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Киша, која данима пада, проузроковала је „поплаву” проблема у пословању РТБ 
Бор. Производња је заустављена у мајданпечким и руднику „Церово”, док је на 
површинском копу „Велики Кривељ” продукција оборена за половину. - Уместо 
уобичајених 120 до 130 тона бакра, у РТБ-у се дневно производи тек 60 тона 
црвеног метала. У овом тренутку, не можемо са сигурношћу да кажемо колику су 
нам штету нанеле обилне падавине, али је извесно да је реч о великим губицима, 
каже Јовица Радисављевић

Обилне падавине 
због којих је уведено 
ванредно стање у земљи 
десетковале производњу 
у басенским рудницима

Челници СНЦ Лавалина, Оутотека и Енергопројекта, уз надзор 
београдског Грађевинског факултета, гарантују механички 
завршетак реконструкције топионице и изградње фабрике 
сумпорне киселине у Бору до 23. децембра ове године

Ki[e uZele danaK 
„na baKru”

ubrZani radOvi na 
nOvOj tOpiOnici

РТБ. - Рударско-топионичарски 
басен Бор упутио је 16. маја помоћ у 
храни и пићу најугроженијем месту у 
Колубарском округу – Обреновцу. Тамо 
је, дан након проглашења ванредне 
ситуације у целој земљи, дошло до 
изливања Колубаре и 80 одсто града је 
под водом. Дистрибуција хране и пића 
(реч је о 15.000 ланч-пакета, 50.000 
боца воде, 1.000 ћебади и 14 чамаца) у 
најкритичније подручје организована је 
на иницијативу менаџмента компаније.

Србија је у ванредној ситуацији 
због опасности од поплава изазваних 
кишом која непрестано пада више од 
48 сати. Из поплављених домова ева-
куисано је око хиљаду и по људи, под 
водом се налази више стотина објеката 
на територији целе земље, а десетине 
места потпуно је одсечено од света, јер 
су бујице однеле путеве и мостове.

Г.Т.В.

РТБ Бор послао помоћ 
угроженима од поплава

Hrana i pi]e Za 
ObrenOv^ane
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БЕОГРАД. – Посланици Скуп-
штине Србије усвојили су 12. маја 
измене Закона о приватизацији, којима 
се за пет месеци „продужава живот” 
предузећа у реструктурирању.

За закон је гласало 180 посланика, 
против 10, уздржана су била четири по-
сланика, док један посланик није гласао 
за закон.

Новим Законом о приватизацији 
уређено је да су повериоци субјекта 
приватизације у реструктурирању 
дужни да, у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог закона, Агенцији 
доставе захтев за исплату потраживања 
са решењем о извршењу, извршном ис-
правом и другим документима којима 
доказују своје потраживање.

У року од 90 дана од дана истека 

овог рока Агенција ће евидентирати 
поднете захтеве за исплату, утврдити 
висину потраживања за сваког по-
вериоца и субјекта приватизације у 
реструктурирању и сачинити предлог за 
намирење потраживања које ће доста-
вити повериоцима.

У року од 30 дана од истека тог рока, 
повериоци се могу изјаснити да ли 
су сагласни са предлогом Агенције за 
приватизацију.

Измене закона инициране су одлу-
ком Уставног суда, која треба да ступи 
на снагу 14. маја, а оценила је неустав-
ном одредбу Закона о приватизацији 
која онемогућава принудну наплату 
потраживања од предузећа до завршетка 
поступка реструктурирања.
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Најновије вести

Апел РТБ-а Бор надлежним органима Републике Србије

usvOjene iZMene ZaKOna 
O privatiZaciji

spre^iMO Kra\u baKra

РТБ БОР. – Учестале крађе секун-
дарних сировина, највише бакра, из 
погона Рударско-топионичарског басена 
Бор, не само да наносе штету предузећу 
него односе и људске животе. Само у фе-

бруару и марту ове године радници „За-
штите“ спречили су крађу и привремено 
одузели више од две хиљаде килограма 
бакра, челика, гвожђа, легура и каблова. 
Било је и тежих повреда лопова прили-
ком бекства и пада у површински коп, 
напада лопова на раднике „Заштите“, а 
недавно је приликом крађе кабла под на-
поном у флотацији „Велики Кривељ“ од 
струјног удара погинуо младић. 

-Иако се три до пет пута више се-
кундарних сировина украде него што 
се открије и одузме, директна штета 
од крађа је минимална у поређењу 
са застојима у производњи и 
хаваријским оштећењима постројења 
изазваним крађама, а о евентуално 
изгубљеним људским животима и да 
не говоримо. Покушавамо да спре-

чимо упаде у погоне Басена и крађе 
секундарних сировина, али не можемо 
сами и зато се конкретним предло-
зима и сугестијама обраћамо над-
лежним органима Републике Србије 
како бисмо заједно спречили крађе не 
само у РТБ-у него и у предузећима у 
целој Србији – каже Саша Перишић, 
помоћник генералног директора РТБ-а 
Бор за екологију, безбедност и здравље 
на раду и заштиту од пожара. 

Међу најважнијим предлозима за 
спречавање крађа у предузећима је за-
брана извоза секундарног бакра из 
Србије и пооштравање казнене политике 
према сакупљачима и откупљивачима 
бакра и секундарних сировина.

-Неопходна је прецизна регула-
тива приликом откупа секундар-
них сировина да би недвосмислено 
могли да се утврде порекло и прода-
вац тих сировина. У документацији 
откупљивача свака врста примљеног 
отпада мора бити детаљно описана – 
каже Перишић. 

РТБ Бор предлаже забрану откупа 
свих врста каблова који не представљају 

инсталацију стамбених зграда и 
помоћних објеката домаћинстава, за-
брану откупа паљене, огољене и 
других врста жице. То значи да ка-
блови морају бити откупљени онако 
како су направљени (са комплетном 
изолацијом). Треба забранити и откуп 

машинских склопова, готових машин-
ских делова и елемената који се кори-
сте у индустрији, а може се откупити 
само онај метални отпад за који се јасно 
може утврдити да има карактер отпада и 
да је неупотребљив за оно за шта је био 
направљен.

-Квалификација дела у поступку 
против учинилаца крађа и штета у 
индустрији мора бити промењена да 
би дело добило већу тежину у поступку 
утужења. Конкретно, такве крађе 
треба оквалификовати као изазивање 
опште опасности, што оне објективно 
и јесу: на пример, због крађе напон-
ског кабла нагло заустављање једног 
флотацијског млина, са укупном 
масом млина и руде у њему од око 900 
тона, представља својеврсну опасност 
и по раднике у процесу производње и 
по имовину предузећа. То исто важи 
и за багере, бушилице и другу габа-
ритну ротирајућу опрему и машине 

– објашњава Перишић предлоге Басена 
Бор за спречавање крађа секундарних 
сировина из погона комбината бакра.

М. Милошевић

Међу најважнијим предло-
зима за спречавање крађа у 
предузећима је забрана извоза 
секундарног бакра из Србије 
и пооштравање казнене по-
литике према сакупљачима и 
откупљивачима бакра и секун-
дарних сировина

Саша Перишић
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Обилне мајске падавине десетковале производњу у рудницима

Последице поплаве у Руднику бакра Мајданпек

КОП „КРИВЕЉ“. – Упорна и 
обилна киша која данима пада у целој 
Србији изазвала је „поплаву“ проблема 
у скоро свим градовима поред река, па-
ралисала саобраћај у тој мери да су у 
неким општинама донели одлуку да деца 
не иду у школу, а бројна домаћинства су 
и евакуисана. Петнаестог маја, након 
тродневне борбе са водом, проглашена 

је ванредна ситуација у целој земљи јер 
је количина падавина попримила раз-
мере елементарне непогоде.

Водени колапс је, очекивано, узео 
данак и „на бакру“, али производња, 
до сада, ниједног тренутка није 
била заустављена. Заменик генерал-

ног директора за производњу Јовица 
Радисављевић изразио је 15. маја наду 
да ће тако остати и наредних дана.

-Додатним напором и залагањем 
за сада успевамо да производњу не 
прекидамо и да експлоатација руде 
и јаловине буде стална. Зато хоћу да 
похвалим све запослене јер се макси-
мално труде да процес у свим техно-

лошким фазама одрже. Киша нам је 
у Бору оборила производњу концен-
трата бакра за 25 до 30 процената, а у 
Мајданпеку за 40%, али је најбитније 
да нисмо стали – каже Радисављевић.

Када су отежани услови, попут ових 
које је донела обилна киша, у кривељском 

руднику (али и на осталим басенским 
коповима) које смо са Радисављевићем  
посетили на дан када је у Србији про-
глашена ванредна ситуација, пратећа 
механизација користи се за одржавање 
ободних канала. Свакодневни послови 
због тога трпе, првенствено припрема 
плацева за минске серије и транспорт 
руде и јаловине што, с друге стране, по-
влачи већу потрошњу норматива. 

-У постројењима прераде проблеми 
се јављају у просејавању, дробљењу и 
транспорту руде. Застоји су чести јер 
просејне површине, пресипна места 
и бубњеви на транспортним тракама 
морају стално да се чисте. И проточ-
ност руде у самим бункерима испред 
млинских секција је доста слабија, 
а све то неминовно утиче и на обим 
производње – објашњава Радисављевић.

Да „саобраћај“ по „булева-
рима“ највећег басенског рудокопа 
није у колапсу потврдио нам је и 
двадесетседмогодишњи Немања Ста-
менковски кога смо затекли како у 

„пуном гасу“ вози „белазов“ камион пун 

руде. Као да има 22 године радног иску-
ства, а не две! – Ових дана спорије и 
опрезније возим. Прилагодим брзину 
и само пажљиво. Превезем у про-
секу четири до пет тура мање, за-
висно од релације и позиције багера, 
али битно је да не стојимо. Ни ја, а ни 
моје колеге. Путеви се одржавају, па 
немамо страх од проклизавања – са-
моуверен је млади Стаменковски.

 Г. Тончев Василић 

Пад производње 
бакра у 

концентрату у 
борским рудницима је 

између 25 и 30 процената, а 
у мајданпечком око 40 одсто. 

– Ј. Радисављевић: Најбитније је 
да производња није стала упркос 

„поплави“ проблема које је басенским 
површинским коповима донела упорна и обилна киша. – Спорије 

и опрезније возим, превезем до пет тура мање у смени, али 
путеви се одржавају, па нема страха од проклизавања каже 

млади возач „белаза” Немања Стаменковски

Ki[e uZele danaK 
„na baKru”

РБМ. – Само дан после увођења 
ванредног стања због поплава у Србији, 
из истог разлога обустављења је 
производња на површинским коповима 

Церово Рудника бакра Бор и Северни 
ревир Рудника бакра Мајданпек. Ових 
дана (средина маја) рудници Рударско-
топионичарског басена Бор дневно дају 
једва 60 тона бакра уместо уобичајених 
130 тона.

На Северном ревиру Рудника 
бакра Мајданпек, и поред рада свих 

пумпи, доње етаже су поплављене, па је 
производња потпуно обустављена.

-Због поплаве наша производња је 
40 посто мања. На копу нећемо радити 
два-три дана и тражимо алтерна-
тивна решења да то време некако пре-
мостимо како не би стала производња 
и у флотацији. Трудићемо се да застој 
у производњи и подбачај некако надо-
кнадимо када се временски услови по-
праве и када отклонимо последице не-
времена – каже директор Рудника бакра 
Мајданпек Бранислав Томић.

Осим што је поплављен Северни 
ревир, највећи проблем у РБМ-у због 
поплаве представља земљана брана 

„Шашки поток“ неактивног флотацијског 
јаловишта. Овде је било најкритичније 
у ноћи између 15. и 16. маја, али рад-
ници флотације на челу са управницом 
Јеленом Ђурић успели су да сачувају 
брану од пуцања и преливања. Ова 
брана је пукла 1997. године и од тада, 
када је једва избегнута катастрофа већих 
размера, ништа није урађено за њену и 
безбедност околине. Исто важи и за 

брану „Превој“ активног флотацијског 
јаловишта. У Руднику бакра Мајданпек 
припремају пројектну документацију 
за проверу стабилности и ојачање обе 
бране флотацијских јаловишта.

-Успели смо да сачувамо брану не-
активног флотацијског јаловишта 
од преливања, али опасност још није 
прошла. Дежурамо све док се вода не 
повуче – каже управница Флотације 
Јелена Ђурић.

М. Милошевић  

severni revir pOplavQen, 
prOiZvOdWa ObustavQena

И поред рада свих пумпи, доње етаже површинског копа 
Северни ревир поплављене, па производње неће бити најмање 
три дана

Јелена ЂурићБранислав Томић

Јовица Радисављевић

Немања Стаменковски
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РТБ-у Бор потребан Центар за развој, истраживање и пројектовање

Специјално признање „Инфостуда“ РТБ Бор Групи

„jedinO dr@avnO preduZe]e KOje se usudilO 
da prOveri ZadOvOQstvO ZapOsleniH”

РТБ БОР. – Проширење повр-
шинских копова, дугачки транспор-
тни путеви, рад на великим дубинама, 
пад садржаја метала у руди (на копо-
вима и у јами) и други погоршани при-
родни услови рада и пословања - Ру-
дарско-топионичарском басену Бор 
намећу потребу за истраживањем и 
развојем нових технологија како би се 
смањили трошкови пословања и повећао 
профит. Све извеснијим изласком 
из реструктурирања РТБ ће постати 
јединствена компанија, па је неопходно 
и обједињавање стручног потенцијала. 
Зато је, на иницијативу генералног ди-
ректора Басена Благоја Спасковског, 
у току формирање Центра за развој, 
истраживање и пројектовање. 

-Центар би обухватио секторе за 
развој, истраживање и пројектовање 
из области геологије, површин-
ске и подземне експлоатације, при-
преме минералних сировина и 
флотацијских јаловишта, сектор 
за техногене сировине, просторно 
планирање са геодезијом и секторе 
из области металургије, електрома-
шинства и грађевинарства. Колико 
је ова идеја оправдана, показује и по-

датак да овакви пројектни центри 
одавно функционишу у Рударском 
басену Колубара и Јавном предузећу 
за подземну експлоатацију угља – 
каже Димча Јенић, директор за развој 
РТБ-а Бор, и додаје: - Позната аме-
ричка компанија „Фрипорт“ која се 
бави истраживањем и производњом 
бакра, има свој институт за научна 
истраживања из области геологије, 
геомеханике, геотехнике, рударства 
и ПМС-а. Институт се налази у граду 
Стафорд у Аризони.

Један од најважнијих разлога за 
формирање овог центра је пројектовање 
у свим областима пословања РТБ-а Бор. 
У центру би радили инжењери који имају 
дугогодишње искуство, знање, поседују 
овлашћење и лиценце за пројектовање 
у складу са Законом о рударству и ге-
олошким истраживањима и Законом о 
планирању и изградњи.

-Центар треба да се бави развојним 
плановима на увођењу нових и 
иновирању постојећих технологија, 
истраживањима и решавањем про-
блема из праксе. Ту посебно истичем 
истраживања из области ПМС-а у 
побољшању параметара производње 

и смањењу трошкова у флотацијама. 
Такође, истраживачко развојни 
тим у оквиру центра имаће оба-
везу израде планова пословања, кон-
тролу извршења планова и стални 

задатак на управљању трошковима 
пословања у целој компанији – каже 
Јенић.

У Басену Бор наглашавају могућност 
ангажовања млађих кадрова који би се 
брзо, након стеченог неопходног прак-
тичног искуства и положеног стручног 
испита, укључили у рад пројектантских 
тимова и даље се стручно усавршавали.

-Лично сматрам да располажемо 

потребним капацитетом и струч-
ним знањем и да можемо преузети 
израду одређене инвестиционо-тех-
ничке документације и тиме учи-
нимо знатне уштеде компанији. То 
подразумева куповину потребних 
софтвера, оспособљавање наших 
лабораторија и обуку кадрова. Уло-
жена инвестиција би се брзо повра-
тила јер у оквиру започетог развојно-
инвестиционог циклуса треба ура-
дити нову инвестиционо-техничку 
документацију за руднике Велики 
Кривељ, Церово, Мајданпек и 
Јаму, а посебно за лежиште „Борска 
река“, као и недостајуће пројекте 
за Пројекат нова топионица – каже 
Јенић. Притом наглашава да је ово врло 
озбиљан стратешки и пословни потез на 
обједињавању стручног потенцијала у 
РТБ-у Бор ради успешнијег пословања. 

- Подразумева се максимална сарадња 
са осталим сродним институцијама 
у земљи и иностранству, а посебно 
са Техничким факултетом у Бору 
због повољније набавке софтвера и 
опреме за едукацију кадрова и израду 
студија, анализа и осталог материјала 
као подлоге за израду инвестиционо-
техничке документације – закључује 
Димча Јенић.

М. Милошевић

РТБ. – Најбољи послодавац је 
предузеће у којем би људи желели да 
се запосле и у којем желе да буду што 
дуже. То је и оно предузеће у којем за-
послени желе да дају свој пуни до-
принос. Зато послодавац који носи 
ову титулу недвосмислено брине 
о задовољству својих запослених, 
мотивацији и њиховом развоју. Сви 
учесници у овом истраживању које тра-
диционално спроводи суботички „Ин-
фостуд“, а РТБ Бор Група је највећа 
компанија која се усудила да на овакав 
начин провери задовољство својих за-
послених, управо су то и потврдили. У 
истраживању су учествовала 1.224 ба-
сенска радника и сви они су анонимно 
попуњавали анкету која је садржала 80 
питања. 

„Инфостуд“ је компанија која послу је 
преко интернета и води сајтове у об-
ласти интернет услуга, информисања, 
трговине и других области. Одлучила 
је да, мимо досадашње праксе, РТБ Бор 
Групи додели специјално признање 
у оквиру пројекта „Најбољи посло-

давац 2014.“ јер је, како је наведено у 
образложењу, реч о највећем предузећу 
које је учествовало у истраживању, чиме 
је показало бригу о задовољству својих 
запослених. 

Категорија у коју је РТБ Бор требало 
сврстати није постојала јер се досад није 
десило да велика државна предузећа са 
више од пет хиљада запослених покажу 
интересовање за учествовање у пројекту 

„Најбољи послодавац“. Надлежни у 
„Инфостуду“ били су, зато, пријатно 
изненађени што се „тако велики систем 
уопште усудио да провери задовољство 
својих радника“ и зато су одлучили да 
Басену доделе специјално признање. Јер, 
сагласни су у Инфостуду“, упоређивање 
резултата компанија које послују у раз-
личитим индустријама и имају разли-
чити број запослених није могуће, нити 
је реално (немогуће је да подједнако 
буду задовољни запослени у руднику и 
запослени у, рецимо, ИТ индустрији или 
у школи).

Истраживање степена задовољства 
запослених у РТБ Бор Групи, дакле у 

сва четири зависна предузећа, резулти-
рало је просечном оценом 2,99 (највећа 
оцена је четворка), а у „Инфостуду“ то 
тумаче као одличан резултат, малтене 
раван оствареном у великим светским 
компанијама које послују у Србији, 
попут „Теленора“, „DHL“-а, „Toyote“. 

Надлежне HR-службе у басенским 
предузећима детаљно ће анализирати 
резултате истраживања и настојати 
да степен задовољства запослених на 
радном месту побољшају, нарочито у 
категорији „радни услови“ где је, можда 
и очекивано, постигнут најслабији ре-
зултат. Међутим, ако се има у виду 
чињеница да се и у овој категорији по-
редимо са запосленима у „Теленору“ на 
пример, јасно је и без икаквог теста да су 
запослени у овој норвешкој компанији 
далеко задовољнији условима рада од 
наших рудара који раде 700 метара 
испод земље или металурга који лију 
бакар и злато растопљено на 1.200 сте-
пени. 

Г. Тончев Василић 

Признање је додељено у оквиру пројекта „Најбољи послодавац 2014.“ јер је, како стоји у образложењу, реч о највећем предузећу које је учество-
вало у истраживању и тиме показало бригу о задовољству својих запослених. – Категорија у коју би РТБ Бор требало сврстати није постојала, 
па су надлежни у „Инфостуду“ били пријатно изненађени што се „тако велики систем уопште усудио да провери задовољство својих радника“ 
и зато су одлучили да Басену доделе специјално признање

ObjediWavaWe stru^nOg 
pOtencijala

Центар би обухватио секторе за развој, истраживање и пројектовање 
из области геологије, површинске и подземне експлоатације, при-
преме минералних сировина и флотацијских јаловишта, сектор за 
техногене сировине, просторно планирање са геодезијом и секторе 
из области металургије, електромашинства и грађевинарства. – По-
требна максимална сарадња са сродним институцијама у земљи и 
иностранству

Димча Јенић
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Јубилеји Фабрике бакарних цеви Мајданпек

ФБЦ. - Пуштањем у рад новог азот-
ног постројења и пригодном свечаношћу 
Фабрика бакарних цеви Мајданпек обе-
лежила је 35 година од оснивања и 10 
година приватизације. Јубилеју су, уз 
бројне званице, присуствовали пред-
седник Републике Србије Томислав 
Николић и амбасадор Руске Федерације 
Александар Чепурин.

-Задовољство ми је што 
присуствујем двојаком јубилеју једне 
од најзначајнијих српских фабрика 

за прераду бакра и производњу ба-
карних цеви. Од првог века пре нове 
ере датира традиција бављења ру-
дарством у овом граду бакра и злата. 
Прерада бакра развијала се вековима, 
а од пре 35 година заснива се на при-
мени нове технологије. Зато је овај 
град и данас познат по производњи 
најквалитетнијих инсталационих и 
индустријских бакарних цеви, иако 
током вишедеценијског рада послује 
у нестабилном тржишном окружењу 
– рекао је Томислав Николић и наста-
вио: - Пре 10 година (почетком 2004.) 
извршена је приватизација предузећа. 
Руски инвеститор, Уралска рудар-
ско-металуршка компанија УГМК 
холдинг уложила је у модернизацију 
производње десетине милиона до-
лара. Проширени су капацитети, 
бит но поправљен квалитет произ-
вода, сачувана већина радних места. 

Приватизација ФБЦ је пример успеш-
ног преузимања државног предузећа 
од стране приватних страних инве-
ститора који свој капитал улажу у 
Србију.

Захваљујући успешно спроведеној 
приватизацији ова фабрика је у ев-
ропским размерама високо ранги-
рани специјализовани произвођач ин-
сталационих индустријских бакарних 
цеви, истакао је председник Србије: - 
Најбољи показатељ је чињеница да 

је у периоду након приватизације 
обим производње повећан четири 
пута, од три хиљаде на 12 хиљада 
тона годишње. Тиме је практично 
постигнут скоро максимални ниво 
производње. Висок квалитет улазне 
сировине, модернизација опреме и 
примена савремених технологија 
израде, омогућавају повећан обим 
производње и обезбеђују врхунски 
квалитет бакарних цеви. Захваљујући 
таквом квалитету готових производа, 
конкурентним тржишним ценама 
и доброј пословној политици, ФБЦ 
задовољава 80 процената укупне 
потражње домаћег тржишта и један 
је од највећих извозника у Србији. 
Производи се пласирају на тржишта 
западне и источне Европе, Азије, 
Африке и Канаде.

Инвестиција у ново азотно 
постројење омогућава побољшање ква-

литета производа, нагласио је председ-
ник Томисалав Николић и истакао да 
то доприноси очувању досадашњих и 
привлачењу нових пословних партнера: 

- Друштвено одговорно пословање 
руског инвеститора доприноси еко-
номском, еколошком и културном 
развоју и напретку локалне заједнице 
и региона, али и јачању сарадње и 
пријатељских веза два братска сло-
венска народа. 

Након обиласка фабрике 
присутне је најпре поздра-
вио Владимир Николајевич 
Еремејев, генерални дирек-
тор Фабрике бакарних цеви. 
Он је нагласио да је 35 година 
период током којег је много тога 
урађено, али још много тога 
може да се уради: - Било је и 
тешких времена кроз које је 
фабрика прошла, али је очу-
вана и данас ради стабилно 
и има добре стручњаке и рад-
нике. 

Александар Генадијевич 
Бањиков, генерални дирек-
тор компаније УГМК, пово-
дом јубилеја уручио је по-
клоне и истакао да је од тре-
нутка приватизације 2004. 
године Уралска рударско-мета-
луршка компанија у опрему уло-
жила десетине милиона долара, што је 
омогућило садашњи ниво производње 

и допринело јачању конкурентности, 
ширењу асортимана и побољшању ква-
литета. 

Амбасадор Александар Чепурин је 
нагласио да се последњих година бележи 
значајно проширење руско - српске 
сарадње у низу грана, пре свега, у енер-
гетици, транспортној инфраструктури, 
металургији, пољопривреди, туризму, 
финансијама и банкарству, те да је робни 
промет у 2013. достигао три милијарде, 

а да се робна размена може повећавати: 
-Током последњих 10 година у доста 
тешким економским условима руско-
српско предузеће није само издржало 
проверу времена, већ је успело да у 
тесној сарадњи са кровном руском 
компанијом инвестира више од 10 ми-
лиона долара у модернизацију, да чет-
вороструко повећа обим производње, 
побољша квалитет производа, очува 
радна места. Предузеће је постало 
један од највећих извозника у Србији. 
Десетогодишњица наше сарадње у 
Мајданпеку је пример руско-српске 
економске сарадње од узајамне ко-
ристи. Ценимо подршку председника 
Томислава Николића, Владе и локал-
них власти. То је јако битно – нагласио 
је амбасадор Чепурин.

За посебне резултате у раду више за-
послених у ФБЦ Мајданпек награђено 
је признањима и новчаном премијом. 
Свечаност је завршена наступом дечјег 
руско- српског фолклора.

С. Вукашиновић

priMer dObre rusKO-srpsKe 
eKOnOMsKe saradWe

 Свечаности 
присуствовали 

Томислав Николић, 
председник 

Републике Србије, 
и Александар 

Чепурин, амбасадор 
Руске Федерације. - 

Пуштено у рад азотно 
постројење које ће 

побољшати квалитет 
производа. - Један од 

највећих извозника 
у Србији производњу 

повећао са три на 12 
хиљада тона годишње

Амбасадор Русије у Србији Александар Чепурин

Председник Србије Томислав Николић са 
представницима руске компаније

Председник Николић, руководство компаније и награђени радници Фабрике бакарних цеви
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Борд директора Пројекта „нова топионица“ 

ubrZani 

РТБ. – Како превазићи све 
препреке на путу ка завршетку 
реконструкције топионице и 
изградње фабрике сумпорне ки-
селине у Бору до краја ове године 
било је мото-питање и тема са-
станка Борда директора пројекта 
„нова топионица“ одржаног 29. 
априла. Дискусија је, зато, тога дана 
и била подређена таквом закључку и 
усаглашавању мишљења свих учес-

ника у пројекту. 
Након опште дебате о статусу 

Пројекта и разматрања актуелних 
питања, челни људи SNC Lavalina, 
Outoteka и Енергопројекта, уз надзор 
београдског Грађевинског факултета, 
потврдили су да ће механички завр-
шетак реконструкције топионице и 
изградње фабрике сумпорне кисе-
лине у Бору бити 23. децембра ове 
године и да ће радови на оба гради-

лишта због тога бити убрзани.
Радове ће, како је догово-

рено, појачати и убрзати београд-
ски Енергопројект. Није искључен, 
штавише известан је, двосменски 
рад на градилиштима, а самим тим 
и додатно ангажовање људства. SNC 
Lavalin и Outotek потврдили су, с 
друге стране, да ће Енергопројекту 
на време достављати пројектну 
документацију и остале подлоге не-

опходне за његов несметан рад. На 
крају, РТБ Бор обавезао се да ће 
финансирање радова бити редовно 
и у складу са убрзаним темпом 
извођења.

-Пре овог састанка ситуација 
између уговорних страна била 
је веома напета, па је право 
задовољство што смо конструк-
тивним разговорима, и то прили-
ком нашег првог сусрета, успели 

Челници SNC Lavalina, Outoteka и Енергопројекта, уз надзор бео-
градског Грађевинског факултета, гарантују механички заврше-
так реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне ки-
селине у Бору до 23. децембра ове године. – Уверавам Вас да ћу 
остати привржен завршетку Пројекта на обострано задовољство 
јер сматрам да смо превазишли напету ситуацију и партнерима и 
свим одговорним људима дали јасан циљ, поручио генералном ди-
ректору РТБ-а, након састанка Борда директора пројекта „нова 
топионица“, Етјен Кабане
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гарантује њен завршетак до краја године

radOvi

да превазиђемо све препреке и 
да партерима дамо јасан циљ. С 
нестрпљењем очекујем следећи 
састанак да заједно проценимо 
повећање активности и оства-
рени учинак – казао је генерал-
ном директору РТБ-а Благоју Спа-
сковском након састанка нови први 
човек канадског SNC Lavalina Етјен 
Кабане (заменио доскорашњег Вул-
кана Матлера).

Истоветан став имао је и челник 
Outoteka Ким Фагерлунд, који је 
рекао да је циљ финске компаније 
да постројење у Бору буде пуш-
тено у рад што пре јер кашњење у 
реализацији није добро ни за једну 
уговорну страну. – Подржавамо 
зато све мере за убрзање радова – 
истакао је Фагерлунд. 

Текст: Г. Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић 
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 КОП “КРИВЕЉ”. – Априлским 
планом било је предвиђено да се откопа 
850.000 тона руде и уклони 2,1 милиона 
тона јаловине, што је 2,95 милиона тона 
укупних ископина. У тешким условима 
откопано је 876.200 тона руде (3,08 одсто 
више од плана), а пребачен је и плански 

садржај метала у њој, па је уместо 2.134 
тоне бакра у руди, дато 2.235 тона (4,7 
одсто више од плана). Међутим, овај 
кишни месец још више је угрозио по-
требу да се даје више јаловине, па је – 
по речима управника Милана Делића - 
уклоњено 1,269 милиона тона, односно 
60 одсто планиране количине. Због тога 
ни биланс укупних ископина није дости-
гао циљ, већ 2,145 милиона тона, што је 
72 одсто плана. 

- Од јануара до априла требало је 
да дамо 3,36 милиона тона руде, а ми 
смо испоручили 3,427. Тиме смо, не 
само у априлу, већ и за прва четири 
месеца ове године пребацли план на 
руди (за два одсто). Дали смо и више 
бакра у руди: биланс је 8.737 тона, а 
план 8.080 тона. У очекивању бољих 
временских услова, план за мај 
скројен је са више оптимизма, одно-
сно повећан је – каже Делић. – Циљали 

смо на 900.000 тона руде и 2.043 тоне 
бакра у њој, као и 2,31 милиона тона 
јаловине, пошто нисмо дали довољно 
јаловине ни у априлу, а ни током 
четворомесечја: уместо 8,41 уклонили 
смо тек 4,47 милиона тона. Међутим, 
нови талас падавина од 13. маја при-

морао нас је да са дна копа на безбедно 
повучемо багер, бушилицу, па и пумпе 
како не би дошло до потапања. Тако 
је у јеку највећих киша прекинута 
допрема богатиије руде са дна, а и на 
горњим етажама је отежан, смањен, 
откоп како руде тако и јаловине, 
што ће се свакако лоше одразити на 
остврење мајског плана.

Образлажући шта је помогло или 
одмогло априлском остварењу, Делић 
најпре кратко рече: “Све повољности 
које је блага зима поклонила 
кривељским рударима, кишно 
пролеће је – узело!”. Само прва недеља 
априла била им је наклоњена, а онда 
су уследили свакодневни налети кише 
тако да и на копу, као и широм Србије, 
буквално нису састављена два дана без 
падавина. Највише проблема настало 
је на дну рудокопа (дубина око 270 м, 
рачунајући од најниже ободне тачке), 

где је рад багера и у сушним перио-
дима незамислив без пумпи. Осим под-
земних и провирних вода из оближње 
Кривељске реке, велика је сливна повр-
шина копа, па иако је његов обод покри-
вен мрежом одводних канала, после ве-
ликих киша доста воде сиђе на најниже 
етаже и отежава њихову припрему за 
бушење, минирање, а посебно утовар. 

Много је тежи и превоз, па и прерада 
миниране масе. Онако растресена и 
расквашена она се лепи на пресип-
ним местима транспортног система, на 
бубњевима, тракама и дробилицама.

 – Са колико воде смо имали 
посла највише говори податак да је 
у јануару радила само једна линија 
одводњавања, док су априла стално 
радиле две (са по четири пумпе, а ка-
пацитет једне пумпе је 160 кубика на 
сат). Иако смо испумпали око 110.000 
кубних метара, ниво воде на дну је по-
времено претио рударској опреми, па 
смо и током априла неколико пута 
померали багер уназад док се не ис-
пумпа вода. Обилне кише узеле су 
свој данак и испадањем надземне 
високонапонске електромреже због 
чега је долазило до застоја багера, 
а са њим и одређеног броја возила. 
Међутим, екипе су биле појачане и 
кад је било пробоја, смене су спајане 
и кући се није ишло до завршетка 
посла – истиче Делић. - Потоци који су 
се сливали низ косине копа доносили 
су муљ, обарали стене, тако да рад на 
дну није био безбедан. Међутим, није 

дошло ни до каквих повреда, хаварија, 
потапања, ни оштећења и похва-
лио бих све који су доле даноноћно 
радили и дежурали. Одолели смо 
балансирајући између безбедности 
људи, опреме и планских циљева, али, 
ево, у мају су нас дочекала нова, још 
већа искушења. 

Љ. Алексић

Рударство РББ
Кишни април покварио планове кривељских рудара

Све што им је блага зима 
поклонила, кишно пролеће им је 

узело – каже управник Милан Делић. - 
Четворомесечни и априлски план на руди и 

бакру је премашен, али је уместо 8,41 милиона тона 
јаловине дато само 4,47 милиона тона. - План за мај 

скројен са више оптимизма, али је нови талас падавина од 13. 
маја ставио рударе на нове и још веће муке

„Oteli” dOvOQnO rude, 
ali ne i jalOvine

Милан Делић, управник копа

И на вишим етажама је смањен откоп како руде тако и јаловине

Пумпе су даноноћно радиле на дну копа како би багер био на сигурном
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 РББ, ЈАМА. - Почетком априла у 
борској јами започет је нископ којим ће 
се спојити 17. хоризонт, са најнижим 
19. и тако омогућити приступ већим ко-
личинама руде у рудном телу „Борска 
река“, а олакшати и рударење у 
оближњим рудним телима, пре свега у 
„Т1“ и „Т2“. Како нам је рекао управник 
Јаме Владимир Фуфановић, рудари 
напредују скоро по плану и до сада је 
урађено преко 300 метара одозго, са 17. 
хоризонта, одакле се кренуло почетком 
године, и 32 метра одоздо, са 19. хор-
зонта. Да би се срели треба да откопају 
још 550 метара (300 м хоризонтално и 
250 м косо). 

-Напредујемо нешто спорије него 
што смо рачунали – каже Фуфановић. 

- Са горње стране проблем је одвоз 
руде, а са доње сваки метар ходника 
мора да се осигурава мрежама и ан-
керима. Одоздо смо и касније кре-
нули због тога што смо морали да рас-
тавимо утоварач у делове, да га спу-
стимо кроз окно од 80 метара и поново 

саставимо како бисмо њиме радили. 
Он ће ту остати и по завршетку ни-
скопа за претовар руде. Ових дана смо 
оформили и четврту смену како би се 
радови убрзали, али је снабдевање 
репроматеријалом, а и сам одлазак 
на доње радилиште и даље компли-
кован. Међутим, искористићемо све 
могућности да у овом важном послу 
за будућност Јаме што мање каснимо.

Упоредо са нископом, у Јами се 
боре и за више бакра. У априлу је тре-
бало да откопају 42.000 тона руде са 333 

тона бакра у њој. Међутим, циљ им је 
за мало измакао. Дали су 38.498 тона 
руде са 261 тоном бакра, што је мање за 
око 3.500 тона руде и око 70 тона бакра. 
Копано је у рудним телима „Брезаник“, 

„Тилва рош“, „Т1“ и „Т2“ и једино је у 
рудном телу „Т1“, по речима управника, 
изостао очекивани садржај бакра. Уз то, 
залегање овог рудног тела и његов стен-
ски састав подразумева откопавање са 
сталним осигуравањем кровине. 

-За мај смо планирали 40.000 
тона руде са 316 тона бакра – каже 
Фуфановић. – То је мање од основног 
плана јер смо одлучили да заменимо 
балансно уже на систему за извожење 

руде. Реч је о сајли која спаја оба 
скипа на извозном окну. Једна је 
оштећена, па прети хаварија која би 
нас коштала месец дана стајања. Све 
је спремно за овај посао, а планирано 
је да направимо мало веће резерве 
руде, па да станемо на четири дана и 
сајлу заменимо, док би остале произ-
водне целине могле да раде. Замену 
ћемо, највероватније, обавити до 
краја месеца јер нас даље одлагање 
може довести у веће неприлике. 

С обзиром на досадашњи учинак 

Јаме, управник најављује ребаланс 
плана како би се у наредним месецима 
надокандило пропуштено и достигао 
годишњи план од скоро 600.000 тона 
руде са 5.959 тона бакра у њој. За про-

текла четири месеца тре-
бало је да се испоручи 
борској флотацији 180.820 
тона руде са 1.501 тоном 
бакра. Међутим, дато је 
164.145 тона руде са 1.213 
тона бакра, што је 80-ак 
одсто плана. - Месечна 
остварења мораће са 40-ак 
хиљада тона да оду на 
преко 50 хиљада. За то ће 
нам бити потребно више 
радилишта (локације 
имамо) и још рудара. 
Јер, доста њих отишло 
је у пензију, тако да у 
директној производњи 
сада ради само 85, а до 
краја маја одлази још 
једна група. Недостају 
људи и на извозном си-
стему да бисмо оформи-
мили четири смене и више 
користили транспортну 
траку. Сада настојимо да 
руду извозимо ноћу, када 

је струја јефтинија, јер 500 киловата 
нам је потребно само да трака крене, а 
скипови „вуку“ мегават и по... 

Текст и фото: Љ. Алексић

Рударство РББ
У Јами урађено 350 метара нископа ка 19. хоризонту

napreduju uZ veliKe 
napOre

Одозго, са 17. хоризонта (одакле се и раније кренуло) откопано је преко 300 
метара, уз тешкоће у одвозу материјала, а одоздо, са 19. хоризонта, 32 метра, уз 
стално подграђивање. – Управник Јаме Владимир Фуфановић најављује ребаланс 
плана како би се до краја године надокнадило подбачено у протеклим месецима

Владимир Фуфановић

Транспортни систем на 19. хоризонту биће продужен

Командна сала на извозном окну
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Монтира се нова флотацијска линија за руду са “Церова”

Даноноћна дежурства на флотацијском јаловишту „Велики Кривељ”

ЈАЛОВИШТЕ „В. КРИВЕЉ”. 
– Док су обилне пролећне кише (од 
Ускрса до средине маја) повремено из-

азвале поплаве и клизишта на југу и 
западу Србије, на јаловишту Флотације 

„Велики Кривељ” Рударско-топионичар-
ског басена Бор уведено је двадесет-
четворочасовно дежурство због висо-
ког водостаја Кривељске реке и опас-
ности да се запуши колектор и створи 
акумулација која би угрозила брану 
1 флотацијског јаловишта. У све три 
смене, кад год је критично, по три рад-
ника дежурају на решетки на улазу у 
колектор Кривељске реке и универзал-
ном грађевинском машином, или ручно, 
спречавају да крупније греде, дрвеће, 
шибље и ситнији отпад запуше улаз у 
кривељски колектор.

- Увели смо даноноћно дежур-
ство ради превентиве. Овај ниво 
Кривељске реке је на граници кри-
тичног, а решетка у сваком тренутку 
мора бити проходна. На тај начин 
спречавамо запушење колектора и 
акумулирање воде која би угрозила 
стабилност бране 1а, а тиме и поље 
1 флотацијског јаловишта – каже 
Едвард Ернек, руководилац јаловишта 

Флотације „Велики Кривељ”.
Даноноћна дежурства на решетки на 

улазу у колектор, који служи за девијацију 
Кривељске реке испод флотацијског 
јаловишта, биће настављена све док 
постоји опасност од великог водостаја 

Кривељске реке. За сада опасности нема 
јер је колектор пројектован да прими 
највећи стогодишњи прилив воде, а сада 
је тај ниво око половине стогодишњег 
просека.

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ“. - Подизвођачи компаније „Мецо 
Минералс“ почели су склапање нове 
линије у кривељској флотацији на којој 
ће се прерађивати само руда са повр-
шинског копа “Церово”. Реч је о два кон-
диционера и пет флотацијских машина 
од сто кубика које, према речима управ-
ника Саше Милића, треба да се пусте 
у рад до краја јуна. Ово је први корак 
у потпуном раздвајању прераде руде са 

копова „Велики Кривељ“ и „Церово“ 
како би могле да се другачије, односно 
адекватније третирају. Сада је одвојено 
само основно флотирање, али се заједно 
пречишћавају, а план је да буде све по-
себно и да се тако елиминише оно што 
смета једној или другој током заједничке 
прераде.

– Доста добро смо почели овај посао, 

па нема бојазни да ће монтажа бити 
готова до краја јуна. На овај корак 
одлучили смо се због различитог са-
става, односно флотабилних особина 
руде са копова “Кривељ” и “Церово”– 
каже Милић. - Одвојеним третирањем 
руде са “Церова” у новим маши-
нама, које су много боље од старих, 
моћи ће да се прераде веће количине, 
а очекујемо и боља искоришћења 

метала из ње, као и квали-
тет концентрата. Ово је и 
први корак у проширењу 
капацитета “Церова” које 
временом треба да до-
стигне 5,5 милиона тона 
руде годишње. То под-
разумева уградњу још 
четири велике машине 
овде, и низ захвата на 
копу и тамошњем ПМС-
постројењу.

У априлу флотери су 
прерадили 900.000 тона 
кривељске и 165.000 тона 
руде са Церова, што значи 
да је коп “Кривељ” преба-
цио, а “Церово” подбацило 

због инцидента са пулповодом. Укупно 
је дато 1.935 тона бакра у концентрату 
из руде са оба рудокопа и може се гово-
рити о малом подбачају, пошто се руда са 
горњих кривељских етажа слабије фло-
тира. Мада од почетка године није увек 
све ишло глатко, кривељска флотација 
је из првог квартала, ипак, изашла са 
пребачајима плана и у прерађеним ко-

личинама руде и у испорученом бакру 
у концентрату (рачунајући оба копа). 
Прерађено је четири одсто више од 
плана руде са Кривеља, док су количине 
са “Церова” двадесетак одсто испод 
плана. Из кривељске руде дато је 5.165 
тона бакра у концентрату (30 одсто више 

од плана), а из церовске 727 тона (80 
одсто плана). 

Међутим, дуготрајне кише су и фло-
терима отежале рад, почев од допреме 
руде са копа, проблема на дробљењу и 
тракама. Стално се дежурало и на колек-
тору и јаловишту и санација колектора 
наставиће се чим водостај Кривељске 
реке то дозволи. Ипак, након обил-
них падавина, обављена је његова 
инспекција и утврђено да нема нових 
промена на зидовима. 

-У мају је требало да прерадимо 
900.000 тона руде са кривељског копа 
и што више се приближимо циљу 

од 220.000 тона са “Церова” – каже 
Милић. – Такође, и да побољшамо ре-
зултате флотацијске концентрације, 
односно искоришћења бакра из оба 
рудника. Међутим, после оволи-
ких киша, није лако прогнозирати 
толики домет јер смо се почетком 

месеца, а, ево, и његовом средином, 
намучили са влажном рудом, посебно 
при дробљењу (заглаве, лепљење за 
сита). За две недеље требало би да 
нам стигну нови реагенси који су у 
лабораторији дали боље резултате од 
оних које користимо. ИТНМС је ис-
питао близу 20 врста и издвојио два 
реагенса који дају боље резулате на 
руди из “Кривеља”, па ћемо их опро-
бати у индустријским условима. Ако 
се добро покажу, нема разлога да их не 
опробамо и на руди са “Церова”.

Љ. Алексић

veliKa vOda pOd nadZOrOM
Ниво Кривељске реке је на 
граници критичног, а решетка 
на улазу у колектор у сваком 
тренутку мора бити проходна

М. Милошевић

Ka ve]Oj i bOQOj preradi
Због различитог састава руде са копова “Велики Кривељ” и “Церо-
во”, план је да се њена прерада потпуно одвоји и тако елиминише 
оно што смета једној или другој током заједничког третмана – каже 
управник Саша Милић. – Квартал завршен са пребачајима плана 
како у преради руде тако и бакру у концентрату. - Циљ за мај: 1,12 
милиона тона руде са оба копа

Едвард Ернек

Дежурни радници даноноћно чисте решетку испред колектора

Монтираће се пет машина од 100 кубика и два кондиционера
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Априлска производња у РБМ-у

Домаћинско понашање у РБМ-у

РБМ. - За мајданпечке рударе април 
је био месец великих искушења и изу-
зетних напора због обилних падавина. У 
таквим неповољним условима произве-
дено је вредних 826 тона бакра у кон-
центрату и планиране количине племе-
нитих метала.

 -Априлске кише су успоравале 
све предвиђене активности. Велике 
количине воде, влаге и блата на ради-
лиштима површинског копа, расква-
шени и бујицама оштећени рударски 
путеви и тешки услови за све запо-
слене који због природе посла највећи 
део радног времена проводе на отво-
реном – отежали су нам рад и изну-
дили потезе који су имали утицај на 
коначан резултат. И поред тога, дали 
смо максимум и април завршили са 
мањим подбачајем, иако су проблеми 
били велики – каже директор РБМ-а 
Бранислав Томић.

 Плански задатак запослених на 
Површинском копу захтевао је 1,583 
милиона тона укупних ископина, а 
остварење је износило 1,4 милиона. 
Уместо 483 хиљаде тона откопано је и у 
Флотацији прерађено 400 хиљада тона 
руде доброг садржаја, углавном са Југа 
ТС 2 и Централног рудног тела Север-
ног ревира. Са тог радилишта уклоњена 
је четвртина милиона тона јаловине, 
док је остатак био са Андезитског прста. 
Проблем великих транспортних дужина 
био је једно од обележја и прошломе-
сечне производње.

 -Стабилност и континуитет 
у производњи и преради, рад без 
осцилација у нормативима и квали-
тету, у априлу су за резултат имали 
прераду 400 хиљада тона руде и 
производњу 826 тона бакра у кон-
центрату уз одговарајуће количине 
сребра и злата – прокоментарисала је 

априлски резултат управница Флотације 
Јелена Ђурић. 

 Мајска производња у РБМ-у добро 
је почела, али нове падавине захтевају 

одводњавање радилишта, што за запо-

слене значи додатне обавезе, а за РБМ 

трошкове.

РБМ. - Упоредо са производним 
резултатима у погонима и произво-
дним целинама, у РБМ-у свакодневно 
прате и трошкове по структури и месту 
настајања. Свако одступање је видљиво, 
што даје могућност да се правовремено 
реагује. На прве резултате није се дуго 
чекало: пословање за четири месеца ове 
године је позитивно, што је било и у 
последњем кварталу прошле године. 

Како се добијају битке са трошко-
вима, видљиво је на примеру затварања 

„бараке“, објекта уз управну зграду, где је 
радило двадесетак службеника. Они су 
без по муке премештени у некоришћене 
канцеларије у самој дирекцији. Док 
је „барака“ коришћена, само за струју 
издвајало се и по 250 хиљада динара 
месечно, јер тамо није било даљинског 
грејања. Трошкови грејања зграде 

дирекције, због премештања поменутих 
служби и запослених, нису увећани.

 -Упоредо са настојањем да 
повећамо производњу и приближимо 
је планским захтевима, годину дана 
сталним праћењем и адекватним 
мерама контролишемо и трошкове на 
месту настајања, свесни да без њихове 
рационализације и свођења у опти-
малне оквире не можемо да оства-
римо успешно пословање – објашњава 
Небојша Стојановић, заменик дирек-
тора Рудника бакра Мајданпек. 

Добит може да буде и већа када 
би трошкови могли да се смање и на 
другим, посебно највећим позицијама. 
Зато менаџмент РБМ-а од свих запосле-
них тражи домаћинско понашање без 
којег се не може рачунати на успех.

С. В.

 МАЈДАНПЕК. - Упоредо са 
повећањем производње у Руднику 
бакра Мајданпек настоје да смање 
трошкове и да из постојеће опреме, 
упркос дотрајалости, извуку максимум. 
Најновији подвиг је реконструкција 
пресе за демонтажу гума на тешким воз-
илима, што доприноси милионским уш-
тедама.

 У РБМ-у се присећају да је још 
1970. године инжењер Закошек у Кон-
струкционом бироу ПУС-а конструисао 
пресу за демонтажу гума на тешким воз-
илима користећи за хидраулику делове 
тадашњих тешких возила. Та преса на 
сервису Ковеј била је у функцији до по-
ловине 90-их година. Како је напредак 
технологије у изради радијалних гума 
учинио да демонтажа постане лакша и 
могла се обављати само уз виљушкар, за 
пресом није било потребе.

 -Куповином нових “белаз” возила 
пре три године дошле су „белшина“ 
дијагоналне гуме за чију је демон-
тажу преса неопходна – каже Неђељко 
Чавић, помоћник директора РБМ-а за 

електромашинство, наглашавајући да 
преса из 70-их година није могла да 
одради демонтажу дијагоналних гума, а 
за потребе рудника у Бору и Мајданпеку 
купљена је једна преса и лоцирана у 
Бору. - За три године демонтирано је 
око 200 гума и за транспорт утрошено 
3,5, а за услугу демонтаже још 1,3 ми-
лиона динара.

 -Као резултат сталног праћења и 
анализе трошкова, а покушавајући да 
добијемо битку за њихово смањење, 
предложио сам да самостално започ-
немо реконструкцију пресе и задатак 
поверио инжењерском тиму нашег 
одржавања – каже Бранислав Томић, 
први човек мајданпечког Рудника бакра. 

 -Откопали смо пресу, донели у 
машинску радионицу где јој је тре-
бало решити хидраулику јер је на 
њој остао само кородирали клип 
који смо репарирали у радионици, а 
погон хидраулике остварили преко 
мобилног хидрауличног агрегата. 
Инжењер Стева Јовановић и хидра-
уличар са багера Славољуб Динић 

су од више расходованих агрегата 
комплетирали један чиме је заокру-
жена идеја и реализација. Поправком 
конструкције и израдом потребних 
алата и хидраулике добијена је мо-
билна преса са демонтажном силом 
од око 60 тона. Она је тестирана на 
демонтажи дијагоналних гума „бел-
шина“ и положила је испит – каже 

Чавић.
 У Руднику бакра Мајданпек је 

тако остварена нова велика уштеда и 
добијена преса која може да обави де-
монтажу свих врста гума за тешка 
возила, а како је мобилна, може да се 
користи и у другим погонима и за друге 
послове.

 С. Вукашиновић 

rudari ne pOsustaju

У Флотацији прерађено 400 хиљада тона руде и 
произведено 826 тона бакра у концентрату уз 
одговарајуће количине племенитих метала

С. Вукашиновић

KOntrOlOM sMaWili trO[KOve

nOve MiliOnsKe u[tede
У РБМ-у реконструисана преса за демонтажу гума на тешким возилима

Реконструкција пресе из 1970. године уз обезбеђење 
адекватне хидраулике омогућава демонтажу свих врста 
гума за тешка возила за шта је само у претходне три 
године утрошено 4,8 милиона динара
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Ново радилиште у Руднику бакра Мајданпек

Санација Транспортног система 1 у РБМ-у

РБМ. - Уклањањем првих количина 
јаловине на етажи 455 у Руднику бакра 
Мајданпек, у складу са плановима у 
првој декади маја, почели су радови 

на Плумбарији, практично делу рудног 
тела Андезитски прст ближем граду. 
Због тога су припреме и рад специ-
фични и обављају се крајње опрезно. 

Радови на Плумбарији за највише два 
месеца требало би да се спусте за пет 
до шест етажа и омогуће усклађен рад 
на овом и радилишту Андезитски прст.

-Како на почетку овог радилишта 
имамо источни део према граду, а 
јужни и западни према јавном 
путу који пролази испод, рад на 
Плумбарији је веома сложен, па мак-
симално бринемо о безбедности рад-
ника, механизације и јавног пута – 
каже Драгиша Анђелковић, управник 
Површинског копа.

-Морамо створити услове да на 
нижим нивоима откопавамо веће ко-
личине јаловине, како бисмо брже 
могли да откопавамо 18 милиона 
тона руде. Тако стварамо и услове за 
померање јавног пута, далековода и 
комплетне инфраструктуре од значаја 
за град и за даљи рад рудника - нагла-
шава директор РБМ-а Бранислав Томић.

Када је реч о безбедности, већ се 
ради заштитна баријера на јавном путу 
са вертикалним профилима од три метра 
и са транспортном траком која би у 
случају одрона могла да заштити јавни 
пут, а према граду заштитна баријера се 
прави од плетене жице у два појаса.

 С. В.

РБМ.- У наставку санације 
Транс портног система 1 Рудника 
бак ра Мајданпек у предвиђеном 

ро ку обављена је монтажа челичне 
конструкције транспортера. Она је под-
разумевала убацивање 68 „секција“ са 

носачима носећих и повратних ролни 
на претходно урађена анкерна места 
у тунелу кроз који пролази транспор-
тни систем. Тиме је за корак ближа ком-
плетна санација Транспортног система 
1, која је услов за брже раскривање ле-
жишта и динамичнију производњу у 
РБМ-у .

-Екипа београдског „Анса стила“ 
поставила је секције у року, тако да 
је почело нивелисање и центрирање 
конструкције – каже Душан Петровић 
из тима за развој и инвестиције 
РБМ-а. - Припреме за навлачење и 
вулканизирање гумене траке су у 
току. Да би посао био обављен без-
бедно, радницима РБМ-а помоћи ће и 
група из Рудника бакра Бор. Почетак 
лепљења (везивања траке) условљен 

је испоруком лепка. Први спој ће се 
радити под надзором представника 
фирме из Пољске која испоручује 
лепак. Тај посао треба завршити 
између 15. и 20 јуна. 

У међувремену, интензивно се 
постављају каблови главног дробилич-
ног постројења и уграђују елементи си-
стема за његово отпрашивање. Чека се 
испорука електрокомпоненти из ино-
странства (на рокове се није могло ути-
цати). Део електрорадова извешће АТБ 
ФОД из Бора, а део радници РБМ-а 
(монтажу регала и постављање енергет-
ских каблова). Почетком јула могле би 
да почну пробе, а после тога и пробни 
рад, што ће значити и брже раскривање 
рудних лежишта.

РБМ. - Као никада до сада путовање 
деоницом Мајданпек – Кучево, на самом 
излазу из града под Старицом, про-
лазницима омогућава несвакидашњи 
доживљај: да из непосредне близине 
гледају рад тешке рударске механизације 
на површинском копу РБМ-а. Рударски 
радови на Андезитском прсту, који су 
почели на коти 560, стигли су до коте 
380, што је омогућило да се санира и 300 

метара деонице овог пута.
-Откопавањем тог лежишта 

материјал са ивице се нагомила-
вао у овом делу и представљао 
потенцијалну опасност за пут. Сада 
смо стигли до коте која нам омогућава 
санацију тог дела – каже Драгиша 
Анђелковић, управник Површинског 
копа РБМ-а, наводећи да је веома важно 
да је на овом радилишту савладана ви-

синска разлика од 180 метара. 
- Радило се са два до три возила и 

уз увек присутно обезбеђење које је 
пратило рад багера и обезбеђивало 
сигнализацију на јавном путу. Остаје 
још да довеземо ситан туцаник, напра-
вимо банкине и завршимо санацију 

те деонице, док ће се рударски радови 
даље ширити према северу - каже 
Анђелковић.

Поменимо да је за ових 14-15 дана 
откопано око 280 хиљада тона јаловине 
и склоњено око 300 кубних метара нега-
баритног камена.

pO^elO OtvaraWe pluMbarije
Циљ је да се 

створе услови 
за откривање 

лежишта које има 
18 милиона тона 

руде. – Стварају се и 
услови за измештање 

пута, далековода 
и инфраструктуре 

неопходне граду

Zavr[ena jO[ jedna va@na FaZa

Za beZbedniji prilaZ MajdanpeKu
Радови на Андезитском прсту стигли до коте магистралног пута

Монтажа челичне конструкције у тунелу је обављена, 
следи навлачење траке и електрорадови. - Запосленима у 
РБМ-у помаже екипа из РББ-а. – Почетком јула планиране 

прве пробе, а потом и пробни рад

С. В.

С. В.

Драгиша Анђелковић
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Резултати металурга у првом четворомесечју ове године бољи него лане

Електролизери са оптимизмом ушли у друго тромесечје

 ТИР. – Топионица је у априлу при-
мила 10.400 тона влажног концен-
трата бакра (346 тона просечно на 
дан), са 3.067 тона „црвеног” метала, 
од чега највише -1.889 тона- из „Вели-
ког Кривеља” и „Церова”, 826 тона из 
Рудника бакра Мајданпек и 305 тона 
из Бора и шљаке. Произведено је 3.414 
тона анодног бакра (113 тона, у про-
секу, дневно). Прошломесечни произ-
водни рапорт из Топионице обележило 
је и високо временско и технолошко 
искоришћење агрегата које се кретало 

око 95 одсто, јер није било много застоја 
због екологије. Захваљујући добром 
раду Топионице, и Фабрика сумпорне 
киселине се може похвалити солидним 
билансом од 9.014 тона монохидрата 
(просечно 300 тона дневно). Електро-
лиза је дала 3.004 тоне катода. 

- Производња анодног и катод-
ног бакра у прва четири месеца ове 
године нешто је већа од остварене 
у истом периоду лане. Сигуран сам 
да ће се овај тренд повећања наста-
вити. Последњих дана априла у То-

пионици је примећено да су квали-
тети концентрата бакра из „Великог 
Кривеља” и Мајданпека бољи, што ће 
се позитивно одразити на нашу већу 
производњу, па у наредном периоду 
очекујемо још боље резултате. Почет-

ком маја на залихама смо имали око 
4.000 тона шарже (545 тона бакра), 
што је довољна количина и гаранција 
за успешан рад рачунајући и свакод-
невни прилив концентрата који ће 
да уследи – рекао нам је Владимир 

Јаношевић, заменик директора ТИР-а 
за производњу и развој.

Прерађивачки погони ТИР-а 
укњижили су у априлу: Ливница бакра 

и бакарних легура - 108 тона месинга и 
9,5 тона производа ливнице фазонских 
одливака, Фабрика бакарне жице - 395 
тона дипформинг жице и 626 комада 
синтерметалуршких производа и Пре-
рада метала - 3,2 тоне различитих про-
извода арматура (вентили, кућишта во-
домера). 

Ј. Станојевић

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Електролиза је 
у априлу произвела 3.004 тоне катод-
ног бакра, па је тако четворомесечни 
биланс достигао 12.203 тоне. Драган 
Јовановић, управник Електролизе, 
објаснио је овај податак чињеницом да је 
реч о „зимском” делу производње који је 
повезан са резултатима на басенским ко-

повима и у Топионици и изразио уверење 
да ће се резултати сигурно поправити 
до краја године. Истовремено, „црвени” 
метал се добија и одбакривањем отпад-
них вода овог погона. Откад је почео да 
се примењује поступак електровининга, 
количине бакра добијене овим путем су 
се уједначиле и усталиле на пет-шест 
тона месечно. Тај материјал се крајем 
сваког месеца враћа у Топионицу на по-
новну прераду. Тренутно се проналазе 
начини побољшања руковања електро-

литом и бакарним муљем који настаје 
након процеса одбакривања, како би се 
олакшао рад запослених. 

Када је реч о осталим производима 
из асортимана Електролизе, четворо-
месечни рапорт карактеришу учинци 
већи од предвиђених. Продуковано је 
435 тона плавог камена или 11,5 одсто 
више од плана за ову годину. Почетком 
априла обављен је седмодневни ремонт, 
и то без ангажовања тзв. трећих лица 
него су сав посао завршиле службе ма-
шинског и електроодржавања. У наред-
ном периоду овде је планиран и један 
већи захват – ремонт комплетне цен-
трифуге, како би фабрика била потпуно 
оспособљена. У РЈ за производњу пле-
менитих метала биле су три кампање 
прераде прженца. Параметри рада су 
добри, јер је крајем прошле године 
завршено детаљно президавање „доре”-
пећи, тако да је линија топљења у пуној 
погонској спремности. Производња 
сребра, платине и паладијума кретала 
се у планираним границама, злата изнад, 
док је код селена забележен највећи скок 
од чак 30 одсто. 

Фабрика соли метала је имала 
кампању сребро-јодида који је потре-
бан фабрикама за производњу против-
градних ракета. Квалитет је одличан, а 
наставак производње почеће након на-
бавке сировине из увоза. - Ускоро следи 
испорука и партнерима у Хрватској, 
јер већ неколико година уназад имамо 
стандардног купца са тог тржишта и 
тако заокружујемо производњу и плас-
ман робе ове наше радне јединице – 
каже Јовановић. У РЈ за производњу 
фотохемикалија успешно су „пропратили” 
потребе басенских погона (Транспорта  
ТИР-а, РББ-а и РБМ-а) за антифризом. 

- Трошкови нормативног 
материјала били су у оквиру плани-
раних вредности. Електролиза има 
заокружено и дефинисано праћење 
потрошње индустријске воде. Знају 
се потрошачи, места утрошка, тачне 
запремине, води се рачуна о свакој 
капи. Постоји функционалан систем 
за сав вишак воде који поново може 
да се искористи. То су воде од хлађења 
уређаја, а уопште нису загађене и 
стално рециркулишу. Саниран је и 
део цевовода пијаће воде, тако да ће и 
њена потрошња бити сведена на неоп-

ходне количине. Електролиза, такође, 
има решено праћење и отпадних вода. 
Када је реч о потрошњи електричне 
енергије, претходио је зимски период 
када је мало повећана због догревања 
погона у новој електролизи, јер је за-
посленима потребно обезбедити радне 
услове прописане законом – истиче 
Јовановић. 

Наш саговорник је на крају изразио 
очекивање да производња у мају свакако 
неће бити гора од априлске, за шта ће се 
потрудити око 300 радника Електролизе.

Ј. Станојевић

Четворомесечни 
домети

У прва четири месеца Топиони-
ца је примила укупно 89.590 тона 
влажног концентрата бакра са 12.753 
тоне метала - 5.847 тона из „Великог 
Кривеља”, 1.522 тоне из Бора и шљаке 
и 3.403 тоне из РБМ-а. Произведена је 
15.101 тона анода, 40.459 тона сумпор-
не (техничке) и 80 тона акумулатор-
ске киселине, 12.203 тоне катода, 379 
тона месинганих блокова, 52 тоне про-
извода на линији фазонских одливака, 
1.772 тоне дипформинг и 26 тона дина-
мо жице, као и 13 тона разних произво-

да ливнице арматура.

Последњих дана априла у 
Топионици је примећено да 

су квалитети концентрата 
бакра из „Великог Кривеља” 

и Мајданпека бољи, што 
ће се позитивно одразити 
на нашу већу производњу, 

па у наредном периоду 
очекујемо још боље резултате 

– каже Владимир Јаношевић, 
заменик директора ТИР-а за 

производњу и развој

vi[e i anOda i KatOda

pOsle ZiMe laK[e se di[e

Априлски рапорт гласи 3.004 тоне, а четворомесечни 12.203 
тоне катодног бакра. – Биланс осталих производа Електролизе 
већи од предвиђених, селена чак за 30 одсто. – Трошкови 
нормативног материјала у планираним границама

Драган Јовановић

Владимир Јаношевић
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Са радницима одељења реактора и котлова у Топионици

Превозници успешно покривају потребе басенских предузећа

pObe\uju staru OpreMu
ТОПИОНИЦА. – Технолошки 

ланац у Топионици састоји се од шест 
карика, односно одељења везаних за 
производњу (припрема и дистрибуција 
шарже, реактори, пламена пећ, кот-
лови, конвертори и анодна рафинација), 

као и четири службе одржавања (ма-
шинска, електро, мерно-регулациона 
техника и ватростално одржавање). 
Одељење реактора садржи две целине - 
пржење у реактору и електрофилтер за 
отпрашивање - и у њему ради укупно 
28 људи. Овдашњи пословођа Јовица 
Здравковић истиче стару опрему (преко 
35 година) и тешке услове рада као две 
основне одлике ове радне јединице То-
пионице. 

- Застоји нису толико чести с обзи-
ром на то колико је технологија стара. 
Заједничким ангажовањем и догово-

ром руковалаца са машинском служ-
бом, одржавамо агрегате у радном 
стању. Део пржења у реактору карак-
терише већа загађеност (бука, гасови 
и прашина). И електрофилтер је, 
такође, времешан. Међутим, услови 
у том делу су бољи - има буке, али 
много мање дима и прашине. Рад оба 
одељења је аутоматизован и прати се 
из командне собе, тзв. Хјустона. Ру-
коваоци из собе уочавају проблеме и 
реагују - каже Здравковић. 

У „личној карти” РЈ енергетика 
(одељење котлова) пише да обухвата: 
котао отпадне топлоте (хлади гас из пла-
мене пећи, производи пару високог при-
тиска и одваја прашину која се враћа на 
поновну прераду), SF филтер (додатно 
одваја прашину), пумпе (пребацују воду 
која хлади жакете на пећи), дубински 
базен, мазутна станица и млинови за 
угаљ. 

- Уз редовно одржавање, једном 
годишње обавезно се изводи ремонт 
у коме санирамо оно најважније за 
процес, како бисмо избегли могуће 
застоје а погон издржао непрестани 
рад. По завршетку ремонта долази ре-
публички инспектор за парне котлове, 
проверава се све, јер без тога котао се 
не пушта у рад. Ово је технолошка 
линија број један која је монтирана 
1960. године. Једино је направљена 
нова мазутна станица због измештања 
нове технологије и планирано је да 
се убаци још једна пумпа. С обзи-

ром на то да имамо много агрегата 
и да је опрема времешна преко пола 

века, није нам лако. Међутим, људи 
су се уходали (укупно 33), сви су добро 
оспособљени за своја радна места. На 
котлу не може да ради било ко - мора 
да има положен испит за руковаоца 
котла у погону или руковаоца ау-
томатско-термичке команде (АТК) 
у „Хјустону”. Сада имамо четири-
пет млађих техничара. Потребне 
су најмање две године да би се неко 
добро обучио за овај посао - наглашава 
Дејан Томић, пословођа РЈ енергетика. 

Радомир Вукашиновић, рукова-
лац АТК команде у „Хјустону”, ради у 
одељењу котлова већ три деценије (са 
бенефицијама има 36 година радног 
стажа). Присећа се давне 1984. када 
је овде почео као КВ пумпар и, у 

међувремену, напредовао за неколико 
степеница. - Радно место на котло-
вима је специфично по томе што је 
то енергетско постројење (суд под 
притиском). Пошто смо технолошки 

„везани” за пламену пећ, делимо све 
отежане услове рада као и остали то-
пионичари – високу температуру, 
промају, буку, прашину, гасове и 
ниску температуру у зимском пери-

оду. Треба провести доста времена да 
би се „савладао” погон, јер је велики 
и комплексан. Махом долазе људи 
машинске струке, а овде се срећу са 
нечим потпуно новим и непознатим. 
Међутим, уз нашу помоћ, млади се 
обучавају и могу да ускоче – закључује 
Вукашиновић.

ТРАНСПОРТ ТИР-а. – Рад-
ници Транспорта ТИР-а железничким 
саобраћајем у априлу су превезли све 
предвиђене количине терета (10.000 
тона плинског угља за Топионицу). 
Њихов стални посао је и превоз анода до 
Електролизе, као и концентрата бакра из 
Мајданпека (7.000-10.000 тона месечно). 
Ту је и извоз течне шљаке из Топионице 
у све три смене. И друмски саобраћај је, 
по речима Радета Проловића, управ-
ника Транспорта ТИР-а, уредно обавио 
све задатке – концентрат из кривељске 
флотације и са борске филтраже сва-
кодневно се превози без застоја и 

„никад се није десило да овај услужни 
погон угрози производњу у басенским 
предузећима”. 

- Веома успешно смо изашли из 
зимског периода, а то не бисмо успели 
без исправности возног парка. Пре 
шест месеци почели смо обнављање 
возила у друмском и железничком 

саобраћају, па је њихова расположи-
вост сада много боља. Обавили смо 
ремонте дизел-електролокомотива 
и имамо пет које раде за разлику од 
ранијег периода када смо спали на 
две. Наш циљ је да у наредна три 
месеца урадимо и генералну оправку 
мале DHL 350 и једне велике локо-
мотиве од 650 КС. Тако ће оно што 
је предвиђено планом инвестиција и 
развоја предузећа за 2014. бити оства-
рено до септембра, јер смо већ завр-
шили 80 одсто послова. Када буду 
готове и ове две, бићемо спремни 
за много већу производњу која нас 
очекује завршетком нове топионице, 
као и за сва планирана повећања у 
РББ-у, РБМ-у и ТИР-у наредне године 
– наглашава Проловић. 

И у друмском саобраћају је, 
такође, повећана погонска спрем-
ност менахизације у односу на прошлу 
годину. Захваљујући залагању људи у 

службама одржавања, стара се редовно 
одржава и продужује јој се век. Два нова 
„волво” камиона у претходних шест 
месеци превезли су укупно 130.000 тона 
терета (по ценама које су раније плаћали 

„трећим” лицима, предузеће би за то 

издвојило 16,5 милиона динара). А, тим 
уштедама један камион, који је коштао 
105.000 евра, већ је „вратио” уложени 
новац. Ова два камиона раде највише од 
свих и немају „празан ход” (за сва возила 
је уведено праћење учинака, утрошка 
норматива и пређених релација). 

- Једина слаба тачка су нам људи, 
тачније њихова неповољна старосна 
структура. Потребно је „освежавање” 
радне снаге, посебно на одржавању 
пруга, јер њихов радни стаж је од 35 до 
40 година. Од ове године индустријски 
железнички саобраћај изједначен је 
са редовним путничким, што је пред 
нас поставило нове захтеве и додатно 
улагање средстава у обуку кадрова за 
сва занимања (машиновође, отправ-
ници, маневристи), као и у инфра-
структуру – закључује Проловић. 

Ј. Станојевић

С обзиром на то да имамо много агрегата и да је опрема времешна - преко пола века - није нам лако. Међутим, људи су се уходали и сви су 
добро оспособљени за своја радна места – каже Дејан Томић, пословођа РЈ енергетика

Ј. Станојевић

pObOQ[ana raspOlO@ivOst vOZila

Р. Проловић: Када буду ремонтоване још две локомотиве, бићемо 
спремни за много већу производњу која нас очекује завршетком 
нове топионице, као и за сва планирана повећања у РТБ-у

Раде Проловић

Нови „волво” камиони немају „празан ход”

Јовица Здравковић

Дејан Томић

Радомир Вукашиновић
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Топионичари радно прославили Међународни празник рада

ТОПИОНИЦА. – Топионичари, као 
многи други басенски радници који су и 

тог дана били на својим радним местима, 
нису осетили ћуди варљивог пролећа 
2014. То што је сунце шкртарило, а киша 

„покварила” овогодишњи првомајски 
уранак, њима не значи ништа. Греје их 

топлота бакренца којим се из лонаца 
„хране” конвертори, „црвени” метал који 
се разлива у калупе, бакарна река која не 
престаје да тече без обзира на то који је 
датум у календару. У одељењу конвер-
тора затичемо Горана Јовановског који 
овде ради од 1990. године. 

- Иако је данас Међународни праз-
ник рада, за нас је то сасвим норма-
лан дан као и сви остали. Радимо 
даноноћно без обзира на празнике. 
Засад смо добро мотивисани за посао. 
Видећемо шта нас очекује надаље, 
јер се прича о приватизацији. Мало 
смо незадовољни условима рада, све 
остало је како треба – казује Горан. 

Његов имењак, али Думитровић, 
сменски мајстор на пламеној пећи, 
такође, потврђује да и Првог маја, раде 
као сваке године и то им не пада тешко. 

- Радимо за све празнике, како бисмо 
произвели што више бакра. Жеља нам 
је да се нова топионица заврши што 
пре и да нашем граду и свима нама 
буде боље – истиче Горан Думитровић.

Наш водич кроз Топионицу, управ-
ник Саша Радуловић, успут нам је ис-

причао да је у прва четири месеца радила 
стабилно, уз повећање производње анод-

ног бакра „у разумним границама”. Забе-
лежено је технолошко искоришћење од 
94,3 и временско искоришћење од 96,7 
процената, што Радуловић сматра изу-
зетно високим с обзиром на неповољне 

метеоролошке услове. Планови за ову 
годину су јасни и из месеца у месец про-
изводни учинци треба да буду све бољи.

- Поново бих замолио наше 
суграђане да буду максимално толе-
рантни када дође до високих садржаја 
сумпор-диоксида у атмосфери, јер уве-
равам све да ниједан чинилац произ-
водног ланца, односно управљања у 
Топионици, не схвата олако екологију 
у граду. Са друге стране, „у комши-
луку” имамо градилиште нове топи-
онице и фабрике сумпорне киселине, 
као и велики број радника на њему, 
и њима, наравно, мора да обезбедимо 

услове, како би могли да раде квали-
тетно. Треће, а у ствари то је на првом 
месту, имамо производњу бакра која 
је предуслов за све. Молим Боране 
да верују да је ово заиста тако и да 
нам производња није алиби за лошу 
екологију. Сваког дана чинимо велике 
напоре да би производња ишла како 
треба и грађанима било боље – нагла-
сио је Радуловић. 

Наш саговорник је на крају свим 
радницима Топионице, ТИР-а и РТБ-а 
пожелео срећан Међународни празник 
рада. - Њима и њиховим породицама 
желим пуно здравља. Можда је дошло 
време да почнемо да размишљамо на 
другачији начин о времену у коме 
живимо и о времену које долази, да 
будемо мало више посвећенији послу, 
а, наравно, много више својим поро-
дицама. 

Ј. Станојевић

„dan KaO i svaKi drugi”

Свакодневно чинимо велике напоре да би производња ишла како треба и 
грађанима било боље – поручио управник Топионице Саша Радуловић

Бакарна река не престаје да тече без обзира на датум у календаруТопионичаре греје топлота бакренца којим се „хране” конвертори

Горан Јовановски Горан Думитровић

Саша Радуловић
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РТБ. – У својој првој акцији коју 
је 25. априла организовало тек осно-
вано Удружење добровољних дава-
лаца крви „Хумани Бор”, у сарадњи са 
Војномедицинском академијом из Бео-
града, прикупљено је 65 јединица дра-
гоцене течности. Осим басенских рад-
ника, у акцији су учествовали и остали 

заинтересовани грађани Бора, па је 
одзив био заиста импресиван. Драган 
Јоновић, председник Удружења, рекао 
је да иницијатива за формирање „Хума-
ног Бора” датира од претпрошле године, 
али је и формално реализована тек не-
давно. 

- Више не постоје активи 
добровољних давалаца крви у басен-
ским предузећима. Пошто ће РТБ по-
стати јединствена фирма, водили смо 
се идејом да направимо и јединствено 
хуманитарно удружење у коме ће бити 
радници ТИР-а и РББ-а (за сада), али 
смо отворени за сарадњу и са ФОД-
ом, локалном самоуправом, јавно-
комуналним предузећима, односно 
свим хуманим грађанима Општине 
Бор. Међутим, желимо да сарађујемо 
и са другим градовима, па планирамо 
да у наше удружење привучемо најпре 
Мајданпек пошто смо и пословно 
везани, затим Неготин, Кладово, све 
хумане људе источне Србије. Основно 
је да Служба трансфузије крви борске 
болнице буде снабдевена драгоценом 

течношћу, али настојимо да успоста-
вимо сарадњу и са другим устано-
вама где се лече наши људи. Данас је 
то случај са ВМА зато што тамо има 
доста пацијената из Бора који, уко-
лико треба да се оперишу, мора да 
обезбеде одређени број јединица крви, 
нађу даваоца, плате му пут, смештај, 
што изискује додатне трошкове. 
Хоћемо да све то сведемо на мини-
мум и да некадашња сарадња са ВМА 

поново функционише и постане тра-
диционална – нагласио је Јоновић. 

Са његовим мишљењем сложио се и 

капетан Милан Живковић из Института 
за трансфузиологију и хемобиологију 
ВМА који је потврдио да је велики број 
људи из Бора наменски долазио код њих 
да даје крв. - На мој предлог, догово-
рили смо се да олакшамо људима са 
овог подручја, како не би морали да 
долазе у Београд, а то ће бити пракса 
и у наредном периоду. Наиме, раније 
нам је тзв. рочни састав војника био 
извор јединица крви који смо изгу-
били са преласком на професионални 

састав. Пошто се ВМА отворила 
према цивилним структурама (65-70 
одсто свих осигураника чине цивили), 
сада се све више окрећемо њима. Тако 
сарађујемо са свим крајевима, данас 
први пут са РТБ-ом, али се надам да 
ће се сарадња наставити на обострано 
задовољство. 

Међу бројним даваоцима препо-
знајемо Драгишу Сурдуловића, рад-
ника Јаме, коме је ово 143. пут да даје 
крв. Вишестуки давалац, рекордер у 
Бору, али и у Тимочкој Крајини, позива 
младе да им се прикључе. – Нави-
као сам, свака три месеца то чиним, 
самоиницијативно, без ичијег позива. 
Увек се осећам лепо када знам да 
некоме спасавам живот. 

Драган Цакић из Флотације 
„Велики Кривељ” досад је 20 пута дари-
вао „течност која живот значи”. - Осећај 
хуманости је велика ствар. То најбоље 
знам из личног искуства, јер када сам 

ја имао проблема добио сам два литра 
из резерви борске трансфузије. Давао 
сам крв и пре тога, али сам после 
чешће давао. Поручујем свима који 
су здрави и могу да помогну нека то 
ураде, пошто чине добро дело. 

Са истом поруком огласио се и Сла-
виша Ивановић који ради у ПМС-
постројењу на Церову (18 давања). 

Да нису само мушкарци храбри и 
хумани, потврдила нам је и Мирјана 
Филиповић (ПУ Бор). Будући да јој је 
и отац добровољни давалац, уз осмех 
каже да им је то породична традиција. 
– Почев од средње школе, једном до 
два пута годишње дајем крв. После 
давања физички се осећам лепо и 
растерећено, посебно када знам да ће 
она некоме спасити живот. Увек се 
одазовем позиву Службе трасфузије. 
Зато сви који могу и немају здрав-
ствене проблеме нека је дају. Не 
шкоди ништа, а помаже много.

Иначе, планом рада „Хуманог Бора” 
за ову годину предвиђене су још три 
акције - 14. јуна на Светски дан ДДК, 
у септембру и традиционална уочи 
новогодишњих празника.

Ј. Станојевић 

Басенски радници и грађани Бора даривали драгоцену течност

priKupQenO 65 jedinica Krvi
Новоосновано Удружење до-
бро вољних давалаца крви 

„Ху мани Бор”, у сарадњи са 
Војномедицинском академијом 
из Београда, организовало је 
25. априла прву од планиране 
четири акције добровољног 
давалаштва крви у овој години

Драган Јоновић

Милан Живковић

Драган Цакић

Славиша Ивановић

Драгиша Сурдуловић

Мирјана Филиповић
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Синдикати РТБ-а Бор о приватизацији

РТБ. – Представници репрезента-
тивних синдиката у Рударско-топиони-
чарском басену Бор, Самосталног, Ру-
дарског синдиката Србије и синдиката 
Независност, јединствени су у оцени 
да Комбинат бакра мора да остане у 
трајном власништву Републике Србије. 
Басенски синдикати ће се залагати да 
по изласку из реструктурирања ниједан 
радник не остане без посла.

-Прибојавали смо се изласка из 
реструктурирања, али, с обзиром на 
то да добро послујемо, боље је да се 
процес реструктурирања заврши што 
пре. Притом, залагаћемо се да нико не 
остане без посла. Нове инвестиције су 
гарант боље будућности компаније – 
каже председник Рударског синдиката 
Србије Љубиша Миљковић.

-Од фирми у реструктурирању 
РТБ Бор је у групи оних које ће уз 
помоћ државе наставити да раде 
и послују позитивно. Излазак из 
реструктурирања биће у форми 
радног стечаја. Залагаћемо се да нико 
не остане без посла, али водићемо 
рачуна да не оптерећујемо нову 

компанију радницима који су стекли 
један од услова за одлазак у пензију – 
каже председник ЈСО Самосталног син-
диката Србије Драган Алексић.

-Излазак из реструктурирања 
је неминовност. Сам процес ре-
струк турирања искористили смо на 
најбољи могући начин: подигли смо 
производњу, купили опрему и за-
почели највећи еколошки пројекат на 

Балкану (модернизација топионице 
и изградња фабрике сумпорне 
киселине) и заслужено подигли 
зараде радницима јер раде у лошим 
еколошким условима – каже Драган 
Јанкуцић, председник Синдиката 
Независност ТИР-а и регионални 
повереник Синдиката индустрије, 
енергетике и рударства и УГС-а.

-У току је реконструкција топио-
нице и изградња фабрике сумпорне 
киселине. Овај највећи еколошки 
пројекат на Балкану биће завршен 
до краја године. Радници који сада 
раде са старом технологијом треба 
да се прилагоде новој. Сада у ТИР-у 
нема ни вишка, али ни мањка рад-

ника. Нова технологија подразумева 
мање радника, али нико неће остати 
без посла. Вишак ћемо решавати пре-
расподелом у оквиру предузећа. За 
исти принцип се залажемо и по изла-
ску из реструктурирања – каже пред-
седник повереништва Рударског синди-
ката Србије у ТИР-у Дејан Антић.

Јединствен став представници ре-
презентативних синдиката у РТБ-у 

имају и када је реч о најављеном сету 
закона чије се усвајање ускоро очекује у 
новој Народној скупштини Србије.

-РТБ Бор мора да остане у трајном 
власништву Републике Србије. У 
рударство мора да се улаже и за то 
је потребан стратешки партнер који 
ће прихватити услове Басена, а не 
обрнуто. Одлучни смо да бранимо 
интересе и Басена и Србије – каже 
Љубиша Миљковић.

-Ми никада нисмо били за 
приватизацију и то смо неколико пута 
доказали. Десет година после блокаде 
аутопута (23. јуна 2004. године) Басен 
је повећао производњу, плате су и 
редовне и пристојне. Добро послујемо, 

а да би било још боље, може доћи до 
докапитализације, али РТБ мора 
да остане у већинском власништву 
државе – каже Драган Алексић.

-У зависности од заинтересо-
ваних страна, после изласка из 
реструктурирања Синдикат Независ-
ност ће покушати да изабере најбољу 
варијанту приватизације која под-
разумева: запошљавање нових рад-
ника, а не отпуштање, повећање 
зарада уместо смањења, инвестиције 
у нове технолошке програме уместо 
затварања појединих погона, друшт-
вено одговорну и еколошки мотиви-
сану компанију која ће поштовати 
законе и колективне уговоре – каже 
Драган Јанкуцић.

-Синдикат рудара Србије залаже 
се да Басен остане у већинском влас-
ништву Србије. О евентуалном стра-
тешком партнеру и докапитализацији 
одлучиваће Влада Србије и менаџмент 
РТБ-а Бор – каже Дејан Антић.

О сарадњи синдиката са руковод-
ством Басена репрезентативни синди-
кати такође имају јединствен став:

-Синдикат рудара Србије сарађује 
са другим синдикатима и заједно 
радимо за будућност РТБ-а, оп-
штине Бор и Републике Србије – каже 
Љубиша Миљковић.

-Пословодство не искључује син-
дикате из дијалога и наша је порука 
да тако буде и када је реч о кључним 
проблемима. Ако дође до невоља, 
будимо јединствени у заступању инте-
реса радника – апелује Драган Алексић.

-Синдикат Независност је показао 
да је одлучан у заштити интереса рад-
ника и нећемо олако прихватити нови 
сет закона без ваљаног социјалног 

дијалога. У томе очекујемо подршку 
осталих синдиката – каже Драган 
Јанкуцић.

-Верујем у Владу Србије, ме-
наџмент Басена и наше заједништво 
и да ћемо наћи начин да завршимо 
највећи еколошки пројекат на Бал-
кану – реконструкцију топионице и 
изградњу фабрике сумпорне киселине 
– каже Дејан Антић. 

Лидери басенских синдиката сагла-
сили су се да РТБ Бор има будућност, 
али да је потребна још већа слога и 
заједништво како би јак Басен допринео 
развоју општине Бор и Србије.

М. Милошевић
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Нове књиге завичајне библиотеке “Разбор”

Промоција романа “Други километар” Драгана Јашевског

БОР. – На светски Дан поезије 
(24. априла) постхумна збирка 
поезије “Додири и празнине” нови-
нара, песника и боема Рајка Чукића 
окупила је, на књижевној вечери у 
Народној библиотеци у Бору, пес-

никове пријатеље: песнике из Бора, 
Зајечара, Неготина и Београда, но-
винаре, приређиваче и издаваче из 
борске Библиотеке и поклонике лепе 
песничке речи. 

Књигу “Додири и празнине”, која 
је изашла у оквиру завичајне библи-
отеке „Разбор”, приредио је борски 

песник и афористичар Милен 
Миливојевић на основу песникове 
заоставштине коју је сачувао Рајков 
син Бојан Чукић. Према сведочењу 
приређивача, а на основу песама које 
су ушле у ову књигу, Рајко Чукић је 

имао идеју о збирци 
песама, али није 
стигао да је за живота 
објави. Као песник 
појавио се 1954. 
године као један од 
првих српских нео-
симболиста и објавио 
три збирке песама: 

“Човек од земље” и “Епитаф за један 
свет” (1961.) и “Кап крви на небу” 
(1970. године). Као новинар радио је у 
листу Колектив у Бору и у београдској 
Политици и објавио две књиге репор-
тажа: “Тамо где теку бакар и злато” 
(1975.) и “Приче о градитељима 
Ђердапа” (1985. године).

“Рајко Чукић је био новинар, 
песник и изворни боем… професио-
налац и сјајан интелектуалац. Својом 
појавом, причом и смехом ширио је 
око себе неку људску топлину, до-
броту и смиреност”, написао је у 
предговору књиге “Додири и праз-
нине” психолог и песников пријатељ 
Жарко Требјешанин.

На књижевној вечери у Бору успо-
мене на Рајка Чукића, песника и рас-
певаног новинара, оживели су његови 
песнички и новинарски пријатељи 
Радомир Андрић: “Изразит лирик, 
изворан и пун меланхолије, тежи 
ка модерности, али не по сваку 
цену”, Адам Пуслојић: “Мудрост, 
једноставност и истинска боемија”, 
Бранимир Вељковић, Милен Ми-
ли војевић и дописник Политике 
Стојан Тодоровић.

М. Милошевић

БОР. – Боранин Драган Јашевски, 
који од деведесетих година прошлог 
века живи на Новом Зеланду, напи-
сао је роман “Други километар” и на 
промоцији у борској Народној библи-
отеци (крајем априла) објаснио да то 
није књига о Бору, иако то сугерише сам 
наслов (Бор је познат по километрима 
којима се одређује растојање у граду од 
рудника):

- Бор је место где се радња романа 
догађа, али то није књига о Бору, 
није аутобиографија – каже Драган 
Јашевски скрећући тиме пажњу чи-

таоцу на универзално значење свог 
романа првенца који је пре промоције 
у Бору имао неколико представљања у 
Аустралији и Јужној Африци. 

Јашевски у роману “Други киломе-
тар” у 19 прича описује период од 1957. 
до 1975. године. На једноставан хрони-
чарски начин прича о људским нара-
вима, често хумором боји догађаје који 
чине живот, озбиљне и тешке животне 
ситуације коментарише са специфичним 
миром и шармом. Тако се, као у албуму 
са сличицама, ређају слике детињства 
и одрастања у Бору, али и у било ком 

другом граду у Србији.
- То је било време које сви памтимо 

по једнакости, великим могућностима, 
остварењима снова… Овај роман је 
запис о том времену, о догађајима 
који су се одиграли у Бору. Ја сам 
живео на Другом километру и памтим 
све догодовштине које сам проживео 
са својим друговима. Нагласио бих да 
роман не одише носталгијом, већ је 
ово само сећање на један, мени врло 
драг, период живота - рекао је Драган 
Јашевски. 

На промоцији у Бору, осим самог 

аутора, о роману “Други километар” го-
ворила је и Весна Тешовић, директорка 
борске Библиотеке:

-Драган Јашевски нам на 
једноставан начин осликава емоцију 
која је владала њиме у том пери-
оду. Осећа се та његова безбрижност 
и срећа, па закључујем да се он врло 
често враћа тим сликама, да их има 
у виду фотографског памћења и да је 
све то преточио у роман. Мислим да је 
на посебан начин проживео сваки дан 
из тог периода док је писао књигу - ис-
такла је Весна Тешовић. 

rajKO ^uKi]: „dOdiri 
i praZnine”

Кроз срце тог дана прошли смо као сенке
Кроз срце тог дана што створисмо га сами
Па сад живимо тихо као клијање семенке
И плачемо каткад, смејемо се својој тами
Кроз срце овог дана прошли смо као сенке.

(Запис о дану) 

На основу песникове заоставштине збирку песама приредио је борски песник Милен 
Миливојевић. – О Рајку Чукићу, песнику и новинару, говорили су београдски песници 
Радомир Андрић и Адам Пуслојић

„Бор је место где се радња романа догађа, али то 
није књига о Бору, није аутобиографија” – каже 

аутор Драган Јашевски

sliKe detiWstva 
i OdrastaWa

M. M.

Рајко Чукић
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Међународна изложба „Жене сликари“

Изложба Удружења ликовних уметника “Ване Живадиновић Бор”

РЕШЕЊА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: Први мај, качамак, 
Реомир, Политика, уста, атом, Китон, так, Урал, мак, ВА, аграр, тигар, Бр, 
рат, било, ОСС, роман, кола, улов, асанатор, Нишава, Каракас, комитет. 

ВОДОРАВНО: 1. Врста воћке и њен плод, 7. Водопад са степенастим падом, 
14. Роловани колач, 15. Црквени и народни празник (6. маја), 17. Име францу-
ске шансоњерке Пјаф, 18. Шаховска фигура, краљица, 19. Торбарски медвед, 20. 
Камена брана око пристаништа, 21. Украсна биљка, 22. Велики морски сисар, 23. 
Ауто-ознака за Израел, 24. Сеоска подручја, 26. Со борне киселине, 28. Карате клуб 
(скр.), 30. Рибонуклеинска киселина (скр.), 31. Арсеније одмила, 32. Престоница 
старе Рашке, 35. Трговачки попуст, 37. Прибор за рад, 38. Новац, 39. Црквени праз-
ник, Вазнесење Господње (29. маја), 41. Поткровље, 42. Радници на терену, 43. По-
зорница, подијум.

УСПРАВНО: 1. Већи брежуљак, 2. Птица селица, 3. Одабрано друштво, 4. Ча-
совник, 5. Килотона (скр.), 6. Француска глумица, Изабел, 7. Превлака на Малаки, 8. 
Прво и шесто слово азбуке, 9. Алатка дрвосече, 10. Прописана количина рада, норма, 
11. Речно острво, 12. Шпански сликар, Салвадор, 13. Летопис, годишњак, 16. Врста 
глине, 18. Име глумице Чаленић, 21. Савезна државица у Швајцарској, 22. Део скелета, 
25. Пројектовани правац пута или пруге (мн.), 26. Бедем, насип (мн.), 27. Приземно 
растиње, 28. Симбол хришћанства, 29. Део одеће за главу (мн.), 31. Неман, аждаја, 33. 
Град у Румунији, 34. Река у Француској, 36. Кућни бифе, 37. Мађарски песник, Ендре, 
38. Двоје, 40. Виолончело (скр.), 41. Тона терета (скр.). Крста Иванов
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МАЈДАНПЕК. - На 12. 
Међународној изложби “Жене сликари” 
у Мајданпеку у конкуренцији 71 умет-
нице из девет земаља Европе Grand Prix 
добила је сликарка из Бора Бранислава 
Стојановић (друга здесна). На изложби 
је представљено 128 радова, а организа-
тори (Удружење за Мајданпек и Центар 
за културу) наградили су најуспешније 
у свих пет категорија: прва награда 
за сликарство припала је сликарки 
из Сремске Митровице Јадранки 

Димитријевић, за графику студенту 
Факултета примењених уметности 
Милици Павловић из Пожаревца, за 
цртеж наставници ликовне културе из 
Шапца Бранислави Зорић и за скул-
птуру Сањи Сремац, академском сли-
кару-керамичару из Београда. Прва на-
града у области ДигиталАрт уметности 
припала је Нини Шумарац Јаблонски, 
академској сликарки са Кипра.

-Ова манифестација је посебно 
значајна зато што је јединствена у 

свету. Мени је ово треће учешће и 
веома сам срећна јер сам награђена 
за дугогодишњи рад и велику љубав 
према сликарству и уметности – 
казала је, примајући Grand Prix, борска 
сликарка Бранислава Стојановић. 

-Свесни смо значаја ове 
манифестације и чињенице да нас у 
повољном светлу представља широј 

јавности и зато имамо обавезу да је 
сваке године унапређујемо – истакао 
је Дејан Шкорић, помоћник председ-
ника општине Мајданпек.

Пре отварања ове изложбе у Градској 
галерији представљени су радови Дра-
гане Нуић Вучковић, прошлогодишње 
добитнице Grand Prix изложбе „Жене 
сликари“. 

БОР. - До 15. маја у Музеју рудар-
ства и металургије у Бору био је отво-
рен девети Мајски салон Удружења ли-
ковних уметника “Ване Живадиновић 
Бор”. Изложбену поставку чинило је 38 
дела, претежно уља на платну, акварела 
и графика, које је у протеклих годину 
дана урадило деветнасет чланова бор-
ског Удружења. Селектор овогодишњег 
салона је академски сликар из Зајечара 
Браниша Ђорђевић. 

Девети Мајски салон, као и традици-
оналну Октобарску изложбу, Удружење 
“Ване Живадиновић Бор” организује 
у сарадњи са Музејом рударства и 
металургије.

-Сарадња Музеја рударства и 
металургије и Удружења ликовних 
уметника “Ване Живадиновић Бор” 
наставља се успешно, ево, 29. пут. 
Удружење већ 20 година приређује 
октобарску изложбу, а ово је девети 
мајски салон, тако да смо заједно при-

редили 29 лепих манифестација. Раз-
лика између ове две најзначајније 
изложбе јесте у томе што за Окто-
барску изложбу радове бира умет-
нички савет удружења, док за Мајски 
салон селекцију сваке године обавља 
други уметник из друге средине и 
на основу свог естетског виђења и 
критеријума бира учеснике салона – 
каже директор борског Музеја Слађана 
Ђурђекановић Мирић.

-За ову изложбу конкурисало је 
деветнаест чланова удружења са 38 
радова различитих техника и селек-
тор, академски сликар из Зајечара 
Браниша Ђорђевић, одлучио је да 
сви радови буду изложени – иста-
као је на отварању Мајског салона 
Ратко Јанковић, председник борског 
Удружења ликовних уметника “Ване 
Живадиновић Бор”.

М. Милошевић

praZniK uMetnOsti u 
MajdanpeKu

Grand Prix изложбе добила је сликарка из 
Бора Бранислава Стојановић. – Награђене су и 
најуспешније жене сликари у свих пет категорија

С. В.

deveti MajsKi salOn

Изложбену поставку чини 38 дела, претежно уља на платну, 
акварела и графика, 19 чланова борског Удружења. – Селектор 
овогодишњег Салона је Браниша Ђорђевић, академски сликар 
из Зајечара

С. В.
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Тежак физички рад и данас је присутан у електролитичкој рафинацији 
бакра, па је један од циљева свих обављених реконструкција Електролизе 
у претходним периодима био управо његова замена машинским, као и 
механизација што већег дела технолошког процеса. Међутим, то је било 
отежано специфичним условима производње, а највише распоредом 
уграђених ћелија, димензијама електрода и унутрашњим транспортом.

Први корак ка механизацији учињен је 1969. године, када је уграђена 
полуаутоматска машина типа „Wenberg” за производњу полазних катода. 
Смањењу људског рада знатно је допринела и полуаутоматска машина 
за паковање готових катода која је урађена по документацији техничара 
Стојадина Колчића. Процес механизације радних операција даље је 
унапређен постављањем нове аутоматске машине за производњу полазних 
катода и машине за скидање полазних листова. Обе су типа „Outocumpu”. 

На снимку из старог албума – улагање и паковање готових катода у 
машини типа „Коља”

Машине замењују људе

Научници на прагу 
бесмртности 

Тим америчких научника је на 
корак од кључа за бесмртност. Након 
серије експеримената на мишевима 
откривено је да су се стари глодари 
којима је убризгана крв младунаца 
подмладили физички и психички. 
Велике су наде да би ускоро и човек 
могао да се подмлађује на овај начин.

Организам старих мишева којима је 
убризгана крв младих мишева подмлађује 
се, открили су после серије експеримената 
научници са „Универзитета Харвард“ 
и „Универзитета Калифорније“ у Сан 
Франциску. Они се надају да ће ово 
откриће отворити нове перспективе када 
је реч о лечењу обољења као што су 

деменција и Алцхајмерова болест, пише Национална географија.
Старим мишевима који су добили трансфузију од подмлатка повећавају 

се снага, издржљивост, сећање и интелектуални капацитети. Експерименти 
су рађени са мишевима који су 
прерачунато у људске године, били 
подељени на шездесетогодишњаке 
и двадесетогодишњаке. Иза процеса 
подмлађивања стоји протеин познат под 
називом GDF11 који се налази и у крви 
људи. Концентрација овог протеина је 
све мања како јединка стари, а ово је 
један од узрочника општег пропадања 
организма у старости. „Много сам 
узбуђен. Ово што смо открили могло 
би да промени свет“, каже Рудолф 
Танци, професор неурологије на 
„Универзитету Харвард“.

Да све не буде ружичасто, 
побринули су се други научници који 
не оспоравају резултате истраживаања, али упозоравају да би оваква процедура 
код људи могла да доведе до повећаног ризика од малигних обољења. „Сасвим 
је могуће да би оваква терапија могла драматично да повећа шансу да неко 
добије рак“, објашњава Ирина Конбој, професор биоинжењеринга на 

„Универзитету Калифорније“.
 (Сајт РТС-а)

Ј. С.

Обележен Дан општине Бор

bOr Zaslu@uje 
status grada

У години када Бор обележава неколико вредних јубилеја задатак ло-
калне самоуправе је стварање повољних услова за инвестиције и 
запошљавање. – Један од приоритета је и да Бор добије статус града

БОР. – Свечаном седницом Скупштине општине Бор и пригодним културно- 
уметничким програмом у Музичкој школи „Миодраг Васиљевић” обележен је 6. 
мај, Дан општине Бор. Свечаности су присуствовали и представници локалних са-
моуправа из суседних градова, Војске Србије, јавних и јавно комуналних предузећа 
општине Бор и некадашњи председници борске општине.

- Бор је данас модеран и леп град, са развијеном инфраструктуром, успеш-
ним јавним сектором, град који има аеродром, Центар за културу, Зоолошки 
врт… Значајну пажњу посвећујемо науци и школству, па осим основних и 

средњих школа у Бору више од пола века ради Технички факултет. Прошлост, 
садашњост и будућност општине Бор директо су повезани са рударством и Ру-
дарско-топионичарским басеном. Зато Бор и називају градом рудара и ме-
талурга, а РТБ је и данас један од стубова развоја привреде Србије. Али, у 
будућности Басен Бор не сме бити једини ослонац привреде, већ се много већа 
пажња мора посветити развоју приватног сектора. Задатак локалне самоу-
праве биће да створимо повољне услове за инвестиције, како би у мањим и 
већим фабрикама грађани могли да нађу посао. Један од приоритета на коме 
инсистирамо је и да Бор добије статус града, што свакако заслужује – истакао 
је на свечаној седници председник Општине Бор Живорад Петровић.

Ове године у општини Бор обележава се неколико јубилеја: 110 година 
оснивања Француског друштва борских рудника, 180 година од доласка кнеза 

Милоша Обреновића у Брестовачку Бању, седам деценија од ослобођења у Другом 
светском рату и 67 година од добијања статуса општине. Као Дан општине Бор 6. 
мај се обележава од 2008. године. 

М. Милошевић


