошевић

Нова акција Синдиката рудара Србије у Мајданпеку

Tu[-kabina za rudare
РБМ. - Рудари на површинском копу Рудника бакра Мајданпек од Синдиката рудара Србије добили су на поклон контејнер са осам туш-кабина и
четири бојлера запремине 120 литара, па ће после смене моћи да се туширају.
-То свима много значи, поготово онима који до својих кућа стижу и
два сата после завршетка радног времена – у име рудара каже Синиша
Шербановић из Синдиката рудара Србије у РБМ-у.
-Још на првим састанцима нашег синдиката запослени на површинском копу Рудника бакра Мајданпек истакли су да немају купатила.
Обећали смо да ћемо им обезбедити туш-кабине. Обећање смо брзо испунили и на томе нећемо стати – каже Љубиша Миљковић, председник
Синдиката рудара Србије.
С. В.

Дан рудара
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Свечано испраћени басенски радници који су

Zaslu@ni [to je
РТБ. – Између два
рударска празника у
пензију је отишло 138
радника
Рударско-топионичарског басена Бор
(38 из РББ-а, 24 из РБМ-а,
73 из ТИР-а и три из Матичног предузећа), међу
којима су и 23 жене. Традиционални
свечани
испраћај за пензионере
из борског дела Басена
уприличен је 5. августа у
хотелу „Језеро” на Борском језеру. Они су, уз редовну отпремнину, добили и
новчану награду компаније.
-У име генералног директора, који се извињава што није присутан,
менаџмента и свих запослених, желим вам срећан одлазак у пензију и да
вам је пензија што дужа. Сви сте дали свој допринос да се РТБ, на челу
са генералним директором Благојем Спасковским, „подигне” на ноге.
Желим вам много успеха, здравља, као и вашим породицама. Хвала
вам још једном и нека вам је срећно и дуговечно – поручио им је Миодраг
Николић, заменик генералног директора РТБ-а за машинство.
Ове године 523 радника комбината бакра добила су јубиларне награде
за 10, 20, 30, 35 и 40 година радног стажа у Басену.

Томислав Живковић (РББ)

Добро је што Јама
наставља да ради

БОР. – Машинбравар Томислав
Живковић, са 31 календарском годином радног стажа, отишао је у пензију
са места предрадника у Јами. Овде се
запослио 1982. и ту провео цео радни
век. За то време прешао је јаму уздуж
и попреко – почев од рудних тела „Ф”,

„Брезаника”, „Тилва рош”, „Борске капе”
до новог извозног окна. Радио је само
у првој смени, али је било ситуација
(машина стане или се нове спуштају
у окно) када по три, четири, пет смена
без прекида није излазио из јаме. Било
је и добрих и лоших периода када смо
се сналазили и „крпили” старе машине,
али смо опстали – каже Томислав са осмехом задовољства на лицу.
- Не каже се џабе да је рударски
хлеб „са девет кора”. Ко није тамо
радио, не зна да ти је глава сваког
дана „у торби”. Одржавао сам бушилице, а то је најопасније. Рудар буши
изнад главе и не зна која је стена. Ту
само искуство помаже. Погледаш да
ли „соли” или не, ако „соли” – бежиш!
Знам многе који су лоше прошли, јер
јама узима свој данак. Могло је то и
мени да се деси да је на нас пао блок
ко зна колико тежак. Мењали смо
мотор на машини и у тренутку када
је требало да завршимо још неке ситнице, пошао сам и рекао колегама
да и они то учине. Послушали су ме,

долазила је влажна руда и заглавила
се. Бацили смо камење да је разбијемо,
што није успело, па смо колега и ја
ушли у дробилицу. Међутим, како се
руда осушила, одједном је кренула
надоле и повукла и нас. Били смо
везани конопцем, па смо се једва извукли држећи се један за другог. Мој
син ради у кривељској флотацији.
Има младих и на копу и поручио бих
им - нека раде и чувају посао. Бор
живи од РТБ-а, да га нема - Бор би
био мртав град. У последње време све
је живнуло, кренуло набоље. И град је
сређен захваљујући РТБ-у – поручио је
Властимир који као пензионер зиму проводи у граду, а лети одлази у Лазницу.

нисмо стигли ни алат да спустимо
када се блок обрушио. Неколико пута
сам заиста имао среће. Другарство
међу јамцима је без премца. Свађе
уопште не треба да буде, јер не знаш
када неко треба и прст да ти пружи.
У последње време има доста младих у
Јами и, дај Боже, да их буде што више.
Добро је што Јама наставља да ради,
и то добро, како би и наша деца имала Драган Ђорђевић (РББ)
где да раде. Мој син, такође, тамо ради
Лако је бити мајстор са
као механичар у одржавању – поносан
новим деловима
је Томислав.
Драган Ђорђевић, машинбравар, у пензију је отишао као пословођа
Властимир Урсуловић (РББ)
одржавања Флотације „Велики Кривељ”.
Бор живи од Басена
Од 38-годишњег радног стажа, десет
Властимир Урсуловић, рударски је провео у ФОД-у (од 1976. до 1986.),
техничар, у својој радној књижици има а остало у „В. Кривељу”. Још тада
забележен радни век од 34 календарске је градио овај басенски рудник од
године. Запослио се 1978. на Површин- темеља (1981. учествовао је у монтажи
ском копу у Бору, где је 20 година радио опреме све до пуштања у рад 1982.). У
као палилац. Потом је 1998. прешао на
Површински коп „Велики Кривељ” и

био пословођа транспортног система и
дробљења.
- Када сам прешао у „Кривељ”,
првих пет-шест година радио сам
на транспорту, после на дробљењу.
Била су то добра времена, а и ја сам
био млађи. Кад је човек млад, ништа
му није тешко, па ни сменски рад.
Али, мора да води рачуна и стално
буде на опрезу. Највише проблема
представља то што има доста прашине. На дробљењу је било много
опасних ситуација. Једном приликом

кривељској флотацији је одржавао млинове, пумпе, „нема шта није”, да би
1995. постао пословођа одржавања.
-Најтеже је било деведесетих у
време инфлације када ти кажу мораш,
а немаш од чега. Онда си принуђен
да „крпиш”, вариш, наварујеш и од
ничега правиш нешто. Лако је бити
мајстор са новим деловима. И данас
ме зову када имају неки проблем.
Младима поручујерм да буду добри,
слушају, уче од старијих. Мене јесу
слушали, али неко хоће, неко не, па не
вреди да му се прича. Има добре деце,
али, нажалост, и оних којима није до
посла.

Драган има два сина од којих један,
такође, ради у „В. Кривељу”, а други
у обезбеђењу Златаре. Пензионерске
дане проводи на плацу у Бањском Пољу,
највише у башти и пластенику, поносан
на своје еколошке производе – паприке,
парадајз и остало поврће.

Драгана Комарица (ТИР)

Топионички дим је „сладак”

Металуршки техничар Драгана
Комарица била је руковалац транспортним системом гаса и прашине у
одељењу конвертора. Цео свој радни век
дуг 33 календарске, односно 38 година
са бенефицијом, провела је у Топионици.
Рођена Боранка, студирала је краће
време на Техничком факултету, али јој
није жао што га није завршила.

-Много ми недостаје Топионица и
мој посао. Изашли су ми у сусрет и
запослили кћерку, која је економиста, иначе бих још радила. Није лако
жени у погону какав је Топионица.
Радила сам по сменама од почетка,
али сам успевала да ускладим све обавезе – и посао, и кућа, и деца. И данас
знам када ми ради смена, навика је
чудо, па када ми „падне” трећа, не
спавам. Посао ми није био тежак, али
услови јесу – има пуно гасова, прашине. Међутим, треба да будеш спреман на све. Раније је било лепо, владала је хармонија, велико другарство, другачији међуљудски односи.
Тамо смо сви као један, посебно када
некоме треба да се помогне. Нервира
ме када на улици видим људе који
држе марамицу на лицу када је дим.
Тај дим је „сладак”, док га има добро
је - има наде за живот у Бору. Од нове
топионице очекујем чистији ваздух у
граду и бољу економију предузећа.
Драгана с поносом истиче да има
две кћерке (једна економиста, друга ме-
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отишли у пензију између два рударска празника

Дан рудара

RTB „stao” na noge

дицинска сестра), а још с већим и две радником и са руководиоцем, при
златне унуке за које сада има више вре- чему мора да се нађеш на средини,
како би обојица били задовољни. То
мена.
кошта много нерава, стрпљења и
разумевања. Тим пре што је било
Предраг Наумовић (ТИР)
људи који су сматрали да мени, погоЗлатара – РТБ у малом
тово што сам жена, могу да повере и
Предраг Наумовић, металуршки приватне проблеме. Свако се „хвата
техничар, у заслужену пензију је отишао за сламку” када су у питању деца или
као сменски технолог у Електролизиној болест члана породице. Како се поРЈ Златара. Запослио се 1980. у Елек- ставиш, тако те људи и цене. Најтежи
тролизи, где је провео тек месец дана и, тренуци су били када се деси тешка
због потребе посла, пребачен је у Зла- повреда на раду. Хвала Богу, у својој

спремности за шалу памте генерације
мајданпечких рудара.
- Никада нећу заборавити време
кризе, спровођења социјалних програма и одлазака драгих људи, вредних радника и добрих стручњака.
Већина је одлазила тешка срца, а није
било лако ни нама који смо остајали
- испричао нам је Георги Митов и признао да му је најсрећнији дан био када
се у РБМ-у запослио његов син Александар, дипломирани инжењер машинства: - Тада сам рекао себи: „Све се
наставља“. Поносан на похвале које
стижу и на адресу млађег, старији Митов
је кратко и уз осмех прокоментарисао:
- Изгледа да је састављен од доброг
материјала.

Светлана Вицеларевић, (РБМ)

Рударење се неће
прекинути

- Ја сам свој посао волела на
један посебан начин. Тај посао ме
је хранио и ја сам му била захвална.
Лепо ми је било - почиње своју рударску причу Светлана Вицеларевић, дипломирани инжењер геологије и одскора пензионерка РБМ-а. Иако рођена

тару. У почетку је радио на одбакривању
и деселенизацији, после је прешао у
производњу платине и паладијума,
затим био рафинер племенитих метала,
па сменски технолог.
-Златара је специфичан погон,
практично, РТБ у малом. Осим што
нема јаму, има флотацију, топионицу, ливницу и електролизу. Некада
је Златара сваког месеца имала
производњу, сада до четири операције
у току године. Радници Златаре су
осам сати под кључем, затворени, под
будним оком камере и сталним присмотром индустријске страже. Чак ни
доњи веш и чарапе не носимо кући на
прање. Доле добијамо све, ту остаје,
пере се, а када се поцепа, убаци се у
пећ. Овдашњи услови су страховито
тешки. Температура у „доре”-пећи
је 1.100-1.200 степени Целзијусових,
док смо ми неколико метара удаљени
од ње. Златара се налази поред Топионице и Сумпорне, па њихови
димњаци „испуштају” гасове. Притом
не можемо да изађемо из погона, а не
можемо стално ни маску да носимо.
Ипак, издржало се. Младима бих поручио да се мало уозбиље, да их више
интересује посао а не ко колику плату
има.
Пензионерске дане Предраг проводи
чувајући унуке и унуку, али и канаринце
који су му, како каже, велика страст.

пракси нисам имала смртни случај,
али је било тешких повреда. Онда
сам обилазила повређене у болници,
њихове породице. Увек сам настојала
да направим добар контакт, јер
повређеном човеку је потребна лепа
реч и воља да се бори. Било је и лепих
тренутака, смешних догодовштина,
посебно када је пријем нове радне
снаге или обука ученика.

Љубисав Вујић, (РБМ)

И даље сања површински
коп

Љубисав Вујић, ВКВ бушач у
пензији, цео радни век провео је у Руднику бакра Мајданпек. Прве пензионерске дане проводи у родном Крупњу где у
породичној кући, у потпуно другачијем
окружењу, почиње нову животну етапу.
- Истина је, тамо имам нове обавезе,
али породица ми је у Мајданпеку. У
сновима и мислима, ту сам и ја често,
јер ми недостаје свакодневица из
последње три и по деценије колико
сам као бушач примарног бушења
провео у РБМ-у - испричао нам је
овај млади пензионер који је у свом
предузећу запамтио и добре и лоше
године: - Било је најважније имати
одговоран однос према опреми, а ја
сам бушилицу познавао „у душу“. По
звуку сам непогрешиво знао да ли се
ради о руди или јаловини, да ли ради
као сат или негде посустаје.

Георги Митов (РБМ)

Легенда Митке

МАЈДАНПЕК. - Георги Митов,
дипломирани машински инжењер,
радни век је провео у Руднику бакра
Мајданпек изузимајући прве четири
године колико је радио у крагујевачкој
„Застави“. Већина његових некадашњих
сарадника о њему каже само: „Митке је
легенда“.

Славица Петковић (ТИР)

Како се поставиш, тако те и
цене

Славица Петковић, инжењер заштите на раду, последњих десетак
година била је руководилац Службе
безбедности и здравља на раду ТИР-а.
Радни век је почела 1977. као инжењер
заштите.
- Није лако обављати овај посао,
посебно у предузећу попут ТИР-а. Законом је дефинисана ова област, али
није увек могуће да се испоштује.
Најчешће мора да сарађујеш и са

реч, Светлана нема дилему: - Рударење
се овде неће прекинути никада. Није
ово увек био рудник бакра. Најпре
се експлоатисало гвожђе, па је онда
дошао бакар. Уз бакар су били злато
и сребро, а онда се прешло на полиметаличну руду. Свакако ће се, како се
садржај бакра смањује, појављивати
пратећи елементи који ће користити
нове технологије, елементи платинске групе, а њихово ће време тек доћи.

- Ово лепо време проводим у Ковачици. Шљиве су стигле, па их припремам за печење ракије како бисмо
током јесењих и зимских дружења
имали занимацију у Ковачици, али
и у Мајданпеку где намеравам да и
убудуће проводим највећи део године
– каже човек кога по ведром духу и

Мајданпечанка и одрасла уз рудник и
рударење, она је у свет геологије ушла
готово случајно изненадивши и себе и
оне који су је познавали и мислили да ће
уписати медицину.
- Са свима са којима сам
сарађивала увек сам имала коректан пријатељски и сараднички однос
пун међусобног уважавања за сваки
посао – каже Светлана. – Никада
никоме нисам рекла: „Мораш то да
урадиш“, већ бих лепо замолила и,
верујте, брже и квалитетније успевала да обавим задатак. Љубазност и
разумевање су од велике помоћи.
Када је о рударењу у Мајданпеку

Љубисав каже да је одговоран однос
према опреми покушавао да пренесе и на
млађе колеге међу којима је већина била
спремна да учи и преузме одговорност
за даљи рад, па су многи већ стасали у
врсне мајсторе.
Ј. Станојевић
С. Вукашиновић

Репортажа
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Топионичар у тренуцима одмора

Akcija[, topioni^ar, vikenda[...

Млади акцијаш из Македоније добија посао у борској топионици. – Како су протекле три деценије дружења са топионицом и Бором. – Оаза
мира и тишине на Борском језеру – адреса у личној карти
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Судбину често
одређује „Господин случај“. Да се давне
1984. године није умешао у живота
младог акцијаша из Кичева (Македонија)
Радомира Вукашиновића, не би било
многих невероватних случајева, па ни
ове животне приче која у Бору траје већ
29 година. Као да му је име Радомир
(Рад и Мир) одредило судбину.
Игром
случаја
прекаљени
млади акцијаш из Кичева Радомир
Вукашиновић на ОРА „Ниш 1984.“
прикључен је бригади из Бора. По завршетку акције млади добитник ударничке
значке позван је у Бор на свечану доделу
признања. Није познавао ни град ни
људе у њему. Примио је признање и планирао повратак у родно Кичево. А онда
су усамљеног младића позвали за један
сто. У веселој атмосфери, какву могу да
створе млади акцијаши, схватио је да
седи са тадашњим челницима општине
Бор. Када су чули да је млади ударник
завршио техничку школу, смер енергетичар, одмах су му понудили посао у
термоелектрани или топионици.
-Наравно, изненадила ме директна
понуда, али кад сам схватио да није
шала, прихватио сам и остао у Бору.
Почео сам да радим у топионици као
руковалац парних котлова и, ево,
скоро три деценије дружим се са топионицом и Бором.

ката „Парни котлови“. Од првог радног
дана ради у четворобригадном систему
и са бенефицијама има 35 година радног
стажа. Радно време посвећује топионици, а сваки слободан тренутак са породицом проводи у природи - на викендици на Борском језеру.
Још једном је случај умешао прсте
у Радомиров живот. После две године
рада у топионици оженио се Боранком

Нови радни изазов

Зорицом, добио сина Предрага и посветио се породици. Али када је сазнао да је
наследио запуштену викендицу на Борском језеру, открио је нови радни изазов.
-Плац је на косини, па сам решио
да каскадама добијем равне површине. Са супругом и комшијама
градили смо каскаде и попуњавали

Навикнут на рад, Радомир после две
године постаје председник Омладинске организације Топионице и успешно
рукује парним котловима. Сада је руковалац аутоматско-техничке команде
(АТК у „хјустону“) и председник синдикалне подружнице Самосталног синди-

Радомир Вукашиновић Вуле

земљом. Ја сам садио воћке, а супруга
цвеће.
На Радомировом плацу има свих
врста воћки од раних до што каснијих
сорти. Сам производи ракију: од
шљивовице
препеченице,
преко
јабуковаче и крушковаче до ораховаче и
воћних ликера. Не запоставља ни воћне
сокове, али ракије су његов специјалитет.
-Ракија мора да буде чиста, јака и

тажни базен, летњиковац (не у стилу
Сулејмана Величанственог, него у Вулетовом стилу, како Радомира зову колеге
и пријатељи)...
-Све је рађено по плану, али увек
се нађе нешто што треба поправити,
променити, доградити, или нечим
новим допунити. Догодине ће око
плаца бити завршена камена и гвоздена ограда. То је за мене додатно
уживање и изазов.
У овој оази мира и тишине Радомир не ужива сам. Комшије долазе свакодневно, а чести гости су пријатељи
и колеге топионичари. Уз добру ракију,
роштиљ или печење са ражња разговору
и шали никад краја.
-У овом рају то је најбољи опоравак од топионичког дима. Кад буде
изграђена нова топионица, биће још
боље и за рад и за дружење – смеје се
Радомир.
После многих случајности (али
и планирања) у Радомировом животу
нешто, ипак, није случајно: иако има
кућу у Бору, у личној карти место
становања је викендица на Борском
језеру. Није ни чудно јер овде проводи
најмање пет дана у седмици од раног
здрава. Зато сам научио комшије да пролећа до првог снега.
за справљање препеченице не кори-Природа нам даје, али морамо и
сте патоку него дестилисану воду.
да јој вратимо – кратко објашњава Радомир Вукашиновић посвећеност тоВулетов летњиковац
пионици
и викендици.
Сваке године на Радомировом плацу
осване нешто ново: фонтана, мон- Текст и фото: Милољуб Милошевић

Туризам
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Четврта звездица хотелу „Језеро“

Priznawe borskom turizmu
За само годину дана рада (после реновирања) хотел „Језеро“ на Борском језеру добио и четврту звездицу. – Д. Николић: То није само
признање, већ и обавеза јер четврта звездица диктира цену и бира
клијентелу

Данијела Николић

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Комисија Министарства финансија и привреде доделила је четврту звездицу хотелу „Језеро“
на Борском језеру који је у власништву
Рударско-топионичарског басена Бор.
Четврта звездица је признање, али и обавеза јер диктира цену и бира клијентелу.
- И пре него што смо предложили
Министарству финансија и привреде да нам додели четврту звез-

дицу, испуњавали смо услове који
се траже. Додали смо само неке ситнице (сијалице у собама, који комад
намештаја...) и то је било довољно
да комисија уважи наш предлог. И
пре доделе били смо у категорији породичног и конгресног хотела. Четврта звездица није само признање,
већ и обавеза јер она диктира цену
и бира клијентелу. Приоритет ће

нам бити комерцијални туризам, а и
цена ће бити за 20 процената виша –
каже менаџер хотела „Језеро“ Данијела
Николић.
До четврте звездице хотел „Језеро“
на Борском језеру дошао је за само
годину дана успешног рада. После
реновирања домаћим снагама и
улагањем 2,7 милиона евра, хотел је свечано отворен 18. августа прошле године.
Пре тога није радио седам година. За
само годину дана рада остварио је више
од 14 хиљада ноћења.
- Задовољни смо пословањем и
доделом четврте звездице – оцењује
Данијела Николић. – У сезони, када
већина туриста одлази на море, ми
имамо попуњеност капацитета 60
одсто. Али зато су нам у септем-

бру и октобру сви капацитети продати. Убудуће наш приоритет биће
комерцијални туризам. Испуњавамо
скоро све услове и за пету звездицу,
али зауставићемо се на четири.
Иако ће у будућем раду приоритет хотела бити комерцијални туризам,
неће бити запостављен ни домаћи гост
(породични туризам). Зато је у плану
побољшање забавног дела програма,
изградња тобогана, аквапарка и два понтонска (ограђена) базена у језеру. Уз већ
постојеће проверене садржаје и услугу
то ће још више привући госте да осете
гостопримство и природне лепоте овога
краја.
М. Милошевић

ТВ Коперникус у посети борској Јами и Површинском копу „Велики Кривељ“

Prvi put u rudniku

Све приче о раду и животу рудара ни изблиза нису оно што смо доживели у јами Рудника бакра Бор и на Површинском копу „Велики Кривељ“ – први
је утисак трочлане екипе Телевизије Коперникус која је, припремајући емисију за Дан рудара Србије, посетила рударе на 13, 15. и 17. хоризонту борске јаме
ЈАМА. - Трочлана екипа Телеви
зије Коперникус (новинар Ружица Си
моновић и сниматељи Рајко Цим
баљевић и Милош Стевановић) до
била је задатак да, поводом Дана рудара
Србије, сними емисију о раду и животу
рудара у Руднику бакра Бор. После пет
сати проведених са рударима прве смене
на 13, 15. и 17. хоризонту борске јаме
(рудна тела „Тилва рош“, „Т1“ и „Т2“)
и сат времена на Површинском копу
„Велики Кривељ“, испоставило се да су
све приче о рударском хлебу са седам
кора само бледа сенка реалности коју су

репортери нишке ТВ Коперникус доживели уживо.
Домаћини су се потрудили да
гостима покажу како изгледа радни дан
рудара од припреме за силазак у јаму до
изласка на светло дана.
- Маштала сам да сиђем у јаму
и да направим репортажу о рударима. Одушевљена сам овим што сам
видела и доживела. Испоставило се да
све приче о животу и раду рудара ни
изблиза нису оно што сам доживела
у јами Рудника бакра Бор. Први пут
сам међу рударима под земљом и једва
чекам да средим утиске,
прегледам
снимљени
материјал
и
направим емисију која ће
бити емитована на Дан
рудара Србије – рекла је
по изласку из јаме новинар Ружица Симоновић.
Истоветне
утиске
имају и сниматељи Рајко
Цимбаљевић и Милош
Стевановић.
- Импозантни рударски ходници и машине и
специфична лица рудара
под шлемом захвални су

за снимање. Искуство на 700 метара
под земљом је незаборавно. Надам се
да ће наша слика то пренети гледаоцима – каже Рајко Цимбаљевић.
- Велики рударски камиони и
транспортни путеви на копу „Велики
Кривељ“ за мене су нешто посебно.
Издалека су мали, али кад смо се приближили – све делује џиновски. А
возач дампера рече да је лако возити
грдосију и да је за то потребна возачка
дозвола Ц категорије – не верује својим
очима и ушима Милош Стевановић.

хоризонту и уписали се у књигу утисака одушевљени и плановима за рударски туризам у граду бакра. Комплетном
утиску о раду и животу рудара допринео је и разговор са генералном директором Рударско-топионичарског басена
Бор Благојем Спасковским који је, на
примедбу новинара да држава треба
рударима да обезбеди боље услове за
безбедан рад – одговорио да управо
захваљујући разумевању и помоћи
државе РТБ Бор све боље послује и да
ће изградњом нове топионице и фабрике

После обиласка рудних тела „Тилва сумпорне киселине и услови за рад и
рош“, „Т1“ и „Т2“, репортери ТВ Копер- живот у граду бакра бити много бољи.
никус посетили су и Клуб „Јама“ на 11.
М. Милошевић

Наука/Образовање
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Представљен пројекат “Управљање рударским отпадом”

Mogu}nosti za sanaciju i zaradu
Пројекат „Управљање рударским отпадом, флотацијском јаловином
и отпадним водама у борском региону” заједно су реализовали истраживачки тимови борског Института за рударство и металургију
и јапанског Акита универзитета. – Најављена могућност за наставак сарадње до 2016. године

Зоран Стевановић

БОР. – Истраживачки тимови
јапанског Акита универзитета и борског
Института за рударство и металургију
од априла 2011. до маја ове године
заједнички су реализовали пројекат
„Управљање
рударским
отпадом,
флотацијском јаловином и отпадним
водама у борском региону”. Резултате
овог пројекта заједнички су представили борским стручњацима и јавности
на презентацији (4. јула) у Скупштини
општине Бор са циљем да се установе
еколошке последице након више од
стотину година дана рада борског рудника на земљиште и водотокове, као и
могућности санације и евентуална економска исплативост прераде јаловине.
Резултати анализе отпадних вода из
погона Рударско-топионичарског басена
Бор показали су да би елиминисањем
штетног дејства јамских и вода из мета-

луршког процеса загађење водотокова и
земљишта било смањено чак за 80 одсто.
Испитивања су показала да је око 17 хектара земљишта око Борске реке загађено
и да се по садашњој категоризацији оно
води као опасан отпад, што значи да би
морало да буде ускладиштено на посебан начин.
Један од закључака пројекта је да
се процесом лужења може издвојити
бакар из старог борског јаловишта. На
презентацији је саопштено да на овој
локацији има више од 27 милиона тона
јаловине са просечним садржајем бакра
око 0,3 одсто и да је одговарајућим
хемијским процесима могуће издвојити
готово две трећине постојећег бакра,
што обезбеђује економску и еколошку
исплативост евентуалне инвестиције. Да
би се утврдила улагања и висина добити,
неопходно је урадити комплетну студију,

технолошки поступак и пројекат.
-Циљ пројекта је развој нових
метода за извлачење бакра из
јаловине и то на такав начин да спречимо еколошко загађење и утицај на
околину. Зато се овај пројекат састоји
из два дела. Први део је анализа металуршког поступка, а други је процена утицаја на животну средину и
на речне системе од Бора до Дунава.
Ми сличне пројекте већ радимо у
Јапану, а на основу захтева јапанске
Агенције за међународну сарадњу,
која је у сарадњи са Владом Србије
покренула пројекат смањења еколошког загађења на овом подручју,
дошли смо у Бор. Извршили смо анализе и представили резултате. Веома
смо задовољни сарадњом коју смо
имали са Институтом за рударство и
металургију и надамо се да ће се она
наставити - каже Даизо Ишијама, директор Акита универзитета.
Борски Институт за рударство и
металургију конкурисао је код надлежних републичкох институција за наставак овог пројекта.
- Задовољни смо сарадњом са
стручњацима из Јапана јер смо стекли
драгоцено искуство у овој области.
Десет стручњака из Института и Ру-

дарско-топионичарског басена Бор
боравило је у Јапану, а стручњаци
из Јапана били су у Бору. Сада прего-

Даизо Ишијама

варамо за наставак пројекта до 2016.
године и надамо се добрим резултатима јер ће то бити корисно и за Институт и Басен Бор, као и за општину
Бор и борски регион – каже Зоран
Стевановић, координатор пројекта у
борском Институту.
Реализацију пројекта „Управљање
рударским отпадом, флотацијском
јаловином и отпадним водама у борском региону” омогућили су JICA Јапан
и владе Јапана и Републике Србије.
М. Милошевић

Добра сарадња РТБ-а Бор и Техничке школе

Odlika[i – budu]i rudari

За подручје рада “геологија, рударство и металургија”, што је потребно Басену Бор, сва места су попуњена још у првом уписном року, па ће
за три образовна профила бити формирана два одељења
фила бити формирана два одељења. Образовни профил “техничар за добијање
метала” уписао је 31 ученик (један
више од одобрене квоте због истог броја
бодова), док ће једно одељење са 30 ученика бити формирано за образовне профиле “рударски техничар” (15) и “ру-

Соња Глишић

БОР. – Ни после другог уписног
рока у борским средњим школама нису
попуњена сва места: од одобрена 452
попуњено је 429 места (у Гимназији има
15, у Машинско-електротехничкој шест
и у Техничкој школи још два места и она
ће, евентуално, бити попуњена у августу ако буде организован и трећи уписни
рок).
У Техничкој школи у Бору за
подручје рада “геологија, рударство и
металургија”, што је потребно Рударско-топионичарском басену Бор, сва
места су попуњена још у првом уписном року, па ће за три образовна про-

дарски техничар за припрему минералних сировина” (15 ученика). Једино је
остало још једно слободно место (од 24
одобрена) за образовни профил “техничар за рециклажу”.
Захваљујући доброј сарадњи Рударско-топионичарског басена Бор и Тех-

ничке школе и ове године било је велико
интересовање ученика за образовне
профиле потребне комбинату бакра.
Већини уписаних то је била прва жеља,
а и њихов успех, углавном одличан, био
је бољи него ранијих година. Поређења
ради, минималан број бодова будућих
рударских техничара је 48,84, а ученици
друштвено-језичког смера у борској
Гимназији имали су просек 32,92 бода.
-У сарадњи са Рударско-топионичарским басеном Бор добро смо
представили нашу школу и подручја
рада, поготово геологију, рударство
и металургију, на сајмовима професионалне оријентације. Зато имамо
ученике не само из Бора него и из
Ниша, Деспотовца, Читлука, Рудне
Главе, Жагубице, Лазнице, Влаола,
Подгорца, Тополе, Доњег Милановца,
Зајечара, Књажевца… Од Басена
смо добили донацију 200 хиљада
динара за опремање кабинета рачунарима, за превоз ученика на сајмове
и фестивале науке. Имамо и помоћ у
организовању праксе ученика у погонима РТБ-а Бор - истиче Соња
Глишић, директор Техничке школе и координатор рада борских средњих школа.
М. Милошевић
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Локалне самоуправе

У Мајданпеку промењена општинска власт

Dejan Vagner (SNS) novi
predsednik Op[tine
Владајућу коалицију сада чине СНС, СПС и коалиција „Преокрет“. - После девет година ДС прелази у
опозицију заједно са УРС-ом. – Славиша Божиновић (СПС) председник СО, а Драшко Ћетковић („Преокрет“) заменик председника Општине
-Преузимањем власти преузимају
се и огромни комплексни проблеми
и обавезе и одговорности за њихово
решавање. Мој програм рада биће
усмерен ка значајном заокрету и отклону од досадашњег начина рада
са циљем да се створе услови за ефикасно решавање проблема у јавним
предузећима и установама, као и за
покретање развојних функција општине у областима економије, инфраструктуре,
образовања,
кулМАЈДАНПЕК. - У Мајданпеку је Вагнер је истакао низ критика на рачун туре и спорта. Посебна пажња биће
на седници општинског парламента, претходне власти, али и циљеве за које посвећена социјалној проблематици.
одржаној 19. јула, промењена општин- ће се залагати са својим сарадницима:
Активностима општинске извршне
ска власт. Дејан Вагнер, дипломирани инжењер рударства, члан СНС-а,
нови је председник општине, Драшко
Ћетковић из коалиције „Преокрет“
Прву седницу СО Мајданпек након промене владајуће већине обележије заменик председника, а Славиша
ла су именовања нових састава сталних скупштинских тела и органа, надБожиновић, члан СПС-а, председник
зорних одбора у јавним предузећима чији је оснивач општина и комисије
СО Мајданпек. За потпредседника СО
за избор директора у њима, те Штаба за ванредне ситуације, а усвојен је
изабран је Бојан Павловић из СДПС-а.
и Акциони план за социјалну политику општине Мајданпек у овој годиНа седници је изабрано и ново Општинни и Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
ско веће од пет чланова.
земљишта.
У владајућој коалицији у Мајданпеку
Уместо Дејана Вагнера, новоизабраног председника општине
сада су СНС, СПС и коалиција „ПреоМајданпек, и Драшка Ћетковића, заменика председника, нови одборници
крет“, а Демократска странка је после
су Срећко Николић и Новица Богдановић. За в.д. директора ЈКП „Комудевет година власти прешла у опозицију
налац“ Мајданпек именован је Душко Банковић, док је за директора Цензаједно са УРС-ом.
тра за социјални рад поново изабрана Весна Тричковић.
Излажући свој програм, нови председник Општине Мајданпек Дејан

И м е н ов а њ а

Дејан Вагнер

власти биће обухваћени циљеви
попут подизања квалитета рада и
пружања услуга стручних служби и
органа општинске управе, решавање
проблема у јавним предузећима и
установама и подизање квалитета
њиховог рада и пружања услуга са
нарочитом пажњом предузећима која
се баве комуналним делатностима.
Побољшаћемо сарадњу са привредним предузећима и предузетницима и
дати максималну подршку решавању
њихових
проблема.
Вратићемо
Мајданпеку имиџ рударског града
стварањем свести о томе.
Дејан Вагнер је још нагласио да
ће пожртвовано и поштено обављати
функцију првог човека општине
Мајданпек, а у том контексту говорили
су и други новоизабрани поручујући да
ће њихова врата бити отворена за све
грађане, а решавање њихових проблема
важна обавеза. Захвалили су, такође,
свима који су помогли да дође до промене власти.
С. Вукашиновић

Седница Скупштине општине Бор

Briga o deci i javnim preduze]ima

На 24. седници СО Бор
одборници су усвојили
одлуку о повећању броја
деце у борским обдаништима
јер је на листи чекања 192
малишана. – Давањем
сагласности на статуте јавних
предузећа заокружен је
процес усклађивања аката
предузећа у јавном сектору са
законском регулативом
БОР. Две тачке дневног реда обележиле су 24. заседање Скупштине општине Бор (5. јула): предлог одлуке
о броју деце у васпитним групама у
Предшколској установи “Бамби” у Бору
и расправа о обједињеним тачкама о
давању сагласности на статуте јавних и
јавно-комуналних предузећа у борској
општини.
Усвајањем предлога решења о

давању сагласности на статуте борских
јавних предузећа заокружен је процес
усклађивања аката предузећа у јавном
сектору са законском регулативом која
уређује ову област. Међутим, начин
избора чланова надзорних одбора изазвао је полемику међу одборницима
позиције и опозиције.
-На основу увида у документацију
неких јавних предузећа, запазио сам

да у избору члана Надзорног одбора из
редова запослених учествује и пословодство. Питам се, зашто пословодство има уплива у овај сегмент, када
тог једног члана надзорног одбора
из редова запослених треба да изаберу управо радници предузећа. У
том смислу, похвалио бих Статут ЈП
„Дирекција за изградњу Бора” где је
назначено управо то да члана Надзорног одбора бирају запосленим тајним
гласањем - рекао је за говорницом Вукосав Антонијевић, одборник Демократске странке у СО Бор.
Предлог о повећању броја деце у
борским обдаништима подржале су све
одборничке групе, уз констатацију да
би одлука требало да буде привремена.
“Неопходност за доношење ове одлуке
представља чињеница да су смештајни
капацитети недовољни у односу на број
поднетих захтева за упис деце у Предшколску установу “Бамби”, односно
према исказаним потребама родитеља у
овом тренутку на листи чекања се налазе
192 малишана предшколског узраста”.
-Чињеница је да ћемо на основу
ове одлуке имати по 30 и више малишана у неким групама. Сви знамо да
ће васпитачицама бити теже да раде
са већим бројем деце и зато апелујем
на колеге одборнике да ово буде привремена одлука. Слажем се да морамо

изаћи у сусрет родитељима и деци
која су на листи чекања за упис у обданиште, али морамо у току године
ребалансом буџета определити средства за отварање још једног вртића
- истакао је Драган Марковић, одборник ДСС-а.
Одборници СО Бор усвојили су
предлог Решења о давању сагласности
на измене програма пословања Јавног
предузећа „Штампа, радио и филм” и
одлуку којом је на чело Општинског
штаба за ванредне ситуације постављен
председник Општине Бор Саша Вука
диновић. Новог члана Школског одбора
добиле су школе „3. октобар” и „Станоје
Миљковић”. Одборници су се сложили
да заменик председника Општине Бор
Небојша Виденовић обавља и другу
јавну функцију као члан Регионалног
развојног савета за јужну и источну
Србију.
Одлука о расписивању огласа
за доделу локације преко пута Дома
здравља (део дворишта Машинскоелектротехничке школе), на којој ће
бити изграђен тржни центар – изазвала
је бурну полемику не само зато што је
уврштена у дневни ред на самој седници, него и зато што није поткрепљена
чињеницама и није довољно транспарентна.
М. Милошевић

Промоције
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Промовисана књига „Сто десет година Басена Бор“

Tri Bora za jedan vek
Аутор Мирослав
Радуловић књи
гу назива фото
монографијом Бора
и најављује наставак
истраживања исто
рије Бора и Басена
за допуњено издање.
– Мирјана Антић:
Нови модерни Бор и
Басен остају младим
људима свих струка
и занимања да их и
даље успешно воде и
дограђују

БОР. – У Народној библиотеци у
Бору, поводом прославе Дана рудара
Србије и Дана Рударско-топионичарског басена Бор, промовисана је књига
„Сто десет година Басена Бор“ аутора
Мирослава Радуловића, новинара у
пензији листа „Колектив“ и хроничара
Бора. О књизи су говорили аутор, публициста и жива легенда историје Бора
професор др Милан Димитријевић
и Мирјана Антић, заменик генералног директора РТБ-а Бор за економска
питања.
Према речима самог аутора књига
„Сто десет година Басена Бор“ је фото
монографија Басена. Настала је као наставак
претходне књиге истог аутора „Сто година
Басена Бор“.
-Оно што је пропуштено у првој књизи
о сто година развоја Басена, допуњено је
и објављено у другој и додато још десет
година. У тих последњих десет година у
Бору и Басену догодило се много више
него у претходних двадесетак. Све је то
требало истражити и систематизовати.
То је мукотрпан истраживачки посао
и сигурно да није све обухваћено. Што
је пропуштено, биће објављено у
допуњеном издању или остављено
будућим истраживачима. Најтеже
је било прикупити податке о
Карикатура: Игор Крстић
укупној производњи у Басену,
а и ово што је објављено треба
узети са резервом јер најмање
долази пропадање и града и Басена да
података о производњи има из периода би тек у последњих неколико година
Првог и Другог светског рата – рекао је о настао трећи Бор који гради нова
књизи њен аутор Мирослав Радуловић.
генерација предвођена искусним људима

Мирослав Радуловицћ

Говорећи на промоцији публициста и
хроничар Бора Милан Димитријевић је истакао да га радује сваки текст о Бору, поготово о старом Бору. За њега су општина Бор
и РТБ синоними који расту заједно и једно
без другог не могу.
-Историја Бора и Басена може се поделити у три дела – за један век имамо три
Бора. Први Бор је онај који су градили
Французи од прве руде до 1940. године.
После ослобођења настаје други Бор
и траје све до 2000. године. После тога

Мирјана Антић и Милан Димитријевић говоре о књизи

и
менаџментом
Басена на челу са генералним
директором Благојем Спасковским – оценио је
Милан Димитријевић.
О
том
трећем
Бору за 110 година
постојања Рударско-топионичарског басена Бор
на промоцији књиге Мирослава Радуловића говорила је
Мирјана Антић, заменик генералног директора Басена за економска питања:
- Садашњи РТБ Бор није више
велики по броју погона и запослених, али је велики по квалитету бакра који производи. Наш бакар
веома је тражен и сам себе продаје јер је
изузетног квалитета. Обновили смо комплетну рударску опрему и механизацију,
у завршној фази је обнављање флотација
у Бору и Мајданпеку и, као круна свега,
биће изграђена топионица бакра и фабрика сумпорне киселине, што је значајно
и за економију и за екологију. РТБ ће
бити јединствено предузеће (уместо
садашња четири зависна) које ће производити катодни бакар светског квалитета, а имамо и амбицију да проширимо
производњу и финалним производима од
бакра. Нови модерни Бор и Басен остају
младим људима свих струка и занимања
да их и даље успешно воде и дограђују –
закључила је Мирјана Антић.
Најављујући наставак истраживања
историје Бора и Басена аутор Мирослав Радуловић предвиђа
светлу будућност овога краја:
- Многи су Елдорадо
тражили на погрешном
месту. Он се налази овде и зове се
ЕлБОРадо!
М. Милошевић

Мозаик
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Kada kamen pogodi - ko[ta i boli

МАЈДАНПЕК. - У Руднику бакра
Мајданпек недавно се догодило нешто
што ни најстарији радници не памте:
на површинском копу око 21 сат непознато лице бацило је камен на тешко
возило „белаз 1“ које се кретало рударским путем и разбило шофершајбну.
Захваљујући присебности возача избегнуте су теже последице, али догађај сам
по себи заслужује пажњу, јер се никада
пре није догодило нешто слично.
Возач Славиша Дервишевић је

објаснио да је, пролазећи испод моста,
видео да је према њему као блиц
нешто севнуло, а потом је осетио удар.
Одмах је стао, видео о чему се ради и
о свему обавестио пословођу. О инциденту су обавештени директор, служба
обезбеђења и полиција и поведена је истрага. Испоставило се да су у то време
у непосредној близини виђена деца, па
се не искључује могућност да су она из
нехата или обести причинила велику
штету Руднику бакра Мајданпек. Возило

није радило петнаестак сати колико је
било потребно да се поломљени део
замени новим.
У свему овоме није највећи проблем
причињена материјална штета, мада ни
она није за занемаривање. Много више
боли то што је неко бацио камен на рударско возило. Јер, Мајданпек је град
за који сви са поносом кажу да је „град
рудник“. Везе између града и рудника
су директне и нераскидиве. Када је у
Руднику добро, добро је и граду. Град

и рудник, рудник и град - увек су једно
другом били ослонац. О томе сведоче
историја и традиција, говори садашњост,
а имаће шта да каже и будућност.
Овај инцидент у Руднику бакра
Мајданпек највише је заболео оне који
су у овом граду рођени, који ту живе,
раде и планирају будућност. Јер, нешто
слично овде се никада није догодило и
на то су и Рудник и град били поносни.
С. Вукашиновић

Археолошка открића на локалитету Ружана

Praistorija i antika u Brestova^koj Bawi
На археолошком налазишту Ружана у Брестовачкој Бањи
пронађени трагови бакарног и старијег гвозденог доба и антике. –
Остаци металичне шљаке сведоче о древном становништву које се
претежно бавило металургијом

БОР. – Трагови древног рударства и
металургије, пронађени на вишеслојном
археолошком налазишту Ружана у
Бањском пољу у Брестовачкој Бањи,
сведоче о три епохе: о бакарном, старом
гвозденом и античком добу. То су први
резултати истраживања која је покренуо
борски Музеј рударства и металургије, у
сарадњи са Археолошким институтима
у Београду и Лондону и Техничким факултетом у Бору.
На локалитету Ружана пронађени су
предмети из првог и другог миленијума
старе ере и из четвртог века нове ере.
Посебно је интересантно бронзано доба
јер је откривен археометалуршки комплекс и први пут се у источној Србији
наишло на трагове металуршког про-

цеса производње бронзе.
-Из античке епохе пронашли смо
неколико бронзних новчића и карактеристичну керамику. Имамо
и налазе из старијег гвозденог
доба (први миленијум старе ере) и
материјал из бронзаног доба. Посебно нам је интересантно бронзано
доба, јер смо пронашли материјал из
другог миленијума пре нове ере. Детектовали смо објекат, не знамо да
ли се ради о јами или неком укопу,
који је веома богат археолошким
материјалом. Пронашли смо делове
керамичких посуда, камене алатке,
али оно што је најзначајније је много
металичне шљаке која је овде била.
Оправдано претпостављамо да се

UKR[TENE RE^I

на овом месту налазио археометалуршки пункт, односно нека врста
топионице, што сведочи о томе да се
становништво бавило металургијом
– каже Игор Јовановић, кустос и археолог Музеја рударства и
металургије у Бору.
Да би био реконструисан цео процес топљења
метала,
треба
анализирати неколико килограма пронађених остатака згуре. Тако би се открило која је врста метала
и којом технологијом била
произведена, како је изгледала пећ, на којој се температури топило, да ли су
постојале дуваљке и какве
су биле… На овом послу
заједно ће радити борски Музеј и Технички факултет и Археолошки институти у Београду и Лондону.
-Опет смо сви заједно и помажемо
једни другима да се на неки начин све
анализира. Када добијемо резултате,
моћи ћемо да саставимо причу о овом
нашем крају који је, очигледно, врло
важан археометалуршки центар од
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ВОДОРАВНО: 1. Стручњак за правне послове, 7. Вршилац вештачења, 17
вештак, 14. Покошенa трава која остаје иза косача, 15. Усисивач (лат.), 17.
Мирисни изданци одољена, 18. Света гора, 19. Муза заштитница поезије,
20. Зимска падавина, бела слана, 21. Званица на свадби, 22. Женско дете, 20
кћерка, 23. Лична заменица, 24. Маслац, 26. Јавна кухиња, 28. Ауто-ознака
24
за Лучани, 30. Часовник, 31. Важна животна намирница, 32. Водени вртлог,
35. Енглески песник, Томас Стернс, 37. Јело од смотаних листова теста, 38. ■ ■
Плитка стајаћа вода (мн.), 39. Рударски празник који је установљен у 28
29
знак сећања на 6. август 1903. године, 41. Слаткиш, посластица, 42. Сума
■
утрошеног новца, 43. Становници Кипра.
36
УСПРАВНО: 1. Мали шкотски коњ, 2. Планина код Бољевца, 3. 35
Шкорпија, 4. Мања војна формација, 5. Ауто-ознака за Нови Сад, 6.
Запаљење слузокоже неког органа, 7. Електропривреда Србије (скр.), 8. 39
Ауто-ознака за Кикинду, 9. Рударски поздрав, 10. Престоница Француске,
11. Грчко слово, 12. Ротациона штампа, 13. Престо, 16. Место код Шида, 42
18. Сабласт, утвара, 21. Општи акт неког предузећа, 22. Врећица, 25. Река
у Босни, 26. Пушчано зрно, куршум, 27. Планина код Београда, 28. Отмена
жена (енгл.), 29. Место улажења, врата, 31. Тишина, спокој, 33. Држава у Крста Иванов
Азији, Персија, 34. Део реченице (мн.), 36. Река у Пакистану и Индији, 37.
Плочица у хокеју на леду, 38. Наш рударски град, 40. Наша потврдна реч,
41. Килопонд (скр.).

6

■
■
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праисторије до садашњих активности у овој области – истиче проф. др
Драгана Живковић, продекан за науку
и међународну сарадњу Техничког факултета у Бору.

У непосредној близини археолошког налазишта Ружана у Бањском пољу
постоји неколико локалитета из бронзаног доба: некропола Трњане код Брестовачке Бање (где су сахрањивани рудари
тог времена) и налазишта Хајдучка
чесма и Борско језеро.
М. Милошевић
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РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: правник, експерт, откос, аспиратор, нард, Атос,
Ерато, иње, сват, кћи, он, путер, менза, ЛУ, сат, месо, вир, Елиот, пита, баре,
Дан рудара, колач, издатак, Кипрани.
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Kamerom i perom na proslavi
Dana rudara i Dana kompanije

Кинези направили зграду ко
три Пентагона

Уз сендвиче и сок, и фотографисање за успомену - министарка
Зорана Михајловић са рударима на Сервисном окну Јаме
Бројке су стварно запањујуће: 500 метара дужине, 400 метара ширине и
100 метара висине. И обратите пажњу: 1,76 милиона квадратних метара простора!
Реч је о „New Century Global“ центру, мегазгради у провинцији Сечуан
на северозападу Кине, која је отворена првог јула. То је и званично највећа
самостојећа зграда на свету. Пазите, не највиша (то је Бурџ Калифа у Дубаију),
већ највећа.
Кинезима је требало три године да је изграде, а садржи канцеларијски простор, тржне центре, медитеранско село, синеплекс биоскоп са 14 сала и дворану за клизање у којој комотно могу да се одржавају светска првенства.
Толико је велика да би у њу могло да се смести 20 Сиднејских опера, а
готово три пута је већа од зграде Пентагона у Вашингтону. У самом срцу здања
је огроман водени парк, назван Рајско острво. Занимљив је податак да је чак
400.000 метара квадратних посвећено шопингу.
Центар је лоциран у средини новопланиране зоне Ченгдуа, главног града
поменуте провинције, и стоји насупрот Центру савремене уметности који је
пројектовала Зада Хадид, чувени ирачки архитекта. Његово отварање је подешено тако да се поклопи са отварањем нових линија метроа у области и планираним почетком градње новог аеродрома који ће бити готов 2020. године.



(Сајт РТС-а)

Домаћини у ишчекивању бројних званица

Потрага за рудом се исплатила
Проналажење борског
рудишта, које ове године
слави 110. рођендан, није
било ни брзо ни лако. За
њим се трагало, практично, од 1848., односно од отварања рудника
у Мајданпеку. Милош
Обреновић позвао је истакнутог стручњака саксонских рудокопа барона
Хердера да обиђе рудишта
у Србији и предложи мере за њихово обнављање. После пропутовања кроз
село Бор 1835. године запазио је борску зону орудњења, утврдио да је она наставак мајданпечке и будућим рударским генерацијама ставио у задатак да поткопом провере могућност појаве богатих бакарних руда. Више од пола века
лутало се у потрази за новим рудиштима бакра, док се није дошло на право
место. „У селу Бору, на северозапад 4 до 5 сати од Зајечара, има руде бакарне,
гвоздене и сребрне, а и златне”.
За проналажење борског рудишта заслужни су и наши малобројни образовани рудари који су у исто време били и геолози. На препоруку Феликса
Хофмана и уз новчано учешће Ђорђа Вајферта, 1897. почели су истражни
радови у околини Бора којима је руководио инжењер Фрања Шистек. Он је
у Бор довео 14 рударских радника чешке националности који су, заједно са
још исто толико из борског краја, после петогодишњих истраживања, на брду
Чока Дулкан пронашли руду бакра. У октобру 1902. у ово брдо се ушло поткопом дугим 125,5 м и до краја године ископано је 129 тона руде. Те количине служиле су искључиво за анализе које су потврдиле да се садржај бакра
кретао у распону од осам до 25,6 одсто. Наредне године Ђ.Вајферт је добио
од државе концесију да на површини од 2.400 хектара у борској, кривељској и
оштрељској општини, у наредних 50 година, може откопавати и прерађивати
бакарну руду.
На снимку из старог албума – Бор село пре почетка рударских радова.
Ј. С.

Међу бројним пријатељима компаније били су и популарни
глумци Бранимир Брстина и Горица Поповић

Уз виолину талентоване Јелене Урошевић и оркестар
„Медени месец” рудари су били веома весели

