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примерака • (Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.) 

БОР. – Њено краљевско височан-
ство Катарина Карађорђевић, принцеза 
од Југославије, кћерка принца Томис-
лава Карађорђевића, посетила је Бор и 
околину. Најпре је боравила у дворцу 
кнеза Александра Карађорђевића у 
Брестовачкој Бањи, посетила Лазареву 
пећину у Злоту и Кафић „Јама“ на 11. 
хоризонту борске јаме и на крају посете 
Бору разговарала са менаџментом Ру-
дарско-топионичарског басена Бор. 

-Задовољство ми је што сам 
први члан краљевске династије 
Карађорђевића који је посетио 
дворац нашег претка и мога чукун-
деде кнеза Александра. Мало сам 
знала о овом дворцу и драго ми је 
што истражујем овај део Србије. Си-
гурна сам да би туристи желели да 
посете српске бање, пећине и руднике 
– одушевљена је принцеза Катарина 
Карађорђевић посетом дворцу својих 

Принцеза Катарина Карађорђевић посетила Бор

Александар Вучић, први потпредседник Владе Србије

РТБ је носилац развоја 
овога краја и Србије

Успех је што РТБ Бор производи више ове 
него прошле године и што ће идуће произво-
дити више него ове. Држава ће и даље пома-
гати Басен јер је он носилац развоја овога 
краја и Србије. Желимо да се инвестиције 
наставе, али уложено мора да се врати кроз 

профит. Наш циљ је раст привредне активности и то морамо да 
остваримо. Осим Бора морамо да подигнемо и Мајданпек, и Пра-
хово, и Доњи Милановац, и туризам да би било више радних места 
и да се људи не би исељавали из овог краја. 

предака у Брестовачкој Бањи, Лазаревој 
пећини и Кафићу „Јама“. Као председ-
ница Туристичке организације у Лон-
дону принцеза Катарина је обећала: 
-Ово је почетак туристичке сарадње 
Лондона и Србије.

- Дошли сте у један од најлепших 
рударских градова у свету и видели 
да осим рударства и металургије 
развијамо и туризам, посебно 
индустријски туризам. Када будемо 
завршили изградњу нове топионице 
и фабрике сумпорне киселине, у ваз-
духу над Бором и околином биће пет 
пута мање загађења него што то ев-
ропске норме прописују – истакао 
је у разговору са принцезом Катари-

ном Карађорђевић генерални директор 
Басена Бор Благоје Спасковски и као 
знак да је диму у Бору и околини од-
звонило, поклонио јој је ливено звоно 
и статуу рудара, производе борских 
ливаца.

У разговору са менаџментом РТБ-а 
Бор принцеза од Југославије Катарина 
Карађорђевић је истакла да је за кратко 
време много научила о Бору и околини 
и да се нада да ће следећа посета бити 
дужа.

После дводневног боравка у Бору 
принцеза Катарина Карађорђевић по-
сетила је касноантички археолошки ло-
калитет „Феликс Ромулијана“ у Гамзи-
граду код Зајечара.

Амбасадор Републике Финске приликом посете РТБ-у изјавио:

„BOR glEDA nAPRED”

РТБ. – Иако је на почетку ман-
дата у Србији, амбасадор Финске Пека 
Орпана, као добар познавалац рударске 
индустрије, пошто је претходно радио 
у Перуу и Боливији, с нестрпљењем је 
ишчекивао долазак у Бор. То што му 
је срдачан пријем уприличен баш уочи 
божићних празника само је, како је 
рекао, потврда онога што је о РТБ-у и 
граду већ чуо.

-Бор непрестано ради, то је град 
који гледа напред, а РТБ је најбољи 
пример у Србији како рударски 

сектор треба да се развија. Зато смо 
веома задовољни што смо део тог 
процеса – рекао је четвртог јануара 
амбасадор Орпана, након разговора 
с менаџментом борске компаније и 
разгледања градилишта “нове топио-
нице”.

Причајући му о историјату града 
и о ономе што о њему говоре окрет-
нице, музејски експонати на отвореном 
и статуе најзнаменитијих људи, гене-
рални директор РТБ-а Бор Благоје Спа-
сковски је пред новинарима поновио: - 
Бор је индустријски град, град ру-
дарства, али и туризма. Град добрих 
људи, врхунских мајстора, инжењера 
и техничара. Задовољство ми је што 
је амбасадор Орпана одлучио да про-
веде викенд са нама и упозна лепоте 
Бора. Па, финске компаније су 
деценијама овде присутне. Подсетићу, 
радови у кривељској флотацији и на 
градилишту “нове топионице” пове-
рени су управо фирмама из Финске, 

“Metso Mineralsu” и “Outoteku”, а 
и флеш-смелтинг технологија, 
најзаступљенија у свету, осмишљена 
је у овој нордијској земљи. Те 
чињенице биле су добра полазна 
основа за разговоре са амбасадором о 
тешњој сарадњи у области геологије и 

Србија је земља са великим потенцијалима у рударству, а 
РТБ је најбољи пример како оно треба да се развија. Фин-
ске компаније су дуго у Бору и он нам је посебно важан, пре 
свега, због пројеката вредних 100 милиона евра које у РТБ-у 
реализују “Outotek” и “Metso Minerals”, рекао је амбасадор 
Финске Пека Орпана

истраживања, али и у преради бакра 
у нашим постројењима за потребе 
финске аутомобилске индустрије. 
Њихове фабрике су, наиме, по-
знате широм света по производњи 
специјалних машина за прераду 

бакра, па ето простора да почнемо да 
прерађујемо бакар у Србији, а не да га 
извозимо као сировину – казао је Спа-
сковски.

-Финске компаније су дуго у Бору 
и он нам је посебно важан, пре свега 
због пројеката вредних 100 милиона 
евра које у РТБ-у реализују “Outotek” 
и “Metso Minerals”. Ове компаније 
обезбеђују РТБ-у одрживе, али и еко-

лошки прихватљиве технологије. 
Сматрам да можемо продубити по-
словну сарадњу и зато ће за пар месеци 
у Бор доћи представници финског Ге-
олошког института. Жеља нам је да 
промовишемо инвестиције из Финске 

које ће бити везане за конкретне про-
изводе, али и да учврстимо сарадњу 
између институција две земље – пору-
чио је амбасадор Пека Орпана.

Опредељење Његове екселенције 
да у Бору остане не један, већ неколико 
дана, добар је знак да ће сарадња Србије 
и Бора са Финском убудуће бити тешња, 
закључио је први човек Басена. 

Г. Тончев Василић

Принцеза Катарина Карађорђевић: „Задовољство ми је што сам 
први члан краљевске династије Карађорђевића који је посетио 
дворац нашег претка кнеза Александра. – Благоје Спасковски: 

„Дошли сте у један од најлепших рударских градова у свету и виде-
ли да осим рударства развијамо и туризам“

U DvORcU SvOJIh PREDAKA

М. Милошевић

Пека Орпана

Пека Орпана и Благоје Спасковски пред новинарима на градилишту нове топионице
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Градитељи нове топионице 
напредују и по зими

На Међународни дан снега и скијања пуштена нова жичара

MOntA@A 
tE[KE 
OPREME

ТИР. – У хроници реконструкције топионице и 
изградње нове фабрике сумпорне киселине 23. јануар 
записан је као дан када је монтиран највећи комад 
опреме – кућиште електростатичког филтера тешко 
преко 80 тона - и дан када је започета монтажа дна 
саме флеш-пећи. – Овај подухват припреман је дуже 
време – каже Драган Маринковић, директор пројекта. 

- Кућиште је монтирано овде, на платоу поред гра-
дилишта, и превезено транспортерима. Поставља 
га фирма „Монтер“ из Београда, уз помоћ дизалица 
и остале механизације „ЛС Кранова“ из Руме.

Да зима није зауставила градитеље потврђује већ 
подужи списак монтиране тешке опреме. Најпре су 
постављени челични ланчасти транспортери прашине 
испод котла, а онда и панели за његову радијациону 
секцију. Уз велико ангажовање, пажњу, па и знатижељу 
самих градитеља, 20. децембра монтиран је први панел, 
следећег дана други, а потом су своје место, високо на 
челичним стубовима, заузела још два, сваки тежак по 
16 тона. Ових дана своје место заузело је и дно филтера 
тешко 55 тона, а убрзо и његово кућиште од преко 80 
тона. Ускоро почиње и монтажа делова парног сушача. 

Радови у “новој сумпорној”, такође, одлично 
одмичу и током неколико дана проведених на гради-
лишту уочили смо да се све ради према процедурама, 
да сваком већем захвату претходе детаљне провере и 
договори. Кад се подижу тешки делови, то се ради 
по тзв. лифтинг плану који одређује начин подизања, 
опрему, “захватне органе”. Притом све дизалице и 
помоћне машине морају да имају атесте јер се неда-
леко од делова подижу и корпе са људима који раде на 
висини од 20-ак метара. 

-Посебна пажња поклања се мерама безбедно-
сти и заштити здравља – истиче Маринковић. - То су 
строга правила која морају да се поштују и код нас, 
а још су израженија код овде присутних страних 
фирми. Она нам се понекад чине сувишним и бес-
мисленим, досад нисмо имали никакве инциденте 
ни теже повреде. А, видели сте да је на градилишту 

пуно дизалица, пуно људи који раде: бетонирају, 
дижу, варе, шрафе - једни другима изнад главе!

Главни извођач за локалне радове, а тиме и одго-
воран за њихов квалитет, је “Енергопројект опрема”. 
Његови подизвођачи на топионици су “Челик” и 

“Монтер” из Београда и “Миком” из Новог Сада. 
Опрему фабрике сумпорне киселине поставља АТБ 
ФОД, док је челична конструкција зграде јаке кисе-
лине посао фирме “Стилкон” из Македоније.

Текст и фото: Љубиша Алексић

БОР, ЦРНИ ВРХ. – Двадесе-
тог јануара, на Светог Јована, бројни 
заљубљеници у најпопуларнији спорт 
на снегу – скијање - упутили су се под 
пуном опремом на Црни врх да опробају 
скијашку стазу, али и нову жичару којом 
је борска планина „седлана“ готово три 
месеца. Борско јавно предузеће „Ту-
ристички центар“ организовало је 
тада, у част свечаног пуштања у рад 
нове жичаре, прво велико окупљање 
и такмичење скијаша и рекреативаца 
ове сезоне, а непосредан повод био је 

обележавање Међународног дана снега 
и скијања. Част да притисне дугме и по-
крене жичару указана је Благоју Спа-
сковском, генералном директору РТБ-а 
Бор, компаније која је добрано заслужна 
за то што је она, како се чуло, монти-
рана и постављена у рекордном року, за 
86 дана, и опремљена најсавременијом 
PLC техником, што је сврстава у 
најбезбедније жичаре у Србији.

-Нећу говорити као генерални ди-
ректор РТБ-а, овде сам онај „тен-
киста“ који је све време „вукао“ да 

жичара буде што пре готова. Хвала 
Влади Републике Србије која нам ју је 
поклонила и „Енергопројекту“ који 
је бесплатно обавио све грађевинске 
радове. Но, хвала и свим радницима 
и ентузијастима који су учестовали 
у њеном постављању и монтирању, 
багеристима који су крчили путеве. 
Обећавам да ће Бор ускоро бити 
раван познатим туристичким цен-
трима, грађани и мештани окол-
них села су то заслужили јер су годи-
нама њихова плућа била „калаисана“ 
сумпор-диоксидом. Град од следеће 
године, када буде завршена и „нова 
топионица“, више неће бити познат 
само по рударству, развијаћемо га и 
у туристичком правцу. Већ догодине, 
када буду купљени „топови“ и стазе се 
осветле, овде ће на скијање долазити 
људи из свих крајева Србије – казао је 
Спасковски. 

Жичара, као одлична зимска, али 

и летња допуна реновираном хотелу 
„Језеро“ на Борском језеру, дуга је 
1.330 метара и постављена на 14 сту-
бова (плус погонска и окретна станица). 
Двадесетог јануара превезла је око 
хиљаду скијаша, рекреативаца и оста-
лих љубитеља планине до врха Црног 
врха. Одатле су се сви они спуштали 
до подножја старом питомијом стазом 
која је била припремљена за такмичење. 
Жичара има 169 седишта и радну 
скијашку брзину од два и по метра у се-
кунди, па су они који су је пробали на 
врх планине стизали за око осам минута. 

ЈП „Туристички центар“ и његов ди-
ректор Александар Миликић поста-
рали су се да организују бесплатан ау-
тобуски превоз до скијалишта, нису 
наплаћивали ски-пас, а тога дана почела 
је да ради и школа скијања коју води 
борски Скијашки клуб.

Г. Тончев Василић 

Зорана Михајловић, министарка 
енергетике, развоја и заштите 
животне средине

Бор може да буде наше 
злато

РТБ Бор је у последњих неколико година 
показао да може да буде ефикасна и добра 
компанија, а његово функционисање управо 
показује како ће да се развија привреда 
Србије. Када Бор ради добро, када Бор иде горе, 
повећава своје резерве, улаже у нову опрему, то је знак да и привреда 
Србије полако напредује. Очекујем да ће РТБ Бор убудуће још боље 
и сигурније радити, поготово после изградње нове топионице, фа-
брике сумпорне киселине и колектора. Бор може да буде наше злато. 
Овај регион заслужује економску и еколошку безбедност. 

nA vRh cRnOg vRhA
Жичара дуга 1.330 метара, 

постављена на 14 стубова (плус 

погонска и окретна станица) 

превезла око хиљаду скијаша, 

рекреативаца и осталих 

љубитеља планине до врха 

Црног врха

Двадесет трећег јануара постављено 
кућиште електростатичког 

филтера тешко преко 80 тона и 
започета монтажа дна флеш-

пећи. - Неколико дана раније 
монтирано дно филтера 

од 55 тона, а пре њега 
су своја места заузела 

четири панела котла-
утилизатора од по 
16 тона. – Радови у 
“новој сумпорној”, 

такође, одлично 
одмичу
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Влада Републике Србије дала сагласност за додатно задужење РТБ-а Бор

ZA nOvU tOPIOnIcU 
JO[ 131,8 MIlIOnA EvRA

 РТБ. - Након прихватања извештаја 
о досадашњој реализацији Уговора о 
реконструкцији топионице и изградњи 
нове фабрике сумпорне киселине, Влада 
Републике Србије донела је закључак да 
РТБ Бор може да обезбеди средства за 
финансирање преосталих уговорних 
обавеза у износу 131.795.000 евра. Нова 
средства, како је наведено у закључку, 
РТБ ће обезбедити додатним задужењем 
или авансном продајом бакра и других 
метала из постојећих лежишта рас-
кривке у Бору и Мајданпеку. 

- Претходним закључцима Влада 
је раније донела одлуке да РТБ може 

да се задужи 170 милиона евра, па 
ће са додатним задужењем укупна 
улагања у пројекат „нова топионица“ 
бити 301.795.000 евра. Од те суме, за 
топионицу и фабрику сумпорне ки-
селине предивђено је 210.045.000 
евра, а остатак за радове у надлежно-
сти РТБ-а попут изградње флотације 
шљаке, погона за третман отпад-
них вода, енергане, пратеће инфра-
структуре, па све до такси, царина и 
осигурања - изјавио је заменик генерал-
ног директора РТБ-а за инвестиције Ми-
линко Живковић.

Влада је, како је објаснио Живковић, 
на предлог Министарства привреде 
и финансија, новим закључком прак-
тично дозволила Басену да прибави до-
датна средства неопходна за завршетак 
пројекта. Она по датој спецификацији 
износе 131.795.000 евра, а од те суме 
је 40.045.000 евра предивђено за до-
датне локалне радове који су у над-
лежности SNC Lavalina, генералног 
пројектанта и извођача. – Топионица 
се пројектује и гради парцијално, па 
је и пројекција финансија рађена на 
основу јединичних цена и количина. 
Од SNC Lavalina су, дакле, стигли нови 
пројекти и они коштају 40-ак мили-
она евра. Остатак, односно 91.750.000 
евра, намењен је за пратеће фабрике 

М. Живковић: Претходним закључцима Влада је већ одобрила 
РТБ-у задужење од 170 милиона евра, па ће са додатним укупна 
улагања у пројекат „нова топионица“ бити 301.795.000 евра. Од 
те суме, за топионицу и фабрику сумпорне киселине предивђено 
је 210.045.000 евра, а остатак за радове у надлежности РТБ-а по-
пут изградње флотације шљаке, погона за третман отпадних вода, 
енергане

које РТБ мора да изгради како би се 
доказали и показали сви параметри 
због којих се нова топионица гради 
(искоришћење бакра 98 и сумпор-ди-

оксида 98,5 процената). У све то нисмо 
могли да кренемо раније јер смо тек 
сада добили сагласност, али ћемо 
моћи да одмах, у договору са консул-

тантима и кућом која обавља надзор, 
фронтално почемо изградњу свих 

пратећих објеката – каже заменик гене-
ралног директора РТБ-а за инвестиције. 

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

 Г. Тончев Василић

Милан Бачевић, министар рударства

Окосница развоја Тимочке Крајине

Лепо је данас бити у Бору! Давно је 
била 1903. година када је овде започета 
експлоатација бакра. Од некадашње касабе 
настао је модеран и леп град, град-музеј ру-
дарства. Град који много више личи на 
средњоевропске модерне градове него на неки 
рударски центар. А он је, на срећу, и једно и 
друго. Он представља окосницу развоја Ти-
мочке Крајине, представља будућност развоја 
Србије.

RtB „DOBAR” 
PEt MIlIJARDI DInARA

Позитивно и 
за трећину боље пословање 

Басена у прошлој години

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

Највећа 
инвестиција на 

Балкану
Највећа инвестиција у Србији, па 

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

1903. године – закључује Живковић.

Милинко Живковић

Подизање делова котла за хлађење гасова

Г. Т. В.
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Подигнут најтежи део опреме за нову линију топљења

MOntIRAn PARnI 
SU[A^ [AR@E

“Бубањ” од 122 тоне, произведен у финској фабрици “Кумера”, 
постављен је на бетонску конструкцију високу 17,5 метара. – Кроз 
њега ће се пропуштати шаржа која садржи до 10 посто влаге, а из-
лазити са мање од 0,3 одсто, каква је погодна за топљење у флеш-
пећи – објашњава Драган Маринковић, директор пројекта нове то-
пионице и фабрике сумпорне киселине

Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а:
„Трчимо своју трку“
Менаџмент РТБ Бор „трчи своју трку” и не 

губи време окривљујући претходнике, нити се 
обазире на саплитања мотивисана искључиво 
личним интересима. Градимо нову топионицу, 
ревитализујемо борско и мајданпечко рудар-
ство, прозводне капацитете, континуирано од 
2010. године послујемо позитивно, откривамо 
рудна лежишта, исплаћујемо дуговања мешта-
нима околних села којима су пре више година 
отимане куће и земља. Интензивирањем по-
словне активности успели смо да не отпуштамо, већ да запошљавамо 
младе кадрове. Редовно исплаћујемо просечне нето плате од 70.000 
динара и све ово радимо уз подршку садашње Владе.

 ТИР. - Најтежи (појединачни) део 
опреме који се монтира на новој линији 
топљења, тежак 122 тоне, од првог фе-
бруара је на свом месту. Дизалица “ЛС 
Кранова” из Руме (носи 500 тона, а 
сама тежи 100 т) подигла га је на бетон-
ску конструкцију високу 17,5 метара, а 
монтери АТБ ФОД-а побринули су се 
да буде постављен онако како пројекат 
налаже. Реч је о парном сушачу кроз 
чији “бубањ” ће се пропуштати шаржа 
која садржи до 10 посто влаге, а излазиће 
из њега са мање од 0,3 одсто, каква је по-
годна за топљење у флеш-пећи. Према 
објашњењу Драгана Маринковића, 
директора пројекта нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине, сушење 
ће се одвијати тако што ће се кроз цевне 
намотаје унутар бубња који се окреће 
пропуштати водена пара. Сушач је том 
приликом нагнут према својој задњој 
страни где ће “цурити” шаржа осушена 
у контакту са цевима, док ће се пара и 
ваздух одводити, отпрашивати и испуш-
тати. 

-Сушач је направљен у 
финској фабрици “Кумера” која 
је специјализована за опрему 
намењену обојеној металургији – 
каже Маринковић.  - Пошто се ради 
о сложеној операцији превоза и 
подизања тешког терета, а истов-
ремено морају да се поштују строге 
процедуре безбедности, овај подухват 
је, као и монтажа претходне тешке 
и габаритне опреме, изведен по тзв. 
лифтинг плану (плану подизања) 
који тачно одређује врсту дизалице, 
њену носивост, место на коме ће бити 
постављена, висину “стреле”, дохват 
елемената којим се терет везује итд. 
Све има атесте и у складу је са пропи-
сима, стандардима.

У новом флеш-смелтинг процесу 
топљење ће се одвијати аутогено. То 
значи да нема додатка горива или га 
има врло мало само за корекцију тер-

мичког биланса. Топлота се добија 
оксидацијом сумпора кога има у шаржи, 
уз удувавање техничког кисеоника. 
Гасови пржења из садашње технологије 
прерађују се у фабрици сумпорне кисе-
лине, а гасови топљења, пошто се ради 
о великој количини, а малим садржајима 
S02, испуштају кроз зидани стометар-
ски димњак и основни су, и највећи, 
загађивач. 

- Нова технологија – наглашава 
Маринковић - заснована је само на 
једном процесу топљења у једној пећи 
(без пржења) и реч је о мањој коли-
чини гасова са већом концентрацијом 
S02. Сви ти гасови из флеш-пећи 

сакупљаће се и - после хлађења у 
котлу, отпрашивања у електроста-
тичком филтеру, прања и хлађења 
у скруберима - одлазиће у нову фа-
брику сумпорне киселине на пре-
раду. То значи да се ниједан гас који 

се развија у флеш-пећи и конвертору 
више неће емитовати на димњаку, 
већ ће се прерађивати у сумпорну ки-
селину. Чак неће постојати ни фи-
зичка веза између димњака и техно-
лошких јединица за конверторовање 

и топљење. На димњак ће ићи само 
пречишћени, тзв. фугитивни, слаби 
гасови са отвора за испуштање ба-
кренца, шљаке, са лонаца и из про-
цеса сушења шарже. 

Љ. Алексић

StIglA OPREMA 
IZ InDIJE

На доку праховске луке 
претоварено је преко 200 тона 
габаритних делова из Индије, 
који су преко Антверпена, Дунавом 
стигли у Србију. – Одмах следи 
монтажа и њихово повезивање 
цевоводима са већ уграђеном опремом. 

– Пословање Луке Прахово са РТБ-ом 
оживљава и кроз њу је лане прошло на 
десетине баржи са опремом и угљем

У Прахову 
претоварени 
измењивачи за 
нову „сумпорну“

Драган Маринковић, директор пројекта „нова топионица”

Љ. А.
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Регистрован Синдикат рудара Србије са седиштем у Бору

Стасали нови возачи тешких рударских возила у РБМ-у

РБМ. - За већину младића који су 
одрасли у граду под Старицом дечачки 
сан био је да у једном даху истрче уз 
десетак металних степеника који ће их 
подићи на висину око четири метра, да 
уђу у кабину, седну за волан моћних 
дампера и онда том правом грдосијом 
закрстаре рударским путевима на 

површинском копу Рудника бакра 
Мајданпек. Крајем прошле године 16 
момака добило је могућност да тај 
сан оствари јер су у конкуренцији 
десетоструко већег броја кандидата 
изабрани за посао возача тешких возила. 

-Како је мој отац читав радни век 
провео на овом радном месту, као 
возач тешких возила и пре него што 
сам започео рад, знао сам да је то 
леп посао, мада веома одговоран и 
напоран – каже Саша Стојановић.

-Возила су нова, савремена, удобна 
и погодна за рад и управљање. 
Међутим, огромна су, а ради се 
пуних осам сати, у свим временским 
приликама, па нема места опуштању 
– речи су Данијела Цанића.

-Истина, ово није физички тежак 

посао, али је напоран психички. Јер, 
велика је одговорност, а велике и 
обавезе, задаци. Међутим, уз помоћ 
старијих колега стичемо драгоцено 
искуство - додаје Саша Николић.

Његов колега Милан Србуловић, 
такође приправник, каже: - Овај посао 
био је моја велика жеља. Сада већ сви 
знамо да, осим задовољства, тражи 
и велику одговорност, подразумева 
сталну концентрацију и зато није 
лак.

С. Вукашиновић 

Видоје Адамовић, директор Рудника бакра Бор:
Циљ - већа производња, 

а мањи трошкови
Кривељским копом управљао сам непу-

них пет година. Он сада добро ради и остављам 
га у добрим рукама. Циљ ми је да повећамо 
производњу и смањимо трошкове, а приори-
тет у том послу су „Церово“ и „Јама“. Окупићу 
младе и стручне људе, другачије ћемо органи-
зовати посао и покушати да заједно, као екипа, 

„дигнемо“ производњу у свим погонима РББ-а.

nAJBOQI vElS, 
RUSIJA I IRSKA

У категорији јуниора аматера прво место 
освојио Енглез Џејмс Кејхил и стекао право 
да учествује на професионалним турнирима. 

– Репрезентација Велса најбоља у категорији 
сениора, Рускиње прве међу сениоркама, а Ирци 
у категорији ветерана. - Такмичење отворио Благоје 
Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор. – Похвале 
организаторима

У хотелу „Језеро” одржано Европско првенство у снукеру

БОР. – Синдикат рудара Србије 
са седиштем у Бору (ул. Кестенова 8а) 
и званично је регистрован – решење о 
регистрацији, које је потписао и оверио 
државни секретар у Министарству за 
рад и социјална питања, стигло је шестог 
фебруара. Ова интересна организација 
радника је пета у Србији (у истом 
рангу са Савезом самосталних син-
диката Србије, Синдикатом „Независ-
ност”, Асоцијацијом независних синди-
ката и Синдикатом „Слога”) и прва чији 
је центар ван Београда. Приступнице за 
Синдикат рудара Србије, како је рекао 
његов председник Љубиша Миљковић, 
у прва два дана пријављивања потпи-

сало је хиљаду запослених у Рударско-
топионичарском басену Бор.

- Ово доживљавам као велику 
победу басенских радника и грађана 
Бора, јер је регистрацијом овог 
синдиката у град бакра дошла 
институција републичког ранга, што 
досад нисмо имали. Захваљујући овој 
регистрацији, рудари Бора и целе 
Србије имаће представнике који ће 
за њихове интересе моћи да се залажу 
у директним преговорима са ресор-
ним министарством и Владом Ре-
публике Србије. У његовом Статуту 
пише да чланови ове организације 
могу да постану сви запослени у 

рударској индустрији Србије, што је 
више од пет хиљада радника – иста-
као је Миљковић.

Председник Синдиката рудара Ср-
бије додао је да су приступање овој 

организацији већ најавили запослени у 
руднику из Врања и Горњег Милановца, 
као и рудника Леце, па се ускоро очекује 
још већи број чланова.

Ј. Станојевић

DIREKtnO 
PREDStAvQAWE

U RUDARSKOJ flOtI nOvI „PIlOtI”

М. М.

Данијел ЦанићМилан Србуловић

Саша Николић

Саша Стојановић



Среда, 25. децембар 2013. Број 2241, страна 7 Март
Рударство ће бити основа развоја Финске и Србије

Пријатно изненађење са „Андезитског прста“

„ZAJEDnO DO nAPREtKA 
DvEJU DR@AvA”

RUDA I nA KOtI 475

РТБ. – Амбасадор Финске у Србији, 
Његова екселенција Пека Орпана 
поново је, након три месеца, био гост 
генералног директора РТБ-а Благоја 
Спасковског. Овога пута, како што је 
и договорено 4. јануара, фински ам-
басадор дошао је са представницима 
Геолошког института како би посре-
довао у разговору о успостављању 
сарадње скандинавске научно-ис-
траживачке куће и Басена у области 
геологије и истраживања. Разговорима 
са менаџментом Комбината бакра при-
суствовали су и представници Мини-
старства природних ресурса, рударства 
и просторног планирања јер ће, како је 
најавио државни секретар Томислав 
Шубарановић, за два дана (3. априла) 
у Београду бити потписан протокол о 
сарадњи геолошких завода Србије и 
Финске у области истраживања.

-Сарадњу двеју земаља, мада је и 
досад била солидна, овим чином по-
дижемо за лествицу више и то на 
иницијативу амбасадора Финске. 
Споразумом, који ћемо са Геолош-
ким инситутом ове нордијске земље 
потписати у Министарству, Србија 
добија могућност наступа на европ-
ском тржишту. Јер, Финска је чла-
ница ЕУ, а са њом ћемо имати лакши 
приступ пројектима из геологије које 
можемо да радимо не само у Србији, 
већ и у Европи – рекао је Шубарановић 
новинарима.

Не кријући задовољство што су, 
како се изразио, представници најбоље 

технологије за топљење бакра (флеш-
смелтинг) опет у Бору, генерални ди-
ректор РТБ-а Благоје Спасковски казао 
је да фински Геолошки институт долази 
ради помоћи Басену да заједно дођу 
до више концентрата и попуне капаци-
тете нове топионице у Бору. – Бизнис-
планом предвиђено је да од следеће 

године имамо 300 хиљада тона кон-
центрата. То ћемо постићи технолош-
ким побољшањима у флотацијама 
и њиховом ревитализацијом, али и 
повећањем капацитета у рудницима: 
у „Великом Кривељу“ са 8,6 милиона 
тона руде годишње на преко 11 ми-
лиона тона, дуплирањем капацитета 

„Церова“ (са 2,5 на пет милиона тона 
руде) и „Мајданпека“ (са три на шест 
милиона тона руде годишње). За више 
нема пара, односно капитала. Дакле, 
знамо да нам фали концентрат, не 
треба други да нас томе уче.

РБМ. - Ако радови буду настављени 
планираном динамиком, за четири до 
пет месеци Рудник бакра Мајданпек 
ће започети експлоатацију руде са „Ан-
дезитског прста“. Процењује се да ће 
толико времена бити потребно да би се 
стигло до коте 365, односно нивоа ма-
гистралног пута где „Андезитски прст“ 
крије своје благо. Нешто од тог блага, 
нових тридесетак хиљада тона руде, от-
кривено је половином марта на коти 475. 

Рекло би се, као добар показатељ, да ће 
се ту раскривање исплатити. 

-Ми смо опет наишли на руду ван 
границе копа. На коти 475 бушилица 

„Atlas Copco“ је завршила серију и 
требало је да је преместимо на нижу 
етажу – прича Драгиша Анђелковић, 
технички руководилац Површинског 
копа мајданпечког Рудника бакра. - 
Како смо раније наилазили на руду и 
на вишим етажама, предложио сам, у 

договору са геолозима, да у наставку 
10-15 метара у једном реду направимо 
бушотине које би показале да ли има 
руде. Дубина бушотина била је 16-17 
метара како бисмо касније могли 
да их искористимо за минирање. И 
посрећило нам се. На четвртој бушо-
тини, на 15 до 20 метара изван гра-
нице копа, била је руда. Направили 
смо серију од 30 бушотина и наишли 
на садржај и преко један одсто руде. 
До 20. марта извукли смо 27 хиљада 
тона руде, а очекујемо још пет до 10 
хиљада тона, што је око 10 одсто ме-
сечног плана на руди. 

Како је руда због које се раскрива 
„Андезитски прст“ још дубоко у не-
дрима стена, очекује се да буде скинуто 
још четири-пет етажа. 

-Оваква сочиваста рудна тела 

ћемо, верујем, налазити и на другим 
етажама, тако да овакве ситуације не 
изненађују. Појавила се оксидна руда 
бакра у којој ће, осим доброг садржаја 
бакра, бити и злата. Истина је, мало се 
теже прерађује, али вредно је напора 
– каже Гордана Макуљевић, геолог, но-
силац задатака припреме површинске 
експлоатације. 

Запослени у овој служби свакод-
невно су на терену и не дозвољавају да 
им нешто промакне јер, када је реч о 
садржају бакра, прва руда са „Андезит-
ског прста“ не само да испуњава него и 
премашује очекивања. То је добар знак 
када се има у виду чињеница да се веће 
количине руде очекују тек на 365. етажи, 
што је око нивоа јавног пута. 

С. Вукашиновић

Међутим, нисмо банкари – додао 
је Спасковски. - Држави и ресорном 
министарству се морамо захвалити 
на подршци у виду гаранција, али 
морамо у овој и следећој години да 

обезбедимо капитал како бисмо 2015. 
и 2016. попунили капацитете нове то-
пионице сопственим концентратом – 
рекао је Спасковски.

Разговоре започете у Бору са 
менаџметном РТБ-а, који ће убрзо бити 
настављени у Београду, амбасадор 
Финске Пека Орпана оценио је као веома 
важне за будућност двеју земаља. – И 
Бор, и Србија и Финска имају велики 
потенцијал у рударству. Зато нам је 
изазов да ову грану индустрије поста-
вимо као основ економског развоја 
наших држава, уз модернизацију и 

решења која се не заснивају само на 
рударству, већ и на поштовању еко-
лошких принципа – истакао је фински 
амбасадор.

Напомињући да му је ово први до-
лазак у Србију и да је импресиони-
ран чињеницом да Србија и Финска 
имају исту стратегију у рударству, ди-
ректор Геолошког института Финске 
Елијас Екдал подвукао је важност 
проналажења нових ресурса и реци-
клаже старих материјала. – Еколошки 
захтеви у свету су све строжи и јачи, а 
то је добро. Рударство мора да добије 
тзв. социјалну дозволу за рад да би 
могло даље да се развија јер данас, 
примера ради, у Финској издавање 
истражних дозвола траје четири до 
пет година. Због тога је Финска лан-

сирала „зелени програм за зелено ру-
дарство“, које је будућност. Влада је 
у њега уложила 60 милиона долара, 
и тиме је, уствари, наш Институт 
и саму државу декларисала као по-
кретачку силу за сва дешавања у 
рударској индустрији до 2030. године. 
Руководимо се начелом да је геолошко 
истраживање основа за даљи развој 
и економски напредак једне земље и 
интензвно радимо на томе да таква 
визија постане стварност - оценио је 
директор финског Геолошког института. 

Г. Тончев Василић

Са „Андезитског прста“ праве количине руде се очекују за четири до 
пет месеци. – Ово је нова непланирана количина руде за остварење 
десетине месечног плана и са богатим садржајем метала

Финска је чланица Европске уније, па ће споразумом са њеном на-
ционалном научно-истраживачком кућом Србија имати лакши 
приступ геолошким пројектима у Европи, изјавио државни се-
кретар Томислав Шубарановић. – Б. Спасковски: Сарадња са Ге-
олошким институтом Финске може бити у области заједничког 
истраживања богатијих лежишта на великим дубинама, наступа 
на „трећем“ тржишту и експлоатацији техногених сировина

Б. Тодоровић, директор Топионице и рафинације бакра:

Нова топионица – понос државе
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 рад-
ника и грађана испред профита који треба да 
оствари компанија. Ново постројење ће радити  
у складу са свим важећим еколошким зако-
нима Републике Србије, али и по најстрожим 
светским и стандардима Еропске уније у об-
ласти емисије и имисије сумпор-диоксида у 
атмосферу, као и отпадних вода у водотокове. 
Овај пројекат ће бити понос наше државе. Ми у Бору смо срећни што 
ће Србија на мапи Европе и света бити препознатљива баш по њему.
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РТБ. – Данас ћемо говорити о по-
вратку српског бакра и српског ру-
дарства у трку на међународном 
тржишту. РТБ је важна компанија 
и, ако усвоји друштвено одговорно 
пословање као један од примар-
них принципа, онда ће и остале у 
Србији следити тај пример. Однос 
који РТБ гради са вашом локал-
ном заједницом је, такође, од велике 
важности. У групи друштвено одго-
ворних компанија има пуно банака, 
финансијских институција, али не и 

рударских предузећа. Одрживи развој 
значи радити интелигентно у рудар-
ском сектору, што је тешко јер под-
разумева заштиту околине, сигур-
ност и здравље људи, просперитет ло-
калне заједнице. Тиме што ће се при-
дружити овој глобалној иницијативи, 
РТБ ће помоћи и стварању боље слике 
Србије у свету.

Ово је истакао Вилијам Инфанте, 
стални представник Уједињених нација 
у Србији, 12. априла у Клубу РТБ-а у 
Брестовачкој Бањи, на презентацији 

BASEn DOKAZAO 
DRU[tvEnU ODgOvORnOSt

Вилијам Инфанте, стални представник УН у Србији, у посети РТБ-у

ЗАЈЕЧАР. - Тимочка привреда била 
је прошле године боља од српске јер је 
једино у овом делу Републике забеле-
жен раст индустријске производње од 
5,9% и суфицит у спољнотрговинској 
размени у износу 69 милиона долара. 
За исто време у Србији је индустријска 
производња била мања 2,9 одсто него 
2011. године. Посматрано по секто-
рима, највећи раст, чак 11,8 проце-
ната, остварен је у области рударства 
и то захваљујући добром пословању 
Рударско-топионичарског басена Бор. 
Знатно мањи проценат раста (4,9%) за-
бележен је у прерађивачкој индустрији 
и производњи електричне енергије - 
констатовано је, приликом разматрања 
резултата пословања тимочке привреде 
почетком априла, на седници Управног 
одбора Регионалне привредне коморе у 
Зајечару.

Позитивна кретања забележена 
су и у спољнотрговинској размени 
јер је у борском и зајечарском реги-
ону минуле године извоз био већи од 
увоза. На страна тржишта (руско, не-
мачко, италијанско, чешко, словачко 
и румунско) пласирана је роба вред-
ности 412,6 милиона долара, па је 

прошлогодишњи извоз био 1,8 одсто 
већи од оствареног у 2011. У укуп-
ном извозу са подручја зајечарске 
коморе привреда Борског округа уче-
ствовала је са 70,3% пошто је извезла 
робу вредну 290 милиона долара, док 
су привредници из Зајечарског округа 
прошле године остварили извоз вредан 
122,7 милиона долара.

С друге стране, увоз (углав-
ном из Русије, Бугарске, Холандије, 
Белорусије, Италије) вредео је 343,6 
милиона долара и у односу на 2011. 
био је већи 2,6 одсто. Дакле, тимочка 
привреда је прошле године забележила 
суфицит у робној размени са иностран-
ством у износу 69 милиона долара што 
је, у поређењу са републичким па-
раметрима, охрабрујуће. Јер, Србија 
је прошле године забележила дефи-
цит у спољнотрговинској размени од 
5,9 милијарди долара, мањи извоз (за 
3,6%) и мањи увоз (за 4,3 одсто).

Ипак, на ове резултате привреде 
сенку баца незапосленост јер је на 
територији оба округа у радном односу 
тек нешто више од 50 хиљада људи, а 
незапослених је 27 хиљада.

Г. Тончев Василић

под насловом „Друштвено одговорно 
пословање”. Скупу, који је отворио ге-
нерални директор Рударско-топиони-
чарског басена Бор Благоје Спасков-
ски, осим менаџмента компаније при-
суствовао је и велики број басенских 
стручњака, углавном дипломираних 
инжењера рударства и металургије, еко-
номиста и правника. 

- Природно богатство није влас-
ништво само оних који раде у 
предузећу, него, пре свега, општине, 
региона, па и државе. Уколико је 
фирма друштвено одговорна, а ми 
сматрамо да то јесмо, онда се мора 
осетити бољи живот. Да не наво-

дим све примере који су се догодили 
у претходне четири године. Полако 
се приближавамо пракси светских 

компанија. Људи то морају брже схва-
тати, како бисмо и ми брже радили. 
Јер, уколико се бавимо одговорима 

на питања да ли је требало кречити 
зграде, правити фонтане, инвести-
рати у породилиште или не, губимо 
време. Дајте да то губљење времена 
претворимо у време стварања – на-
гласио је Спасковски. 

Ј. Станојевић

В. Инфанте: Тиме што ће се придружити овој глобалној иницијативи, 
РТБ ће помоћи и стварању боље слике Србије у свету. – Б. Спасков-
ски: Природно богатство није власништво само оних који раде у 
предузећу, него, пре свега, општине, а онда региона, па и државе. 
Уколико је фирма друштвено одговорна, а ми сматрамо да то јесмо, 
онда се мора осетити бољи живот

BOQI OD 
OStAtKA SRBIJE gEnERAcIJE SA 

KAMEn^I]EM U cIPElI

Охрабрујућа привредна кретања у Тимочкој Крајини

Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек:

Град и рудник заједно
Никада није било теже повући линију где 

престаје Рудник, где почиње град Мајданпек и 
обрнуто. Вековима нераскидиво везани, данас 
су ближи него икад доказујући да рудник не 
може без града, ни град без рудника. Као људи 
везани за једно и друго, међусобно се морамо 
више уважавати, толерисати, подстицати, 
јер само тако заједно, можемо напред. Не 
зна се коме је то у овом тренутку потребније, 

граду посусталом пред годинама одлаганим проблемима или Руд-
нику пред новим инвестиционим циклусом и за опстанак изузетно 
важном етапом. Нема нам друге – морамо заједно.

„Живот у тесним ципелама“ оставиo снажан утисак на Боране

Умешност Душана Ковачевића да трагедију преобрати 
у комедију и смехом приведе публику здравој памети 
најбољи је алиби зашто се салом Музичке школе у 
Бору проламао смех чак и онда када се све време имао 
онај осећај да нам нема наде. - Ако су нам већ ципеле 
тесне, да ли мора и душа да нам буде таква, уска

Проширење 
сарадње УН и РТБ-а

Стални координатор Уједињених 
нација у Србији Вилијам Инфан-
те упутио је генералном директору 
РТБ-а Благоју Спасковском писмо 
у којем је изразио очекивање да УН 
наставе и прошире сарадњу са РТБ-
ом, уз захвалност за организацију 
презентације о друштвено одговорном 
пословању коју је одржао 12. априла у 
Брестовачкој Бањи.

- Сматрам да друштвено одговор-
но пословање почиње на самом врху 
сваке организације, а чињеница да 
сте позвали велики број запослених 
да присуствују предавању јесте до-
каз Ваше личне посвећености доброј 
корпоративној друштвеној актив-
ности и жеље да сличне вредности 
и перспрективе усадите запослени-
ма у РТБ-у. Зато се надам да ће УН и 
UNDP убудуће наставити и прошири-
ти сарадњу коју смо успоставили са 
Вама, РТБ-ом и Општином Бор – ис-
тиче господин Инфанте.

Г. Т. В.

Г. Т. В.
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Реконструкција кривељске флотације ушла у четврту фазу

ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. – Уз помоћ новог крана носиво-
сти 16 тона у халу кривељске флотације 
ових дана убачено је шест метал-
них резервоара нових флотационих 
машина од сто кубика. Помоћник ди-
ректора Рудника бакра Бор за флотације 
Дарко Милићевић очекује да до краја 
априла буду монтирани мотори тих 
машина, да буду гумиране, а потом и 
повезане са млиновима, инсталацијама 
за воду и ваздух. Завршетак ових по-

слова би значио да су створени услови 
за старт линије основног флотирања 
руде са треће млинске секције. Он 
подсећа да нова линија за флотирање 
руде са првог пара млинова и комплетно 
пречишћавање већ раде, као и да је реч 
о опреми са потпуном аутоматском кон-
тролом и регулацијом процеса. По-
себно наглашава да се у реконструкцију 
флотације кренуло како би се техно-
лошко искоришћење повећало на 87 
одсто, садржај бакра у концентрату 

довео на 21 одсто, а годишњи капацитет 
прераде на 10,6 милиона тона руде.

-Већ смо обавили прва снимања и 
резултати показују да нове машине 
знатно боље раде од старих – каже 

Милићевић. - То је и логично јер, осим 
тога што су нове, и сама конструкција 
им је другачија. Међутим, прави 
ефекти добиће се тек уградњом 
комплетне аутоматске контроле и 
регулације. Она подразумева моде-
ран систем “visio froth” камера које 
ће на основу снимака пене подеша-
вати процес. То се може очекивати у 

јуну, пошто у мају предстоји још једно 
превезивање друге млинске секције са 
новом, трећом линијом хидроциклона. 
Тиме бисмо заокружили тај део посла 
и кренули у постављање аутоматике 

која ће, уз помоћ поменутих камера, 
ПСМ-уређаја за контролу финоће 
млевења и најсавременијих анали-
затора, подешавати процес пратећи 
у сваком тренутку улазни садржај 
бакра у руди, све токове њене прераде 
и “излаз”, односно концентрат који се 
добија.

Љ. Алексић

Трајча Тончић, руководилац Сектора за геологију РББ-а:

Истраживања испунила очекивања
 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 мили-
она долара. Потом смо открили “Т1” и “Т2”  
чије је откопавање почело  ове године, а реч 
је о 700.000 тона руде са просечно 1,7 одсто 
бакра. На површини је откривено и лежиште 

“Кривељски камен” са резервама од 75 ми-
лиона тона руде средњег садржаја бакра 0,26 
одсто тако да укупна вредност метала у ново-
откривеним лежиштима прелази милијарду долара, што значи да су 
истраживања у потпуности испунила очекивања.

DOBItAK 40 MIlIOnA DOlARA
Tрогодишња експлоатација рудног тела „Т“ донела Басену добар профит

У време када је почињала његова експлоатација, пре нешто мање од три године, било 
је тешко убедити јавност, па чак и неке од руководилаца у Рударско-топио ни чар ском басе-
ну Бор, да је откопавање рудног тела „Т“ и то применом нове методе, више него исплативо. 
Данас, по завршетку његове експлоатације и чистој заради од 40 милиона долара коју су 
компанији донели бакар, злато и сребро одатле, свима је јасно да је реч о, не само рудном 
телу са богатом рудом, већ и о изузтено профитабилном лежишту - каже генерални дирек-
тор РТБ-а Благоје Спасковски

USKORO JO[ JEDnA 
nOvA lInIJA

Први тестови показују да 
опрема која је већ монтирана 
даје знатно боље резулате од 
старе а они ће бити још бољи 
кад аутоматика “преузме” 
комплетан процес. – Новим 
краном лако убачене огромне 
флотационе машине, а кран 
ће бити од велике користи и 
за будуће ремонте

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

Нова механизација, све боље време 
и мотивисани људи дају наду да ће 
са кривељског копа и у наредном пе-
риоду стизати добре вести. За пети 
овогодишњи месец било је плани-
рано 900.000 тона руде, 2,175 милиона 
тона јаловине односно 3,075 милиона 
тона укупних ископина. Планиран је 
садржај бакра у руди 0,27 одсто и 2.355 
тона бакра у руди. Пет дана пре истека 
месеца, када смо разговарали са управ-
ником Копа Видојем Адамовићем, 
рудари су већ били испред плана на 
откопу руде. Дали су близу 800.000 

OtKOPAlI 930.000 
tOnA RUDE ! 

vI[E OD 4.000 tOnA AnODA

Тридесетогодишњи рекорд на кривељском копу

Мајски производни биланс металурга

тона и управник нам, имајући у виду 
дневни учинак за преостале дане 
(најмање по 30.000 тона) рече да крај 
месеца очекује са 930.000 тона! 

-То је највећа количина месечно 
откопане руде од почетка рада руд-

ника “Велики Кривељ” и како је 
средњи садржај бакра између 0,26% 
и 0,27% велики су изгледи да пре-
машимо и мајски план на бакру 
у руди, одосно да дамо 2.400 тона. 
Толико бакра у руди није отишло у 
кривељску флотацију читавих 13 
година - од јануара 1.999. године када 
су дате 2.532 тоне. По резултатима 
се види да су људи и машине добро 
радили и да није било већих застоја, 
ако изузмено првомајски празник и 
недавну провалу облака која је нагло 
сручила много воде на најниже етаже 
копа и накратко нам заробила багер 

“ПХ1”. Међутим, брзо смо испумпали 
воду и багер се вратио својим посло-
вима. До краја маја уклонићемо и 1,5 
милиона тона јаловине.

На терену смо се уверили да се 
добро напредује у Четвртом захвату. 
Нови багери су потпуно изменили тај 
североисточни део копа и у његовом 
тзв. скраћеном захвату већ су узи-
мане прве количине руде, док се у ко-
начном очекују већ на следећој етажи. 
Напредује се и у изради саобраћајнице 
источним ободом копа према југу 
што ће знатно скратити, а тиме и 
појефтинити даље одлагање јаловине. 
У мају се добро радило и на копу 
“Церово”. 

Љ. Алексић

ТИР. – У Топионицу је за 26 дана 
маја допремљено 20.159 тона кон-
центрата бакра, са 2.777 тона метала 
(највише из „Великог Кривеља” - 1.911 
тона, затим из РБМ-а - 466 тона и 
396 тона из Јаме заједно са шљаком). 
Прерађено је око 22.000 тона шарже и 
произведено 3.526 тона анодног бакра. 
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, из-
разио је очекивање да ће мајски биланс 
прећи 4.000 тона анода будући да То-
пионица располаже довољном коли-
чином шарже (4.300 тона). Погон је 
овог месеца стајао 14 сати и забележио 
високо временско искоришћење агре-
гата од 98 процената. Повремени про-
блеми због повећане емисије сумпор-
диоксида, по речима Тодоровића, реша-
вани су у складу са Акционим планом 
о смањењу аерозагађености из Топи-

онице. Занимљиво је и да су успешно 
претопљена два одливка (укупне тежине 
око 40 тона) и „враћена” у производњу 
(одливци су настали још пре шест година 

„услед лошег металуршког рада”). 
- С обзиром на то да нас очекује 

наставак реализације највећег 
еколошког пројекта у држави 
- реконструкције топионице и 
изградње нове фабрике сумпорне ки-
селине, у Топионици су предузете све 
мере заштите здравља радника. Сви 
носе заштитну опрему која је доброг 

квалитета и има је у довољним ко-
личинама. У циљу стабилног рада 
постојеће топионице (одељења 
пржења и топљења), у септембру или 
октобру планирамо ремонт мањег 
обима од највише десет дана, па се 
већ раде динамички планови и ана-
лиза свих позиција које треба сани-
рати – истакао је Тодоровић. 

Електролиза је, са 376 ћелија, дала 
2.360 тона катодног бакра (14.541 тону 
од почетка године) и очекује се да крај 
месеца дочека са око 2.900 тона, а у 

јуну стигне и до 3.400 тона. Сваког 
месеца из Електролизе у Топионицу 

„враћају” се око четири тоне „црвеног” 
метала у муљу који настаје из отпад-
них технолошких вода Електролизе. - 
За сада је пословодство ТИР-а веома 
задовољно количином враћеног муља 
и у наредном периоду наставићемо да 
побољшавамо параметре рада елек-
тровининг ћелије – нагласио је наш 
саговорник. Продукција плавог камена 
се одвијала по плану. У фабрици соли 
метала производе се сребро-јодид и сре-

бро-нитрат неопходни 
хемијској индустрији, и 
то у складу са захтевима 
тржишта. Фабрика сум-
порне киселине у мају 
је радила добро (про-
сечно искоришћење сум-
пора износило је преко 
53 одсто, а у појединим 
данима 62 процента), па 
се очекује око 10.500 тона 
монохидрата. На зали-
хама има око 9.000 тона 
киселине, а отпрема тече 
предвиђеном динамиком. 

У односу на скромних 
150 тона прошле године, 
нова ливница у Ливници 
бакра и бакарних легура 
већ је произвела 450 тона 
одливака од месинга и 
бронзе, а ФБЖ 620 тона 
дипформинг жице. 

Ранко Томовић, почасни конзул Србије у Пољској:

Пољацима интересантан „Бор“
Четврти произвођач бакра у свету, 

пољски концерн KGHM, заинтересован је 
за успостављање сарадње са Рударско-топи-
оничарским басеном Бор. Овај моћни свет-
ски произвођач је у последње две године већ 
купио четири рудника у Канади, Чилеу и 
Аљасци, али им је и „Бор“ јако интересантан. 
Политика Владе Србије би, наравно, опреде-
лила који би партнерски однос могао бити 
успостављен између KGHM-а и РТБ-а Бор.

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

За 26 дана маја топионичари дали 3.526 
тона анодног, а електролизери 2.360 
тона катодног бакра. – У Топионици 
успешно претопљена два одливка 
укупне тежине око 40 тона. - Сваког 
месеца из Електролизе у Топионицу 

„враћају” се око четири тоне „црвеног” 
метала у муљу који настаје из отпадних 
технолошких вода Електролизе

Ј. Станојевић 

Бобан Тодоровић

Временско искоришћење топионичких 
агрегата достигло 98 процената
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ZAtAJIlI PROJEKtAntI
Кашњење дозвола зауставило градњу нове топионице

РТБ. – Честитајући пословодству 
Рударско-топионичарског басена Бор на 
свему што је урадило у претходном пе-
риоду, министарка енергетике, развоја 
и заштите животне средине проф. др 
Зорана Михајловић рекла је, у разго-
вору са генералним директором борске 
компаније Благојем Спасковским 24. 
маја, да ће Влада Србије учинити аспо-
лутно све да РТБ и у наредном пери-
оду нормално функционише и да Бор на 
време добије нову топионицу. 

- План Владе и мене као мини-
стра заштите животне средине јесте 
да се овде здравије живи, а са друге 

Министарка Зорана Михајловић приликом посете РТБ-у Бор изјавила:

vlADA ]E U^InItI SvE DA BOR 
DOBIJE nOvU tOPIOnIcU nA vREME
План Владе и мене као министра заштите животне средине јесте 
да се овде здравије живи, а са друге стране и да не заборавимо оно 
што се зове напредак и привредни развој. Ово је највећи еколошки 
пројекат на Балкану, али је за Србију посебно значајан. Tу сам да 
помогнем у сваком пројекту, док ће Влада учинити апсолутно све 
да РТБ нормално функционише и да Бор на време добије нову то-
пионицу – рекла је проф. др Зорана Михајловић

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

Требало је, наиме, да прођу две и по 
године од почетка изградње „нове топио-
нице“, па да републички грађевински ин-
спектор Министарства грађевинарства 
и урбанизма, који седи у суседном 
Зајечару(!), утврди да се инвестиција у 
Рударско-топионичарском басену Бор, 
односно њени поједини делови, граде 
без грађевинске дозволе. Потписао је 
решење да се градилиште затвори и дао 
рок од два месеца да се све што је нало-
жио спроведе, уз напомену да жалба не 
одлаже извршење. Међутим, радови за 
то време нису прекинути у потпуности. 
Радило се само на позицијама за које до-
зволе постоје (осигурање и „притезање“ 
конструкције, спајање старог са новим 
постројењем).

-Остали радови су заустављени 
после таквог налога републичког ин-
спектора, то је тачно. Међутим, адми-
нистративни орган Владе Србије је 
врло брзо поништио оба решења јер 
би било потпуно бесмислено рушити, 
па поново градити, а да не помињем 
штету коју бисмо претрпели – каже ге-
нерални директор РТБ-а Благоје Спа-
сковски. – Нисам љут ни на кога 
због тога. Без обзира на то што је 
реч о државном пројекту, апсолутно 
се слажем да без документације не 
може да се ради. За разлику од свет-
ске праксе, где се најпре припреми 
цео пројекат, уз који иде комплетна 
документација, ми смо одлучили, а 
када кажем „ми“ мислим на Владу 
Републике Србије, „Мејс“ - светску 

кућу која управља пројектом - и све 
стране које учествују, да се „нова то-
пионица“ ради фазно и да се у складу 
с тим прибављају дозволе. Зашто? Па, 
једноставно због тога да она буде што 
пре готова и да ниједног тренутка, 
док трају послови, не буде угрожена 
текућа производња. Реч је о браун-

филд инвестицији, градимо нову то-
пионицу, али стара за то време не 
стоји, већ живимо од њеног рада. Зато 
је било важно, а и свим Боранима 
би то требало да буде важно, да овај 
пројекат буде што пре готов и да ко-
начно престане тровање грађана.

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

Ипак, како тврди генерални директор 
РТБ-а, застој од скоро два месеца у ра-

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

– закључује Спасковски.
Г. Тончев Василић

стране и да не заборавимо оно што 
се зове напредак и привредни развој. 
Ово је највећи еколошки пројекат 
на Балкану, али је за Србију посебно 
значајан и ја сам ту да помогнем у 
сваком пројекту – истакла је мини-
старка Михајловић.

Додала је да се зато нада да ће рок за 
изградњу нове топионице бити испош-
тован и да ће се у Бору наредне године 
говорити о здравијем и чистијем ваздуху. 
– За следећу недељу договорили смо 
састанак са менаџментом РТБ-а да 
разговарамо и о другим пројектима, 

попут фабрике за пречишћавање от-
падних вода и нове енергане, јер 
дубоко верујем да је нова топионица 
нада за читав овај крај, нарочито и 
у оном другом делу, развоју туризма 
који је овде свакако могућ. Зато ћемо 
деловати у неколико праваца јер је 
циљ да коначно о овом крају почнемо 
да говоримо као развијеном и чистом 

– подвукла је Зорана Михајловић.
Г. Тончев Василић 

Вилијам Инфанте, стални координатор УН у Србији

Бор - ренесанса српског рударства
Уверио сам се да имате одличан тим на 

челу са Благојем Спасковским. Захваљујући 
таквом раду трансформација Басена Бор 
последње три-четири године довела је до ре-
несансе рударства у Србији, што омогућава 
прилив новца и отварање нових радних места. 
Развој РТБ-а доприноси развоју града и ру-
дарства у Србији. Увели сте толико новина 
и постали једна од најуспешнијих компанија 
када је реч о друштвено одговорном и еколош-
ком пословању. Желим да и даље доприносите 
развоју Србије.

Благоје Спасковски: Одлу-
ку да највећу српску, еколош-
ку инвестицију изведемо фаз-
но, како би стара топионица 
могла да ради док се нова гра-
ди, није испратила пројектна 
документација неопходна за до-
зволе, иако је РТБ много пута 
на то упозоравао компаније 
које су добиле посао: канадски 
SNC Lavalin, фински Outotek 
и београдски Енергопројект. 
– Још увек има шанси да се 
без већих трошкова надокна-
ди скоро двомесечи застој на 
појединим деловима пројекта

У РТБ-овој хали СНЦ 
Лавалин је инсталирао 

своју технологију, 
запослено је 30 

радника и успешно 
тече израда великих 

судова од ФРП-
влакана и смоле 
за потребе нове 

топионице и фабрике 
сумпорне киселине. 

Програм фабрике 
биће проширен и на 

практичне потребе 
тржишта у окружењу

Inder Basin: 
„IZUZEtAn 
PRIMER 
SARADWE”

Зорана Михајловић

Љ. А.
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ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Пре 75 година 
на Спасовдан (те далеке 1938. овај 
празник је „пао” другог јуна) почела 
је да ради електролитичка рафинација 
бакра. На овогодишње Вазнесење 
Господње (13. јуна) електролизери су 
излили јубиларну катоду на којој пише 

„4.884.000 тона, РТБ Бор, 75 година рада 
Електролизе, 2. јули 2013.”. Слободан 
Николић, технички руководилац Елек-
тролизе, подсетио нас је на историјат 
овог погона из којег бакарна река већ 
седам и по деценија тече у свет. Прво-
битна Електролиза, капацитета 20.000 
тона катодног бакра који никада није 
достигнут, радила је све до 1952. када 
је (седмог јула) отворена нова (24.000 
тона). Ново осавремењавање десило се 
у оквиру Друге фазе (22. септембра 1969. 
свечано су пуштене у рад нова Електро-
лиза и Златара). Из Златаре је 1976. кре-
нула и продукција платине и паладијума. 
Електролиза се даље развијала тако што 
је 1981. почела производња бакра у 
праху, а 1982. и бакар-сулфата. После 
реконструкције старе електролизе 
(1988.), капацитет се „попео” на 160.000 
тона катода, да би 2004., када је настао 
Пометон-ТИР, „пао” на 130.000 тона. 
Саставни делови Електролизе су и фа-
брике соли метала и фотохемикалија 
(производи ауто-козметику и анти-
фриз), а некада је била и Фабрика за 
конфекционирање филмова. 

- Осим ситних дорада и пре-
правки, од 1988. није учињено ништа 
на плану модернизације Електро-
лизе, па је крајње време за то. Она 
би, пре свега, требало да се огледа у 

смањењу ручног рада, што би се 
решило набавком две машине – једне 
за распоређивање анода и катода, а 
друге за прање и паковање ретура. Ни 
у Златари од 1969. није било новина, 
а тамо би требало заменити доре-пећ 
неким од конвертора за претапање 
прженца и добијање доре-метала. 
Тиме би се обезбедила непрекидна 
производња племенитих метала, као 
и смањење аерозагађења које ова пећ 
изазива. Због све већих потреба за 
бакар-сулфатом и чињенице да смо 
једини произвођачи у Србији, у РЈ 

Електролиза обележила 75 година рада

Регернерацији би требало повећати 
капацитет. И у Фабрици соли треба 
заменити поједину опрему. Имамо 
доста старе опреме и проблем је што 
од произвођача не можемо да добијемо 
резервне делове, јер више нису оба-
везни да их производе. Стога смо при-

морани да импровизујемо или нађемо 
неког ко може да га направи – нагла-
сио је Николић и додао да је укупно 296 
запослених у Електролизи довољно да 
задовоље тренутно упослене капацитете 
погона.

Ј. Станојевић

Хелена Стадерт, амбасадорка Аустралије у Србији

Рударство је исплатива 
инвестиција

Веома сам задовољна што сам упознала 
РТБ Бор. Аустралија има велико искуство у 
рударству и овде сам да видим има ли места за 
сарадњу. Рударство је исплатива инвестиција 
и надам се да ће Србија ићи у том смеру, што 
отвара могућност за сарадњу наших држава.

AKROBAcIJE lAKE 
AvIJAcIJE
Неколико хиљада Борана уживало је у 
акробацијама лаких и спортских авиона, 
једрилице, у скоковима падобранаца, а они 
млађи и у компјутерској симулацији летења. – 
Србији показане могућности аеродрома у светлу 
туристичких, али и других потенцијала борске 
општине и источне Србије

Атрактиван аеро-скуп на борском аеродрому

BAKARnA 
REKA 
OD 
BlIZU 
PEt MIlIOnA tOnA

lOPOvI ZAUStAvIlI 
JAMSKI lIft

Најновија крађа у РТБ-у могла да кошта живота 
рударе и 
ученике 
на пракси 

РТБ. - Пошто су лопови пресекли 
кабл, рудари су остали неко време 
заглављени у извозној машини, а крађом 
су директно биле угрожене и пумпе за 
одводњавање рудника, па је најгори сце-
нарио, потапање Јаме, избегнут пуком 
случајношћу.

- Више није у питању класична 
крађа, нити економска штета, ово 
могу да назовем терористичким 
актом јер су директно били угрожени 
животи рудара и деце која су била на 
пракси. Реч је о добро организованим 
бандама, људима спремним на све и 
свашта, а то је проблем који морамо 
што пре да решавамо сви заједно: и 
тужилаштво, и СУП, и судство – каже 
Живорад Петровић.

Менаџмент РТБ-а Бор упутио је 
зато апел свим релевантним државним 
институцијама да се хитно регулише 
откуп секундарних сировина.

– Сви који доносе прикупљени 
метал би у том случају имали оба-
везу да се евидентирају, али и 
да одговарајућом пропратном 
документацијом (декларацијом) 
докажу порекло секундарне сировине. 
Рударско-топионичарски басен Бор 
ће зауставити куповину секундар-
них сировина без порекла, а спреман 
је и да помогне у дефинисању пред-
лога уредбе и мера којима би се ко-
начно стало на пут нелегалном и све 
раширенијем црном тржишту метала 

– каже Благоје Спасковски. Г. Т. В.
Љ. А.
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РТБ БОР. – Први потпредсед-
ник Владе Србије и министар одбране 
Александар Вучић, министарка енер-
гетике, развоја и заштите животне сре-
дине Зорана Михајловић и министар 

природних ресурса, рударства и про-
сторног планирања Милан Бачевић 
посетили су (16. јуна) Рударско-топи-

оничарски басен Бор. После разговора 
са менаџментом Басена они су обишли 
градилиште нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине и видели ливење у 
старој топионици бакра.

-Морамо мењати стање свести и 
однос према раду. То значи да одговор-
ност наших радника мора да буде иста 
као и радника иностраних фирми. Не 
сме да се деси да српска фирма напу-
сти градилиште у петак у 15 сати, а 
да нас у недељу овде, на градилишту 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине, дочекају Канађани. За мене 
је важно да људи раде, да можемо да 

се похвалимо већом индустријском 
производњом – нагласио је Алексан-
дар Вучић.

Министарка енергетике, развоја 
и заштите животне средине Зорана 
Михајловић изразила је задовољство 
што Басен Бор све боље послује и што 
се плате и остале обавезе исплаћују ре-
довно:

-Очекујем да ће РТБ Бор убудуће 
још боље и сигурније радити, поготово 
после изградње нове топионице, 
фабрике сумпорне киселине и 
колектора. Бор може да буде наше 
злато. Овај регион заслужује и 

економнску и еколошку безбедност – 
оценила је Зорана Михајловић. 

После успешних разговора 
менаџмента РТБ-а Бор са гостима из 
Владе Србије, генерални директор 
Басена Благоје Спасковски је захвалио 
што Влада даје пуну подршку развоју 
комбината бакра:

-Вицепремијер Александар Вучић 
данас је рекао да нам даје максималну 
подршку, али да морамо бити носилац 
развоја овог региона. Обећали смо 

првом потпредседнику Владе да ћемо 
урадити онако како је договорено и 
то што јевтиније може – рекао је у име 
менаџмента Басена Бор генерални ди-
ректор Благоје Спасковски.

М. Милошевић

Пуна подршка Александра Вучића развоју РТБ-а Бор

cIQ – RASt PRIvREDnE 
AKtIvnOStI

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

Пека Орпана, амбасадор Финске у Србији

Бор гледа напред
Бор непрестано ради, то је град који гледа 

напред, а РТБ је најбољи пример у Србији 
како рударски сектор треба да се развија. 
Имам јединствен осећај да овде влада спец-
ифична атмосфера. Велики број становника 
ради у Руднику и он на неки начин повезује, 
не само запослене у РТБ-у већ и све грађане. 
Много тога је урађено и постоји снажан осећај 
оријентисаности ка будућности, позитивног и 
оптимистичког размишљања. То ми се изу-
зетно допада.

Излазак из 
реструктурирања

-Очекујемо да у наредном периоду 
РТБ Бор изађе из реструктурирања. И 
на том примеру желимо да покажемо 
како Србија решава своје економске 
проблеме. Желимо да се инвестиције 
наставе, али мораће да се промени и 
наш однос према раду – рекао је Алек-
сандар Вучић. 

-Овде је од 2003. до 2006. године за 
12,5 милиона долара продато 15 до 20 
фирми које су вределе 368 милиона 
евра. Неко је опљачкао овај крај, али 
не треба да због тога прекинемо живот, 
него да радимо више, а ови што су у 
петак напустили градилиште – да ви-
димо зашто су то урадили. Могу да се 
љуте колико хоће, али мораће да раде 
озбиљније и одговорније. 

-Нисмо дошли овде да молимо, 
већ да видимо како да унапредимо 
производњу, да помогнемо пословод-
ству Басена да повећа продуктив-
ност, рентабилност и број запосле-
них. Инвестиције морају бити испла-
тиве, да гарантују профит. Не сме-
мо бацати државни новац у бунар јер 
грађани Србије вишка новца немају. 
Ако не будемо завршавали те при-
че о реструктурирању и ако све буде 
служило само за прикупљање поли-
тичких поена – онда то неће донети 
озбиљнији резултат за Србију.

Србија поуздан 
партнер

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

Александар Вучић.

Мора да се штеди
-Имамо раст производње и извоза у 

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

Мере против крађе 
бакра

-Влада Србије предузеће оштре 
мере да спречи крађу бакра из РТБ-а 
Бор. Бакар не расте на дрвету, зна се 
где се производи и купује. Дешавају се 
невероватне ствари. Имамо неколико 
откупних центара. Они који краду, 
узму ситан новац, али угрожавају 
животе других људи. Завешћемо 
ред и у тој области законским и 
подзаконским актима које ћемо веома 
брзо донети – најавио је Александар 
Вучић.
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РТБ. – У једином домаћем руднику 
бакра и злата, Рударско-топионичарском 
басену Бор, за седам месеци произве-
дено је, баш како је и планирано, 21.605 
тона катодног бакра, што је 25 одсто 
више него прошле године. Производња 
племенитих метала је, међутим, у овом 
периоду била десетак процената боља 
од плана јер је од јануара до јула дато 
преко пола тоне злата и непуне три тоне 
сребра. 

Погони Топионице и рафинације 
за седам месеци прерадили су 137.692 
тоне сувог концентрата и искључиво 
из домаћих сировина произвели 25.921 
тону анода, односно 21.605 тона катода. 
Борски металурзи су, такође, у седмо-
месечни биланс уписали и производњу 
4.838 тона дипформинг жице, 748 тона 
бакар-сулфата (плавог камена) и 54.868 
тона сумпорне киселине. У Ливници су, 
с друге стране, линија бакра, месинга, 

бронзе и ливница фазонских одливака 
укупно дале 875 тона производа.

Мајданпечки и борски рудари су 
од почетка године ископали девет и по 
милиона тона руде, што је у поређењу 
са прошлогодишњих 7,8 милиона тона 
боље за 20 одсто, а из ње је „извучено“ 
укупно 20.660 тона бакра у концентрату. 
За седам месеци са мајданпечког и бор-
ских лежишта уклоњено је и 19,2 мили-
она тона раскривке, па су укупне иско-
пине у овом периоду биле „тешке“ 28,7 
милиона тона.

Ови резултати допринели су да се 
РТБ Бор нађе на листи 15 највећих из-
возника у Србији, и то у златној сре-
дини, јер је, према подацима Управе 
царина, од јануара до јула ове године 
извезао робу вредну 73,9 милиона евра. 
Додајмо томе чињеницу да су на листи 
перјаница српских извозника РТБ Бор и 
ХИП Петрохемија - две једине и заиста 

Седмомесечна производња Рударско-топионичарског басена Бор

Завршен ремонт у Флотацији РБМ-а

 РБМ. - У Флотацији Руд-
ника бакра Мајданпек, после 
ремонта који је трајао неко-
лико месеци, 25. јула пуш-
тена је у рад десета секција 
млевења која капацитетом 160 
тона по сату омогућава пре-
раду шест милиона тона „суве 
руде“ годишње. Све радове 
вредне око милион и по долара 
извели су запослени у РБМ-у. 
Пуштање у рад десете секције 
омогућава да трећа и четврта 
секција прерађују руду са Чока 
Марина.

-Ремонт је био више него 
захтеван јер десета секција 
није радила десет година - 
истиче Бранислав Томић, ди-
ректор РБМ-а. 

-Само грађевински радови 
и неопходни делови коштали 
су око 72 милиона динара, 
ангажовање радне снаге 
око милион, за нормативни 
материјал (шипке и кугле) 
издвојили смо око 20 мили-
она, а за облоге плаштова и 
чела млина са шипкама и 
млина са куглама још око 
15 милиона динара – каже 
управница Флотације Јелена 
Ђурић.

-Ремонт је дуго припре-
ман и имали смо времена 

за уградњу одређених тех-
ничко-технолошких новина 
на опреми старој више 
деценија, за увођење мо-
ниторинга који олакшава 
рад и припреме за увођење 
аутоматизације читавог про-
цеса и компјутеризације 
погона – каже координатор 
електроодржавања Флотације 
Зоран Поповић. 

Одмах по завршетку ре-
монта десете секције радници 
Флотације РБМ-а почели су 
припреме за нови ремонт. Да 
ли ће то бити шеста или седма 
секција, знаће се ускоро. У 
овом погону упоредо раде и 
друге послове. Осим припреме 
за уградњу нових флотацијских 
машина, припрема се линија 
за млевење, флотацијску 
концентрацију и транспорт 
концентрата са Чока Марина, а 
у оквиру ње и нова линија кроз 
тунел дужине 3.150 метара од 
Флотације до Дебелог Луга. 

С. Вукашиновић

DvADESEt PEt 
ODStO vI[E BAKRA

PU[tEnA U RAD DESEtA SEKcIJA
Активирањем десете секције капацитета 160 тона по часу стварају се услови за прераду шест милиона тона „суве руде“ годишње. – У ремонт 
уложено милион и по долара. – Трећа и четврта секција на располагању за руду са Чока Марина

домаће компаније (осталих 13 су стране 
фирме), али и запажање да је међу њима 
врло мали број тзв. нето извозника, оних 
који на страно тржиште извозе робу 

произведену искључиво од домаћих си-
ровина, без увозних компоненти. 

Г. Тончев Василић

David Krzywda, економски саветник америчке амбасаде:

Чувено гостопримство
Осим пријатељства, нас везују и обострани 

интереси. Америчке компаније из области ру-
дарства су присутне у Србији и имају интерес 
да инвестирају у Србију и запошљавају српску 
радну снагу. Такође, доста знања, технологије 
и опреме за рударску индустрију Србије долази 
из Сједињених Америчких Држава. Надам се 
да ћемо бити у прилици да наставимо добре 
односе и сарадњу која, колико сам упознат, већ 

дуго постоји између града Бора, РТБ-а и америчке амбасаде у Бе-
ограду. Драго ми је да сам имао прилику да се и лично уверим у 
надалеко чувено гостопримство Благоја Спасковског. Осим што је 
менаџер, он је и прави промотер свога краја и своје земље. 

РТБ за седам месеци произвео 21.605 тона катодног бакра, преко 
пола тоне злата и непуне три тоне сребра. – У биланс борских ме-
талурга уписана и производња 4,8 хиљада тона дипформинг жице, 
750 тона плавог камена и 55 хиљада тона сумпорне киселине. – Ру-
дари Бора и Мајданпека од почетка године ископали девет и по ми-
лиона тона руде, а њеном прерадом у флотацијама добијено 20.660 
тона бакра у концентрату
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Видоје Адамовић нови директор Рудника бакра Бор

ЈАМА. – Након што је успешно 
окончана експлоатација рудног тела „Т“ 
из кога је на потпуно нов начин извађено 
219.763 тоне руде са 8.590 тона бакра, 
рудари борске Јаме су се почетком априла 
пребацили на два следећа рудна тела 
новооткривене „Т“-серије. За два месеца 
су урадили ходнике и прве коморе, а 
ових дана започели њихово осигуравање 
да би безбедно копали. И док је заштита 
кровине и бокова лежишта у рудном 
телу „Т“ била поверена бугарској фирми 

„Полимер“, овде су рудари Јаме кренули 
сами. Искуства из рудног тела „Т“ и 
упутства „Атлас Копка“, испоручиоца 
анкера, била су им довољна. Јер, циљ 
је што пре доћи до нових количина 
руде која се у Јами копа и на деветом 
хоризонту, у РТ „Брезоник“, а у току је и 
израда ходника за повратак на петнаести, 
у рудно тело „Тилва рош“.

-Док не стигне нова опрема за 
послове подграђивања, а одобрена је 
од Агенције и у току је њена набавка, 
ми смо се снашли као и много пута 
до сада - каже управник Јаме Петар 
Пожега. - Преправили смо један од 
три „бумера“ тако што смо на место 
једне од две гране за бушење уградили 
корпу из које радник поставља анкере 
и мреже, док их друга грана подиже и 
придржава. Руда из лежишта „Т1“ и 

„Т2“ даће нам простор за корак даље, 
односно да израдом ходника према 
рудном телу „Д“ истражимо простор 
око њега и РТ „Т“. Геолози верују да 
се тамо може очекивати још добре 
руде.

На 600 м под земљом кренули смо са 
младим рударским инжењером Иваном 
Ивановим који је овде пет година. 
Лифтом смо се спустили на 500 м и док 
чекамо да се спусти и војно теренско 
возило које у Јами користе за превоз 
људи и материјала, Иванов нам прича. - 
Сада смо на 15. а „Т1“ и „Т2“ су на 17. 
хоризонту. Реч је о скоро идентичним 
рудним телима која се пружају 150 до 
180 м у дужину. Висина коморе је 12 м, 
а откопавамо слојеве од по три метра 
и морамо да постављамо заштиту 

„SN“ и „свелекс“-анкерима, мрежом и 

бетоном. Анкери су дуги три метра, и 
„SN“ се причвршћују смолом, а шупљи 

KOP OStAvQAM 
U DOBRIM RUKAMA

Њ.К.В. Катарина Карађорђевић, принцеза од 
Југославије:

Бор напредује крупним 
корацима

Импресионирана сам свиме што сам 
видела и чула о Бору, његовој  околини и руд-
нику. Посебно ми је драго што Бор последњих 
година, за разлику од деведесетих, напредује 
крупним корацима. Надам се да ће осим по ру-
дарству бити препознатљив и као прелепа ту-
ристичка дестинација. Као представница ту-
ристичке организације у Лондону потрудићу се 
да тако и буде.

РББ. – Досадашњи управник копа 
„Велики Кривељ“ Видоје Адамовић 

нови је директор Рудника бакра Бор. На 
предлог генералног директора РТБ-а 

Благоја Спасковског, Управни одбор 
и Скупштина Рудника бакра Бор су, 23. 
јула, именовали Адамовића, дипломира-
ног инжењера рударства, за директора 
предузећа пошто је његов претходник, 
Живорад Петровић, поднео писану 
оставку на директорску функцију, уз 
образложење да због здравствених раз-
лога није више у могућности да је 
обавља. 

Видоје Адамовић је у Руднику 
бакра Бор од 1996. године и за то 

време прошао је пут од руководиоца 
производње на копу „Велики Кривељ“, 
преко техничког руководиоца, до управ-
ника. Управник кривељског копа постао 
је крајем 2008. године. У време његовог 
руковођења овај површински коп радио 
је из месеца у месец све боље. Недавно 
је, под његовом управом, забележен и 
историјски рекорд у откопавању руде из 
овог басенског лежишта - за месец дана 
дато је 970.000 тона!

Г.Т.В.

nAPREDUJU U RUDnIM tElIMA  „t1” I „t2”

Пошто су радовима започе-
тим у априлу „распаковали“ ова 
два лежишта са око 700.000 тона руде 
просечног садржаја 1,7 одсто бакра, да би 
даље безбедно копали, почетком јула сами су 
почели осигуравање плафона и бокова анкерима 
и мрежом преко које се наноси бетон

Са рударима борске Јаме на 600 метара под земљом

„свелекс“ помоћу воде под притиском 
од 300 бара заузимају облик бушотине. 

И заиста, у рудном телу „Т2“ 
затичемо радилиште налик на омањи 
кањон у коме с једне обале буше литице 
друге. Дејан Панкалујућ из корпе на 

„бумеру“ поставља „свелекс“-анкере уз 
шиштање воде под великим притиском. 
Ненад Симоновић подиже и придржава 
мреже другом граном моћне машине 
којом пажљиво рукује, а Зденко 
Смоловић додаје анкере. Надзорник 
Саша Стиклић пажљиво прати радове 
на ивици „кањона“ јер неки блокови су 
расклаћени експлозивом.

- У оба рудна тела ископали смо 
коморе дуге по стотинак метара. 
Овде, у рудном телу „Т2“, почели 
смо осигуравање анкерима после 
којих долази мрежа и три до пет 
сантиметара бетона. Први пут се 
срећемо са ове две врсте анкера - каже 
пословођа Мирослав Стојановић - 
али то за нас није био проблем. Људи 
из „Атлас Копка“ су нам један дан 
показали како се то ради, а сутрадан 
смо их већ сами постављали као да 
смо радили годинама. 

Дејан Панкалујић, Саша Стиклић, Ненад Симоновић и Иван Иванов Љ. Алексић
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РТБ. – У дводневној посети Рудар-
ско-топионичарском басену Бор, пово-
дом 6. августа, Дана рудара Србије и 
Дана компаније, боравили су стални ко-
ординатор Уједињених нација у Србији 
Вилијам Инфанте, амбасадорка 
Аустралије Хелена Стадерт и представ-
ници амбасада Канаде, Финске, Швед-
ске, Велике Британије и Сједињених 
Америчких Држава.

После разговора са менаџментом 
Басена високи гости првог дана по-
сетили су површински коп „Велики 
Кривељ“, Клуб „Јама“ на 11. хоризонту 
и Злотске пећине. Другог дана посете 
разгледали су градилиште нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине, као 
и ливење анода у старој топионици, и 
присуствовали пријему у Скупштини 

општине Бор и свечаној додели награда 
„Инжењер Шистек“ у Клубу РТБ-а Бор у 
Брестовачкој Бањи.

Приликом разгледања површин-
ског копа „Велики Кривељ“ делегација 
високих страних званичника израз-
ила је задовољство напретком РТБ-а 
Бор у последњих неколико година. 
Њихов домаћин, генерални директор 
Басена Благоје Спасковски, показао 
им је најновији багер који је само део 
обновљене рударске механизације у 
последње време:

-Част ми је што су наши стручњаци, 
заједно са стручњацима „Теикома“, 
монтирали најновији багер који је 
спреман за производњу. Имамо и веће 
багере од овога и искуство у монтажи 
и у раду ових машина, па очекујемо да 

Вилијам Инфанте и делегација високих страних званичника у посети РТБ-у

BOR – REnESAnSA SRPSKOg RUDARStvA

ће производња бити још боља. Драго 
ми је шти сте се одазвали позиву и 
уверили се у успех Басена и видели 
један од најлепших крајева Србије – 
истакао је Благоје Спасковски.

-Уверио сам се да имате одличан 
руководећи тим на челу са Благојем 
Спасковским. Захваљујући таквом 
раду трансформација Басена Бор у 
последње три-четири године довела је 
до ренесенсе рударства у Србији, што 
омогућава прилив новца и отварање 
нових радних места. Развој РТБ-а до-
приноси развоју града и рударства 
у Србији. Увели сте толико новина 
и постали једна од најуспешнијих 
компанија када је реч о друштвено 
одговорном и еколошком пословању. 
Желим да и даље доприносите развоју 
Србије. Захваљујем се високим зва-
ничницима који су се одазвали позиву 

и сами се уверили у успех Басена, а 
посебно се захваљујем амбасади 
Канаде, која верује у развој Србије и 
без чијег залагања не би била могућа 
изградња нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине. Срећан сам што 
на овакав начин заједно славимо Дан 
компаније и Дан рудара Србије – по-
ручио је Вилијам Инфанте, стални ко-
ординатор Уједињених нација у Србији.

-Велико ми је задовољство што смо 
упознали ову занимљиву компанију. 
Аустралија има искуство у рудар-
ству и овде сам да видим има ли 
места за сарадњу. Рударство је ис-
платива инвестиција и надам се да ће 
Србија ићи у том смеру, што отвара 
могућности за сарадњу наших држава 

- рекла је амбасадорка Аустралије 
Хелена Стадерт.

М. Милошевић 

Јозеф Дулиан, директор пољског „Нитроерга“:

Најперспективнија фирма на Балкану

РТБ Бор је, по нашој оцени, највећа и 
најперспективнија фирма на Блакану, па је 
велики изазов радити са њом. Пре годину дана 
добили смо уверавања од конзула у Катовицама 
да ће Пољска на најбољи могући начин почети 
пословање у Србији уколико оствари сарадњу 
са „Бором“ јер одатле на најефикаснији начин 
може започети експанзију на цео Балкан.

Вилијам Инфанте, стални координатор Уједињених нација у Србији: 
Трансформација Басена Бор у последње три-четири године дове-
ла је до ренесансе рударства у Србији, што омогућава прилив нов-
ца и отварање нових радних места. – Хелена Стадерт, амбасадорка 
Аустралије: Рударство је исплатива инвестиција и надам се да ће 
Србија ићи у том смеру

Уз помоћ 
нове машине 

запремине кашике 
15 кубика, вредне 3,5 

милиона евра, и још 
три хидраулична багера 

купљена пре годину-
две, у највећем басенском 

рудокопу месечно ће се 
уклањати преко два милиона 

тона јаловине

Нови багер на кривељском копу Поводом Дана рудара и Дана компаније: Граду на поклон 
концерт „Парног ваљка“

SPEKtAKl ZA SvE gEnERAcIJE
ZAMAh U 
RASKRIvAWU

Багер је млађи брат парног ваљка, а рудник прави рок-терен, па смо к’о 
свој на своме – говорили су углас чланови легендарне хрватске групе 
дивећи се кривељском копу, дамперима и багерима. Тродневни боравак 
у Бору „Парном ваљку“ остаће у живом сећању јер су, поред осталог, први 
пут сви заједно пили кафу 400 метара испод земље у јамском „кафићу“

У „Клубу Јама”

На површинском копу „Велики Кривељ”

Љ. А.
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БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Борски 
рудари прославили су свој празник и 
Дан компаније, шести август, уз два 
министра: Зорану Михајловић, мини-
старку енергетике, развоја и заштите 
животне средине, и Милана Бачевића, 
министра природних ресурса, рудар-
ства и просторног планирања. Били су 
ту и стални представник Уједињених 
нација у Србији Вилијам Инфанте, ам-
басадорка Аустралије Хелена Стадерт 
и високи дипломатски представници 
неколико амбасада великих земаља, 
представници друштвено-политичког 
живота Тимочке Крајине, пословни пар-
тнери и пријатељи компаније. 

Поводом 110 година рударења 
у Бору, а за резултате у развоју и 
унапређењу привреде, Благоју Спа-
сковском, генералном директору Рудар-
ско-топионичарског Басена, потпред-
седник Привредне коморе Србије Раша 
Ристивојевић уручио је плакету са ди-
пломом. Ристивојевић је нагласио да 
јубилеј пада у време када се РТБ уписао 
у листу најзначајнијих домаћих фирми, 

што подразумева да ће бити стожер при-
вреде Србије. Била је ово прилика и да 
четворо заслужних појединаца - Видоје 
Адамовић, Бобан Тодоровић, Јелена 
Ђурић и Мирослав Стојановић - 
добије највише басенско признање, на-
граду „Инжењер Шистек“. Министарка 
Зорана Михајловић је и дочекала прву, 
а испратила другу смену рудара борске 
Јаме сендвичима и соковима, што је дир-
нуло рударе и свакако ће дуго памтити 
овај гест. 

Поздрављајући рударским поздра-
вом „Срећно“ министре и уважене госте 
из држава које углавном носе рударске 
брендове и сарађују са РТБ-ом, Спа-
сковски се захвалио и свима који ће 
помоћи да се изграде нова постројења 
и потпуно ревитализује рударство. 
Наводећи импозантне производне ре-
зултате компаније која живи 110 година 
он је истакао: - Ових година, а наро-
чито последње, урадили смо много. 
Потпуно је обновљена механизација у 
рударству, урађена је нова флотација 
у Великом Кривељу и започињемо 

РТБ прославио Дан рудара Србије и Дан компаније

„DOgODInE U 
ZDRAvIJOJ SREDInI”

нову у Мајданпеку, нова топионица 
и фабрика сумпорне киселине биће 
готове врло брзо. Све то смо урадили 

са нова 1.063 радника примљена у 
последње четири године, са просеч-
ним примањем од 71.000 динара, као и 
великим како домаћим тако и знањем 
страних фирми које овде крајње по-
штено обављају свој посао. 

Спасковски је позвао присутне 
да посете и виде много тога новог у 
Бору и на Језеру, што говори колико је 
РТБ друштвено одговорна фирма. По-
себно се захвалио Влади Србије на 
финансијској помоћи, али не из буџета, 
већ да РТБ добије кредите које може 
вратити из својих новчаних токова.

Своју оцену да је данас лепо бити у 
Бору министар Бачевић је овако образ-
ложио: - Од некадашње касабе настао 
је модеран и леп град Бор, град–музеј 
рударства. Град који много више 

личи на средњоевропске модерне гра-
дове него на неки рударски центар. 
А он је, на срећу, и једно и друго. Он 
представља окосницу развоја Ти-
мочке Крајине, будућност развоја 
Србије, а рудари који су данас са нама 
заслужили су посебна признања. 

Поздрављајући скуп Вилијам Ин-
фанте је изразио велико задовљоство 
што са високим представницима амба-
сада присуствује скупу којим се обеле-
жава 110 година рударења у Бору и што 
је са 52.000 рудара у Србији који славе 
овај дан. РТБ Бор је пример компанијама 
како треба да послују и велика је част 
што су експерти из Канаде и осталих 
земаља које послују у Бору овде на Дан 
рудара и компаније. 

Поздрављајући рударским „Срећно“ 
рударе, њихове породице, пословне пар-
тнере и оне који воде РТБ Бор, мини-
старка Зорана Михајловић је казала: 
- Посебно ми је драго што сам овде 
и што је РТБ последњих неколико 
година показао да може да буде ефи-
касна и добра компанија. Министарка 
је дала и једно обећање: - РТБ Бор мора 

у року да заврши своју топионицу и 
ја данас обећавам да ћу да надгледам 
рад на њеној изградњи и да овде нећу 
бити шестог августа идуће године 
уколико не буде радила. То је једини 
начин да Бор и цела Крајина имају 
здраву животну средину, да нема више 
тровања, да нема више марамица ни 
заустављања производње, да свако 
дете у Бору и око Бора може нор-
мално да живи. Зато, поштовани ди-
ректоре, пословодство и сви који сте 
данас овде: Срећан вам Дан рудара, 
али са посебном обавезом за све нас да 
следеће године имамо топионицу, фа-
брику сумпорне киселине, да следеће 
године причамо о здравијој животној 
средини! 

Љ. Алексић

Димо Кирилов, директор производње у 
бугарском „Пирдопу“:

Изабрали сте најбољу 
технологију

Били смо овде пре годину и по дана и видимо 
велики напредак на пројекту. Видимо шта је 
све урађено, каква технологија је изабрана и 
честитам вам на томе. По тој технологији се 
данас производи 70 одсто бакра у свету и до-
казане је екологичности. Ваши специјалисти 
су направили прави избор и сматрамо да ће са 
новим процесом топљења и екологија у региону бити на високом 
нивоу, биће овде много чистије.

Поручила министарка екологије Зорана Михајловић, честитајући 
празник рударима, њиховим породицама и онима који воде 
компанију, наглашавајући да нова топионица мора бити заврше-
на у року. – Министар рударства Милан Бачевић: РТБ је окосница 
развоја Тимочке Крајине, будућност развоја Србије. - Благоју Спа-
сковском плакета са дипломом Привредне коморе Србије за резул-
тате у развоју и унапређењу привреде

Рудари ће дуго памтити сендвиче и сокове министарке Михајловић

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

Благоје Спасковски и Милан Бачевић поздрављају почасну чету рудара
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 РТБ. – Изградња нове топионице 
и фабрике сумпорне киселине у Бору, 
инвестиција која је у јавности с правом 
добила епитет највећи еколошки 
пројекат на Балкану, привукла је 
пажњу двеју најмоћнијих рударских 
корпорација на свету – чилеанског 

“Коделка” и америчког “Фрипорта”. 
Представници обе компаније разго-
варали су са менаџментом РТБ-а о 
евентуалном повећању капацитета новог 
металуршког агрегата са пројектованих 
80 хиљада тона бакра годишње на 100 
до 110 хиљада тона. Ако додамо овоме 
и чињеницу да је не тако давно и 
једна швајцарска компанија изразила 

спремност да започне изградњу још 
једне топионице, тик до нове борске, 
јасно је да се будћност Бора и рударства 
на овим просторима више не доводи у 
питање.

-Капацитет новог пирометалурш-
ког постројења које градимо могуће 
је повећати уколико пројектовани 
квалитет концентрата бакра са 22 
процента повећамо на 26 до 28 одсто. 
Другачије не бисмо могли јер је сва 
опрема за нову топионицу већ стигла 
у Бор. РТБ јесте заинтересован за 
проширење капацитета на овај начин, 
али би одлуку о томе морала да донесе 
Влада Србије – каже генерални дирек-

MO@E lI RtB vI[E 
OD 100 hIQADA tOnA 
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ME\U nAJvE]IM SRPSKIM 
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„Коделко“ и „Фрипорт“ меркају капацитет нове топионице у Бору

Проф. др Властимир Николић, декан 
Машинског факултета у Нишу

Импресионирани новом 
топионицом

У лично и име наставника и студената 
могу рећи да смо импресионирани оним што 
смо видели. Јасно је да ће бити повећан ка-
пацитет производње, побољшан квалитет 
бакра, а град и околина Бора знатно чистији. 

Припремамо кадрове који ће бити спремни да одговоре задацима 
који се овде сада постављају. Ово тим пре што је „лествица“ по-
дигнута доста високо, тако да ће наши будући свршени студенти 
морати да понесу знања каква ћемо има дати, али ће и читавог 
живота морати да уче. А, у Бору ће имати шта да науче. Овде је реч о 
високософистицираној опреми за коју је потребна велика стручност.

РТБ БОР. – Генерални дире-
крор Рударско-топионичарског басена 
Бор Благоје Спасковски и декан 
Грађевинског факултета у Београду про-
фесор др Душан Најдановић потписали 
су „Уговор о вршењу стручног надзора у 
складу са важећим Законом о планирању 
и изградњи Републике Србије: за-
штита уговорне позиције РТБ-а Бор, 
администрирање уговора за Пројекат 
реконструкције Топионице и доградње 
Фабрике сумпорне киселине, планирање 
и контрола реализације радова на гради-

лишту и праћење утрошка средстава за 
локалне радове и за радове који нису 
обухваћени уговором РТБ Бор Група – 
СНЦ Лавалин, а које мора извести РТБ 
Бор у својој организацији“. То значи да 
се радови убрзавају и да ће, према плану, 
изградња нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине бити завршена до 

Управа царина објавила је листу 15 највећих српских извозника за период 
јануар-јул 2013. на којој се РТБ нашао у златној средини, са извозом вред-
ним 73,9 милиона евра. Питање је, каже Спасковски, које су ту фирме стварно 
српске и заиста представљају перјанице домаћег извоза. Међу побројаних 15 је 
врло мали број тзв. нето извозника, оних који на страно тржиште извозе робу 
произведену искључиво од домаћих сировина, без увозних компоненти. Када 
би се свима њима од оствареног извоза одузела вредност увезене сировине, 
репроматеријала или делова, редослед фирми са листе највећих извозника био 
би потпуно другачији, а РТБ би био у самом врху.Убрзана изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору

тор РТБ-а Благоје Спасковски.
Американци су, према свему судећи, 

надомак коначне одлуке о отварању 
новог рудника у близини борског аеро-
дрома, па је нова топионица идеално 
место за прераду њиховог концентрата 
бакра, првенствено због транспортних 
трошкова које би неизоставно имали 
када би га возили на прераду у 400 ки-
лометара удаљени бугарски Пирдоп. 

-И Чилеанци су, такође, заинтере-
совани да део концентрата бакра, онај 
који произведу у Србији, опет у око-
лини Бора, прерађују у новој топи-
оници. Уз то, “Коделко” је спреман 
да помогне Басену и у изналажењу 
најбоље и најекономичније техно ло-

гије откопавања “Борске реке” - от-
крива Спасковски. 

- Надлежнима у “Коделку” 
доставићемо најновије геолошке по-
датке нашег најперспективнијег ле-
жишта које почиње на дубини од 
једног километра и шири се са 
повећањем дубине. Ова чилеанска 
рударска компанија тренутно усавр-
шава технологију откопавања таквих 
лежишта и она је, према њиховим 
речима, јефтинија од блок-кејвинг 
методе. Ми смо, зато, веома заинтере-
совани за сарадњу са њима у тој об-
ласти – каже генерални директор РТБ-а 
Бор.

Г. Тончев Василић 

nADZOR POvEREn gRA\EvInSKOM fAKUltEtU 
U BEOgRADU

Капацитет новог пирометалуршког постројења које градимо 
могуће је повећати уколико пројектовани квалитет концентрата 
бакра са 22 процента повећамо на 26 до 28 одсто, каже Благоје Спа-
сковски. - “Коделко” спреман да помогне Басену и у изналажењу 
најбоље и најекономичније технологије откопавања “Борске реке”

Уговор о стручном надзору 
потписали генерални директор 
Басена Благоје Спасковски и 
декан Грађевинског факулте-
та у Београду професор др Ду-
шан Најдановић. – Посао је из-
узетно сложен, а рокови крат-
ки, али изградња ће бити завр-
шена, како је и планирано, сре-
дином идуће године – обећали 
су потписници уговора

средине идуће године.
-Радови се изводе изузетно добро, 

али се усложњавају из неколико 
разлога: стара топионица ради, а 
поред ње се гради ново постројење 
и монтира нова опрема. Због таквог 
усложњавања посла и комплико-
ване координације, одлучили смо да 

ангажујемо најачу институцију у тој 
области - Грађевински факултет у Бе-
ограду, који ће преузети надзор како 
бисмо изузетно сложен посао изградње 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине завршили на време и већ 
средином идуће године, како је и пла-
нирано, добили чисто небо над Бором 
и околином – рекао је генерални дирек-
тор Басена Благоје Спасковски и на-
гласио да су рокови изградње макси-
мално скраћени јер се такви објекти у 
свету не граде за мање од пет година.

-Одазвали смо се позиву Басена 
Бор са задовољством. Посао је изу-
зетно сложен, а рокови кратки, али 
уложићемо све наше потенцијале да 
изградња буде завршена на време – 
обећао је, потписујући уговор, декан 
Грађевнског факултета у Београду про-
фесор др Душан Најдановић.

М. Милошевић
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РТБ. – Сунчаног, али прохладног 
септембарског јутра, након управо од-
ржаног састанка, вођени својим послом 
радници се размилеше по градилишту, 
где је интензивирана монтажа опреме. 
Како нам је рекао Душан Марковић, 
директор градилишта реконструкције 
топионице и изградње фабрике сум-
порне киселине, овде се свакодневно 
анализирају активности и све што се 

односи на овај велики посао. Уторак 
и среда су резервисани за састанке са 
извођачима радова на којима се решавају 
проблеми и проверава динамика рокова.

Директор градилишта није штедео 
речи хвале за људе из басенског тима 
који окупља њих 25-оро различитих 
струка. Има ту грађевинаца, машинаца, 
технолога, електричара, металурга, 
рудара. Тим је мешовитог образовања 
и реч је о искусним инжењерима са 
преко 20 година радног стажа. Њима 
је прикључено шест младих инжењера 
не само ради помоћи у реализацији 
пројекта, већ и због учења заната, јер ће 
управо они радити на новом постројењу. 
За све њих нема радног времена. Уко-
лико је потребно, остаје се до касних 
поподневних сати, а дешавало се и да 
заноће на градилишту, поготово када 
дођу екипе са стране, па се преговара и 

„састанчи”. 
- Нашем стручном тиму 

прикључују се и људи из ТИР-а, 
почев од директора предузећа, али и 
менаџмента РТБ-а на челу са генерал-

ним директором који помаже, пружа 
логистичку подршку и својим аутори-
тетом значајно доприноси решавању 
проблема. Прискачу у помоћ и они 
из других басенских предузећа, рад-
ници и директор РББ-а. Задатак да 
се добије чисто небо над Бором и да 
се пројекат заврши на време је импе-
ратив за све у Басену. За три године 
размењено је преко 40.000 е-маил-

ова, а да не говоримо колико је на-
писано решења, извештаја, стручних 
мишљења. И стручни надзор је пре-
узео свој део посла везан за контролу, 
практично, брани интересе инвести-
тора – истиче Марковић.

Наш саговорник подсећа и да неће 
бити лако испоштовати рок за завр-
шетак радова. - Ово није гринфилд 
инвестиција. Док се гради ново, 
овде се удара у зид, онде у стуб. Про-
блеме решавамо у ходу и отклањамо 
оно што је било непознаница када је 
пројекат рађен. Све се чини у циљу 
поштовања рокова и смањења трош-
кова, у чему инжењери из наше екипе 
дају велики допринос. О томе говори 
и њихово стално присуство на гра-
дилишту. Свака субота је радна и то 

RADOvI SE POnOvO 
ZAhUKtAlI

Проф. др Милорад Милованчевић, 
декан Машинског факултета у 
Београду 

Ово, просто, мора да траје
Дошли смо да видимо ово чудо које се 

дешава у Бору – чудо које може да буде 
и симбол да су у Србији нешто покреће. 
Међутим, лако је нешто пљувати, тешко је 
подржати оне који раде. Стога користим ову 
прилику да кажем инжењерима свих фела 
у Србији – радите људи, само то нам је спас. 
Када је реч о овоме што смо видели, могу да 
изнесем не професорски, већ инжењерски утисак – импресиониран 
сам храброшћу да се у овако нешто уђе и, хвала Богу, да заживи. Ово, 

просто, мора да траје.

Завршетак пројекта „нове топионице” на време – императив за све у Басену

правило важи од почетка 
пројекта. Ми не можемо 
да уведемо такву наредбу, 
али то је њихова мо-
рална обавеза. То је још 
један доказ да, као ин-
веститор, строго водимо 
рачуна о томе шта се 
ради у нашем дворишту 

– закључује Марковић. 
На градилишту смо се 

и сами уверили да су сви из 
тима подједнако окупљени 
око пројекта по областима 
које воде и да су радови 
међусобно усклађени. 
Предност смо дали 
Слађани Симић, главном 
грађевинском инжењеру 
у тиму, из два разлога – 
дама је, а и све почиње 
од грађевинских радова 
који су одавно „изашли” 
из земље. - Бетонски су 
завршени у свим обла-
стима, а остали су у об-
ласти флеш-пећи на де-
ловима армиране бетон-

ске плоче. Челична конструкција је 
већим делом монтирана. Следи завр-
шетак уградње фасадних и кровних 
панела, као и осталих грађевинско-
занатских и инсталатерских радова 
за које је делом задужен РТБ, а делом 
СНЦ Лавалин. 

Донча Стојчевски је главни ма-
шински инжењер у тиму задужен за 
машинство у делу топионице (при-
према и топљење) и третману шљаке. 
Објашњава нам да се у области си-
стема за хлађење флеш-пећи изводе 
грађевински радови за заптивање базена 
и на згради пумпне станице. Монтиран 
је резервоар за дизел-гориво, а ускоро ће 
и измењивачи топлоте, гасовод за фуги-
тивне гасове и канали за исипање ба-
кренца. На котлу су актуелни послови 

на систему за отресање прашине, а на 
електростатичком филтеру варилачки, 
као и подешавања димовода. Пројектује 
се нова варијанта за хлађење шљаке (у 
лонцима, а не у јамама). - Наша обавеза 
је да пратимо нову динамику радова и 
предузимамо мере да би се она оства-
рила. Осим тога, радимо пројекте за 
снадевање свих потрошача енерген-
тима, као и за саобраћајнице, објекте, 
возила и реконструкцију расхладног 
торња. Заиста има доста посла, и то 
врло одговорног.

Његов колега Зоран Васковић, 
такође је главни машински инжењер 
у тиму, али задужен за машинство 
у области конвертора и рафинације, 
фабрике сумпорне киселине и 
пречишћавање вода. -У области си-
стема за пречишћавање и хлађење 
гасова флеш-пећи РТБ је припремио 
терен. Одређена је траса гасовода, 
а највећи његов део већ је урађен у 
ФРП-радионици. Басен је завршио 
демонтажу старе опреме и челичне 

конструкције, као и рушење дела кон-
верторске хале. У фабрици сумпорне 
киселине обављени су сви послови 
за које смо добили грађевинску до-
зволу, а тренутно се машинска опрема 
штити од пропадања.

Извештај са градилишта „нове то-
пионице” заокружио је, у име извођача 
радова, Жељко Ребершак, пројект-
менаџер из Енергопројекта, који 
је најпре подвукао да су се од јула 
радови поново захуктали. - На гра-
дилишту топионице интензивно 
се монтира челична конструкција 
на свим објектима. Завршени су 
сви радови на противпожарној за-
штити на контролној згради која 
се увелико облаже и затвара. Мон-
тира се флеш-пећ, котао отпадне то-
плоте је у подмаклој фази. Очекујемо 
интензивирање радова и на електро-
статичком филтеру. Спремамо се за 
израду и монтажу цевовода и остале 
опреме. На оба градилишта свакод-
невно је ангажовано око 300 про-
изводних радника, као и све врсте 
механизације.

Ј. Станојевић

Д. Марковић: 
Све се чини у 
циљу поштовања 
рокова и смањења 
трошкова, у чему 
наши инжењери дају 
велики допринос. – 
Д. Стојчевски: Наша 
обавеза је да пратимо 
нову динамику радова и 
предузимамо мере да би се 
остварила. – Ж. Ребершак: На 
оба градилишта свакодневно 
је ангажовано око 300 
производних радника, као и све 
врсте механизације

Жељко Ребершак

Душан Марковић
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Четворогодишња геолошка истраживања испунила очекивања РТБ-а

ИСТРАЖНИ РАДОВИ. – Са циљем 
да пронађе нова лежишта са већим 
садржајем бакра у односу на она која 
се сада откопавају, као и да обезбеди 
довољно концентрата за нову топио-
ницу чији се завршетак планира наредне 
године, РТБ је 2009. године започео и 
обимна геолошка истраживања. Досад 
је уложено око пет милиона евра у ку-
повину модерних бушилица и остале 
опреме. Почетком ове године стигле су 

две најмоћније машине које је РТБ икад 
имао, америчке марке “Boart Longyear 
LF230” које могу у дубину до 2,8 км. 
Пре две године купљена је снажна буши-
лица „Mustang F13”, која је сада такође 
у Мајданпеку, а 2009. машина “LM 90” 
за истраживања у Јами. Трајча Тончић, 
руководилац Сектора за геологију Руд-
ника бакра Бор, задовољан је постигну-
тим, а верује и у боље налазе.

-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.

Пошто су завршили истраживања на 
Кривељском камену, геолози су се спу-

стили у долину Ујове 
реке и ту буше пету 
бушотину. Трећа од 
њих најдубља је у 
историји басенских 
истрага, пошто је до-
сегла дубину од 1.630 
метара и набушила 
орудњење распона 
835 м са 0,24 одсто 
бакра. И остале бу-
шотине су наишле на 
руду, с тим што је чет-
врта требало да иде до 
1.800 м, али је појава 
(топле) воде омела 
план, па су потражили 
нову локацију, високо 
горе на падини Чоке 
чурули где смо их за-
текли. Једном старом 
бушилицом из 70-их 
година истражују и 
Бигар поток, северои-
сточно од Церова.

-На овом простору 
око Кривељског ка-
мена радимо већ 
две године, а нас-
тавићемо и на редних 
– најављује Тончић. – Избу шили смо 
53 бушотине укупне дужине око 25 
километара. Поменута најдубља је 

показала највећи орудњени интервал, 
али садржај бакра је на дубини од 
500 м, што тренутно не омогућава 
економичну експлоатацију те руде, па 
ће околне бушотине показати садржаје 
бакра и економичност откопавања, 
површинског или подземног.

Ове јесени је поново почело ис-
тражно бушење у Јами и наредне 
две године истраживаће се околина 
рудних тела “Т”, “Т1” и “Т2” где се 
одмах наишло на економски вредне 
концентрације бакра. Друга зона у Јами 
је околина рудног тела “Д”, а трећа за-
падно од лежишта “Борска река” и за 
обе је потребна израда истражних ход-
ника. У завршној фази је и процедура 
добијања истражног права за околину 
Књажевца, простор Минићево – Ново 
Корито од 100 квадратних километара, 
који је перспективан за проналажење 
руде бакра, злата, олова, цинка и угља, а 
очекује се и одобрење надлежног мини-
старства за ново истражно поље јужно 
од борске флотације. 

Љ. Алексић

Он је у четири нова лежишта - три у Јами, једно на Кривељском ка-
мену – 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 

MEtAl vREDAn 
MIlIJARDU DOlARA

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних 
синдиката Србије:

Све похвале
Када се само сетим периода од пре пар 

година када су РТБ продавали и како је у то 
доба изгледао град,  питам се да ли је уопште 
могуће да се све то овде дешавало.  Бор је, 
захваљујући људима са знањем, ентузијазмом 
и добром енергијом, успео да покаже и докаже 
да велике компаније у Србији могу да функ-
ционишу, да добро раде и стварају добит, а да 
уз то и запослени имају пристојну плату. Зато 
упућујем све похвале првенствено пословод-

ству, али и синдикатима и локалној самоуправи, као и људима из 
власти који су схватили да „Бор“ може да иде у добром правцу.

Нови багер на копу „Церово“

BR@E DO 
BOgAtIJE 
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“

Трајча Тончић

Пета бушотина у долини Ујове реке

Грумење руде из борске јаме

Љ. А.
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Благоје Спасковски на градилишту поручио:

РТБ. – Након петнаестоднев-
ног одсуства због повреде (прелом 
скочног зглоба), генерални дирек-
тор РТБ-а Благоје Спасковски је, 
право са београдске Војно-медицинске 
академије, 22. октобра, дошао на гра-
дилиште нове топионице да лично про-
вери како напредују радови у оквиру 
најсложенијег еколошког пројекта у 
Србији. На штакама, али видно рас-

положен, разгледао је оба градилишта 
и након тога се обратио новинарима. 

- Морам признати да се, тек пошто се 
човек мало удаљи одавде, може при-
метити да је пројекат “нове топио-

нице” добрано одмакао у изградњи. 
Генерално сам задовољан оним што 
је у мом одсуству урађено на оба гра-
дилишта, али би и сви други тре-
бало да буду задовољни јер смо за 
све ово време, уз помоћ појединих 
људи из Владе Србије, успели 
да “заокружимо” финансирање 
пројекта. А, ако је финансирање 
решено и ако је екипа која овде 

ради, “Енергопројект” и његови 
подизвођачи, спремна да поштује ди-
намику, убеђен сам да ћемо нову то-
пионицу завршити следеће године. 
Док сам лежао у Београду – додао 

„ZAvR[I]EMO nOvU tOPIOnIcU 
SlEDE]E gODInE”

је – размишљао сам и анализирао 
темпо радова, а о томе сам разгова-
рао и са генералним менаџером SNC 
Lavalina Индером Басином, који ме 
је посетио у болници. Басин, који 

је учествовао у изградњи 40 топио-
ница широм света, тада ми је рекао: 

”Никада у досадашњој пракси нисам 
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-

пионицу истог капацитета у Казах-
стану, изграђену пре три године, где 
је пројектовање трајало годину дана, 
а изградња 40 месеци. Дакле, нова то-
пионица у Касинку грађена је укупно 
52 месеца. Е, уколико одбијемо време 
самог почетка изградње новог пиро-
металуршког постројења у Бору и 
пет месеци застоја због недостатка 
поједине документације, али и оправ-
даног кашњења у пројектовању (јер 
је изузетно тешко уклапати ново са 
старим), ми ћемо, тврдим, нову топи-
оницу завршити за 40 месеци – казао је 
Спасковски новинарима.

Г. Тончев Василић

Раша Ристивојевић, потпредседник Привредне коморе 
Србије

Стожер привреде Србије

Јубилеј који РТБ ове године обележава 
– 110 година рада – пада у време када се ова 
компанија уписала у листу најзначајнијих 
домаћих фирми што значи да ће бити стожер 
привреде Србије. А, РТБ Бор Група увек је 
била узор по успешној пословној политици. 
Привредна комора Србије је упозната са 
пословањем РТБ-а Бор, па му је ове године до-
делила награду за успешан рад.

U BORU POnOvO RO\EnA KUltnA PREDStAvA 
„SvEtI gEORgIJE UBIvA A@DAhU”

Поновно рођење култне позоришне представе, која више од 13 година није играна, десило се 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. Т. В
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Синдикати Басена Бор о сарадњи са Владом Србије

Рудник бакра Мајданпек стабилизује производњу

БОР. - Синдикати Рударско-топио-
ничарског басена Бор нису задовољни 
сарадњом са Владом Републике Србије и 
Министарством привреде, поготово што 
су се појавили проблеми у реализацији 
најважнијих пројеката - реконструкције 
топионице и изградње фабрике сум-
порне киселине у Бору. Истовремено, 
истичу да ће Басен морати да заврши 
започете пројекте са или без помоћи 
државе, али и констатују да би прелазни 
период по изласку из реструктурирања 
био много лакши уз гаранције Владе Ре-
публике Србије.

-РТБ Бор ће завршити нову топи-
оницу, са или без подршке Владе Ре-
публике Србије, чак и ако морамо 
сами да се одричемо физички и 
финансијски, јер знамо шта она 
значи за РТБ и нашу децу и унучиће. 

Сматрамо да политику и привреду 
и економију треба раздвојити. У Бе-
ограду се разговара о политици, а 
у Бору можемо да говоримо само о 
економији и привреди - каже Љубиша 
Миљковић, председник Синдиката 
рудара Србије.

- Када смо већ добили гаранцију 
Владе за један део кредита за 
изградњу топионице и фабрике сум-
порне киселине, не видим разлог да 
то не наставимо и у 2014. години. У 
буџету Републике Србије мора да се 
пронађу средства за РТБ Бор, морамо 
да завршимо нову топионицу без 
обзира на сва политичка дешавања, 
јер то је неопходно за опстанак и овог 
краја и Србије - наглашава Драган 
Алексић, председник ЈСО РТБ-а Бор.  
-Чули смо да поново почиње прича 

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
за 26 дана новембра октобарска 
производња надмашена је за око 830 
тона и остварена рекордна производња 
бакра у концентрату у последњих десе-
так година са изгледима да се на крају 
месеца дође до око хиљаду тона. На 
Површинском копу дато је 1,3 милиона 

тона укупних ископина и, упркос не-
знатно мањем учинку на руди од плана, 
остварена је веома добра производња 
захваљујући повољном садржају бакра 
у руди. За испуњење месечног плана 
недостајало је само више раскривке.   

- Резултатима новембарске прои-
з водње можемо бити задовољни, јер 

POlItIKA U BEOgRADU  
PRIvREDA U BORU

SvE BlI@E 
„BORSKOJ REcI”

vE]A PRODUKtIvnOSt 
I U[tEDE

Ненад Јездић, глумац:

Рудари, као и глумци, 
воле свој посао

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 поздрав и схва-
тио значење поздрава „Срећно“. Осетио 
сам колико је рударство изазов и колико је, 
као и уметност, на неки начин то пут у не-

познато. Мислим да рудари, као и ми глумци, воле свој посао.

о приватизацији РТБ-а Бор. Ми 
не можемо да заборавимо да је 15 
предузећа која су пословала у оквиру 
РТБ-а Бор приватизовано, да је за све 
то узето 300 милиона долара, а Ком-
бинат бакра је добио само 12 мили-
она. Велики број радника је изгубио 
посао. Таква грешка не би смела да 

се понови - рекао је Јадран Поповић, 
председник Синдикалне организације 
ТИР-а.

-Наговештај да Влада Србије раз-
матра могућност продаје РТБ-а Бор је 
дискутабилна и за нас неприхватљива 
на већ виђени начин због лошег иску-

ства са 15 приватизованих фирми из 
састава РТБ-а које одавно не раде и 
чији су радници на улици без сред-
става за живот. Влада Србије мора 
све да учини да започете инвестиције 
у Басену завршимо у 2014. години. То 
је приоритет јер ће нова технологија 
донети веће искоришћење и профит 

компанији и брже враћање кредита – 
истиче Драган Јанкуцић, председник 
Синдиката “Независност” ТИР-а.

О приватизацији највећег српског 
произвођача бакра не би смело ни да 
се размишља – сагласни су синдикалци 
Басена Бор.

је остварење на руди  95 одсто. То се 
одразило на резултате у Флотацији 
где очекујемо око хиљаду тона бакра у 
концентрату са повећаним садржајем 
злата и сребра тако да ће резултати 
у овом месецу бити бољи него што 
су били у октобру - каже Бранислав 
Томић, директор РБМ-а, подсећајући 
да се у октобру првих 10-так дана 
није радило пуним капацитетом због 
измештања дробилице и Фазе 2. -  
Подбачај на јаловини је последица 
малог броја ангажованих камиона. 
Упркос недостатку резервних делова, 
оспособљавамо још два-три камиона 
за рад на јаловини и надамо се да ћемо 
испунити план.              

-Уз редовну производњу, која има 
приоритет, упоредо смо  радили  на 
акордима. Наставили смо послове 
на побољшањима дуж целе линије 
производње, активирали згушњивач 
број два, интензивирали радове на 
брани Превој, започели  ремонт у 

једном делу филтраже  - каже управ-
ница Флотације Јелена Ђурић. Управ-
ник Површинског копа Драгиша 
Анђелковић додаје  да је у новембру из-
мештен „Марион 8” и биће  ангажован 
за рад на туцанику, на Ц станици, што 
ће  омогућити да се побољшају рудар-
ски путеви и припреме механизација и 
опрема за рад у зимским условима.

-Наредне године очекују нас још 
већи изазови, јер нам актуелно ради-
лиште пружа сигурност само у наред-
них шест до осам месеци. За то време 
треба раскрити „Андезитски прст” 
(прво Праурију, а онда и Плумбарију), 
обезбедити руду за даљи рад на 
јужном делу Северног ревира, завр-
шити Транспортни систем 1, оспосо-
бити систем одводњавања, изместити 
далековод, наћи решење за маги-
стрални пут – истиче директор Рудника 
бакра Мајданпек Бранислав Томић.

С. Вукашиновић

М. Милошевић

REKORD DEcEnIJE

Љ. Миљковић: Нова 
утоварна механизација је 
неопходна јер улазимо у нову 
инвестицију која подразумева 
спајање 17. и 19. хоризонта и 
приближавање највећем рудном телу 

„Борска река“

Још један утоваривач 
за борску јаму

Нови камиони ефективно ће радити 20 сати у све три смене. 
- Транспорт ТИР-а годишње превезе више од милион тона 
шљаке и 125 хиљада тона концентрата бакра. – Идуће године 
још четири нова камиона

Нови камиони за превоз концентрата бакра

М. М.М. М.
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РТБ отворио врата Пољацима за пословање на Балкану

БЕОГРАД. – Челни људи РТБ-а Бор 
и пољског „Нитроерга“, Благоје Спа-
сковски и Јозеф Дулиан, потписали су 
(25. новембра) у Београду писмо намере 
о сарадњи у области набавке експлозив-
них материјала, минерских средстава и 
пумпаних експлозива, а тим чином, како 
се чуло, званично је означен почетак 
пословања Пољске у овом делу Европе. 

-РТБ је, по нашој оцени, највећа и 
најперспективнија фирма на Балкану, 
па је велики изазов радити са њом – 
рекао је генерални директор пољског 

„Нитроерга“, компаније која послује у 
саставу концерна КГХМ. - Пре годину 
дана добили смо уверавања од кон-
зула у Катовицама да ће Пољска 
на најбољи могући начин почети 
пословање у Србији уколико 
оствари сарадњу са „Бором“ јер 
одатле најефикасније може започети 
експанзију на цео Балкан. Документ 
који смо потписали са РТБ-ом отвара 
врата и за покретање производње у 
Србији, па овим путем потврђујем да 
ћемо следеће године у Бољевцу изгра-

дити фабрику експлозива у коју ћемо 
за почетак уложити не мање од четири 
милиона евра и упослити 50 људи. 
Планирамо да се одатле, уз помоћ 
наших српских колега, повежемо са 

тржиштем на Косову, у Македонији, 
Црној Гори и Албанији, и у некој 
каснијој фази запослимо у Бољевцу 
до 100 људи – изјавио је Дулиан.

-Посао са пољском компанијом 
РТБ-у доноси сигурност у снабдевању 

експлозивом, а Бољевцу нова радна 
места и зато ми је посебно драго што 
ће фабрика бити отворена баш тамо. 
Бољевац је центар великих нала-

зишта висококвалитетног угља јер су 
у околини Влашко Поље, Ртањ, Соко 
Бања, Аврамица, Боговина, па је 
идеја била да се фабрика нађе у сре-
дини свих налазишта – и бакарне руде 
и угља - казао је Благоје Спасковски.

Пољски „Нитроерг“ ће, према 
речима првог човека ове компаније, 
захваљујући сарадњи са Басеном који 
годишње троши око девет хиљада 
тона експлозива, у Србији увести 
најмодерније технологије које се односе 
на овај материјал. – РТБ од нас тражи 
висок квалитет, а ми то можемо 
да испунимо. Уговор о снабдевању 
потписаћемо у јануару следеће године, 
а онда имамо рок осам месеци да при-
премимо све што је неопходно за 
покретање производње експлозива у 
Бољевцу – истакао је Дулиан. 

Пољска је у тзв. инвестициону 
мисију у Србији дошла предвођена 
војводом Шљонским Зигмундом Лу-
кашчеком и конзулом Републике Србије 
у Катовицама Ранком Томовићем. При-
вредну делегацију чинило је 18 еминент-
них пољских компанија које послују у 
области рударства, а билатералне разго-
воре водио је државни секретар Мини-
старства енергетике, развоја и заштите 
животне средине Дејан Поповић.

Г. Тончев Василић 

BASEnU KvAlItEtAn 
EKSPlOZIv, BOQEvcU 

nOvA fABRIKA

Представници “Аурубиса”, највећег произвођача бакра у Европи, посетили РТБ

РТБ. - Били смо овде пре годину 
и по дана и видимо велики напре-
дак на пројекту. Видимо шта је све 
урађено, каква технологија је иза-
брана и честитам вам на томе. По тој 
технологији се данас производи готово 
70 одсто бакра у свету и доказане је 
екологичности. Ваши специјалисти 
су направили прави избор и сматрамо 
да ће са новим процесом топљења и 
екологија у региону бити на високом 
нивоу, биће овде много чистије!

Овим речима је Димо Кирилов, 
директор производње у топионици 

„Пирдоп”, која послује у саставу немачког 
„Аурубиса”, највећег произвођача бакра 
у Европи, 14. новембра оценио напредак 
на пројекту нове борске топионице и фа-
брике сумпорне киселине чија изградња 

улази у завршницу. Образалажући циљ 
посете стручњака “Пирдопа”, једног од 
16 погона “Аурубиса” у којима се про-
изведе милион тона катодног бакра 
годишње, генерални директор Рудар-
ско-топионичарског басена Бор Благоје 
Спасковски казао је новинарима:

- Господа су дошла на наш позив 
да виде како напредује пројекат 
флеш-смелтинг топионице и нове фа-
брике сумпорне киселине, да оцене 
какви су нам кадровски потенцијали, 
као и где нам могу помоћи да бисмо 
што пре, и што безболније, започели 
производњу. Посебно ми је драго 
што су се брзо одазвали и што ће нас 
Боране, који освајамо најмодернију 
финску технологију, помоћи, савето-
вати људи из топионице чији је капа-

цитет прераде милион тона концен-
трата годишње!

Гости из „Аурубиса”, компаније која 
поседује неколико топионица и руд-
ника, велики центар за рециклажу и 
један је од највећих произвођача племе-
нитих метала у Европи, пре разговора у 
генералној дирекцији РТБ-а, разгледали 
су погоне Топионице и рафинације и оба 

градилишта у пратњи директора ТИР-а 
Бобана Тодоровића, директора пројекта 
Драгана Маринковића и управника То-
пионице Саше Радуловића. Наредног 
дана су басенским инжењерима у Клубу 
РТБ-а (Б. Бања) представили топионицу 
и рафинацију у Пирдопу и своја иску-
ства са флеш-смелтинг технологијом.

Љ. Алексић

„IZABRAlI StE nAJBOQU 
tEhnOlOgIJU”

Душан Ковачевић, драмски писац

Можемо кад хоћемо
И да у овој земљи није баш све тако 

црно, да има наде, сведочи прича о опо-
равку Бора, града који је народ у коло-
нама напуштао. Захваљујући младим, 
стручним људима, предвођеним великим 
ентузијазмом и пословним човеком, госпо-
дином Благојем Спасковским, Бор је данас 
један од уређенијих градова у Србији, са за-
видном перспективом. До пре три-четири године трагедија, а данас 
нада. Значи, можемо кад хоћемо.

РТБ је највећа и најперспективнија фирма на Балкану, па је ве-
лики изазов радити са њом, а документ који смо потписали отва-
ра нам могућност за покретање производње у Србији. Због тога 
потврђујем да ћемо следеће године у Бољевцу изградити фабри-
ку експлозива у коју ћемо, за почетак, уложити не мање од чети-
ри милиона евра и упослити 50 људи, рекао генерални директор 

„Нитроерга“ Јозеф Дулиан. – Б. Спасковски: Посао са пољском 
компанијом РТБ-у доноси сигурност у снабдевању експлозивом, а 
Бољевцу нова радна места и зато ми је посебно драго што ће фабри-
ка бити отворена баш тамо

Честитам вашим специјалистима на избору економски и еколош-
ки доказане технологије топљења по којој се производи 70 одсто 
светског бакра – изјавио је Димо Кирилов, директор производње у 
бугарској топионици “Пирдоп” из састава немачке компаније која 
годишње произведи милион тона бакра. – Благоје Спасковски: По-
звали смо “Аурубис” да видимо где може да нам помогне како бис-
мо сутра брзо отпочели производњу у новим погонима

Димо Кирилов и Благоје Спасковски

Басенски инжењери на презентацији „Пирдопа” у Б. Бањи
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Представници Машинског факултета из Београда посетили градилиште „нове топионице”

РТБ. – Проф. др Милорад 
Милованчевић, декан Машинског фа-
култета Универзитета у Београду, пред-
водио је изабрану поставу профе-
сора и четрдесетак студената са пет од 
укупно 22 одсека ове високошколске 
институције који су, четвртог децембра, 
посетили РТБ Бор. Притом је посебно 
нагласио да је реч о пет одсека који би, 
са својим студентима и запосленима, и те 
како могли да помогну овом великом на-
ционалном пројекту. Њихови домаћини 
тог дана били су Бобан Тодоровић, ди-
ректор ТИР-а, и Драган Маринковић, 
директор Пројекта реконструкције то-
пионице и изградње нове фабрике сум-
порне киселине.

- Наша компанија, као и досад, 
наставља успешну сарадњу са свим 
високошколским установама у земљи 
и иностранству. Желимо да нова 
постројења обиђу сви потенцијални 

кандидати који би овде могли да 
раде. Осим упознавања и стицања 
праве слике шта значи изводити 
пројекат оваквог облика и димензија, 
посета, такође, служи да будући ди-
пломци стекну неопходна знања која 
ће им касније користити - поручио је 
Тодоровић. 

Са његовим мишљењем сложио 
се и Горан Вукаловић, студент друге 
године мастер-студија, који је ову 
посету оценио као веома значајну. – 
Добро је што можемо да видимо 
нешто што се не догађа код нас, ко-
начно неки добар пројекат и за људе у 
Бору. Његовом реализацијом смањује 
се аерозагађење у граду, а повећава се 
економска ефикасност целе фирме. И 
Милена Смиљанић, студент Одсека 
термотехнике, сматра да овакве посете 
пружају практичну могућност високош-
колцима да виде како ради постројење 

у коме би евентуално могли да се за-
после у скоријој будућности. - Значај 
овог пројекта боље знају људи који 
раде на њему од нас који смо инфор-

мисани из медија. А, чула сам да је 
реч о великом еколошком пројекту.

Ј. Станојевић

РТБ. – Највећа инвестиција у 
Србији, коју гради Влада Републике 
Србије са менаџментом РТБ-а Бор, 
привукла је Машински факултет 
из Ниша – један од бољих у Србији, 
управо због квалитета и резултата 

које су постигли решавајући ствари 
које су биле на прекретници. На наш 
позив, они су се укључивали и својим 
саветима, стручни анализама и смер-
ницама помагали да то буде урађено 
како треба. Реч је о изузетно скупим 

спојевима и деловима процеса и сва 
ова господа професори и студенти 
дали су посебан допринос развоју 
Басена. Данас су дошли да виде нешто 
што је чудо Србије - да у време кризе 
почнемо изградњу нове топионице и 

фабрике сумпорне киселине, ослобо-
димо борско небо сумпор-диоксида и 
доведемо га у стање какво је било пре 
отварања рудника. 

Ово је поручио Благоје Спасков-
ски, генерални директор РТБ-а Бор, на 
пријему који је 13. новембра уприли-
чио за представнике Машинског фа-
култета из Ниша: декана др Власти-
мира Николића, професоре Гради-
мира Илића и Дејана Митровића, као 
и петоро студената. Декан Николић се 
захвалио руководству Басена на позиву 
да посете комбинат бакра у овој фази 
када се овде доста гради. Представнике 
ове високошколске институције из Ниша 
најпре је примио Бобан Тодоровић, ди-
ректор ТИР-а, заједно са својим заме-
ником за производњу и развој Влади-
миром Јаношевићем и директором 
Пројекта реконструкције топионице и 
изградње нове фабрике сумпорне кисе-
лине Драганом Маринковићем.

И нишки високошколци које 
смо питали за утиске нису крили 
одушевљење. Сви су били једнодушни 
у оцени да је посета испунила њихова 
очекивања - Људи из РТБ-а су нам 
објаснили колико је ово значајан 
пројекат, посебно за екологију, јер се 
смањује аерозагађење у Бору – рекао је 
Иван Ђорђевић, студент друге године 
мастер-студија. И његова колегиница 
Марија Ђорђевић, студент прве године 
мастер-студија, понела је прегршт пози-
тивних утисака: - Видели смо одлична 
практична решења и нашим колегама 
можемо да пренесемо нова искуства. 

Ј. Станојевић 

gRADIlI[tE - PRAKtI^nA OBUKAБранимир Брстина, глумац:

Уметничком пругом Београд-Бор
Желео бих и волео, као што смо некада сви 

знали за пругу Београд – Бар, да се догоди и 
културна или уметничка пруга Београд – Бор 
и да сва наша уметничка дешавања или све 
уметничке радионице, од ликовних, преко 
примењених до позоришних у којима и сам 
учествујем, направе сталну комуникацију са 
овим градом који, као и наш домаћин Благоје 
Спасковски, показује жељу да се такав један 
напредак оствари.

Басен наставља успешну сарадњу са свим високошколским устано-
вама у земљи и иностранству. – Б. Тодоровић: Осим упознавања и 
стицања праве слике шта значи изводити пројекат оваквог облика и 
димензија, посета, такође, служи да студенти стекну неопходна знања 
која ће им користити у будућем раду

„DO[lI DA vIDE ^UDO SRBIJE”
Б. Спасковски: Чудо је да у време кризе почнемо изградњу нове топионице и фабрике сумпорне киселине и ослободимо борско небо сумпор-
диоксида. – В. Николић: И у наредном периоду ћемо сарађивати са Басеном, јер су досадашња искуства веома позитивна

Басен је за заинтересоване житеље града бакра организовао и две посете градилишту нове 
топионице – 12. и 30. октобра. Седамдесетак Борана свих узраста, почев од пензионера - 
некадашњих радника комбината бакра до најмлађих основаца током прве и скоро стотинак 
током друге посете дошло је да се на лицу места увери како „расте” највећи еколошки пројекат 
на Балкану, али и у Европи. 

Борани у новој 
топионици

Ј. С.
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Бор је културна метропола
Част нам је што смо премијеру 

обновљеног комада „Свети Георгије убива 
аждаху“ играли у Бору. То је још један 
доказ да је метропола тамо где сте ви, одно-
сно да се налази у нашим душама и срцима, 
а не у географији. Бор је данас културна 

метропола.

РТБ. – Једини домаћи произвођач 
бакра у Србији, Рударско-топиони-
чарски басен Бор, пословао је ове 
године у нешто неповољнијем при-
вредном амбијенту него минуле, пре 
свега због пада цене бакра, злата и 
сребра. Тона „црвеног“ метала је, 
примера ради, ове године у просеку 
коштала 600 долара мање, злато је 
забележило пад од просечних осам 
хиљада долара по килограму, док 
се за килограм сребра, у односу на 

2012., плаћало 300 долара мање. 
Додају ли се негативним трендо-
вима на светском тржишту и обимна 
улагања у ревитализацију рудничких 
и металуршких постројења, па и не-
ликвидност пословних партнера на 
домаћем тржишту, процењена добит 
из текућег пословања сама по себи је 
успех којим се мало које предузеће у 
Србији може похвалити.

-РТБ Бор ће према прелими-
нарним прогнозама и ову, чет-
врту годину заредом, завршити са 
око 11 милиона долара добити из 
текућег пословања – каже ексклу-
зивно за „Колектив“ генерални ди-

ректор Басена Благоје Спасковски. 
– Када говорим о пословним ре-
зултатима морам да нагласим да 
су годину на измаку у РТБ-у обе-
лежиле инвестиције. У пројекат 
нове топионице, реконструкцију 
кривељске флотације, рудар-
ске машине за копове и „Јаму“ и 
флотациону опрему за „Церово“ 
уложили смо више од 37 мили-
она евра, од чега су непуних 28 
милиона сопствена средства. 

Комерцијалној и Банци Интеса, 
као и Фонду за развој, такође 
ове године, вратили смо укупно 
14 милиона евра, а реч је о сред-
ствима узетим претходних година, 
са каматама. Укупно смо ове 
године приходовали 26 милијарди 
и 904 милиона динара, док су нам 
расходи 25,9 милијарди. Дакле, 
процењени пословни резултат 
који ће РТБ Бор остварити у 2013-
ој износиће 925.759.000 динара.

Спасковски, даље, каже да су 
прогнозирани пословни резул-
тати повољнији од оних који су 
предвиђени планом за 2013. јер 

ће, примера ради, Рудник бакра 
Мајданпек остварити плус од 700 
хиљада долара, иако му је на по-
четку године прогнозиран губи-
так од 15 милиона долара. ТИР ће, 
уместо планираног губитка од око 
80 хиљада долара, бити у плусу 170 
хиљада америчких новчаница, а цела 
РТБ Бор Група биће у плусу 11 ми-
лиона долара, уместо 8,9 милиона.

- И сви производни показатељи, 
такође, говоре да је ова година 
успешнија од минуле. Остварено 
је укупно 50,7 милиона тона иско-
пина, од чега је 33.9 милиона тона 

јаловина, што је „појело“ више 
наших пара. На другој страни, 
прерадом 16,8 милиона тона руде 
добијено је 36.000 тона катодног 
бакра, 1.154 килограма злата и 5,8 
тона сребра, па су апсолутно све 
ставке боље од прошлогодишњих. 
Дато је и више бакра, и више злата, 
и више сребра! – каже Спасковски.

Да би се у целини сагледала 
садашња позиција и производни ре-
зултати РТБ-а, подсећа генерални 
директор, мора се имати у виду да су 
лежишта у Бору и Мајданпеку 2008. 
године затечена као потпуно затво-
рена. – Упоредо са оживљавањем 
свих рудника – наглашава он – 
РТБ од 2010. године послује по-
зитивно. Ревитализујемо рудар-
ство, мењамо израубовану рудар-
ску опрему и стару металуршку 
технологију, склањамо јаловину 
која је дуго била занемаривана. 
Ако је стање деценијама било 

лоше оно се не може стабилизо-
вати „преко ноћи“ у свим сег-
ментима пословања. Потребно је 
три, четири, па и пет година да 
се бољитак на свим пољима види 
голим оком, али ми смо на добром 
путу да то и остваримо.

 Г. Тончев Василић

РТБ Бор позитивно послује четврту годину заредом

DOBIt JEDAnAESt 
MIlIOnA DOlARA
Иако је за инвестиције у 2013. издвојио више од 37 милиона евра, 
од чега непуних 28 милиона из сопствених средстава, РТБ ће, према 
прелиминарним прогнозама, и ову годину завршити са око 11 ми-
лиона долара добити из текућег пословања. - Б. Спасковски: Отко-
пано је укупно 16,8 милиона тона руде, а њеном прерадом добијено 
36.000 тона катодног бакра, 1.154 килограма злата и 5,8 тона сре-
бра. Сви производни показатељи говоре да је 2013. успешнија од 
минуле године, упркос бројним негативним трендовима на свет-
ском тржишту

Влада Србије именовала председника Управног одбора РТБ-а

DOKtOR BORIS DRAgOvI] 
nA ^ElU BASEnA

РТБ. – Влада Републике Србије је решењем 
о именовању представника друштвеног капитала 
изван предузећа у Управни одбор РТБ-а Бор ов-
ластила доктора ICT безбедности из Београда 
Бориса Драговића да обавља функцију председ-
ника Управног одбора борске компаније. 

Решење о именовању доктора Драговића, 
иначе шефа кабинета министра финансија Лазара 
Крстића, донето је 11. децембра. У Управном 
одбору Басена од тада је и проф. др Драгутин 
Драгојевић из Београда, и то уместо досадашњег 
члана Миодрага Димитријевића. 

-Одговорна држава поставља одговорне људе на одговорна места у ве-
ликим компанијама. РТБ Бор је у неколико наврата тражио од прет-
ходне власти да именује човека који ће председавати Управним одбо-
ром компаније, али је увек остајао без одговора. Коначно, са актуелном 
влашћу, добијамо праве људе на правима местима и то захваљујући оном 
делу владе задуженом за пуњење републичког буџета – кратко је прокомен-
тарисао генерални директор Басена Благоје Спасковски. 

Функцију председника Управног одбора РТБ-а Бор је, иначе, до 2010. 
године обављао Иван Грбин, који је са те дужности разрешен због сукоба 
интереса.

Г.Т.В. 

Ове године дато је више и бакра, и злата, и сребра

Благоје Спасковски

Откопано је 50,7 милиона тона руде и јаловине



Среда, 25. децембар 2013. Број 2241, страна 26Децембар
Бојан Бабић, новинар листа „Наше новине“:

Моћан је и велики РТБ
РТБ је заиста импозантан и на мене је 

оставио невероватан утисак моћи и вредно-
сти. Мислим да је то право благо ове земље. С 
друге стране, када је о самом Бору реч, морам 
да признам да делује развијеније, уређеније и 
лепше него што смо ми са севера досад  мис-
лили на основу неких прича. Била су довољна 
два дана боравка у Бору, па да се стереотипи и 
све предрасуде о овом граду поруше. Мислим 
да је ово крај који има потенцијал и надам се 
да ће то и држава препознати и помоћи макси-
мално његов развој.

Хотел “Језеро” на Борском језеру међу шест најпосећенијих у Србији

Увођење HACCP система за безбедност хране у басенске објекте

StAlnI gOSt 
nAJBOQA REKlAMA

БОР. – По оцени туристичких рад-
ника у Србији ова година је једна од из-
узетно лоших за туризам. Од 128 хиљада 
лежајева у српским хотелима било је 
попуњено 13 процената. Чак и у таквим 
условима хотел „Језеро“ на Борском 
језеру имао је 20 хиљада ноћења и са 
36 одсто попуњености капацитета ушао 
је у групу шест најпосећенијих хотела 
у Србији.

Овако изузетне пословне резултате 
(само у мају остварене су три хиљаде 
ноћења) хотел “Језеро” остварио је без 
много улагања у рекламу. Због специ-
фичне локације, разноврсне туристичке 
понуде и богатог забавног садржаја, у 
хотелу су боравили туристи из Србије 
(највише из Војводине), Бугарске, 
Италије и осталих земаља у окружењу. 
Велика посећеност остварена је и 

организовањем близу 70 семинара и ску-
пова попут Европског првенства у сну-
керу и радничких спортских игара, али и 
успешном промоцијом на Сајму туризма 
у Београду, када је штанд хотела посе-
тило више од хиљаду потенцијалних 
гостију.

-Најбоља реклама је стални гост, а 
нама се наши гости редовно враћају. 
Има и оних који нас годишње посете и 
седам-осам пута. За одржавање семи-
нара, на пример, исти учесници долазе 
нам и идуће године, па су капаци-
тети за семинаре попуњени од марта 
до маја. Више од 70 одсто гостију на 
дочеку прошле Нове године већ је ре-
зервисало место за дочек нове 2014. 
године, па је тродневни пакет-аранж-
ман (просечно 150 евра по особи) рас-
продат месец дана пре дочека – истиче 

управница хотела “Језеро” Данијела 
Николић.

Колико је овај крај привлачан, по-
готово туристима из равничарске 
Војводине, говори и ова прича:

-Наш редован гост је породица са 
седморо деце из Новог Сада. Долазе 
нам сваке године,  обилазе околину 
и распитују се код мештана да купе 
плац и ту изграде кућу – прича заме-
ник управника хотела “Језеро” Милица 
Миловановић.

Посета хотелу „Језеро“ је, према 
оцени менаџмента, више него 
задовољавајућа, а ниво и квалитет 
услуга у једном од најлепших објеката 
у источној Србији подигнут је на високи 
ниво. Гостима су на располагању услуге 
којих углавном нема у другим хотелима: 
слана соба, затворени базен, теретана, 
сауна, куглана, сала за билијар и снукер, 
терени за фудбал и кошарку. Хотел је за 
наредну летњу сезону добио и плутајуће 
базене на Борском језеру – специфичан 

објекат какав у Европи и свету још није 
изграђен.

-Наш хотел је релативно нов на 
тржишту, а туристи су презасићени 
старом понудом на Копаонику, Злати-
бору, Тари… Осим што смо нови и на 
специфичном месту, наше предности 
су идеална надморска висина, чиста 
вода Борског језера, близина Црног 
врха као скијалишта, Дубашнице као 
ловишта, Злотских пећина као тури-
стичке атракције, Брестовачке Бање 
као лечилишта… - набраја Данијела 
Николић туристичке лепоте и предно-
сти овога краја.

Када би сви ови туристички 
потенцијали Бора и околине били 
обједињени као јединствена туристичка 
понуда, резултати би били још бољи. 
Али, то није посао хотела. О томе се у 
Бору дуго прича и време је да се оствари.

М. Милошевић

РТБ. – По једна мала неусаглашеност 
у сваком објекту, које дају могућност 
доделе сертификата уз достављање 

доказа о њиховом отклањању у 
одређеном временском периоду (три 
месеца) – резултати су оцењивања 

испуњења захтева стандарда HACCP 
у хотелу „Језеро” на Борском језеру и 

„Клубу РТБ” у Брестовачкој Бањи које 
су 17. децембра обавили  стручњаци 
домаће сертификационе куће „Глобал 
серт” Ивана Средојевић Божовић и 
Бобан Здравковић. - Оцењивачки 
тим је дао препоруку комисији за 
сертификацију, која доноси коначну 
одлуку, да за ова два објекта изда сер-
тификат испуњености у складу са зах-
тевима Codex Alimentariusa – рекао је 
Здравковић.  

Басен Бор је почетком јула одлучио 
да у ове две пословне јединице, које се 

баве угоститељским услугама, уведе 
систем за безбедност хране – HACCP. 
– Помажемо им да испуне захтеве 
који се пред њих постављају када је 
реч о квалитету услуга, друштвеној 
одговорности и процедури за 
категоризацију објеката. Захваљујући 
HACCP-у, у претходна четири месеца 
успели смо да смањимо непотребне 
трошкове у хотелу „Језеро” за преко 
400.000 динара, што речито говори о 
исплативости увођења овог система – 
каже Славиша Буђелан, координатор 
за надзор рада HACCP-а.

Ј. Станојевић

Хотел “Језеро” ове године је имао 20 хиљада ноћења. – Са 36 одсто 
попуњености смештајних капацитета, што је скоро троструко више 
од просека осталих хотела, борски хотел је међу шест најпосећенијих 
хотела у Србији. – У 2014. години очекује се близу 40 хиљада ноћења

SERtIfIKAtI ZA „JEZERO” 
I „KlUB RtB”
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Александар Саша Вељковић, 

новинар:

Бор и околина плене 
лепотом

САТ годинама патролира Србијом и ми-
лионском аудиторијуму РТС-а сваке сед-
мице, у оквиру рубрике „Викенд путовање“ 
представља по један град који би обавезно 
требало посетити. У Бор нас доводе при-
родне лепоте његове околине, вест о обновљеном хотелу „Језеро“, 
скијалиште на Црном врху, али и занимљивости попут јамског 
„кафића“, па желимо да га гледаоцима представимо као туристичку 

дестинацију и место где могу да проведу интересантан викенд.

ЈАМА. – Екипа емисије „У ходу“ 
Радио телевизије Србије ватрено рудар-
ско крштење доживела је међу рударима 
прве смене у јами Рудника бакра Бор. 
Најпре у јамском лифту, па ходајући и 
возећи се „специјалним“ рударским ка-
мионом ходницима, ускопима и ниско-
пима - снимала је и у разговору са ру-
дарима сазнала како живе и раде на 600 
метара испод земље. Импресије о томе 
видеће гледаоци медијског јавног сер-
виса Србије, а аутори емисије „У ходу“ 
по изласку на површину земље имали су 
само једну импресију:

-Свака вам част, рудари!

Страхопоштовање новинара и 
сниматеља који се први пут сусрећу са 
јамом и рударима видело се у њиховим 
очима одмах по уласку у лифт који их је 
одвео на 17. хоризонт, а прва вожња от-
вореним камионом јамским ходницима 
до радилишта показала им је део ризика 
рударског посла. Шаљиво охрабрење 
упутио им је возач камиона, пословођа 
инвестиција Живорад Љубисављевић:

-Камион сам иде, ја му само 
припомажем. Видевши неверицу 
у њиховим очима, Љубисављевић 
наставља: - Све што се ради, 
изискује ризик, али човек се сроди 

са послом и онда је све лакше.
-У руднику увек има ризика, али 

уз шалу, рад и искуство старих рудара 
млади се брзо навикну. Рударски 
посао не бих мењао. Навикли смо 
на овај простор и сва дешавања под 
земљом – охрабрио је новинаре искусни 
рудар Градимир Војиновић, копач па-
лилац, који 23 године ради у јами.

Највећи утисак на екипу емисије 
„У ходу“ оставила је монументалност 

рудног тела „Т“. Висока куполаста „дво-
рана“ одушевила их је акустиком, ру-
дарским и „грађевинским“ подухва-
том и објашњењем техничког руководи-
оца „Јаме“ Ивана Иванова колико ово 
рудно тело, због високог садржаја бакра 
у руди, значи за пословање Рударско-то-
пионичарског басена Бор. На питање но-
винара „Може ли од рударске плате да се 
живи?“ – Иванов одговара: - Може, али 
радимо на томе да буде још боље.

После неколико сати проведених у 
снимању и разговору са рударима 600 
метара испод земље, новинарска екипа 
се, са својим рударима-водичима, ос-
вежила кафом и соком у питомијем ру-
дарском амбијенту – у Клубу „Јама“ на 
400 метара под земљом. Излазак лифтом 
на површину био је много опуштенији 
него силазак и први сусрет са јамским 
ходницима. Уредница емисије „У ходу“ 
Јелена Светличић тек на изласку из 
лифта је признала:

-Свака вам част, рудари! Видела 
сам и храброст, и ентузијазам, и добро 
расположење и уз вас сам се ослобо-
дила клаустрофобије (страха од затво-
реног простора).

На шаљив коментар рудара да је 
вожња јамским лифтом тако удобна и 
нежна јер њиме рукује жена, уредница 
је пожелела да упозна и жену рудара. 
За командним пултом извозне машине 
била је Славица Јовић која командује 
и малим и великим јамским лифтом.

-И ја сам хтела да будем новинар, 
али није ми жао што сам постала 
рудар – поверила се Славица Јелени 
објашњавајући јој како рукује лифтом. 
– Овако сам дочекивала неколико 
нових година, а и 2014. ћу дочекати на 
радном месту. Биће то ноћ скоро као 
и свака друга – само веселија и мало 
одговорнија – смеје се Славица Јовић.

Растанак новинара и рудара после 
успешно обављеног посла завршен је 
обостраним поздравом „Срећно“!

Текст и фото: Милољуб Милошевић 

Како је екипа емисије „У ходу“ РТС-а „ходала“ борском јамом
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Највећи утисак на екипу емисије „У ходу“ оставила је монумен-
талност рудног тела „Т“. – Рудар Г. Војиновић: „–Навикли смо на 
овај простор и сва дешавања под земљом“. - Новинар Ј. Светличић: 
„Свака вам част, рудари! Видела сам и храброст, и ентузијазам, и до-
бро расположење и уз вас сам се ослободила клаустрофобије (стра-
ха од затвореног простора)
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Почетком 1906. го дине завршена је из градња првих топионичких 
постројења (топљење руде дотад се одвијало на отвореном простору). Прво 
су пуштене у рад две шахтне ватер-жакетне пећи, а 1909. већ је постојало пет 
таквих система и неопходан број конвертора. Бржи развој производње није 
могао да се замисли без одговарајућег транспорта. Превоз материјала, опреме 
и произведеног бакра обављао се воловским колима преко Вражогрнца  до 
пруге Зајечар-Радујевац, а одатле даље Дунавом.

Нарочито је било проблема у обезбеђењу репроматеријала за рад топи-
оничких агрегата, посебно кокса. Французи су о саобраћајним проблемима 
почели да размишљају још првог дана од како су дошли у Бор. Готово једина 
могућност била је изградња пруге до Метовнице кроз коју је већ пролазила 
уска пруга Бољевац-Зајечар.

На снимку из старог албума – сточна запрега била је главно транспортно 
средство у првим данима рада топионице.

Ј. С. 

Сточна запрега - главно 
превозно средство

„Морски див” плови на ветар 

Од настанка парне машине почетком 19. века једрењаци су отишли у 
историју, међутим норвешка фабрика „Laides“ изумела је револуционарни 
погон, готово потпуно природан, који враћа ветар у  „игру“, пише Дејли мејл.

Наиме, огроман те-
рет њак, назван „Винд-
скип“ покреће снага 
ветра. Има огроман 
труп, што није случајно 
јер треба да прикупља 
огромне количине ваз-
духа. Уз савршену кон-
тролу овај брод плови, 
уз минималну помоћ 
мотора са унутрашњим 
сагоревањем. 

Погон је једноставан, али пре свега логичан. Мотори на течни плин ко-
ристили би се приликом испловљавања и упловљавања. И, наравно, када „не 
дува“.

Навигација би стално пратила метеоролошке параметре, како би се про-
нашао идеалан ветар. Иако је већина техничких детаља и даље тајна, Норве-
жани су регистровали патент. Они већ чекају прве купце. Најпре ће се прода-
вати релативно мали теретњаци, а када овладају техником закорачиће у свет 
супербродова.

 (Сајт РТС-а)

Решење у наредном броју

ВОДОРАВНО: 1. Узајамно обећање момка и девојке да ће ступити у брак, 
7. Брод за превоз преко воде, 14. Заједно са 17. водоравно и 22. усправно: Праз-
нична порука Редакције, 15. Списак планета, 16. Једињења киселина и база, 17. 
Види 14. водоравно, 19. Разред, 20. Бродске саонице, 21. Горњи део мушког одела, 
22. Глас гуске, 23. Симбол сребра, 24. Горњи део женског костима, 26. Планина 
у Македонији, 28. Кајакашки клуб (скр.), 30. Ужичанин, 31. Најздравије пиће, 32. 
Омладински кошаркашки клуб (скр.)35. Врста папагаја, 37. Славни италијански 
фудбалер, Паоло, 38. Занатлија који прави ужад, 39. Старац седе браде и бркова 
– дели новогодишње поклоне, 41. Збирка песама Иве Андрића, 43. Непрофесио-
налци, 44. Град у Поморављу.

УСПРАВНО: 1. Веће савеза самосталних синдиката (скр.), 2. Име америчког 
глумца Флина, 3. Примопредајник радиоелектричних таласа, 4. Кретати се, кора-
чати, 5. Друштво народа (скр.), 6. Јужно воће, 7. Терен, земљиште (мн.), 8. Ауто-
ознака за Рашку, 9. Главни град Турске, 10. Новогодишња искићена млада јела, 
11. Грчко слово, 12. Благајна, 13. Отисак, 15. Противваздушна одбрана (скр.), 18. 
Стара мера за тежину, 21. Танка кора (мн.), 22. Види 14. водоравно, 25. Течност у 
коју је унет ваздух, 26. Црна птица певачица, 27. Хришћански празник посвећен 
рођењу Исуса Христа, 28. Део купатила, 29. Слатки надев за колаче, 31. Желез-
ничка композиција, 33. Врста јаког индијског зачина, 34. Врста цвета, љиљан, 36. 
Речно острво, 37. Италијанска телевизија, 38. Врста глине, 40. Робне резерве (скр.), 
42. Симбол ербијума.
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РБМ. - Себастијан Стојковић, фарбар-бравар у машинској радионци РБМ-а, 
Мајданпечанима је познат као аутор више мурала у граду, али и бројних уља на 
платну, слика малишана, грбова спортских клубова и препознатљивих пејзажа. Да 
је човек коме је уметност у срцу, а сликарство више од хобија, показао је насли-
кавши површински коп – слику која краси канцеларију управника Новог сервиса 
РБМ-а.

Омиљену сликарску технику је, због квалитета подлоге, морао да замени во-
штаним бојама, али је комбинацијом више детаља са површинског копа РБМ-а, 
створио својеврсно сведочанство о руднику и рударењу у Мајданпеку. 

-Многима се овај рад допао, већ предлажу да се пригодно оплемене и неки 
други простори и површине, па ће за мене и друге заинтересоване бити још 
сличних изазова – каже Себастијан, задовољан због прилике да своје виђење 
окружења подели са колегама и гостима Рудника бакра Мајданпек.

 С. В.

UKR[tEnE RE^I

Себастијан Стојковић насликао Површински коп
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Крста Иванов


