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Министарство рударства промовисало модел јавно-приватног партнерства у тој области

Da li se to rudnici prepu[taju privatnicima?
Новим законом о рударству, који је у завршној фази израде, предвиђена је могућност јавно-приватног партнерства у рударству, као и стратешког партнерства, изјавио је државни секретар Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Томислав Шубарановић.
– На 19. сусрету представника домаћих и државних органа земаља ЕУ оцењено да би „Србија, као земља богата минералним ресурсима, требало да омогући улазак приватног сектора у област рударства јер би то представљало мотор њеног развоја“
БЕОГРАД. – Србија ће у наредном
периоду омогућити да се у рударство
улаже по моделу јавно-приватног
партнерства, речено је на скупу
о рударству у Палати Србије (23.
септембра) који је за представнике
домаћих и државних органа земаља ЕУ
организовало Министарство природних
ресурса, рударства и просторног
планирања.
-Новим законом о рударству, који је
у завршној фази израде, предвиђена је
могућност јавно-приватног партнерства у рударству, као и стратешког
партнерства - изјавио је том приликом
државни секретар Министарства природних ресурса, рударства и просторног
планирања Томислав Шубарановић.
Додао је да држава жели и да рудницима
који већ раде нађе стратешке партнере,

али и да ће, уколико буде било таквих
захтева, вероватно прихватити и модел
јавно-приватног партнерства у области
рударства.
Модел јавно-приватног партнерства је, у ствари, сарадња између јавног
(државног) и приватног сектора у области производње или пружања услуга
у циљу економичнијег и ефикаснијег
пословања. Јавни, односно државни
сектор, у том случају уговором дефинише врсту и обим послова или услуга
које намерава да пренесе на приватни
сектор, а он, уколико процени да може
да оствари пословни интерес, на такву
сарадњу пристаје и дужан је да квалитетно обавља уговором дефинисане послове.
На 19. сусрету представника
домаћих и државних органа земаља

Представници Freeport-a током посете РТБ-у

у свету, дословце изјавио: „Рекли су
ми да ће то бити једна од највећих
инвестиција у Србији, уколико потврде оно што слуте“. Потврдио је чак
и причу о ангажовању нове топионице у
Бору за топљење њиховог концентрата
бакра и злата.
Дакле, Американци су заинтересовани за сарадњу са РТБ-ом, пре свега
око прераде концентрата у борској топионици, коришћења постојеће инфраструктуре, али и око других истраживачких пројеката у будућности. Њихову
озбиљност потврђују и средства која су
досад уложили у геолошка истраживања
(око 15 милиона долара), али и она
која планирају да инвестирају наредне
године (а реч је о додатних 25 милиона
долара). Иако их почетни резултати мотивишу за наставак истраживања - а како
и не би када су досадашња испитивања
показала високе садржаје бакра и злата Американци кажу да им, пре доношења
одлуке о отварању рудника, предстоји
још доста посла: да прикупе довољно
података из истражног бушења како
би се дефинисала величина лежишта
и његов квалитет, да припреме план
откопавања и студију изводљивости која
треба да покаже економску исплативост
пројекта, да израде анализу утицаја
рударења на околну средину и локалну
заједницу... Све то им је потребно ради
добијања свих неопходних одобрења од
државних органа за извођење рударских
радова.
Г. Тончев Василић

Томислав Шубарановић

ЕУ оцењено да би „Србија, као земља
богата минералним ресурсима, требало
да омогући улазак приватног сектора у
област рударства јер би то представљало
мотор њеног развоја“.
Да ли се то рудници препуштају
приватницима (у ком то проценту?) и
колико ће ова „ексклузива“ у новом
Закону о рударству који је у припреми
помоћи компанијама које су озбиљно
„ушле“ у причу о отварању рудника
у Србији, остаје да се види. Оно што
се у јавности зна јесте да је недавно
лично премијер Србије Ивица Дачић
разговарао са менаџментом америчке
корпорације „Фрипорт Мекморан“ о тзв.
пројекту „Тимок“, односно о геолошким
истраживањима у околини Бора. Председник Владе Србије је тада, преносећи
медијима ток разговора са менаџментом
једне од водећих рударских компанија

Представници РТБ-а и аустралијског „Емека“ о лужењу церовске руде

Ponu\ena re[eWa za boQe iskori[]eWe
РТБ. – Менаџмент компаније “Емек”
представио је 22. октобра надлежнима у РТБ-у искуства и технологије
у лужењу бакра које су, како се чуло
на састанку, веома корисне за оксидне
слојеве руде у саставу басенског комплекса “Церово”. Представници ове
аустралијске компаније која послује у
40 земаља света и запошљава 29 хиљада
људи, посетили су Бор и РТБ по пре-

поруци амбасадорке Аустралије у
Србији Хелене Стадерт, која је шестог
августа била гост Басена.
-Проблем оксидне руде првенствено имамо у комплеску “Церово”,
лежиштима 3 и 4, где је укупно
14 милиона тона руде. Циљ је да
побољшамо технолошке резултате
приликом њеног флотирања и остваримо што веће искоришћење. У том
Менаџмент аустралијске компаније „Емек”

Разговори представника РТБ-а и „Емека”

смислу, спремни смо да размотримо
сва решења која нам се понуде – чуло
се на састанку од надлежних у РТБ-у.
Говорећи о технологијама које у области лужења аустралијска компанија
примењује широм света, генерални
директор “Емека” Грег Хејес истакао је четири модела лужења оксидне
руде: лужење у бетонским кадама (које
се примењује само у два постројења у
свету), лужење на гомили, агитационо
лужење и биолошко. – Битно је да пре

коначне одлуке РТБ дефинише да ли
ће оксидну руду најпре флотирати, а
потом лужити или обрнуто – казао је
Хејес.
Представници аустралијског “Емека”
су, након разговора са менаџментом
РТБ-а, посетили копове и флотације у
“Церову” и “Великом Кривељу”, а потом
и градилишта нове топионице и фабрике
сумпорне киселине.
Г.Т.В.
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Благоје Спасковски на градилишту поручио:

„Zavr[i]emo novu topionicu slede]e godine”
РТБ. – Након петнаестодневног одсуства због повреде (прелом
скочног зглоба), генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски је,

бало да буду задовољни јер смо за
све ово време, уз помоћ појединих
људи из Владе Србије, успели да “заокружимо” финансирање пројекта. А,

Убацивање прве електроде у електростатички филтер

радио сложенији пројекат од овог
у Бору, а у исто време никада брже
нисмо градили, нити јефтиније него
сада.” Потом је као пример навео то-

самог почетка изградње новог пирометалуршког постројења у Бору и
пет месеци застоја због недостатка
поједине документације, али и оправ-

Спасковски са новинарима

право са београдске Војно-медицинске
академије, 22. октобра, дошао на градилиште нове топионице да лично провери како напредују радови у оквиру
најсложенијег еколошког пројекта у
Србији. На штакама, али видно расположен, разгледао је оба градилишта и
након тога се обратио новинарима.
- Морам признати да се, тек пошто
се човек мало удаљи одавде, може
приметити да је пројекат “нове топионице” добрано одмакао у изградњи.
Генерално сам задовољан оним што
је у мом одсуству урађено на оба градилишта, али би и сви други тре-

ако је финансирање решено и ако је
екипа која овде ради, “Енергопројект”
и његови подизвођачи, спремна да
поштује динамику, убеђен сам да ћемо
нову топионицу завршити следеће
године.
Док сам лежао у Београду – додао
је – размишљао сам и анализирао
темпо радова, а о томе сам разговарао и са генералним менаџером SNC
Lavalina Индером Басином, који ме
је посетио у болници. Басин, који
је учествовао у изградњи 40 топионица широм света, тада ми је рекао:
”Никада у досадашњој пракси нисам

Драган Маринковић, Благоје Спасковски и Бобан Тодоровић

пионицу истог капацитета у Казахстану, изграђену пре три године, где
је пројектовање трајало годину дана,
а изградња 40 месеци. Дакле, нова топионица у Касинку грађена је укупно
52 месеца. Е, уколико одбијемо време

даног кашњења у пројектовању (јер
је изузетно тешко уклапати ново са
старим), ми ћемо, тврдим, нову топионицу завршити за 40 месеци – казао је
Спасковски новинарима.
Г. Тончев Василић

Деветомесечна производња Рударско-топионичарског басена Бор

Deset odsto
vi[e zlata i srebra

РТБ за девет месеци произвео 27.895 тона катода, што је 15 процената више него у истом периоду прошле године. – Производња племенитих
метала већа за 10 одсто од планиране. - Последњи овогодишњи квартал рудари Бора и Мајданпека схватили су врло озбиљно и, почев од друге половине октобра за дан дају и до 130 тона бакра, а дневне ископине премашују 160 хиљада тона.
РТБ. – У Рударско-топионичарском тоне сувог концентрата и искључиво из
басену Бор за девет месеци произведено домаћих сировина произведене 33.252
је 27.895 тона катодног бакра, односно
тоне анода, односно 27.895 тона катода.
3.600 тона више него прошле године за
исто време. Петнаест одсто бакра више
него лане јесу количине које се уклапају
у динамику остварења годишњег плана
производње „црвеног метала“, јер су оне
за сада на нивоу реализације од 90 процената. С друге стране, производња племенитих метала, злата и сребра, већ је 10
одсто преко плана.
У погонима Топионице и рафинације
до краја септембра су прерађене 176.974

Металурзи су, такође, у деветомесечни
салдо уписали и производњу 6.460 тона
дипформинг -  жице, 963 тоне бакарсулфата и 66 и по хиљада тона сумпорне
киселине. У Ливници су линија бакра,
месинга, бронзе и ливница фазонских
одливака укупно дале 1.108 тона производа, што је два пута више од плана, а
чак трипут боље него у истом периоду
прошле године.
Рудари Бора и Мајданпека су за
девет месеци ископали 12 милиона 350
хиљада тона руде, што је у поређењу са
прошлогодишњих 10,5 милиона тона

боље за двадесетак одсто. Прерадом у
флотацијама из ње је добијено укупно
26.690 тона бакра у концентрату. У
истом периоду, дакле до краја септембра, са мајданпечког и борских лежишта
уклоњено је 25,2 милиона тона раскривке, па су укупне ископине у овом
периоду биле 37,6 милиона тона.
Последњи овогодишњи квартал
рудари Бора и Мајданпека схватили су
врло озбиљно и, почев од друге половине октобра за дан дају и до 130 тона
бакра, а дневне ископине премашују 160
хиљада тона.
Г. Т. В.

Отворена врата
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Седамдесетак Борана посетило

„Ovde ]e RADITI
Басен омогућио заинтересованим суграђанима да се на лицу
места увере како напредује
највећи еколошки пројекат
на Балкану, али и у Европи.
– Б. Тодоровић: Ово што радимо је у интересу здравља и
просперитета грађана Бора,
али и Републике Србије. - Ово
је велики објекат и савремена технологија који се гради за будућност – поручио
некадашњи топионичар Живко Младеновић
- потпуну модернизацију електролизе
где ћемо применити нову технологију
у растварању катодног бакра, као и
нову технологију у добијању злата,
сребра, платине и паладијума – поручио је Тодоровић.
Ту је био и директор Пројекта
реконструкције топионице и изградње
нове фабрике сумпорне киселине
Драган Маринковић који је посебно
желео да истакне чињеницу да више
неће бити технолошких гасова на

РТБ. – Дупке пун аутобус са седамдесетак заинтересованих грађана
Бора свих узраста, почев од пензионера
- некадашњих радника комбината бакра
до најмлађих основаца, кренуо је магловитог дванаестооктобарског јутра пут
градилишта топионице и нове фабрике
сумпорне киселине. Свако од њих био
је вођен неким својим разлогом и мотивом, али је, ипак, преовладавао један –
да задовоље знатижељу и на лицу места
се увере како расте „нова топионица”. А
Рударско-топионичарски басен Бор им
је организацијом ове посете омогућио
да се својим очима и ушима увере у оно
о чему су досад само гледали и слушали
у медијима.

Бобан Тодоровић

У томе им је свесрдно помогао
њихов водич Бобан Тодоровић, директор Топионице и рафинације бакра. Он
није крио задовољство што му се пружила прилика и припала част да буде
домаћин својим суграђанима који су
дошли да виде у којој фази се налази
највећи еколошки пројекат на Балкану,
али и у Европи. Испред будуће флешпећи, парног котла и парног сушача
веома стручно и детаљно им је објаснио
предности ове технологије која је „боља
од других зато што има висок степен

искоришћења на металу и сумпору од
98,50 процената” и откуд ови епитети
највећи и најбољи.
- Драго ми је што је дошло преко
70 наших Борана који су се лично
могли уверити да радови одмичу. То

Прерађиваћемо 400.000 тона концентрата годишње и добијаћемо 80.000
тона катодног бакра из свежих сировина, као и 400.000 тона сумпорне
киселине. Након завршетка овог
пројекта наставићемо и друге пратеће

Драган Маринковић: „Сви
технолошки гасови одлазиће
на прераду у Сумпорну”

Ђура Ивановић

димњаку, већ ће сви гасови из флешпећи и конвертора одлазити на прераду
у фабрику сумпорне киселине. Следећа
дестинација било је одељење ливења
(три анодне пећи и два ливна точка
који су мировали, јер је још увек трајао
ремонт топионичких агрегата) одакле,
иначе, „излазе” аноде тешке 235 килограма. Борани су затим наставили пут до
градилишта нове фабрике сумпорне киселине која је, како је рекао Тодоровић,
због другачије технологије боља од
старе, пошто ће преко система дупле каје њихов пројекат и ово што радимо
је у интересу здравља и просперитета
грађана Бора, али и Републике Србије.
Наставићемо ове и сличне акције
да све пројекте РТБ-а приближимо
грађанима Бора. Ми који радимо у
Басену, грађани Србије и службеници Владе веома смо задовољни
што ће Србија добити најбољу доступну технологију у производњи
бакра. Такође је веома важно да увек
стављамо здравље радника и грађана
испред профита који треба да оствари
компанија. Овај пројекат радиће по
најстрожим светским стандардима
у области емисије и имисије сумпордиоксида у атмосферу, као и отпадних вода у водотокове. Завршетак
пројекта очекујемо идуће године у ово
време, када би требало да буду хладне
и топле пробе металуршких агрегата,
а крајем године и почетак производње.

Саша и Димитрије Илић
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градилиште „нове топионице”

Отворена врата

na[i unuci i praunuci”

тализе имати веће искоришћење сумпора. Притом је додао да овај пројекат
„иде” брже од пројекта топионице, тако
да се очекује да ће први бити завршен.
На крају посете нисмо могли а
да их не упитамо за утиске. Највише
пажње свакако нам је привукао дечак
Димитрије. Да ли због стида или не,

Живко Младеновић

није хтео да говори. Уместо њега, одговорио нам је његов отац Саша Илић, који
иначе ради у Топионици, да је изразио
жељу да види где то његов тата ради. У

Ивана Алексић (десно)

Деспот Стојановић

групи је, као што смо и претпостављали,
било много некадашњих топионичара.
Из њих су куљала помешана осећања
и навирала сећања. Ђура Ивановић,
иако се представио као рударски пен-

зионер, себе сматра једним од њих јер
је као 16-годишњак, давне 1950., почео
радни век на агломерацији у Топионици.
– Можете ли замислити да се тада све
радило на „о-рук” и „на леђа”. Није
било никаквих машина, само неколико кранова и неколико пећи. Нису
била заштитна средства, ако нађеш
крпу избушиш рупу и провучеш руку –

то су нам биле рукавице. Оно некада и
сада је неупоредиво. Ово сада је прави
рај – тврди Ђура.
Живко Младеновић је радио у
Топионици од 1961. до 1993. године.
Каже да му је мило што се данас овде

нашао са старим друштвом. - Ово
је велики објекат и савремена
технологија који се гради за будућност,
у коме ће да раде наши синови, унуци
и праунуци – поручио је Младеновић.
Деспот Стојановић је радни век провео
у ФОД-у, па не постоји кутак у РТБ-у
који не познаје. – Почео сам 1953., а
овде нисам сишао од 1990., када сам
отишао у пензију. Све се променило
1.000 одсто. Ово је за мене историјско
искуство, нисам могао ни да замислим
да је све заиста тако.
Интересантна су била запажања и
утисци млађих нараштаја. - Свиђа нам
се ова велика грађевина, веома је
лепо и задовољни смо што смо дошли
да посетимо ово место. Имали смо
узбуђење које је сада још веће – рекла
нам је Ивана Алексић из Куршумлије.
Боранке Јелена Младеновић и Александра Буцуловић, другарице из основне школе, желеле су да виде где
њихови очеви зарађују „хлеб са седам
кора”, али и нову топионицу што се
гради. – Први пут смо дошле. Татама
је сигурно тешко што овде раде. Оно
што смо виделе доста се разликује од
онога како смо замишљале.
Ј. Станојевић

На градилишту нове фабрике
сумпорне киселине

Јелена Младеновић и Александра Буцуловић

Геологија
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Четворогодишња геолошка истраживања испунила очекивања РТБ-а

Metal vredan preko
milijardu
dolara

Он је у четири нова лежишта
- три у Јами, једно на
Кривељском камену – која су
басенски геолози открили од
2009. године до данас, а на
трагу су нових и, надају се, још
бољих налаза. - Уложено око
пет милиона евра у куповину
четири нове бушилице и
пратећу опрему

ИСТРАЖНИ РАДОВИ. – Са циљем
да пронађе нова лежишта са већим
садржајем бакра у односу на она која се
сада откопавају у басенским рудницима,
као и да обезбеди довољно концентрата
за потребе нове топионице чији се завршетак планира крајем наредне године,
РТБ је 2009. године, уз опремање рудника и модернизацију флотација, започео и обимна геолошка истраживања.
Досад је уложено око пет милиона евра у
куповину модерних бушилица и остале

Пошто су завршили истраживања
на Кривељском камену, геолози су се
спустили у долину Ујове реке и ту избушили четири бушотине. Трећа од
њих најдубља је у историји басенских
истрага, пошто је досегла дубину од
1.630 метара и набушила орудњење распона 835 м (без јалових прослојака) са
0,24 одсто бакра. И остале бушотине су
наишле на руду, с тим што је последња
требало да иде до 1.800 м, али је појава
воде омела план, па су потражили нову
локацију, високо горе на левој
обали Ујове реке. Једном
старом бушилицом из 70-их
година истражују и Бигер
поток, североисточно од
Церова.
-На
овом
простору
око Кривељског камена
(истражно
поље
1818)
радимо већ две године, а
наставићемо и наредних
– најављује Тончић. - Избушене су 53 бушотине укупне
дужине око 25 километара.
Истражује се најмодернијим бушилицама које могу Поменута најдубља је покау дубину до 2,8 km
зала највећи орудњени интервал, али садржај бакра је
на дубини од 500 м, што нам
опреме. Почетком ове године стигле су
две најсавременије и најмоћније машине тренутно не омогућава економичну
које је РТБ икад имао, америчке марке експлоатацију те руде. Управо ће ове
“Boart Longyear LF230” које могу у околне бушотине показати садржаје
дубину до 2,8 км. Једну од њих затекли бакра и економичност откопавања,
смо на јужној падини Чоке чурули, преко површински или подземно.
пута Кривељског камена, док је друга у
Мајданпеку. Пре две године купљена је
У три бушотине и топла вода
снажна бушилица „Mustang F13”, која
Према речима нашег саговорника,
је сада такође у Мајданпеку, а 2009.
четврта бушотина у долини Ујове реке,
машина “LM 90” за истраживања у Јами.
Трајча Тончић, руководилац Сектора за пројектована да буде најдубља, стигла
геологију Рудника бакра Бор, задовољан је “само” до 798 м, пошто се на 750
је постигнутим, а верује и у боље налазе. м појавило преко 120 литара воде у
минуту. Њене хемијске анализе показале су да је PH вредност 9,5 што одгоЧетири нова лежишта
-На самом почетку истраживања
2009. године у Јами је откривено
најбогатије рудно тело “Т” које је откопано за непуне три године и донело
профит од преко 40 милиона долара
– наводи Тончић. - Потом смо открили
још два нова: “Т1” и “Т2” чија је
експлоатација отпочела ове године, а
реч је о 700.000 тона руде са просечним
садржајем бакра од 1,7 одсто. Упоредо
смо истраживали и на површини, па
је откривено и лежиште “Кривељски
камен” са резервама од 75 милиона
тона руде средњег садржаја бакра од
0,26 одсто. Укупна вредност метала
у новооткривеним лежиштима прелази милијарду долара, што значи да
су истраживања у потпуности испунила очекивања.

Бушачи на јужној падини Чоке чурули

вара потребама флотација у Бору и В. тражни ходник – додаје Тончић. - Досад
Кривељу. Такође, има повећан садржај је урађено око 130 м, а потребно је
сумпора, негде око 195 милилитара по најмање још 400 м да би се тај део потлитру, као и повећан садржај бакра и пуно истражио. Трећа зона је околина
осталих елемената.
- То говори да у
тој зони можемо очекивати интересантне
концентрације бакра –
каже Тончић – а наредним истраживањима
ћемо видети о којим количинама, садржајима
и дубинама је реч.
Температура те воде
стално је 28 степени,
док је у претходној бушотини нешто нижа
(24 степена). Анализе и те воде се раде
и већ се може рећи да
је слична по питању
PH и садржаја корисних елемената. На
Трајча Тончић
топлу воду (33 степена)
наишли смо и 2010. у
реону Баре, северно од Брезоника, али рудног тела “Борска река” (западно од
у њој нема повећаних концентрација лежишта), али је и за њу потребан истражни ходник од 300 м. Користићемо
сумпора и бакра.
бушилицу “LM 90”, купљену 2009.
године, којом су пронађена поменута
Даља истраживања у Јами
Ових дана је поново почело ис- рудна тела у Јами. Али, како је њен
тражно бушење у Јами и наредне две експлоатациони век негде на пологодине истраживаће се околина рудних вини, планирамо да купимо још једну
тела “Т”, “Т1” и “Т2” где постоји не- бушилицу, моћнију и подеснију за
колико интересантних подручја за пролаз кроз јамске просторије.
проналажење
економски
вредних
Нова истражна поља
концентрација бакра (очекује се садржај
Од Тончића сазнајемо да је у
изнад један одсто овог метала).
-Друга зона у Јами је околина завршној фази и процедура добијања
рудног тела “Д” где се пробија ис- истражног права за предео у околини
Књажевца (простор Минићево – Ново
Корито од 100 квадратних километара).
Добијене су све сагласности надлежног
министарства и за десетак дана очекује
се решење, после чега ће се кренути у
трогодишња геолошка истраживања. Тај простор је наставак Тимочке металогенетске зоне и перспективан
је за проналажење руде бакра, злата,
олова, цинка, а у неким дубљим деловима постоје индиције и за угаљ –
каже руководилац басенских геолога и
најављује: - У току је и процедура за
добијање новог истражног поља по
ободу експлоатационог поља Бор –
Кривељ, јужно од борске флотације.
У наредна три месеца очекујемо и то
решење од надлежног министарства.
Истраживања у Бигар-потоку (рејон Церово)
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Нова опрема

Нови багер на копу „Церово“

Br@e do boQe rude
Уз помоћ модерне машине
вредне 3,3 милиона евра,
запремине кашике 15 кубика,
са „Церово“ ће се, према речима
директора
РББ-а
Видоја
Адамовића, повећати месечне
испоруке бакра у концентрату
на 350 до 400 тона, а догодине
кренути и у отварање лежишта
„Церово 2“. - Ово је шести
хидраулични багер који је
РТБ Бор купио у последњих
пет година за потребе копова
„Кривељ“ и „Церово“

КОП „ЦЕРОВО“. – Једином
багеру на површинском копу
“Церово” ових дана придружио
се нов хидраулични џин јапанске
марке „комацу“ (произведен у
Немачкој), запремине кашике 15
кубика. Басенски мајстори, уз
помоћ сервисера, привели су крају
његову монтажу и како нам рече
директор Рудника бакра Бор Видоје
Адамовић ових дана пуштен је у
пробни рад. Ово је шести хидра- Багер је вредан око 3,3 милиона евра, а за ову годину планирана је и набавка још пет
возила, једне бушилице и једног
булдозера – рече Адамовић новинарима. - Нови багер ће до краја
године уклањати јаловину у
копу „Церово 1“ и тако створити предуслове да стигнемо до
бољег садржаја, тј. да продубимо
коп. На тај начин ћемо отворити етаже са бољим садржајем
и очекујемо повећање количине
бакра у концентрату са копа
„Церово“ на око 350 до 400 тона
месечно. Ове године планирамо
да завршимо раскривање руде у
„Церову 1“, а почетком наредне
овај нови багер ће радити на
отварању лежишта „Церово 2“.
улични багер који је Рударско-тоДиректор верује, зато се каже и
пионичарски басен Бор купио у прихватио ове одговорне дужности,
последњих пет година за потребе да ће Рудник бакра Бор до краја
кривељског и копа „Церово“.
године повећати производњу са

Једини багер на копу „Церово” добио је новог „колегу”

Видоје Адамовић са новинарима

садшњих 2.400 тона бакра у концентрату на близу 3.000 тона. Набавком
рударске опреме, модернизацијом
флотације „Велики Кривељ“, а
на пролеће и флотације „Церово“,
иде се ка све бољим параметрима
производње како на коповима тако
и у флотацијама. На кривељском
копу је, како рече, оставио младу
екипу у коју верује и од ње много
очекује.
-Набавком
нове
опреме
побољшавамо и услове рада на
коповима, мада се трудимо да
радни услови буду бољи у свим
деловима процеса. Настојимо
да радници буду задовољни како
би се максимално ангажовали
и дали најбоље резултате. Тако
нисмо заборавили ни Јаму –
истиче Адамовић. - Поред недавне
набавке машина за торкетирање
и телескопског виљушкара за
рад у рудним телима „Т1“ и „Т2“,
ових дана стиже још један утоваривач, а убрзо можда још два.
Љ. Алексић

Рударство
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Басенски рудници се припремају за капацитет нове топионице

Uspon rudarske
proizvodWe

После великих улагања у
опрему, за девет месеци
ове године уклоњено
раскривке приближно
колико за целу 2011.,
руде и више, а прошле
дато преко 47 милиона
тона ископина. Развој рударства је
тако конципиран
бизнис-планом
да се годишње
просечно
откопа 26 до 27
милиона тона
руде и поступно преради од 330 до 390 хиљада тона
домаћег концентрата, а 2021. године и 400 хиљада тона. То
ће доносити од 45 до 77 хиљада тона катодног бакра, па 80, са
циљем да 2021. буде 85 хиљада тона. - РТБ има 1,364 милијарди тона
билансних резерви руде са око пет милиона тона бакра у њој, 201 тоном
злата и око 1.500 тона сребра
РТБ. – Док реконструкција топионице и изградња
нове фабрике сумпорне киселине улазе у завршницу,
у басенским рудницима повећавају производњу да
би у догледно време годишње могли да испоручују
400.000 тона концентрата бакра. Развој рударства са
таквим циљем усвојен је бизнис-планом јуна 2011. и

Димча Јенић

већ у другој години његовог спровођења (2012. је била
прва) уочава се успон. Према речима Димче Јенића,
директора РТБ-а за развој, након набавке рударске
опреме великог капацитета постигнута је изузетна
производња у односу на период од пре десет година.
Лане је дато преко 47 милиона тона ископина (око 33
милиона тона јаловине и око 14,3 милиона тона руде),
а за девет месеци ове године уклоњено је раскривке
скоро колико целе 2011. Руде је дато и више. Овим су
створени услови да производња тоне катодног бакра
кошта око 6.500 долара по тони, а оперативни трошкови буду 6,12 долара, наспрам 14,63 у 2007. и 2008.
години.
-РТБ има 2,7 милијарде тона оверених геолошких резерви руде – каже Јенић - али су за планирање
важне билансне. Оверена је милијарда и 364 милиона тона билансне руде са средњим садржајем
бакра 0,372 % што значи да је у њој око пет милиона тона бакра, али и 201 тона злата и око 1.500 тона

Нове линије у кривељској флотацији

сребра. То говори да ће РТБ још дуго, дуго радити.
Пошто је важно за концепт развоја Басена, ваља
рећи да 24 % поменутих резерви, односно преко 320
милиона тона, припадају подземној експлоатацији
(од тога 319 милиона тона лежишту “Борска река”),
а већи део: 76 % или око 1,037 милијарди тона површинској.
Последњих неколико година РТБ истражује или
доистражује познате локалитете, па је на Кривељском
камену процењено да има Ц1 резерви 75 милиона тона
руде средњег садржаја бакра 0,27 одсто. Нове количине пронађене су и у Јами, преко милион тона, где је
рудно тело “Т“ већ откопано, а сада се експлоатишу
“Т1” и “Т2”. Истраживања се настављају, пошто РТБ
има нове бушилице укупног капацитета бушења 27 до
30 хиљада метара годишње.

Геолошка истраживања у пределу Кривељског камена

посебне намене је план измештања дела пруге Бор
– Београд пошто пруга пролази посред највећег
тамошњег лежишта – наглашава Јенић. – Међутим,
то се не решава тако брзо и ја сам као координатор израде тог Плана инсистирао код пројектанта
да то поглавље буде посебно обрађено како бисмо
већ сутра кренули у посао. У бизнис-плану
постоји варијанта да се у првој фази то уради без
измештања пруге, што подразумева експлоатацију
Улагања у рударство и металургију
око 50 милиона тона руде до 2021. године.
Од 2009. до 2012. године углавном је завршена
За РТБ је важан и развој РБМ-а који у првој фази
набавка рударске опреме за површинске копове у
Кривељу, Церову и Мајданпеку, као и за Јаму, јер је треба да постигне капацитет од шест, а касније 8,5
милиона тона руде годишње. Тамо предстоје велики
опрема први предуслов да се задовољи
капацитет нове топионице. Коп Кривељ
већ остварује свој капацитет од 10,6 милиона тона руде годишње, довршава се
реконструкција кривељске флотације и
започиње мајданпечка, што ће, поред
повећања капацитета, донети и много већа
флотацијска искоришћења, а мање трошкове пословања. Најважније је да се, поред
количине, новој топионици испоручује
концентрат са најмање 21 одсто бакра и
највише 10 одсто влаге, јер то гарантује
металуршко искоришћење од 98 одсто
и профит, односно даљи развој РТБ-а.
Огромни су и еколошки ефекти ових подухвата у борском рударству, а још више
металургији.
У рудном телу „Т2”
Све то много кошта, али је остварено
захваљујући подршци Владе Србије и
напорима самог Басена. – За велике
радови на раскривању лежишта, реконструкцији
камионе, багере, истражне и бушилице за флотације, а од великог значаја је измештање корита
површинску и јамску експлоатацију, јамске Малог Пека и дела пута Мајданпек – Кучево, као и
утовараче и пратећу механизацију на коповима у оспособљавање транспортног система Ујевац којим
периоду од 2009. до 2012. дато је близу 90 милиона треба да се превезе, само у првој фази раскривања
евра – каже директор за развој. – Вредност
лежишта у захвату “Исток”, око 52 милиона тона
извршених плаћања за инвестиције у
2012. години износи преко 152 милиона јаловине. Од Јенића сазнајемо и да се у развојном проамеричких долара, од тога су око граму Јаме озбиљно рачуна на лежиште ”Борска река”
48 милиона долара била улагања у чије ће откопавање почети 2015. године и то поступно,
рударство РББ-а, РБМ-а и активирање најпре 750.000 тона, па 1,2 и 1,4 милиона тона. То ће
рудника “Церово”, а преко 104 милиона бити заокрет у односу на садашњу производњу од 300
долара уложено је у пројекат нове до 400 хиљада тона руде годишње.
топионице.
-Све у свему - закључује директор за развој РТБ-а план предвиђа да се просечно откопава 26 до 27 миРазвој „Церова”, РБМ-а и Јаме
лиона тона руде годишње и у новој топионици поУ бизнис-плану РТБ-а детаљно је ступно прерађује од 330 до 390 хиљада тона домаћег
разрађен концепт развоја рудрства и по концентрата са циљем да то буде и свих 400.000 у
њему, уз оно што је већ урађено, “Церово” 2021. години. То ће доносити производњу од 45 до
треба да се оспособи за капацитет од пет 77 хиљада тона катодног бакра, па 80, са крајњим
и по милиона тона. Тамо се сада годишње циљем да 2021. она буде 85 хиљада тона. Очигледна
откопава око 2,5 милиона тона руде и хи- је поступност у плановима јер не може све да се
дротранспортом доводи у кривељску
створи преко ноћи.
флотацију. - Нешто што завређује пажњу
Љ. Алексић
и што се обрађује у Просторном плану
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Нова топионица

Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, о „новој топионици”

Vrhunski ekolo[ki i ekonomski projekat
Топионица која сада ради има искоришћење „на сумпору” од 55-60
процената, док ће будућа имати 98,50. – Захваљујући само већем металуршком искоришћењу (98 одсто), Басену ће остајати око 5.000
тона „црвеног” метала годишње, што је, по садашњим ценама, око
35 милиона долара. - Досад уговорени радови „тешки” 223 милиона евра. - Овај пројекат ствара повољне услове и за развој других грана металургије. - Планирана интензивна обука и стручно
усавршавање кадрова за рад у „новој топионици”
разумева нову топионицу, нову фабрику сумпорне киселине, нову енергану, постројење за третман отпадних вода, нову флотацију топионичке шљаке, возила за превоз и
лонце за њено хлађење, као и низ потребних инсталација. Да бисмо цео
пројекат завршили што пре, одлучили смо да кренемо у „преправку”
ТИР. – Међу развојним програмима
Топионице и рафинације бакра, али и
целог Рударско-топионичарског басена
Бор, централно место свакако заузима
Пројекат реконструкције топионице и
изградње фабрике сумпорне киселине за
који Бобан Тодоровић, директор ТИР-а,
каже да је врхунски еколошки и врхунски економски пројекат. Еколошки због
тога што топионица која сада ради има

пионичке шљаке – истиче Тодоровић.
Оцену да је реч и о врхунском економском пројекту челни човек ТИР-а
поткрепљује следећим аргументима.
Садашње искоришћење „на металу” је
93, док ће у „новој топионици” достићи
98 одсто. Када би се новим поступком
прерадило 400.000 тона концентрата
бакра (са просечним садржајем од 20
процената), захваљујући само већем

пуним правом бићемо поносни када
„нова топионица” буде готова и почне
да ради.
Како се пројекат приближава
коначној реализацији, у комбинату бакра
нарочито се разговара о кадровима који
ће радити у новом постројењу, па је интензивирана њихова обука и стручно
усавршавање. Планирано је да се обука

Ради се ужурбано
- Тромесечни застој радова услед недостатка грађевинских дозвола покушавамо
да превазиђемо ужурбаним радовима. Тренутно правимо оперативне планове
да тај заостатак надокнадимо радом у две смене током дана и тако што пре
завршимо пројекат. Највећи делови флеш-пећи су постављени, а у току је монтажа
конструкције. Више од 90 одсто свих потребних делова је стигло у Басен, а за нешто
више од месец дана очекује се почетак монтаже електроопреме. Идуће године у
ово време очекујемо завршетак пројекта, када ће почети хладне и топле пробе
свих металуршких агрегата и њихово тестирање, а крајем године и производња –
поручио је Тодоровић.

ових „пратећих” пројеката. Уз помоћ
колега са Технолошко-металуршког
факултета у Београду, реализујемо
реконструкцију старог постројења
за пречишћавање отпадних вода, а
радимо и други – флотацију шљаке.
Овај пројекат ствара повољне услове
и за развој других грана металургије,
посебно прераде бакра. Ово тим пре
што у прерађивачким погонима у
Србији има више од 10.000 запослених. Планирамо да се определимо
за производњу профила, спојева и
других ливачких производа који могу
имати прођу у земљи, па и у иностранству – наглашава директор ТИР-а.
Наш саговорник поново је поставио и, истовремено, дао одговор на

изведе у два дела – теоретски, за који
ће бити позвани најеминентнији предавачи са Техничког факултета у Бору
(металургија бакра) и Технолошко-металуршког факултета у Београду (хемијска
технологија „црвеног” метала).
- Већ две године наши радници се
обучавају за енглески језик. Такође
редовно одлазе у посете металуршким комбинатима у земљи и иностранству. Ускоро планирамо обилазак погона ватросталне опеке у
Словачкој и, као круну свега тога,
обуку најбољих полазника у некој
топионици у Европи или Северној
Америци. Биће обухваћена комплетна лепеза што инжењера што
радника, почев од одржавања до не-

Највећи делови флеш-пећи су постављени, монтира се конструкција

искоришћење „на сумпору” од 55-60
процената, док ће будућа имати 98,50
одсто. То значи да ће се производити
400.000 тона сумпорне киселине која ће
се прерађивати у Прахову, Шапцу или
користити на неки други начин. Топионица ће радити у складу са најстрожим
еколошким законима који владају у
Европи и у САД. Емисије сумпор-диоксида које су дозвољене у Европи (350
mg по нормалном кубном метру ваздуха) важиће и за топионицу у Бору.
-Имаћемо стални мониторинг и
контролу ваздуха и одговараћемо за
свако прекорачење емисије овог гаса.
Међутим, загађење из садашње топионице не потиче само од SO2. Новим
пројектом „збринућемо” и све отпадне
воде из металуршких агрегата. Воде
које излазе из конвертора и флешпећи биће третиране, из њих издвојен
бакар и одлазиће на депоније које ће
бити направљене у складу са законима Републике Србије. Пречишћена
вода из овог пројекта користиће се у
флотацији у Бору или за хлађење то-

металуршком искоришћењу, Басену
би остајало око 5.000 тона „црвеног”
метала годишње. По садашњим ценама,
то је око 35 милиона долара, што значи
да ће се ова инвестиција у металургију
вредна 223 милиона евра, веома брзо
исплатити „враћањем” новца кроз металуршко, искоришћење „на злату и
сребру”, као и већу продукцију сумпорне киселине.
Током производње бакра у новом
пројекту ослобађа се око 40 тона паре,
притиска 60 бара, која ће се користити
за рад металуршких агрегата. Осим
тога, планирана је куповина и турбогенератора који ће производити електричну енергију - око два мегавата на
сат, што је једна петина од укупне количине потребне за рад свих металуршких
агрегата (10 мегавати). Реч је о „чистој”
енергији која ће се веома брзо отплатити.
Тодоровић додаје да је то још једна обавеза Басена у оквиру пројекта за коју је
већ урађена физибилити студија.
- Досад уговорени радови „тешки”
су 223 милиона евра. Ова сума под-

У новој Сумпорној производиће се 400000 тона монохидрата годишње

питање шта би било да нисмо имали
овај пројекат. - Топионица бакра у
Бору била би веома брзо заустављена
због аерозагађења, јер Србија мора
да поштује законе ЕУ. То би значило
отпуштање радника у Басену, али и
заустављање развоја прерађивачких
погона у Србији. Због свега тога, ми
који радимо у РТБ-у и који живимо
у овом граду, као и грађани Србије с

посредне производње. Обезбедићемо
и тренажере на којима ћемо имати
симулацију рада металуршких агрегата. Стога очекујем њихово потпуно
уходавање за највише два месеца, док
су се неке топионице у свету уходавале шест, па и девет месеци – оптимистички закључује Тодоровић.
Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић

Рударство РБМ
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Октобарска производња у РБМ-у

Kvalitetnija ruda sa „TS2”
Након изузетно тешког рада на
најнижим етажама Централног
рудног тела, активирано
радилиште “ТС2” где ће се радити
наредних 10 месеци. - Дневни
учинак на бакру удвостручен. –
Приоритет је уклањање јаловине
РБМ. - После вишемесечног рада
у изузетно тешким условима карактеристичним за најниже етаже Централног рудног тела Северног ревира,
производња Рудника бакра Мајданпек
преусмерена је на ново радилиште, такозвану зону транспортног система
“ТС2”, где већ први дани рада потврђују
да ће се у много бољим условима ископавати руда повољнијег садржаја.

План ископина се за три недеље октобра остварује са 68 одсто, при чему је
дато 97 одсто планираних количина руде
и 60 одсто јаловине, а одлична је и прерада, па се очекују повољнији резултати
на бакру, а још више на племенитим металима.
-После великих проблема на претходном радилишту, на најнижим етажама Централног рудног тела Се-

У Руднику бакра Мајданпек почело
измештање Фазе 2
РБМ. – Екипа састављена од неколико десетина
најбољих мајстора Рудника бакра Мајданпек, уз коју
су све време били њихови претпостављени, до управника и директора, успела је у предвиђеном року, за
мање од четири дана, да демонтира, превезе до Примарног дробљења, монтира и пусти у рад дробилицу,
најважнију карику Фазе 2. Измештање комплетне фазе
на нову локацију биће завршено у наредних двадесетак дана, јер треба пребацити и пратеће објекте, магацин и транспотне траке. Овај посао већ се показао
оправданим јер се дошло до руде, а и производња је
настављена.
-Ово је изузетно велики и одлично урађен посао
у предвиђеном року захваљујући доброј припреми,
логистици и пуној спремности свих да раде док се
посао не заврши – не штеди похвале на рачун свих
сарадника Бранислав Томић, директор РБМ-а који је
четири дана био уз своје сараднике. – Остварен је циљ
да се, уз минималне застоје искоришћене за неопходна „затезања“ постројења дуж комплетне производне линије, дробилица пребаци, али и да се дође
до руде повољног садржаја на радилишту са којег
ће лакше моћи да се експлоатише.
Иако измештање Фазе 2 подразумева и премештање
свих додавача, Б - траке, свега из зграде, магацина,
бубњева, поља, комплетног постројења – дробилица је
ипак најкрупнији залогај, јер је због тога производња
два дана морала да буде заустављена.
-Од највећег значаја било је брзо успостављање
производње, брзо демонтирање дробилице и њена
монтажа на примарном дробљењу – каже Јелена

Сеад Мујковић спасио
старе из пожара

верног ревира, које је било не само
тешко већ и ризично за рад, на време
смо повукли опрему и људство, покренули ново радилиште “ТС2” у
јужном делу Северног ревира – коментарише производњу Бранислав Томић,
први човек Рудника бакра Мајданпек, и
подсећа да је то захтевало измештање
транспортног система, Фазе 2 и примарне дробилице. - Тако смо дошли до
четири милиона тона руде одличног
садржаја који треба да обезбеди стабилан рад у наредних 10 месеци. За
то време треба скинути Андезитски
прст и Плумбарију (брдо поред), изместити далековод, поставити систем
одводњавања Јужног ревира, завршити транспортни систем 1 и низ
успутних послова. У рекордном року
изместили смо дробилицу. Можемо
да се похвалимо да Површински коп
сада даје и више од 20 хиљада тона

руде, Флотација ради са пет секција.
Мислим да су за нама времена када
смо давали по 15 - 16 тона бакра
дневно, а сада дајемо и више од 30
тона, што потврђује да долазе бољи
дани.
Још нису сви проблеми решени, јер
све побројане послове тек треба урадити, али има места оптимизму: - Ради
се у бољим условима и то се одражава на резултате, а имамо обавезу
да повећамо ангажовање радника и
број возила на јаловини – каше Драгиша Анђелковић, управник Површинског копа, док Јелена Ђурић, управница
Флотације РБМ-а, подсећа: - Пуним капацитетом раде четири секције, али
упоредо припремамо постројења за
много већу прераду већ од наредне
године.
С. Вукашиновић

Drobilica na novoj lokaciji u
rekordnom roku
За мање од четири
дана дробилица са
Фазе 2 измештена на
Дробљење. – Минимални
прекид производње (с обзиром
на величину посла) искоришћен
за неопходна „затезања“ на свим
производним линијама. – На радилишту поред
Фазе 2 стигло се до руде повољног садржаја
Ђурић, управница Флотације, посебно хвалећи људе
из погона Дробљења, који су могли да рачунају на
помоћ рудара, електричара, бравара, пословођа, алатничара и свих шефова са циљем да се у најкраћем року
обезбеди све што је за то потребно.
-Радило се са обавезом да се посао што пре квалитетно заврши. Већина људи радила је по 12 и
више сати, а озбиљан проблем представљало је то
што су сви били ангажовани на практично истом,
малом простору – додаје Јагодинка Богдановић, технички руководилац Дробљења, која више од 48 сати ни

на тренутак није напуштала радно место.
-Најтеже је било изместити највеће терете –
каже Александар Митов, инжењер машинског
одржавања. – Најтеже терете (крушку и крстачу,
елементе од 38 тона, статор од 75, односно пуних
78 тона са свим сајлама) пребацили смо уз посебно
ангажовану специјалну механизацију и уз подршку
рудничке механизације која је придржавала вучни
воз како би могао да изађе јер је киша која је претходно падала отежала рад.
С. Вукашиновић

Septembarska nagrada za hrabrost

МАЈДАНПЕК. - Сеад Мујковић (27), радник
обезбеђења који у Руднику бакра Мајданпек ради
нешто дуже од пет година, један је од овогодишњих добитника Септембарске награде, највишег општинског
признања. Награда му је додељена за испољену храброст и пожртвованост при спашавању двоје старих и
болесних људи из пожара.
-Био сам на дужности у трећој смени и око два
сата после поноћи кренуо сам у редован обилазак
возног парка рудника. Нисам одмах видео да гори
стан, видео сам дим изнад контејнера и помислио:
ко ли га је сад упалио - прича Сеад. - Загледао сам
боље и видео да дим долази из оближње зграде у
којој живи и моја другарица чији је отац болестан.
Како нисам чуо никакву галаму и вриску, претпоставио сам да људи спавају. Одмах сам отрчао до
зграде и пробудио станаре. Испоставило се да жена,
вероватно ошамућена од дима, није ни видела да
гори стан.
У тренуцима који би вероватно многе упла-

шили, па би у најбољем случају позвали ватрогасце, Сеад је испољио велику присебност, храброст
и пожртвовање: - Када је отворила врата, жена је
питала шта је било, несвесна да јој је ватра захватила косу. Помогао сам јој да изађе из стана,
а онда, пошто ми је казала да је у стану и њен болесни супруг, извео сам и њега. Помогао сам им да
уђу у контејнер у којем боравимо ми из обезбеђења,
а након тога позвао сам ватрогасце који су брзо
угасили пожар и рекли да би последице биле катастрофалне да сам закаснио само минут – скроман
је Сеад Мујковић.
-Желим му сву срећу овога света и дугујем
велику захвалност. Не смем ни да помислим шта
би се догодило да нам није помогао – употпуњује
ову причу, са прозора свога стана, Јасна П. и
објашњава да су узрок пожара дотрајале инсталације
у старој згради.
С. Вукашиновић

Из стана који је горео Сеад
Мујковић прво је спасио
двоје старих и болесних,
па позвао ватрогасце
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Mere za[tite od miniraWa

РБМ. - Откако су отворена радилишта на „Јужном ревиру“ Рудника
бакра Мајданпек, у граду наслоњеном
на границе рудника готово свакодневна минирања све више се и чују и
осећају. Тражење ефикасних мера за
ограничавање негативног утицаја и
усавршавање технологије минирања
током проширења површинског копа
према граду определили су менаџмент
Рудника бакра Мајданпек за увођење
мониторинга утицаја минирања на људе и објекте у
граду. Реч је о пројекту чија је реализација почела
крајем септембра са циљем да се смање негативни
утицаји и спроведу посебне мере заштите.
-Развој рударских радова и проширење површинског копа према северу приближавају места
минирања стамбеним и грађевинским објектима
на подручју дела града ка северном ободу површинског копа „Јужни ревир“ - каже директор РБМ-а Бра-
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Ширењем површинског копа
и радовима на „Јужном ревиру“ минирање приближено
јужном делу града. - Након десетак мерења у року од месец
дана биће обезбеђени подаци за
израду елабората који ће одредити даље кораке у заштити
објеката у Мајданпеку

нислав Томић. Он наводи да ће РБМ, као друштвено
одговорно предузеће, најпре обавити детаљну анализу
утицаја свих фактора од којих зависи интензитет сеизмичких потреса и ваздушних ударних таласа, као
и опасности од разлетања комада стена. – На основу
тога дефинисаћемо мере које ћемо спроводити ради
ограничавања штетних и спречавања опасних последица минирања.
Утицај минирања на људе и објекте у граду, према
пројекту чија је реализација почела, прати се прецизним и поузданим системом
мониторинга сеизмичких потреса, евентуалних промена
на објектима и климатским
параметрима. Да би то било
обављено квалитетно, инсталирана је одговарајућа мерна
и пратећа опрема са софтверима на одређеним местима у
кругу РБМ-а, али и код аутобуске станице, цркве, стамбених
зграда у Рударској и Шашкој
улици.
- Покушаћемо да утвр
димо законитости по којима
осцилује тло и онда израчунамо колико се експлозива сме стављати у бушотине и на којим растојањима
да не бисмо угрозили копу
најближе објекте – каже професор др Лазар Кричак са
Рударско-геолошког
факултета у Београду. – Потреси и
минирања се могу контролисати. Зато је Рудник на-

бавио бушилице са мањим пречником, па у бушотине стаје мања количина експлозива и онда су,
наравно, и потреси мањи. Ми смо ту да одредимо
које су то количине које неће угрозити ни објекте,
ни становништво. Растојања јесу мања него што
је уобичајено и било
би лакше да је насеље
удаљено пет километара, а не 500 метара
од радилишта, али проблем је могуће решити.
Након десетак ме
рења у року од месец дана
биће обезбеђени подаци
за израду елабората који
ће одредити даље кораке
у овој области. Са посебном пажњом пратиће
се мерења крај Цркве
Светих Петра и Павла.
Као верски објекат, али
и значајан културноисторијски
споменик,
према правилницима по
којима се установљава
дозвољено померање, она има најмање вредности до
којих сме да се помера. - Дозвољене брзине померања
су за цркву три до пет милиметара у секунди зависно од фреквенције, градње и других околности,
тако да када потресе прилагодимо цркви, онда ће и
околни објекти бити безбедни, јер они могу да трпе
веће потресе – објашњава проф. др Лазар Кричак. Претпостављам да ће неки стационарни уређај за
мерење бити постављен баш ту, па ће ситуација
моћи да се прати.
С. Вукашиновић

РТБ покренуо Пројекат увођења интегрисаних система менаџмента квалитетом

ZA BOQE POSLOVNE REZULTATE
Топ-менаџмент РБМ-а сматра да примена стандарда и поштовање њихових захтева представља начин рада који ће се позитивно одразити на
пословање. – Едукација се наставља „по дубини“, како би се стандарди увели за годину дана, а шест месеци након тога стигли и сертификати
РБМ. – Менаџмент РТБ-а Бор,
на челу са генералним директором
Благојем Спасковским, покренуо је
Пројекат увођења интегрисаних система менаџмента квалитетом. Процена је да интегрисани системи квалитета (стандарди ISO 9001, 14001 и 18001
који организују процес производње, заштиту животне средине, као и безбедност и здравље на раду), у РТБ- у, као
друштвено одговорној компанији са реномеом у свету, треба позитивно да се
одразе на даље пословање. Тим поводом,
пројектни тим организовао је (27. септембра) обуку топ-менаџмента Рудника
бакра Мајданпек и указао на основне

циљеве и значај увођења интегрисаних
система менаџмента квалитетом. Обуку
су извели консултанти из Института за
рударство и металургију из Бора који је
РТБ одабрао као консултантску кућу.
– Намера је да директор и његови
најближи сарадници чују основне
информације о интегрисаним системима менаџмента квалитетом и примене сазнања у вези са тим, како би
се посао даље одвијао у складу са договореним активностима. Потребно
је одредити људе који ће спроводити
систем интегрисаног менаџмента
квалитетом „по дубини“ предузећа
уз јасно дефинисане активности. Јер,

рок за увођење је годину дана, плус
шест месеци до сертификације - истакао је Славиша Буђелан, координатор
пројекта на нивоу РТБ-а.
Први у низу скупова који су тим
поводом организовани протекао је уз
одговарајуће интересовање људи на
најодговорнијим позицијама у РБМ-у.
- Увођење интегрисаних система
менаџмента квалитетом је обавеза
која не трпи одлагање и покушаћемо
да то јасно истакнемо на сваком
радном месту и сваком запосленом
– каже Бранислав Томић, први човек
РБМ-а.
- Нећемо пружати само консалтинг,

већ полуинжењеринг варијанту
успостављања интегрисаних система
менаџмента квалитетом, где ћемо,
заједно са људима из РТБ-а, радити
и документацију. Најважније је
прихватити да се системи квалитета
могу успоставити и без консултаната,
али без првих људи у фирми, односно
топ-менаџмента, никако - додаје Ми
ладин Ђурић, водећи консултант у овом
пројекту.
Упоредо са овим активностима,
почело је „снимање” постојећег стања и
подлога за пројектовање интегрисаних
система менаџмента квалитетом.
С. Вукашиновић

Рударство РБМ
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трат захтеване густине.
-У намери да из постојеће опреме
извучемо максимум, у Флотацији
смо наставили санацију појединих
постројења, па и згушњивача који
прераду враћају у стање ближе
пројектованом. Наш циљ је да
производне линије “затегнемо”, а
производњу, у складу са могућностима,
побољшамо – каже Бранислав Томић,
директор Рудника бакра Мајданпек.
После пуних 15 година у Флотацији Рудника бакра
-Активирање згушњивача је део
Мајданпек активирани су згушњивачи, постројења
активности за стандардизовање
од изузетног значаја за прву фазу одводњавања
производње и припрему за прераду
концентрата, па из флотације ка филтражи иде концентрат
коју очекујемо у наредној години. То
далеко веће густине, што је од вишеструког значаја за
су потези чији ће се ефекти и значај
стандардизовање производње
видети када будемо имали годишњи
ниво прераде руде од шест милиона тона. Наши људи су ту подРБМ. – Захваљујући ангажовању за- циљем да се у првој фази одводњавања нели главни терет и руднику уштепослених у РБМ-у згушњивач 1 већ је ак- концентрата бакра обезбеде повољнији дили велики новац – каже управница
тивиран, а у припреми је згушњивач 2 са услови и филтражи испоручује концен- Флотације Јелена Ђурић наводећи да

РБМ ојачава пешчану брану “Превој” на флотацијском језеру
РБМ. - Ово је трећи месец како се на
флотацијском јаловишту и језеру “Ваља
фундата” Рудника бакра Мајданпек,
ради отклањања последица неповољне
хидролошке ситуације, интензивно
реализује пројекат који ће омогућити
заштиту пловеће пумпне станице,
сигурније водоснабдевање и еколошку
заштиту тог подручја. Мала радна
целина “Јаловиште и водоснабдевање”
која послује у оквиру Флотације, уз
велику подршку пословодства, приводи крају реактивацију пешчане бране
“Превој”.
-Брана “Превој” је веома битна за
Рудник бакра Мајданпек као додирна
тачка јаловишта и флотацијског
језера “Ваља фундата”. Наш задатак је
да обезбедимо простор за депоновање
флотацијске јаловине, али тамо где ће
имати довољно времена да се раздвоји
чврста од течне фазе, при чему би
течна била што ближа пловећој
пумпној станици – каже дипл. инж.
Дејан Вукомановић, руководилац
“Јаловишта и водоснабдевања”. - Водозахват није тако велики, али с обзиром на велику количину флотацијске
јаловине која сваког дана стиже, трудимо се да увек, без обзира на хидролошку ситуацију, обезбедимо довољно
воде за комплетан процес производње
у РБМ-у.
За разлику од осталих, којима је окру-

Чишћење корита Пека

жено флотацијско језеро, брана “Превој”
специфична је као једина која је у директном контакту са водом и посебно
захтевна са аспекта екологије и заштите
самих људи. - Све што се ради, мора да
буде прецизно и квалитетно. Битно је
да провирне воде буду заустављене, па
је веома важан дренажни систем испод
бране. Такође, круна бране у односу
на стопу мора да буде каква треба
као и пијазометријска очитавања,
тако да има доста посла који треба
урадити пре бране. Јер, вода између
бране и пловеће пумпне станице мора
да остане ту, а морамо да заштитимо
и Шашки поток, да вода тамо не продире. Са друге стране, повишењем ове
бране обезбеђује се више простора за
даље одлагање флотацијске јаловине
и више воде коју ћемо у сваком тренутку моћи да испоручимо за потребе
производње – каже Вукомановић.
- Ситуација је била доста озбиљна
јер “Превој”није радио, а из правца
Калуђерице сва јаловина сливала се
према пловећој пумпној станици, па
је постојала велика опасност да током
јесени или зиме станица остане насукана, а флотација без воде – истиче
Мики Јовановић, координатор за рударство “Јаловишта и водоснабдевања”.
- С обзиром на то да одавно ништа, од
цевовода до самих “рачки” и циклона,
на овом делу јаловишта није рађено,

се упоредо уходава нова екипа за рад на
згушњивачу, јер они који су некада то
радили више нису у РБМ-у.
-Згушњивач омогућава да према
филтражи шаљемо концентрат са
40-50 одсто густине, одвајамо отпадне
воде и као повратне их враћамо у производни процес флотације – прича Добрица Николић, главни пословођа прве
смене. - Тако се не оптерећује филтража отпадним водама са реагенсима и кречом, што је од значаја и за
екологију.
Згушњивач 1 је раније припремљен
за прераду руде са Чока Марина која
још није почела, па се сада користи на
линији бакра, а згушњивач 2 ће почети
да ради за недељу-две дана. Предстоји
још сређивање филтраже, обезбеђивање
питке воде, оспособљавање филтер
станице Дебели луг…
С. Вукашиновић

Za sigurnije vodosnabdevaWe
i ekologiju

Овако велики захват
на флотацијском
јаловишту и језеру није
обављен од деведесетих
година прошлог века. –
Обезбеђује се заштита
пловеће пумпне
станице, сигурније
водоснабдевање
производње и заштита
животне средине

читав посао је изузетно захтеван. Реч
је о 11 циклона, а ми од деведесетих година нисмо радили са таквим
бројем, са великом пумпом, са толиком дужином и пречником цевовода.
– Услови рада су овде веома тешки,
као у руднику, али издржи се – каже
Војислав Адамовић, сменски бригадир који се припрема за пензију, пошто

је безмало 40 година провео радећи на
јаловишту.
Реализација овог пројекта обезбеђује
функционисање пловеће пумпне станице и јаловишта наредних годину-две
дана. За то време треба припремити дугорочно решење.
С. Вукашиновић

Bezbednost i ekologija
МАЈДАНПЕК. - У Руднику бакра
Мајданпек у току је чишћење пола километра корита реке Пек од “Оперативе” до “Транспортног система Фаза
1”. Очишћено корито омогућиће бржи
проток воде, па ће бити мање услова за
таложење отпада, поготово лети када се
доток воде смањи.
-Два су нас разлога определила
за овај посао. Чинимо све да бисмо
осигурали пут за комплетан транспорт руде, углавном великим “белазовим” камионима, до “Примарног
дробљења”. Корито реке чистимо да
се ту не би скупљале воде и неконтролисано отицале или се кроз пукотине сливале на рударски пут и угрожавале га активирањем клизишта.

У другој фази радова планирамо да
постојећу уску трасу проширимо
тако што ћемо ниво пута спустити за
метар-два и доботи на ширини. После
тога поставићемо банкине са обе
стране и флуоросцентне траке како
би кретање било безбедно и када је
видљивост смањена - каже Драгиша
Анђелковић, управник Површинског
копа РБМ-а.
-Рудник бакра Мајданпек ће и
убудуће, као друштвено одговорно
предузеће, решавајући своје проблеме имати у виду и интересе града
Мајданпека и његових становника,
посебно када је реч о екологији - каже
директор РБМ-а Бранислав Томић.
С. В.
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Металургија

Завршен последњи велики ремонт топионичких агрегата

Za siguran i miran rad
Уграђено преко 800 тона ватросталног материјала. – Учествовало
око 300 радника из Басена и 25 фирми извођача радова. – Вредност
ремонта 40 милиона динара и 320.000 евра
топионичких агрегата како би имали
стабилан и миран рад у наредном периоду. На основу динамичких планова
завршетка Пројекта реконструкције
топионице и изградње нове фабрике
сумпорне киселине, очекујем да би
идуће године евентуално требало да
имамо још неке мање активности на
замени свода пламене пећи у трајању
од четири-пет дана. То, практично,
ТИР. – Последњи велики ремонт Топионице завршен је 13. октобра, када
је почело поновно шаржирање реактора. Како нам је тада рекао Бобан
Тодоровић, директор Топионице и
рафинације бакра, сви металуршки
агрегати су били спремни за старт. Први

конвертор „нахрањен” је бакренцем из
лонаца 14. октобра, а за четири дана изливене су и прве аноде. Током петнаестодневног ремонта (почео 30. септембра) уграђено је преко 800 тона ватросталног материјала. У њему је било
ангажовано око 300 радника, како из
Басена тако и 25 различитих фирми извођача
радова. Притом су као
и увек, како је нагласио
челни човек металуршког предузећа, предузете
све мере безбедности, па
није било ниједне повреде. Упоредо са овим у
Топионици, окончан је и
ремонт у Фабрици сумпорне киселине у којој
је производња монохидрата поново почела 14.
октобра.
- Ремонт смо обавили у циљу заштите

значи да је ово последњи ремонт
старе топионице која је почела да
ради давне 1961. године – истакао је
Тодоровић.
Вредност ремонта је 40 милиона
динара (конструкције и рад су домаћи)
и 320.000 евра (ватростална опека и изолатори из увоза).
Ј. Станојевић

Прво „храњење” конвертора бакренцем

Одбакривање отпадних раствора Електролизе

Od eksperimenta do proizvodWe
До половине августа на овај начин добијене 32 тоне „црвеног”
метала. - Искоришћење бакра из раствора достигло 80 одсто. Захваљујући електронском мерачу протока (месечно из погона
„изађе” 600 кубика), испуштање вода из овог погона сада је контролисано и са тачним подацима о њеном квалитету

Слободан Николић поред ћелије за одбакривање

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – У производном
рапорту Електролизе постоји једна
нова ставка – „црвени” метал „извучен” из отпадних раствора овог погона
(Рафинације, Регенерације и Златаре). По
речима Слободана Николића, техничког руководиоца Електролизе, електровининга (електролитичког одбакривања
отпадних раствора) било је и раније,
али је све остало на нивоу испитивања.
Ради што веће валоризације бакра из
вода које „напуштају” Електролизу, 23.
јануара званично је почело одбакривање
отпадних раствора који су дотад ишли
на цементацију. Одвојене су две ћелије
у старој хали електролизе за те намене
и сви отпадни раствори преусмерени

у њих. Оспособљена је циркулација,
грејање, поправљен кран и све што је
потребно за овај процес.
- Када смо почели користили
смо претходне анализе и сазнања.
Најпре је то био експеримент, потом
полуиндустријска, па, пошто је показало добре резултате, сада га „водимо”
као индустријску производњу. До половине августа на овај начин укупно
је прерађено 4.430 кубних метара отпадних раствора и добијено 32.012 кг
бакра. Искоришћење бакра у растворима достигло је 80 одсто. Садржај
„црвеног” метала у растворима пре
третмана је 10 грама по литру, а на
крају се „спусти” на два грама. Испод

тога није могуће зато што почињу а процес боље одвијао, представља
кратки спојеви, па би морала да се велики трошак. У међувремену,
примени другачија технологија. За успели смо да решимо тај проблем
тако што ћемо уместо уља користити
амбалажни стиропор – истиче Николић.
Наш саговорник додаје да отпадне
воде, осим бакра, садрже и мало селена,
телура, никла и олова, јер сви ти елементи „долазе” у анодама. Оно што се
овде добије као финални производ јесте
бакарни прах (са 90 процената метала)
који се враћа у Топионицу на поновну
прераду. Иначе, од августа је почело
мерење количина отпадних раствора
из Електролизе захваљујући електронском мерачу протока (месечно из погона
„изађе” 600 кубика). Испуштање вода
из овог погона сада је контролисано
Бакарни прах који се враћа у топионицу
и са тачним подацима о њеном квалина поновну прераду
тету, што је веома важно и с обзиром на
тај процес троши се 4,41 киловатсат чињеницу да ће убудуће ићи у ETP (ново
електричне енергије по килограму постројење за третман отпадних вода из
добијеног бакра и 0,05 килограма нове топионице и фабрике сумпорне китрафо-уља по килограму бакра. Уље, селине којима ће се придружити и ове из
које мора да буде на површини елек- Електролизе).
тролита да би се спречило испаравање
Ј. Станојевић

Нови производи
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ФРП-радионица шири производни асортиман

Fiberglasom osvajaju tr@i[te
Планирано да се, у сарадњи са Електролизом, све постојеће бетонске каце у новој електролизи (672) временом замене овима од фибергласа. - Сами освојили програм производње цеви пречника 500
мм. – М. Миљуш: Јављају нам се заинтересовани за олуке, резервоаре отпадних вода, а у пољопривреди за ђубриво и наводњавање,
и ту видимо нашу шансу
РТБ. – Из радионице за производњу
елемената од фибергласа 24. септембра „изашла” је и друга каца од
овог „материјала будућности” и „кренула” пут Електролизе. Наиме, када
су крајем априла завршили све оба-

Милорад Миљуш

везе према „новој топионици”, односно гасоводе који треба да се уграде
у нову фабрику сумпорне киселине
(цеви, делове за мокре електрофилтере
и торњеве за скрубирање гаса), овде су
почели да размишљају, али и траже одговор на питање шта даље. Кренули су

у интензивне разговоре, да би видели
где би њихови производи могли да се
примењују. Први корак била је израда
облоге за бетонску кацу (дебљине
четири-пет милиметара) у Електролизи
која је досад показала одличне резултате.
- Уместо полипропиленске ставили смо облогу од фибергласа
(„ојачана” пластика) која већ шест
месеци ради без икаквих проблема,
али ћемо и даље пратити колико ће
трајати. После смо направили и две
каце потпуно од фибергласа. У старој
и новој електролизи има укупно 1.300
ћелија, од којих раде 300-400. Планирано је да се, у сарадњи са Електролизом, све постојеће бетонске каце
у новој електролизи (672) временом
замене овима од ФРП-материјала.
Сада смо комплетирали две ћелије
које „иду” у пару. Погледали смо
шта бисмо још могли да радимо у
овом погону. Осим каца, тамо има
елемената (цеви) од PVC-а и полипропилена који би могли „уступити”
место нашим од фибергласа, а били
би квалитетнији и дуготрајнији. Недавно се јавио и Пометон-ТИР где
има 16 каца које би се могле заменити.
Такође и у „Церову” и Флотацији
„Велики Кривељ” постоје места где
бисмо могли да уградимо или заменимо цеви овима од фибергласа. Ту је
и могућност њихове примене у другим

басенским погонима (Топионица,
Енергана), али и у „Водоводу”, ЈКП
„Топлана” - каже Милорад Миљуш, руководилац ФРП- радионице.
Међутим, ни овде се нису зауставили када је реч о проширењу асортимана производа и налажењу могућности
за њихов пласман на домаће тржиште,
као и потенцијалних купаца, пре свега
у РТБ-у, али и у граду. Недавно су завршили своју „личну карту” – каталог производа, а планирају и наступ у медијима.
Наш саговорник притом подсећа да је
реч о јединој фабрици у земљи (али и на
Балкану) која може да израђује велике
елементе од фибергласа – материјала
који се због одличних карактеристика
све више примењује у грађевинској и
авиоиндустрији.
- У августу смо урадили цеви (пречника 900 милиметара, укупне дужине
160 метара) за понтонски мост на Борском језеру. За потребе ремонта у Фа-

брици сумпорне киселине завршили
смо цев за гасовод. Са SNC Lavalin-ом
смо усвојили програм цеви у распону
од 900 мм до 5.100 мм, а сада смо сами
освојили и оне од 500 мм. У наредном
периоду планирамо да радимо још
тање цеви. Јављају нам се заинтересовани за олуке, резервоаре отпадних
вода, а у пољопривреди за ђубриво и
наводњавање. Ту видимо нашу шансу.
Полако сазревамо као радна јединица
(у саставу Топионице) и сматрам да
ФРП-радионицу очекује светла перспектива – оптимистички закључује
Миљуш.
Осим цеви, урађена су и два мања
тобогана (један је поклоњен СПЦ-у
„Младост”, а други је своје место нашао
на дечијем игралишту у граду) и санирани поједини делови великог тобогана
на борским отвореним базенима.
Ј. Станојевић

Увођење интегрисаних система менаџмента у басенска предузећа

Standardi garantuju o^ekivani kvalitet
Одржана обука топ-менаџмента ТИР-а, РББ-а и РБМ-а. - С.
Буђелан: Уговором је дефинисан рок од 15 месеци да уведемо интегрисани систем у РТБ и надамо се да ће се „поклопити” са стартом
нове топионице. - ТИР је у скоро 90 одсто своје организације успоставио и сертификовао само стандарде ISO 9001, а предвиђено је да
има и ISO 14001 и ISO 18001
РТБ. – Обука топ-менаџмента басенских предузећа (ТИР-а, РББ-а, РБМа), којом су били обухваћени директори,
њихови заменици и помоћници, као
и управници погона, представља почетни корак увођења интегрисаних система менаџмента у РТБ-у. Како нам је
објаснио Славиша Буђелан, координатор овог важног посла на нивоу комбината бакра, Басен је половином августа
покренуо активности везане за увођење
интегрисаних система потписивањем
уговора са Институтом за рударство и
металургију из Бора који је у прописаном поступку одабран за консултанта.
Главни квалитет и референца која је
„препоручила” Институт као најбољег
понуђача јесте чињеница да је увео
интегрисани систем менаџмента у ЈП
„Рудници Ресавица” (девет рудника у
Србији).
- Уговором је дефинисан рок од
15 месеци да уведемо интегрисани
систем у РТБ. Усвојили смо план активности за овај процес и прва од њих
је обука топ-менаџмента. Након тога
„снимићемо” стање, а уследиће и обука

Славиша Буђелан

према нижим нивоима руковођења
у предузећима. Активности ћемо убрзати зато што је за увођење система у
овако великој фирми реално потребно
много више времена. Надамо се да ће
се овај рок „поклопити” са стартом
нове топионице – наглашава Буђелан.
Предавач Миладин Ђурић, во
дећи консултант у овом пројекту
(„Пројектовање и успостављање интегрисаних система менаџмента сагласно

- Ваш купац, онај који набавља систандардима ISO 9001, ISO 14001 и
OXA ISO 18001”), најпре је истакао да ровине или производе од вас, на тај
то није законска обавеза. Међутим, ови начин жели да се осигура да ће их увек
међународни стандарди су тако кон- добијати истог квалитета. А често се
то захтева и у тендерима. Да бисте
били јака карика у том ланцу и ви
то исто тражите од својих добављача.
Онда бирате најпоузданије, јер ови
стандарди потврђују и гарантују тај
очекивани квалитет зато што се и
куће које сертификују системе квалитета, такође, „прате” и проверавају
од стране акредитационих тела. ТИР
је у скоро 90 одсто своје организације
успоставио и сертификовао само стандарде ISO 9001, а уговором о изградњи
нове топионице предвиђено је да има
Миладин Ђурић
и ISO 14001 (заштита животне средине) и ISO 18001 (заштита здравља и
ципирани да је немогуће озбиљно пословати у свету а не увести стандарде, безбедност на раду) - закључује Ђурић.
пошто се иде у „повезивање”.
Ј. Станојевић

Безбедност
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Безбедности на градилишту „нове топионице” поклања се изузетна пажња

Po narodnoj „BoQe spre^iti...”
Б. Живановић: Да бисмо предупредили могуће последице, дужни смо да поштујемо и наше и иностране прописе, будући да на
овом градилишту раде и странци. - Д. Маринковић: Захваљујући
придржавању строгих правила и процедура, већ две-три године колико радимо нисмо имали озбиљније инциденте и теже повреде радника. - М. Стојановић: Не састанчимо него гледамо да нађемо техничко решење и „снимимо” процедуре које се користе за то, па се
проблем отклања врло брзо
РТБ. – Као сваког четвртка, тако и
овог (десетог октобра) на градилишту
нове топионице затекли смо групу
људи у, њиховом жаргону названој,
безбедносној шетњи. Како нам је
објаснио Бранислав Живановић, један
од троје координатора за безбедност из

невном животу - наглашава Живановић.
Наш саговорник додаје да оно
на чему су од почетка инсистирали,
као и SNC Lavalin, јесте да, пре него
што уђу на градилиште, сви радници
морају доставити потврду о завршеној
одговарајућој обуци и здравственој способности. Тек онда добијају пропусницу
да уђу на градилиште. Исти је случај и
са опремом која, такође, мора поседовати атест да је спремна за рад.
- Посебан акценат је стављен на безбедност и здравље на раду, јер овде је
присутан велики број извођача радова,

Бранислав Живановић

РТБ-а (ту су још Мирјана Јовановић и
Миодраг Петковић), оне се организују
сваке недеље (средом и четвртком). У
њој учествују сва лица задужена за безбедност из фирми које изводе радове,
менаџери градилишта, пословође, надзорно-техничко особље и, наравно, координатори из Басена као инвеститора.
Наиме, да би безбедносна ситуација
била што боља, сваки извођач радова
има своје лице задужено за безбедност
(најмање једно које је стално на градилишту, а веће фирме попут SNC Lavalina,
Ототек-а и Енергопројекта и више њих).
- Приликом обиласка трудимо се
да уочимо што више потенцијалних
ризика који могу утицати на безбедност и све то се бележи у записник. На крају обиласка најпре проверавамо шта је остало нереализовано од претходне недеље, шта делимично, а шта је у потпуности
завршено. За све „снимљене” опасности задужују се представници
одређених фирми да их отклоне у
најкраћем могућем року. Једном
недељно (петком) организујемо и тзв.
безбедносни састанак (учествују и
највиши представници SNC Lavalina,
Ототек-а, Енергопројекта и ми као
координатори из РТБ-а) на коме сумирамо шта је урађено претходне и
шта треба урадити у наредној недељи.
Да бисмо предупредили могуће последице, дужни смо да поштујемо и
наше и иностране прописе, будући да
на овом градилишту раде и странци.
Они имају свој, а ми план превентивних мера којим је прописано шта
све мора и треба урадити на градилишту. Њиме смо предвидели све обавезе извођача којих су дужни да се
придржавају. Захваљујући томе, а и
нашој контроли, можемо се похвалити да нисмо имали ниједну тежу,
сем ситнијих повреда, на пример, да се
неко огребе што се дешава и у свакод-

Драган Маринковић

много машина и радника - радним
данима на оба градилишта има 350400 људи, од којих су неки директно
ангажовани у производњи и монтажи
опреме и челичне конструкције, док
се други баве припремом и логистиком (око 30 само безбедношћу). Овде

бедно. Пре сваког дизања или неке
друге важне операције мора да се
обави одговарајућа припрема, односно да се направе планови дизања које
мора да усвоје страни партнери (као
испоручиоци технологије и опреме),
стручни надзор и наши људи који се
баве безбедношћу, па тек онда може да
се приступи том послу. Захваљујући
поштовању строгих правила и процедура, већ две-три године колико
радимо нисмо имали озбиљније инциденте и теже повреде радника –
каже Драган Маринковић, директор
Пројекта реконструкције топионице и
изградње нове фабрике сумпорне киселине.
Пошто су у околини градилишта
две фабрике које раде и због појаве
сумпор-диоксида на градилиштима, у
јуну је инсталиран систем за мониторинг овог гаса (по два мерна места на
сваком градилишту). Када се појави SO2
у концентрацији од два ppm-а укључи
се семафор који обавештава раднике
да ставе маску, а од пет ppm-а сиренааларм, што је знак да се припреме за
евакуацију уколико концентрација дуже
потраје.
-Да бисмо имали тачна мерења
концентрације SO2 у околини, сада
инструмент то покаже. Најчешће се
појављују тзв. пикови који трају дватри минута и онда концентрација

Сви радници морају имати потврду о
завршеној обуци и здравственој способности

има много механизације, дизалица,
машина са корпама за рад на висини
чији рад мора да се синхронизује и
организује, како не би сметали једни
другима, а да притом све буде без-

пада, па нема потребе да радници
напуштају градилиште. Највећа
корист је што су радници научили
да носе маске са собом и не силазе
на први знак појаве гаса. Тако смо

избегли ситуацију од прошле године
када су приликом краткотрајне
појаве SO2 одлазили и после неколико
минута се враћали на градилиште.
Ипак смо испод постојеће командне
собе Топионице („Хјустона”) средили
просторију површине 150 квадратних
метара за склањање радника коју
досад нису користили, јер се гро
радова одвија на висини, а већина
радника користи заштитне маске наглашава Живановић.
И Мирко Стојановић, инспектор
за безбедност на градилишту из SNC
Lavalina, истиче велики значај безбедносних шетњи зато што се захваљујући

Мирко Стојановић

њима могу спречити неке ствари које се
могу видети само на лицу места.
- У њима учествују, поред осталих, менаџери свих присутних
извођача радова и инвеститора (РТБа) и притом се упознају са проблемима безбедности на градилишту
које касније презентују својим радницима. Сви смо различитих профила занимања, па ми из заштите не
можемо да видимо оно што могу машински или грађевински инжењери.
Међутим, као инжењери заштите,
можемо да дамо савет шта урадити да
би се безбедност повећала. Када установимо шта је проблем, покушавамо
да га решимо најбрже и најбезболније,
видимо ко ради на тој позицији, која
фирма, колико радника имају, какав
је опис посла и, на основу тога, правимо безбедносну процену и безбедносни начин рада. Не састанчимо него
гледамо да нађемо техничко решење
и „снимимо” процедуре које се користе за то, па се проблем који је тренутни отклања врло брзо. Тако се ти
проблеми из недеље у недељу успешно
решавају и онда се види како се
креће стање безбедности – закључује
Стојановић.
Ј. Станојевић

Наука
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Међународно саветовање рудара и металурга

Nauka u slu@bi prakse
Стручњаци из 26 земаља за три
дана представили више од 200
радова из области геологије,
рударства, металургије, еко
логије… - С. Вукадиновић: Октобарско саветовање је добар
корак да се оствари сарадња
са привредом и да кренемо напред. - Д. Јенић: РТБ Бор ради
у континуитету 110 година, као
ретко која компанија у свету, и
стара се о будућности. Већ сада
имамо оверене рудне резерве за
најмање сто година производње
бакра
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У организацији
борског Техничког факултета и Института за рударство и металургију и под
покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у хотелу “Језеро” на
Борском језеру од 17. до 19. октобра одржано је традиционално Међународно
октобарско саветовање рудара и металурга. Овај научни скуп, који има
најдужу традицију у Србији, окупио је
стручњаке из 26 земаља који су представили више од 200 радова који ће бити
штампани у зборнику – стручном часопису који спада у ред најзначајнијих у
свету.
-Наука није сама себи сврха и зато
настојимо да научна истраживања и
сазнања повежемо са праксом. Ово

је заиста веома битна, а управо то је
недостајало и нашој привреди у Бору.
Сви смо, на неки начин, бежали од
науке и нисмо примењивали оно што
је вредно. Октобарско саветовање је
добар корак да се оствари сарадња

и металурга имао је Рударско-топионичарски басен Бор.
-Октобарско саветовање рудара и
металурга, 45-то по реду, потврђује
континуитет и снагу ове средине да
одржи традицију и да покаже да овде

нови развојно-инвестициони циклус
који још траје. Из године у годину
повећавамо производњу и све боље
послујемо. Улазимо у завршну фазу
изградње нове топионице и фабрике
сумпорне киселине, што ће већ од
средине наредне године омогућити
не само већу производњу уз значајно
смањење трошкова него и максимално смањење аерозагађења, јер ће
металуршко искоришћење бити 98, а
искоришћење сумпор-диоксида 98,5
процената - истакао је Димча Јенић,
директор РТБ-а Бор за развој.
У организацији Басена Бор, једног
од донатора саветовања на Борском
језеру, учесници су посетили гради-

Бобан Тодоровић и Нада Штрбац

Саша Вукадиновић

саветовање има интердисциплинарни
карактер јер су еминентни домаћи
стручњаци и предавачи са познатих
светских универзитета представили
радове из области геологије, рударства, металургије, екологије, па чак
и из еколошког менаџмента – истакла
је професор др Нада Штрбац, председник Организационог одбора саветовања.
-Сарадња између науке и привреде

са привредом и да кренемо напред рекао је на отварању председник општине Бор Саша Вукадиновић.
-Велика ми је част да поздравим
госте из иностранства. Ове године
су са нама стручњаци из 26 земаља,
са готово свих континената, осим из
Јужне Америке, што говори да је Октобарско саветовање добило прави
интернационални карактер” - нагласио је домаћин саветовања Милан
Антонијевић, декан Техничког факултета у Бору.
Запажену презентацију на самом почетку Међународног саветовања рудара

има перспективе, да је ово простор где
ће се још дуго рударити и производити
бакар. РТБ Бор ради у континуитету
110 година, као ретко која компанија
у свету, и стара се о будућности. Већ
сада имамо оверене рудне резерве за
најмање сто година производње бакра.
Истражујемо нова рудна лежишта
на подручју Кривељског камена, у
Церову, борској јами, Мајданпеку…
Захваљујући подршци Владе Републике Србије 2009. године започет је

Милан Антонијевић

лиште нове топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору. Домаћини су им
били директор Топионице и рафинације
бакра Бобан Тодоровић и Драган
Маринковић,
директор
пројекта
реконструкције топионице и изградње
нове фабрике сумпорне киселине.
М. Милошевић

„Avala resources”: злато на Црном врху
На Међународном саветовању рудара и металурга компанија “Avala resources”
саопштила је да је да је на Црном врху, у околини Жагубице, на локалитетима Бигар хил, Коркан и Краку пештер геолошким истраживањима утврђено да у руди
има 72 тоне злата:
„Велико нам је задовољство што смо учествовали на Октобарском саветовању
рудара и металурга у Бору и на тај начин подржали локалну рударску индустрију.
Наша компанија се за сада бави истраживањем, али се надамо да ћемо стићи до
нивоа да можемо да отворимо рудник. Током године радили смо на увећавању рудних
ресурса. Управо смо објавили нове резултате који показују повећање класе рудних
резерви злата. То значи да сада можемо са већом сигурношћу да урадимо економску
процену о томе као би металуршки процес прераде могао да функционише, уколико
сви резултати буду успешни наредне године. Пројекат на коме радимо у околини
Жагубице је новост у Србији. Ради се о руди злата и знатно се разликује од осталих
рудних лежишта у овом делу Србије. На то смо веома поносни јер је у овом послу
реткост да можете да објавите ново откриће. У руди има 72 тоне злата и та количина
се новим истраживањима није променила, али прелазак у вишу класификацију
ресурса указује на већу сигурност пројекта и могућност за отварање рудника, јер
пре тога морате бити потпуно сигурни у тачан садржај метала у руди - каже менаџер
истраживања компаније „Avala resources” Џастин ван дер Торн.

Посета новој топионици
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Локална самоуправа

Нова (стара) већина у СО Бор

BuXet ve]i za jo[ 211
miliona dinara

Усвојеним ребалансом општински буџет у овој години достиже две милијарде 290 милиона динара (највише захваљујући РТБ-у Бор). –
Остварење буџета од јануара до јуна (46 процената) општину Бор сврстава међу најбоље у Србији. - Најављеног поскупљења грејања и
воде у Бору неће бити (бар неко време) јер су одборници ове тачке повукли са дневног реда. – Званичним формирањем свих одборничких
група владајућа већина има 27 одборника, а опозиција осам. – За новог заменика председника СО Бор изабран је одборник Нове Србије
Ивица Николић
БОР. – После два одлагања 25. седница Скупштине општине Бор одржана
је у трећем покушају (23. септембра) са
рекордним бројем тачака дневног реда –
57, мада је у току заседања предлагач повукао готово половину.
Пре расправе о тачкама дневног
реда Добрица Ђурић, председник локалног парламента који има 35 одбор-

Николић. Уместо в. д. директора Јавног
предузећа „Зоолошки врт” Бор Климета Биткоског за вршиоца дужности
именован је Борислав Миловановић.
Међутим, до расправе и усвајања одлука
о дуго најављиваном спровођењу јавног
конкурса за именовање директора
јавних и јавно комуналних предузећа
није дошло јер је предлагач, председник

места. Нема помоћи предузетницима,
све стоји и то је проблем сада, а још
већи ће бити у будућности - рекао је
одборник Демократске странке Србије
Драган Марковић.
-Ако ћемо за субвенције јавним
предузећима годишње да издвојимо
више од 500 милиона динара, онда то
не треба да буду јавна предузећа већ
јавне установе. Очигледно је да она
не могу више овако да фунционишу
и да је непходно увести промене и
строгу контролу трошења средстава –
рекао је одборник Влашке демократске
странке Србије Предраг Балашевић.

Старе цене грејања и воде

ника, саопштио је да су и званично формиране све одборничке групе, па је и
практично завршено прекомпоновање
општинске власти. Владајућа већина
сада има 27 одборника и чине је одборничке групе: “Промене за Бор” са 15
одборника Српске напредне странке и
Нове Србије, коалиција Социјалистичке
партије Србије и Јединствене Србије
са пет одборника, новоформирана одборничка група Социјалдемократске
партије Србије и Уједињених региона
Србије са четири одборника и “Заједно
за Србију – Душан Петровић” са три
одборника. У опозицији је осам одборника: три одборничке групе Влашке демократске странке Србије и Демократске странке Србије, по два из Демократске странке и Либерално демократске
партије, док је Злата Марковић самостални одборник.

Нова кадровска решења
Нова одборничка већина донела је и
нова кадровска решења. После оставке
заменика председника СО Бор Ратка
Апостоловића на његово место изабран је одборник Нове Србије Ивица

Општине Бор Саша Вукадиновић, ове
тачке повукао са дневног реда.
Најважније две тачке дневног реда
биле су: извештај о извршењу буџета
од јануара до јуна и ребаланс буџета за
ову годину. Истакнуто је да остварење
буџета износи 46 процената, што општину Бор сврстава међу најбоље у
Србији. Ребалансом општински буџет је
увећан за 211 милиона динара и за ову
годину достиже две милијарде 290 милиона динара (највише захваљујући Рударско-топионичарском басену Бор). Готово
половина последњег усвојеног ребаланса буџета биће дата као субвенција
Јавно комуналном предузећу “Топлана”.
За ребаланс буџета нису гласали одборници опозиције са образложењем да
је ситуација у јавним и јавно комуналним предузећима алармантна:
-Срећа је да ребалансом можемо
да повећамо буџет јер без тога јавна
предузећа не би могла да функционишу. Али не ваља то што четвртина
буџета иде на субвенције. Не говори
се о развоју, мало се улаже у инфраструктуру, у било који део који би
допринео отварању нових радних

Најављеног поскупљења грејања и
воде у Бору неће бити (бар неко време)
индиректно су одлучили одборници СО
Бор јер су ове тачке повучене са дневног
реда. Најбоље образложење за то дао је
одборник СНС-а Благоје Спасковски:
-Лепо је бити зими у стану у
коме је температура 23 и више степени, лепо је кад можете да отворите прозор и проветрите просторију,
било да је дан или ноћ, јер је грејања
било стално. Али, сада предлажем, а
претпостављам да се и остали одборници коалиције слажу, да ову одлуку о
поскупљењу грејања и воде одложимо
барем на неко време, јер грађани већ
имају моного трошкова, а ми сигурно
нећемо опоравити Топлану на овај
начин. Неопходна је штедња на свим
нивоима, почевши од зарада директора до репрезентације, али и израда

пројекта за уштеду који би модао
да уради београдски Машински факултет како бисмо сазнали који су
најслабији делови вреловодног система и како можемо да смањимо
трошкове - рекао је Благоје Спасковски.
Иако поскупљења грејања неће бити,
одборници су усвојили одлуку о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом и предлог тарифног система
за обрачун топлотне енергије за тарифне
купце.
Одборници СО Бор усвојили су,
између осталог, и одлуке о бесплатном
превозу грађана којом се предвиђа да, уз
досадашње категорије (пензионери, инвалиди, деца), право на бесплатан градски и приградски превоз имају и корисници народне кухиље, са препоруком
да се листа корисника прошири (наредним ребалансом буџета) корисницима
социјалне помоћи и ученицима средњих
школа. Одборници су једногласно
усвојили одлуку о Локалном акционом плану запошљавања са препоруком
да се у буџету за идућу годину издвоје
већа средства за запошљавање младих,
пре свега. Усвојена су и поједина кадровска решења у управним одборима и општинским комисијама.
Са дневног реда 25. седнице СО Бор,
након расправе, повучен је и предлог
о давању у закуп на 30 година мотела
Злотске пећине, рибњака и зграде у
улици Моше Пијаде.
М. Милошевић

Дебате
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Јавна дебата о енергетској ефикасности

Skupa investicija – velika u[teda
Општина Бор ће покушати да обезбеди олакшице и финансијску помоћ онима који желе да побољшају енергетску ефикасност објеката. – Неопходна координација са ресорним министарствима и подизање свести о штедњи енергије, закључено је у јавној дебати о пројекту “Енергетска ефикасност у зградарству”
предузимају неке мере. Наша публи- касност у зградарству” термовизијски
кована истраживања и јавне дебате о пасош добило је пет стамбених
томе добра су прилика да дамо одго- јединица у општини Бор. Резулворе на питања како повећати енергетску ефикасност и на који начин
улагати у њу. Ту смо да покажемо
како да инвестиција буде што боље
усмерена – истакла је Анита Мраовић,
менаџер пројекта „ГИЗ”- а, на јавној
дебати у Бору.
-Локална самоуправа је препознала колико је штедња у овој области битна за грађане и друштво
у целини. Подизање свести о
енергетској ефикасности је неопходно јер је инвестиција у почетку
скупа, али је касније уштеда велика –
рекао је председник Општине Бор Саша
Вукадиновић.

БОР. – Као наставак пројекта “Енергетска ефикасност у зградарству” у Бору
је организована јавна расправа, на којој
су учесници дебате од стручњака из
немачке организације „ГИЗ” добили
информације како повећати енергетску
ефикасност станова и на које детаље
треба обратити пажњу јер су резултати у овој области и у Србији и у Бору
поражавајући.
По енергетској (не)ефикасности
већина стамбенох зграда и кућа у Србији
спада у најнижу класу. Ради побољшања
енергетске ефикасности и подизања
свести да је неопходно штедети, пре
свега, електричну и топлотну енергију, у
тридесет општина у Србији још прошле
године почело је остваривање пројекта спољних врата и прозора и изолирање
-Крајем 2012. и почетком 2013.
“Енергетска ефикасност у зградарству” поткровља и крова. Ту има много тех- године из пројекта “Енергетска ефи(„Discovering Energy“). Стручњаци не- ничких детаља, а људи углавном сами
мачке међународне организације „ГИЗ”
Струја у бројкама
специјалном камером снимили су зграде
и куће да би се утврдило колико се тоВећина станова у Србији је без изолације, па домаћинства за грејање потроше
двоструко више енергије него што то чине просечни житељи Европе. Србија данас
плотне енергије губи и где су највећи
има најнижи степен енергетске ефикасности на Старом континенту: трошимо 2,5
губици. Резултати су поражавајући.
пута више енергије по јединици друштвеног производа од светског просека и че-Наша истраживања су показала
тири пута више од просека у земљама ЕУ. Чак и на јавну расвету потрошимо двода већина објеката у Србији приструко више енергије. Само за грејање у нашој земљи потроши се годишње 220 киловат-часова по квадрату. Како је код нас струја убедљиво најјефтинија у Европи,
пада најнижем “Г” енергетском разчак 65 одсто укупне енергије трошимо на грејање домаћинстава.
реду са највећом потрошњом енергије.
Због овако поражавајућих података мора да се промени начин коришћења
Прво што би требало урадити у
енергије у индустрији, али и саобраћају, а посебно у домаћинствима, што је циљ и
објектима је уређење спољног омојавне дебате о пројекту “Енергетска ефикасност у зградарству”.
тача (постављање изолације), замена

тати које смо видели на основу
термовизијских и енергетских снимака показали су да наше зграде и
објекти нису енергетски ефикасни
и да на њима треба много радити.
Управо то је један од разлога зашто
се Бор укључио у овај пројекат, а поносни смо на то што управо одавде
креће јавна расправа о енергетској
ефикасности - нагласио је члан Општинског већа Мирко Ђурић.
У јавној дебати о енергетској ефикасности је истакнуто да ће Општина
Бор покушати да обезбеди олакшице
и финансијску помоћ онима који желе
да побољшају енергетску ефикасност
објеката. Неопходна је и координација
са ресорним министарствима, фор
мирање института за енергетику, али и
информисање и едукација грађана посредством скупштина станара, месних
заједница и школа. Закључено је да
предлоге који су се чули у јавној дебати
треба уградити у локалну стратегију о
енергетској ефикасности у зградарству.
М. Милошевић

Јавна расправа о развоју пољопривреде

Mnogo slabosti – malo snaga
За пројекат “Про Ген”, који се реализује у оквиру програма прекограничне сарадње Србије и Бугарске и финансира средствима IPA
фондова Европске уније, општина Бор је добила 40 хиљада евра. Пољопривредници, поготово у време кризе, не могу сами – истакнуто у јавној расправи о развоју пољопривреде

БОР. – У јавној расправи поводом
израде стратешких докумената у области развоја пољопривредне производње
у општини Бор истакнуто је, између
осталог, да пољопривредници, поготово у време кризе, не могу сами и
да у пољопривреди има много слабости, а мало снага. У дискусији
ради
прикупљања
података
и
утврђивања
потенцијала
учествовали су пољопривредни произвођачи,
представници јавних и јавно кому-

налних предузећа и откупљивачи
пољопривредних производа. Расправу
су водили консултанти из Београда задужени за израду стратешких докумената и, касније, стварање центра за
унапређење и развој пољопривреде.
За пројекат “Бизнис ресурс центар за
генерисање пројеката и прекограничну
сарадњу – Про Ген”, који се реализује
у оквиру програма прекограничне
сарадње Србије и Бугарске и финансира
средствима IPA фондова Европске уније,

општина Бор је добила 40 хиљада евра.
-Овај пројекат пре свега подразумева израду студије, односно елабората, који ће јасно показати шта је добро и како производити на територији општине Бор и
подразумева студију која би се односила на агро консалтинг центар,
који би нашим пољопривредним
произвођачима био на услузи и понудио им добре услове за производњу и
пласман пољопривредних производа каже Мирко Ђурић, члан Општинског
већа задужен за пројекте.
Циљ пројекта „Про Ген”, који се
бави унапређењем пољопривредне
производље у општини Бор, јесте да се

до краја године изради студија о томе
које би пољопривредне културе требало гајити на подручју борске општине, да ли је и колико њихов узгој
исплатив и које кораке би локална самоуправа требало да предузме у циљу
унапређења пољопривреде. Истакнуто је, између осталог да ће тек од
средине идуће године, када буде завршена изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине, услови и за
пољопривредну производњу бити бољи,
али да је потребна помоћ институција за
рекултивацију деценијама загађиваног
земљишта.
М. Милошевић
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Локална самоуправа

Делегација из Крезоа посетила Бор и Мајданпек

Ja^awe vi[edecenijskih veza
БОР. – Делегација француског
града Крезоа, предвођена помоћником
градоначелника Литисијом Мартинез, посетила је градове побратиме Бор
и Мајданпек и са домаћинима разговарала о унапређењу вишедеценијске
сарадње која треба да буде настављена
заједничким пројектима у областима
економије, културе и спорта.
- Раније смо имали размене

средњошколаца. То је показало да
можемо да сарађујемо и на неким
пројектима који би се остваривали
у економији, култури и спорту, на
пример. Требало би да организујемо
сарадњу у свим тим областима – истакла је Литисија Мартинез, помоћник
градоначелника и секретар Комитета за
братимство.
-Циљ наше посете је да устано-

Сарадња која траје
деценијама треба да буде
настављена заједничким
пројектима у многим областима –
сложили су се гости и домаћини
вимо које су могућности да се успостави и сарадња између наших
спортских клубова и институција
културе. То треба да буде стална
сарадња, а не с времена на време –
додао је Даниел Морио, општински

посланик задужен за спорт.
Договорено је да гости из Крезоа
и њихове спортске екипе посете Бор у
мају идуће године поводом обележавања
дана града.
М. М.

Подстицај приватном предузетништву

Za zapo[Qavawe pet
miliona dinara
За отварање радњи 20 потенцијалних приватних предузетника
бесповратно ће добити по 160.000 динара, а за отварање нових
радних места приватни послодавци добиће по сто хиљада
динара. - Уколико се не пријави довољан број приватних
предузетника, средства намењена за отварање нових радних
места биће преусмерена за самозапошљавање
БОР. – На предлог Локалног
савета за запошљавање, који су прихватили и одборници Скупштине општине Бор, средства издвојена из општинског буџета у овој години биће
преусмерена на две активне мере: за
самозапошљавање и отварање нових
радних места у приватном сектору јер

је циљ стратегије запошљавања од 2010.
до 2020. године подстицање приватног
предузетништва. На седници Локалног
савета за запошљавање је истакнуто да
ће за самозапошљавање у овој години
бити усмерено три милиона две стотине
хиљада динара, а за отварање нових
радних места у приватном сектору

милион осам стотина хиљада динара
-Захваљујући оваквим активним мерама запошљавања, 20
потенцијалних приватних предузетника ће отворити своје радње и
добиће по 160.000 динара бесповратно, а њихова једина обавеза јесте
да раде најмање 12 месеци. Ми
ћемо строго контролисати потписнике уговора. Приватни послодавци
добиће по 100.000 динара за отварање
нових радних места и ту смо определили 1.800.000 динара. Међутим,
нема много заинтересованих – истиче
члан Локалног савета за запошљавање
Лидија Начић.
Од 37 захтева пристиглих за
добијање неповратних средстава одобрено је 35. Уколико се не пријави

довољан број приватних предузетника,
средства намењена за отварање нових
радних места биће преусмерена за
самозапошљавање.
На седници Локалног савета за
запошљавање је истакнуто да ће и приликом израде Локалног акционог плана
запошљавања за наредну годину приоритет бити ове две мере ради отварања
нових радних места у приватном сектору. Биће планиране и друге мере, као
што је стручна пракса, за ефикасније
запошљавање младих. Чланови Локалног савета за запошљавање инсистираће
да се за отварање нових радних места
у приватном сектору из општинског
буџета издвоје већа средства него ове
године.
М. Милошевић

Представљен пројекат „Мултимодални коридор Исток”

Nema razvoja bez saobra]ajne
infrastrukture
БОР. – Ко зна правац, зна и пут.
Источна Србија сада зна правац
развоја, а то је коридор „Исток”. Ако
немате саобраћајну инфраструктуру, не можете да се развијате, уз
поштовање свега што се дешава у рударству. Коридор „Исток” има све аргументе од којих људи остају без даха,
посебно они који више знају о сложеним темама као што су геостратегија
и геоекономија. Он је данас веома
познат одавде до Брисела због
бројних нивоа значаја - почев од евроинтеграционог, интерконтиненталног и трансевропског (спаја Атлантик и Црно море), преко националног (пети стратешки саобраћајни коридор Србије) до регионалног (за источну Србију) и локалног (за 14 градова и општина, од којих је једна и
Бор). Траса аутопута ПожаревацКучево-Мајданпек-Неготин (138 ки-

лометара) је на 20 км од Бора, што
значи да се овај град, као чаробним
штапићем, 60 км примиче аутопуту
Београд-Ниш, јер нема више 80 км до
Параћина него 20 км до овог аутопута.
Потпуно је јасно шта то значи пошто
је 80 одсто инвестиција у Србији на
20-25 км од коридора „десет”.
Ово је, између осталог, рекао Ненад
Чоловић, иницијатор и аутор пројекта
„Мултимодални саобраћајни коридор
Исток” (прелиминирана анализа значаја
изградње овог коридора за економски
развој Србије), који је 17. октобра представио и у Бору. Он је, такође, нагласио
да је досад одржано низ презентација
великом броју људи у источној, али и у
целој Србији. Све локалне самоуправе,
укључујући и Бор, у претходних неколико година детаљно су елаборирале
значај овог коридора, при чему нико
није демантовао било шта од овога што

Траса аутопута Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Неготин је на 20
километара од Бора, што значи да се овај град, као чаробним
штапићем, 60 км примиче аутопуту Београд-Ниш, а потупно
је јасно шта то значи пошто је 80 одсто инвестиција у Србији
на 20-25 км од коридора „десет” – рекао Ненад Чоловић,
иницијатор и аутор овог пројекта
је овде речено.
- Коридор „Исток” се ради као
јавно-приватно партнерство и у њему
учествују јавна, приватна и државна
предузећа. Наравно да су Министарство за регионални развој и остале
државне институције Републике
Србије упознате са свиме. Веома

ценимо подршку борске општине.
Јавно-приватно партнерство је темељ
свих савремених економија света на
које Србија хоће да се угледа. Коридор „Исток” је од стратешког значаја
за Бор и без њега нема развоја источне
Србије – закључио је Чоловић.
Ј. Станојевић

Бор
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На Техничком факултету свечано закорачили у нову школску годину

Pozdav bruco[ima,
po^ast diplomcima
Традиционални “Open Day” првог октобра протекао у подели диплома новопеченим инжењерима и магистрима, индекса бруцошима, јубиларних награда запосленима. - Минуле године дипломирало
143 инжењера, седамнаесторо стигло до мастер-титула, магистрирало двоје, а титулу доктора техничких наука стекло петоро
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Пригодном беседом
декана проф. др Милана Антонијевића, а потом и
свечаном доделом диплома и индекса, на Техничком
факултету у Бору првог октобра је завршена једна и започета нова школска година. Поздрављајући препуну
салу бруцоша, дипломаца, професора и родитеља
проф. Антонијевић је подсетио да ова високошколска установа из бројне породице Београдског универ-

магистрирало је двоје, а
титулу доктора техничких наука стекло петоро.
Свечност је била прилика
Дуго прижељкиван тренутак
да се и награде најбољи
студенти. На рударском
казао: - Желим да ускоро добијете посао, да наинжењерству то је Младен Радовановић са просеком
ставите часно и поштено да радите као што се те
оцена 8,24 а на металуршком Татјана Момировић
са просеком 8,08. Најбоља на технолош- то чинили док сте студирали, да будете носиоци
ком инжењерству је Александра Грујић са просеком 8,06 док
је најбољи студент инжењерског
менаџмента Ненад Николић са
просеком 9,74. Татјани Моми
ровић је додељена и награда
“Инжењер Ињац” која се традиционално додељује најбољем студенту металургије у знак сећања на
покојног инжењера Бошка Ињца, а
запосленима на Факултету нагрaде
за 10, 20, 30 и 40 година рада у овој
високошколској установи.
- Од пре две године – нагласио је Антонијевић - Београдски универзитет је на чувеној
Шангајској листи, односно међу
првих 500 универзитета у свету.
А тих пет стотина универзитета
Декан Милан Антонијевић уручује диплому Ивани Ћиров
Татјана Момировић прима награду „Инжењер Ињац”
представљају само два до три
процента свих универзитета резитета већ 52 године са успехом школује инжењере гистрованих у свету. Сви чланови нашег универзи- развоја оних средина у којима будете живели, а од
рударства, металургије, технологе и менаџере. За тета, а реч је о 31 факултету, допринели су таквој свег срца и да ускоро оснујете и породице и да у
то време дипломирао је 2.471 студент, магистарске позицији, а наравно и наш. По броју публикованих њих унесте све моралне квалитете које сте изграстудије завршило је 157 кандидата, мастер студије 84, радова у односу на једног доктора наука на десе- дили и да од тога никада не одступате. Бруцошима
специјалистичке студије 29, а докторске дисертације том је месту у породици БУ. Сматрамо да је то од- је поручио: желим да марљиво учите, радите и да
одбранило је 90 кандидата.
лична позиција, трудићемо се да је задржимо, па и за најмање четири године станете на ово место где
Минуле године овде је дипломирало 143 побољшамо статус.
су сада ваше старије колеге дипломци.
инжењера, седамнаесторо је стигло до мастер-титула,
Љ. Алексић
Обраћајући се, на крају, дипломцима декан је

Јубиларна ликовна изложба

Izra@ena individualnost
само су неке од активности борског
Удружења ликовних уметника, основаног марта 1994. године. - Две
деценије рада у турбулентним временима деведесетих година, у време
транзиције и у првим деценијама 21.
века завидан је период и за озбиљније
системе од удружења грађана, поготово од удружења уметника код којих
је изражена индивидуалност једна од

БОР. - У Музеју рударства и
металургије отворена је јубиларна
20. изложба радова чланова борског
Удружења ликових уметника “Ване
Живадиновић Бор”. Поставку чини 30
дела различитих техника и поетика, која
је, као резултат прошлогодишњег рада
21 аутора, одабрао Уметнички савет
Удружења.

-Две годишње изложбе, мајска
и октобарска, учешће на разним
туристичким
или
ликовним
манифестацијама, колонијама хуманитарног типа, гостујућим изложбама
у многим градовима, пројектима
за уређење и ликовно-визулено
оплемењивање града, оплемењивање
сликама многих јавних простора -

главних особина - истакла је Слађана
Ђурђекановић Мирић, потпредседник
Управног одбора Удружења и директор
Музеја рударства и металургије Бору.
Двадесета изложба Удружења ликовних уметника “Ване Живадиновић Бор”
у Музеју рударства и металургије отворена је месец дана.
М. М.

Култура
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У граду бакра поново рођена култна представа „Свети Георгије убива аждаху“

„Bor je kulturna
metropola”

БОР. – Договор о томе да „Атеље
212“ има редован репертоар у Бору, који
је генерални директор РТБ-а Благоје
Спасковски крајем маја постигао са в.д.
управницом овог позоришта Иваном
Димић и глумцем Бранимиром
Брстином, крунисан је 26. септембра
премијерним извођењем обновљеног

пертоара овог београдског театра, као
и да се за сваку представу тражила
карта више, генерални директор Басена
Благоје Спасковски рекао је да је то
најбољи показатељ његове процене да
су Борани жељни културе, жељни квалитетног програма и квалитетних представа.

Ненад Јездић, Благоје Спасковски, Ивана Димић и Дара Џокић

комада „Свети Георгије убива аждаху“
управо у граду бакра и злата. Не у Београду, не у Нишу, Новом Саду, Суботици, већ у Бору.
-Нама је част да премијеру играмо
у Бору. То је још један доказ да је метропола тамо где сте ви, односно да се
налази у нашим душама и срцима, а
не у географији. Бор је вечерас културна метропола – изјавила је управница на пријему који је за глумачки ансамбл уочи позоришне премијере уприличио први човек РТБ-а.
Подсећајући да су суграђани у протекла четири месеца имали прилику
да погледају неколико представа са ре-

-Жељу да у Бору редовно гостује
„Атеље 212“ најбоље ћу објаснити у
само једној реченици која је исписана
на улазу у Шекспиров „Глоб театар“ –
Свет је позориште. Желео сам, дакле,
да нам глумци мало од тог света
донесу овде, да Бору дају један нов,
лепши идентитет – казао је Спасковски.
Позоришни комад „Свети Георгије
убива аждаху“ једног од најбољих драмских писаца у нас – Душана Ковачевића први пут је одигран далеке 1986. године.
„Атеље 212“ обновило је ову историјску
драму поводом обележавања сто година
од почетка Великог рата, а нова подела
улога довела је у Бор 20 врхунских глу-

маца. Зато је глумац
Бранимир
Брстина,
овога пута у улози реализатора обнове култне
позоришне представе,
рекао: - Желим да искажем
поштовање
колегама са којима
смо ово извели. Захвалан сам свима
због озбиљног приступа овом, такође,
озбиљном
подухвату, а успели смо
захваљујући
РТБ-у,
Општини
Бор
и
овдашњем
Центру
за културу. Надам
се да ће нам свима
бити срећно – казао је
Брстина.
Након
пријема
део глумачке екипе,
са жељом да посети
јамски „кафић“, отиснуо се у средиште
земље. Енергија коју
су са собом понели
у Бор била је, чини
се, додатно појачана
емоцијама које су их „притиснуле“ у,
за њих, несвекидашњем амбијенту.
Доле, 400 метара испод земље, сви су
са поштовањем говорили о рударском
позиву.

-Узбудљиво је и драгоцено колико
дуго живи овај рудник. Узбудљиво је
и то што сам сада први пут у животу
истински осетио шта је то рударски позив и схватио значење поздрава „Срећно“. Осетио сам колико
је рударство изазов и колико је, као
и уметност, на неки начин то пут у
непознато. Мислим да рудари, као и
ми глумци, воле свој посао – рекао је
глумац Ненад Јездић.
- Баш сам се радовао што нам
је у програму био и овај обилазак,

Част нам је да премијеру играмо у Бору. То је још један доказ да је метропола тамо где
сте ви, односно да се налази у
нашим душама и срцима, а не
у географији – изјавила је в.д.
управница београдског театра
Ивана Димић. – Б. Спасковски: Жељу да у Бору редовно
гостује „Атеље 212“ најбоље ћу
објаснити у само једној реченици која је исписана на улазу у Шекспиров „Глоб театар“ –
Свет је позориште. Желео сам
да нам глумци мало од тог света донесу овде, да Бору дају
један нов, лепши идентитет
маштао сам о томе када смо из Београда кретали за Бор. Утисци су величанствени и дуго ће ме „држати“
јер осећам поштовање према прегаоцима овог најтежег посла на свету
– казао је глумац Бранисав Зеремски.
О силаску у Јаму са ништа мањим
одушевљењем говорила је и глумица
Дара Џокић. – Осећам се као када сам
први пут села у авион. Онај осећај

када се авион одлепи од земље, имала
сам и сада када смо кренули лифтом
- у земљу. Заиста фасцинантан утисак
и осећам велико поштовање према
људима који овде раде.

Поновно рођење култне позоришне
представе, која више од 13 година није
играна, десило се те вечери на борској
позоришној сцени. Скоро два и по
сата уживања у ванвременској причи о
љубави, рату и менталитету Срба, публика је наградила френетичним аплаузом. А, судећи по таквој реакцији, оценили су глумци, комад ће живети бар
још нових 27 година.
Г. Тончев Василић

Репортажа
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У дому бившег рудара борске Јаме Петра Љепаревића

Od lopate do saksofona

i frule

Прича о
необичном човеку
са два имена и три
љубави: према
музици, руднику и
дрвету
БРЕЗОНИК. – На пространој тераси до које воде
Тек десетог дана Петар се пробудио из коме, а
два лука степеница у “карингтон-стилу” бивши рудар потом је две године провео по болницама у Бору и БеПетар Љепаревић на јесењем сунцу размрдава дирке ограду где су му исправљали накриво зараслу вилицу,
свог саксофона. Пре неколико година вратио га је у фу- вадили и садили зубе, лечили ногу коју је поново потролу и заменио фрулом, али и не помишља да га прода. ломио оклизнувши се на болничком ходнику. Сем
Са терасе, доле преко брезоничких кровова, гледа у ревирног инжењера Дивовића и борског хирурга
Сервисно окно борске Јаме у којој је провео 40 година. Елексијевића, за то време нико му није дошао у посету.
Од плате и свирке саксофоном, неко време заједно са Кад се пред Божић 1957. вратио, још годину је провео
Бранком Оларом, легендарним певачем и хармоникашем из Слатине, саградио је најпре мању, па велику кућу,
радионицу, диван летњиковац, а око
њих подигао пчелињак, мали виноград,
башту и воћњак пун ретких сорти.
Петар је човек са два имена. Право
име му је Паун, али га од малена зову
Петар и он се сродио с тим. Има 78.
година и живи сам. Супруга Стана
недавно је преминула, ћерка живи у
Волуји код Кучева, а син са породицом
у Француској, где су му и сви унуци.
Данас је широм Србије познат као
фрулаш. Фрулу носи у џепу до срца за
које су му доктори рекли да је необично,
“ракљасто”, па можда и отуда, каже у
шали, љубав према два инструмента.
Почиње да вежба уз прву јутарњу кафу,
свирком завршава дан, а колекција
признања потврђује да је у томе веома
успешан. Дугогодишњи музички уредник Радио-Бора Живојин Станић, који
нас је и упознао са Петром, рече нам
да се Радио-Бор 1969. огласио управо
Петар Љепаревић са омиљеним инструментом испред свог летњиковца
свирком Љепаревићевог оркестра.
на боловању, па на лакшим пословима, а онда је опет
Из коме у ударнике
сишао у Јаму. Најпре на утовар, лопатом, па као бушач,
Петар је Хомољац из околине Лазнице, село Бреза. и 20 година пумпар. Све до 1983. када је са 44 године
Детињство је провео на појати јер, кућу у селу нису стажа отишао у пензију.
имали. Рођен је 1936. а већ 1948. сишао у јаму “АлекНорма је била 12 вагона у смени, а он и Божа из
сандра” (Златни пек) да годину помаже мајстору при Крајине товарили су по 20. Кад им је управник Добрић
сувом бушењу руде цинка и злата и иловачом затвара рекао да ће имати веће плате, они се договоре и једном
“пушке”. У борску Јаму дошао је 1954. Тадашњи шеф за осам сати утоваре 52 вагона! - Нисмо ни ‘леба јели
радне снаге Раде Трифуновић постројио је
њих новајлије и затражио да покажу шаке.
Коме су биле рапаве, имао је веће шансе.
Почео је у априлу, а 19. јуна, у трећој смени,
у пет ујутру, тешко повређен. - Мајстор
Франц је требало да опали цео транш, а
ја једну крупицу – сећа се Петар. - Како
сам се ухватио за штапин (срећом нисам
га упалио) оклизнем се и пропаднем у
шахту дубоку 20 метара. Он је видео да
моја лампа нестаје у тами, одмах исекао
све штапине да не бих био жив затрпан
и трипут ударио у цев - јавио горе шта
се десило. Брзо су источили руду, а са
њом сам стигао и ја без знакова живота.
Ипак, док су ме у корпи извлачили несвесно сам пребацио руку преко груди и
показао да сам жив. Али, доњу вилицу су
ми руком придржавали, лобања је била
Петар је неколико година правио овај сто за којим седи са
напрсла, ребра поломљена, десна нога на
дугогодишњим пријатељем Живојином Станићем
три места.

– каже Петар. - Божа је био сув, али једини је издржао „на лопати“ са мном. Трипут сам проглашаван за ударника - златнике сам дао унуцима - а
треба да знаш да и „на лопати“ има технике, није
само снага, мало подметнеш колено... Сутрадан
смена умало да нас бије. Вичу: “Подигли сте норму,
ми не можемо толико да товаримо, није вам било
доста 12 вагона, па да одморите, попушите цигарету ко људи, а ви 52 вагона!!!” Пошто је после
тога норма подигнута на 20, па на 32, почели су да
нас мрзе и ми прикочисмо са ударништвом.

Зарађивао сам, брате, три плате
Петар свира на фрули од девете године и од ње
се није одвајао ни у војсци. Саксофон је купио од
једног из Бољетина пошто се претходно одушевио
свирком свог земљака Јована Станојевића.–Убрзо
упознам и чувеног Бранка Олара из Слатине, придружи нам се још један хармоникаш и контрабасиста из Злота и направисмо оркестар - наставља
Петар. - Оба хармоникаша су певала,
чак и басиста. Са Оларом смо се после
неког врмена раздвојили, па сам наставио са својим оркестром на свадбама и испраћајима. У кафанама смо
ретко свирали, а једна од њих била је
“Црна ноћ” у Благојевом камену, тада
пуном рудара. У то време сам, брате,
зарађивао три плате. Додуше, нешто је
и коцка однела, али брзо сам се оканио
тога.
И док нам показује уникатан сто и
столице, кухињу са необичним украсима, дрвени лустер, Петар додаје: Писмен сам, али самоук. Кад је требало да идем у школу, морао сам оцу
да водим волове. Али, кад сам научио
слова, прочитао сам целу библиотеку
Јаме и учланио се у градску. Знам све о
Дивљем западу, а одушевио ме и “Тихи
Дон”. На њему сам добио петицу кад
сам полагао за квалификацију. На
питање како је спојио рударство, столарство и музику, Петар одговара: - За
човека који ради свашта обично кажу
да није баш најбољи мајстор. Али,
живот и човек су чудни. Може да буде тако, па и не
мора. Мени је ишла од руке и музика и столарија,
мада сам био више уметник, иноватор него столар.
Пре седам година срео сам наше највеће фрулаше
у Рибарској Бањи и доживео нешто лепо. Отворио
је Веља Кокорић, за њим су свирали Бора Дугић
и Раде Кошанин, па Тихомир Пауновић, а онда ја
моју Оштрељанку и Оларијаду. – Петар прекида
причу, вади фрулу, свира делове из тих кола,
па наставља: – Кад сам завршио, народ се
дигао и почео да скандира: Пера, Пера,
Пера! То ми је било велико признање.
Пошто је досад снимио 15 албума, Петар
се сада посветио подмлатку. Жели да остави
доброг наследника и већ има неколико ученика. За крај нашег сусрета поново фрулом
“шета” кроз своја најбоља кола: Хомољску
олују, Циганчицу, Параћинку, Рударско...
Нисмо га много убеђивали да се лати и саксофона. После неколико пробних тактова
пуним плућима дуну у свој омиљени инструмент, а ноте Жагубичанке разиграше
се сунчаном падином доле ка Јами, ка рударима који су дубоко под земљом наставили Петров посао, али више не лопатама,
већ модерним машинама.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Мозаик
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Крста Иванов обележио пола века бављења енигматиком

Nema predaha za sive ]elije

За пет деценија објавио више хиљада различитих енигматских састава у преко 50 листова. – У претходних годину дана, са 18 састава месечно,
најзаступљенији аутор у „Разбибризи” и „Енигматици”. – Жеља да се Сусрети енигмата Србије идуће године организују у Бору

UKR[TENE RE^I
ВОДОРАВНО: 1. Компјутерски екран, 7. Швајцарски фудбалски клуб, 14. Изасланик, 15. Заједно са 16. водоравно и 22. усправно: Период излажења листа
пред вама (1.11.1947-1.11.2013.), 16. Види 15. водоравно, , 17. Притока Западне
Мораве, 19. Место у Србији код Лучана, 20. Врста папагаја, 21. Планина код Бора,
22. Желатинска маса, 23. Ауто-ознака за Израел, 24. Основни производ РТБ-а
Бор, 26. Производ пчела, 28. Матица Српска (скр.), 30. Новосадски атлетски клуб
(скр.), 31. Скуп корисних минерала, 32. Заједно са 18. усправно: Краћи назив
наше компаније, 35. Име славног фудбалског менаџера Фергусона, 37. Име славног боксера Марћана, 38. Плитка стајаћа вода, 39. Јубиларац пред вама, 41. Град
у Норвешкој, 43. Полудраги камен, 44. Средство за бојење трепавица.
УСПРАВНО: 1. Име писца Селимовића („Дервиш и смрт”), 2. Меримин
љубавник, 3. Град у Саудијској Арабији, 4. Острво у Јадрану, 5. Симбол тантала,
6. Лопатица којом се чисти плуг, 7. Ловачки пас, 8. Северозапад (скр.), 9. Ознака
пребивалишта, 10. Направа за метење, 11. Старојеврејски краљ, 12. Име америчког глумца Гранта, 13. Начин изражавања, 15. Марама око врата, 18. Види 32. водоравно, 21. Руска народна прича, 22. Види 15. водоравно, 25. Сидро, котва, 26.
Курјак, 27. Домаћа животиња, 28. Име немачког физичара Планка, 29. Потпуна
пропаст, 31. Шанац, 33. Град у Немачкој, 34. Баба одмила, 36. Име америчке певачице Фицџералд, 37. Енглески глумац, Оливер, 38. Украс мушког лица, 40. Ознака
за тангенс, 42. Поен из сервиса у тенису и одбојци.
Крста Иванов

In memoriam

Иван Костов
(1940 - 2013.)

У Бору је 10. октобра у 73. години преминуо Иван
Костов, дипломирани економиста, бивши директор за
план и економику пословања Рударско-топионичарског басена Бор.
Иван Костов је рођен у Топлом Долу, у општини
Сурдулица. У Нишу је завршио средњу економску школу и дипломирао на Економском факултету.
Радну каријеру провео је у Рударско-топионичарском басену Бор где је, у Бору и Мајданпеку, радио на најодговорнијим
економским и финансијским пословима. Био је учесник у припремању и
предлагању кључних одлука о раду, пословању и развоју предузећа и система РТБ-а Бор. Учествовао је у раду скупштинских и других извршних
органа у општинама Мајданпек и Бор и у органима управљања пословних
банака, као и у припремању и доношењу одлука о развоју ових градова и
привредних субјеката борског и зајечарског региона.
Има преко 60 објављених чланака у стручним часописима и посебним публикацијама на територији бивше СФРЈ у области планирања,
организације рада и пословања, расподеле према резултатима рада,
финансија, рачуноводства, економије пословања и сл. Добитник је највишег
признања које се додељује у РТБ-у Бор - награде „Инжењер Шистек“ и
других награда, медаља, повеља, захвалница и плакета.
Иван Костов је сахрањен на Новом гробљу у Бору.

литету тако и по броју састављених/
објављених радова. Наравно да
пратим шта се збива, али све радим
„из главе”. Моного мојих колега користи компјутер, али ја нисам присталица такве комерцијалне енигматике
– искрено признаје Крста.
Овај врсни енигмата освојио је
прегршт награда на конкурсима и
такмичењима, а од 1973. године учествовао је на свим (изостао само са једног)
сусретима енигмата Југославије, а сада
Србије. Недавно је одржан 13. сусрет
енигмата Србије у Врању и само по себи
се наметнуло да идуће године Бор буде
домаћин 14., јер су сви градови у којима
постоје клубови енигмата (Београд,
Панчево, Сомбор, Кикинда, Нови Сад,
Крагујевац, Ниш, Лозница) то већ били.
Ово тим пре, како разочарано примећује,
што је од Енигматског клуба „Бор” основаног 1980. (чији је Иванов један од оснивача и вишеструки председник) сада
остао само огранак Савеза, а број чланова са некадашњих тридесетак „пао”
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на шест. Стога предлаже да се сусрети
укључе, на пример, у „Дане Бање”, јер
то не би била само популаризација
енигматике него и градаи туристичких
потенцијала.
-Награду
доживљавам
као
сатисфакцију за сав мој досадашњи
упоран и истрајан рад. Од почетка до
данас држи ме иста воља и жеља што
се тиче енигматике. Није попустила
нимало, поготово сада када као пензионер (цео радни век од 35 година и
четири месеца провео сам у РББ-у)
имам више времена да се томе посветим. Енигматика је мој хоби, али,
пре свега, забава, провера знања,
релаксација и одмор од свакодневних
проблема. Да би човек био виталан
када дође у моје године, рецепт за дуг
живот је – рекреација једном месечно,
а енигматика сваког дана – са осмехом
поручује Крста.
Ј. Станојевић
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РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: монитор, Ксамакс, емисар, шездесет, шест,
Ибар, Ртари, ара, Стол, гел, ИЛ, бакар, восак, МС, НАК, руда, РТБ, Алекс,
Роки, бара, Колектив, Нарвик, смарагд, маскара.

БОР. – Крста Иванов, аутор укрштеница које редовно објављује и
наш лист (досад преко 200), недавно
је добио Златну повељу Енигматског савеза Србије поводом 50 година
бављења енигматиком. У овај магични

свет ушао је давне 1963., када му је
средњошколски лист „Млади техничар” објавио прву укрштеницу. За пола
века сарађивао је са 50 листова у којима
је светло дана угледало више хиљада
његових енигматских састава: укрштеница (класичне, скандинавке, беле, мозаичке), испуњалки, клинова, пирамида,
магичних ликова. . . И стога с правом
у Лексикону српских енигмата о њему
пише: „разноврстан и квалитетан аутор,
значајан пропагатор српске енигматике”.
Међутим, за његове сиве ћелије и даље
нема предаха.
- Посебно сам активан у последње
две деценије, чак сам у претходних
годину дана најзаступљенији аутор
у „Разбибризи” и „Енигматици”
(укупно 18 састава месечно). Нема
енигматског часописа у ондашњој
Југославији и сада у Србији у коме
нисам објављивао, али моји радови се
могу наћи и у дневним новинама. С поносом могу рећи да сам међу водећим
енигматама у Србији, како по ква-

In memoriam

Душанка Казимировић
(1938 - 2013.)

Тихо и скромно, готово нечујно, као што је давне
1966. године дошла у Бор, напустила нас је заувек 17.
септембра ове године Душанка Казимировић, професор српског језика и књижевности. У пензији од
2003. године, последњу годину свог живота провела
је у Неготину, одакле је родом и где је као пензионер живела.
У Бору је провела готово цео радни век, пуних 37
година. Предавала је генерацијама ученика који су, завршивши Техничку
школу, разних усмерења, постали вредни радници РТБ-а Бор, добри и поштени људи.
Душанка Казимировић радила је, средином и крајем осамдесетих година
прошлог века, и као професор на Вишој школи за образовање радника, при
Техничком факултету у Бору. И ту је образовала кадрове РТБ-а, учећи их
култури јавне комуникације, како се звао предмет који је предавала.
Последње године радног века провела је поново као професор српског
језика у средњој школи, овога пута у Економско – трговинској и Гимназији.
И тиме је њена просветна каријера заокружена.
Осамдесетих година окушала се и у новинарским водама, радећи као
новинар у Радио Бору, у оквиру предузећа „Штампа, радио и филм“, које је
тада било у саставу РТБ-а Бор. Сарађивала је са многим гласилима ван Бора,
највише београдским, афирмишући средину у којој је живела и радила.
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Изложба “Бор – 20. век”

Bor sa^uvan od zaborava

Највећи дампер на свету

Крајем септембра белоруски “Белаз” представио је
“75710” дампер камион рекордне носивости од чак 450
тона, а да би били сигурни у
постигнуто, контактирани су
људи из Гинисове књиге рекорда.
Досадашњи највећи ка
мион белоруске фабрике је
могао да понесе 360 тона,
а машине овакве носивости производи свега пет
компанија у свету.
“Белаз 75710” тежак је 810
тона и на његовим точковима
се налазе „tubeless” Мишелин
гуме, од којих је свака тешка
осам тона. Максимална
брзина му износи 64 km/h.
За сада нису познати технички детаљи овог заиста
чудовишног камиона, али
“белаз 75306”, знатно мање
носивости од 220 тона, може
да послужи за поређење.
Овај камион покреће
мотор запремине 174.300
кубика, са 2300 KS, и резервоаром запремине 1.800 литара. Овакав резервоар је и те како потребан јер му
је потрошња 965 лит./100 km (у оперативном стању), док у месту троши 30
литара по сату.



Аутори изложбе су Андреј Филев и Лука Кнежевић Стрика, а аутори
фотографија фоторепортери листа “Колектив” РТБ-а Бор Ђуро Коловратар, Драгољуб Митић, Љубомир Марков и Бајрам Салијевић. –
После Бора изложба се сели у Крагујевац и Крушевац

БОР. - После јулске изложбе “Бор – 20. век” у галерији “Артгет” у Културном
центру у Београду, исту поставку фотографија Бора у прошлом веку могу да виде
и Борани у Народној библиотеци до 6. новембра. После тога изложба се сели у
Крагујевац, од 18. новембра, а почетком године видеће је и публика у Крушевцу.
На изложби је мањи део фотографске архиве из колекција негатива РТБ-а Бор,
приватне колекције негатива Мирослава Радуловића и приватне колекције негатива и фотографија Љубе Маркова. Аутори фотографија су Ђуро Коловратар,
Драгољуб Митић, Бајрам Салијевић и Љубомир Марков – сви фоторепортери “Колектива”, листа Рударско-топионичарског басена Бор. Изложба садржи и
фотографије из колекције негатива Француског друштва Борских рудника на ста-

(Сајт РТС-а)

Први уредници „Колектива”

Први главни и одговорни уредник „Борског колектива” била је Милева
Милентијевић. О томе како је постала уредник писала је у јубиларном
броју листа посвећеном обележавању 40 година излажења. „Рудари су без
двоумљења прихватили такмичење, знајући да од њиховог рада зависи
испуњење планова свих осталих погона. Са великим интересовањем су пратили упоредне резултате свих смена, сваке недеље, преко разгласне станице.
Убрзо смо видели да би један лист далеко успешније информисао раднике о
њиховим резултатима, имали би написане потврде о властитом раду, а истовремено би били обавештени о низу других збивања у предузећу и граду. Идеја
је остварена врло брзо. Већ првог новембра 1947. године излази први број
„Борског колектива”. Одговорни уредник, по задатку, постадох ја”.
„Лист је штампан у Зајечару. Поред пажљивог посматрања наших дневних
листова, највише су ми у овим пословима помагали графички радници својим
саветима. Дабоме, квалитет наших новина био је више него скроман, сиромашан и једноставан, али ја тога нисам била свесна у оно доба, будући да је
лист одговарао својој намени. . .” У почетку није било стално запослених новинара у уредништву. Касније, било је само три новинара и два административна радника. Милеву Милентијевић, која је уредила 33 броја листа (од 1.
новембра 1947. до 2. октобра 1948.), на том месту заменио је Никола Рачић.
На снимку из старог албума- Милева Милентијевић и Никола Рачић (седе)
у друштву са млађом генерацијом новинара „Колектива” на прослави четири
деценије излажења новина.
Ј. С.

Љубомир Марков и Бајрам Салијевић

кленим плочама од 1903. до 1945. године. Фотограф је непознат, а колекцију је сачувао и дао Завичајном одељењу борске библиотеке Љубомир Марков.
-РТБ Бор је разлог што је Бор постао град и остаје кључни утицај на идентитет и данас. Рудник је и разлог што су ове фотографије настале, јер је од
оснивања до краја 20. века у континуитету запошљавао фотографе чији је задатак био да документују живот рудника и града. Изложба је само део богате
колекције борског фото архива, насталог као ентузијастички покушај да
се сачува, каталогизује и дигитализује непроцењива историја Бора, рударског града, његових становника, пролазника и путника намерника. При одабиру фотографија били смо руковођени инстинктом да уочимо оно што мислимо да представља један град, који до тада готово да нисмо посетили – а
то су првенствено његови становници – радници и њихове породице, руководиоци, политичари и остали дошљаци, али и објекти и производни процеси који контекстуализују све активности у простор рударског града. Нашавши се пред 13 хиљада фото докумената, задатак је био и да схватимо које
фотографије представљају ритам града који дели судбину многих типских (рударских) градова на тлу прво Краљевине Југославије, потом СФР Југославије,
СРЈ и напослетку Србије. Тешко је било не осетити Бор као симбол друштава
која су настајала и нестајала у том периоду и прича коју вам причамо је и
локална и глобална – истичу аутори изложбе Андреј Филев и Лука Кнежевић
Стрика.
М. Милошевић

