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Председник српске Владе најавио је да ће у наредном 
периоду Србија уложити у развој РТБ-а, коме припадају 
рудници бакра у Мајданпеку и Бору, што ће 
омогућити да се упосли више стотина житеља овог 
дела земље. - Циљ је да до Нове године завршимо 
топионицу, да пронађемо стратешког партенра 
за рудник како бисмо имали чиме да је 
пунимо, а држава ће решити питања 
„Церова“, борске „Јаме“, „Великог 
Кривеља“ и „Мајданпека“, казао је 
премијер Вучић

dr@aVa ]e ulo@iTi u 
rudnike



Понедељак, 15. септембар 2014. Број 2249, страна 2Aктуелно
У општини Мајданпек одржани ванредни локални избори

Потпредседница Владе Зорана Михајловић у посети РБМ-у

ubedqiVa pobeda napredwaka

МАЈДАНПЕК. - На ванредним ло-
калним изборима, који су 7. септембра 
одржани у Мајданпеку, убедљиву победу 
остварила је Српска напредна странка 
освојивши 48,39 одсто гласова и 17 од 
укупно 31 мандата у општинском пар-
ламенту. ДС је освојио 23,15 одсто гла-
сова и осам одборничких места, а листа 
СПС 16,85 процената гласова и пет ман-
дата. Влашка странка је добила један 
мандат. Остварена излазност на овим из-
борима је 58,68 одсто (гласало је 10.761 
од 18.337 уписаних бирача).

Саопштавајући ове резултате, пред-
седник Општинске изборне комисије 
Дејан Шкорић рекао је да је одлука 
донета једногласно, а сви приговори са 

бирачких места (који су се, углавном, 
односили на садржину самог бирачког 
листића) одбачени су због неблаговре-
мености, или неоправданости.

У изборном штабу Српске напредне 
странке убедљива победа прослављена 
је отварањем шампањца, паљењем 
бакљи, победничком вожњом кроз град 
и ватрометом. Чим су саопштени први 
незванични резултати, окупио се велики 
број присталица и скандирао: “Победа, 
победа, Вучић, Вучић”.

- Све што смо у протеклих неко-
лико месеци урадили у Србији, реф-
лектовало се на изборне резултате у 
Мајданпеку где су људи препознали 
одговорну политику коју водимо – на-
гласио је Верољуб Арсић, народни по-
сланик. - Мислим да ова општина 
треба да има развој много бржи, 
много бољи, него што има остатак 
Србије. Једноставно, овде је рудник 
бакра, ту су и индустријске предно-
сти које ће уз сарадњу локалне са-
моуправе и државних, републичких 
органа омогућити да се направи добра 
основа за напредовање ове општине.

Арсић је истакао да СНС може сам 
да формира власт, али ће разговарати и 
са другим странкама које су ушле у ло-
кални парламент, с тим што ће услов 
за сарадњу бити прихватање програма 
СНС-а. – Ствари су се промениле 
и више ништа неће бити исто као 
раније – оценио је Арсић.

Дејан Вагнер, први на лсти СНС-а, 
задовољан је изборним резултатима и 
истиче да они обећавају политичку ста-
билност: - Тешкоћа са одржавањем 
седница СО више неће бити - нагласио 
је и подсетио да је управо тај проблем 

и довео до ванредних локалних избора 
у Мајданпеку.

Коментаришући остварени резул-
тат, Драган Поповић – Поп, носилац 
листе Демократске странке, рекао је да 
је презадовољан с обзиром на услове у 

којима се одвијала ова политичка утак-
мица. 

Славиша Божиновић, први на 
листи СПС-ПУПС-ЈС-СДПС, нагласио 
је да је остварени резултат бољи него на 
претходним изборима и да очекује позив 

из СНС-а за учествовање у власти у којој 
су заједно били нешто више од годину 
дана и започели одређене програмске ак-
тивности. 

С. Вукашиновић 

СНС освојио 48,39 одсто гласова и 17 одборничких мндата, па самостално може да формира власт. – ДС-у 23,15 одсто гласова и осам одборнич-
ких места, листа СПС-а са 16,85 процената гласова имаће пет одборничких мандата, а један је припао Влашкој странци

РБМ. - Зорана Михајловић, пот-
председница Владе Републике Србије 
и министар грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, 4. септембра посе-
тила је Мајданпек и са челним људима 
борског комбината и мајданпечког руд-
ника бакра, као и општине, разговарала 
о пословању и могућностима развоја. 
Истакла је спремност да помогне за-
посленима у мајданпечком Руднику у 
решавању административних тешкоћа 
које спречавају бржи развој, али и да 
се активно укључи у стварање других 
услова да се у овом крају потенцијали 
боље користе и - боље живи.

Домаћини нису пропустили при-
лику да потпредседници Владе укажу да 
је највећи проблем за ширење Рудника 
бакра то што се чека проглашење јавног 
интереса за земљиште на Јужном ревиру. 

-Ако желимо да оживимо овај крај, 
онда морамо да водимо рачуна и о 
самом руднику и о томе што ће се он 
проширивати, а да држава учини све 
што може за проглашење јавног инте-
реса – истакла је Зорана Михајловић, 
обраћајући се новинарима, и појаснила: 
- Ја сам данас врло одговорно рекла 
да све оно што треба да се уради пре-
узимам на себе и да ће, што се тиче 
администрације, бити завршено.

Потпредседница Владе и министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, нагласила је да се позитив-
ном одговору у РБМ-у могу надати већ 
следеће недеље, а потом истакла:

-Разговарали смо, пре свега, о 
самом руднику. За мене је добра вест 
да је у претходне две године рудник за-
послио много нових и то младих људи. 

Оно што није добро је то што фале 
одређени стручни људи који неће да 
дођу у овај крај да раде. Зато заједно 
треба да створимо довољно атрак-
тивно место да се овде долази да се 
ради, али и да се направи нови посао.

Зорана Михајловић је нагласила да 
се разговарало и о другим потенцијалима 
и могућностима стварања услова да се у 
Мајданпеку ради и живи боље:

-Оно што је посебно значајно за 
целу Србију јесте развој туризма. 
Мислим да су сви претходних година 
говорили о туризму у овом крају, о 
његовој лепоти, али и колико, уствари, 
није развијен туризам ни у Доњем 

Милановцу, а ни овде. То је оно на 
чему ћемо заједнички, из више мини-
старстава, радити и покушати да по-
могнемо да се развије.

Потпредседница Владе Зорана 
Михајловић је разговарала и са 
мајданпечким рударима који су ис-
такли задовољство што су добили при-
лику за разговор са њом на терену. 
Њих је занимало да ли се разгова-
рало о приватизацији РБМ-а, и са 
задовољством прихватили одговор пот-
председнице Владе да то није споме-
нуто, већ да се говорило о томе шта 
држава може да учини за Мајданпек. 

С.Вукашиновић

Административне тешкоће за ширење радова 
на Јужном ревиру ће већ наредних дана 
бити разрешене. – На Андезитском прсту 
потпредседница Владе разговарала са рударима

da se radi i @iVi boqe
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Премијер Србије Александар Вучић у Мајданпеку поручио

МАЈДАНПЕК. - Премијер Србије 
Александар Вучић 3. септембра по-
сетио је Мајданпек и окупљеним 
грађанима у препуној спортској хали 
СРЦ “6. август” говорио о спремно-
сти и могућностима Владе да помогне 
унапређење постојећих капацитета у 
овој општини и подстакне њен развој. 
Подсетио је на опредељење да земљу 
води у народном интересу, јер “нисмо 
изабрани да се било коме улагујемо, 
изабрани смо да урадимо оно што је 
најбоље за Србију, што је најбоље за 
вас, оно што је најбоље за будућност, 
за све оне који тек долазе”. 

Премијер Вучић посебно се осврнуо 
на могућности овога краја и најавио је да 
ће у наредном периоду Србија уложити 
у развој РТБ-а, коме припадају рудници 
бакра у Мајданпеку и Бору. Шеф српске 
Владе казао је да решење за Рударско-
топионичарски басен Бор постоји, а да 
је оно што „гори под ногама“ Железара 
у Смедереву и Петрохемијски комплекс.

Решење за РТБ
- Решење за Рударско-топионичар-

ски басен Бор постоји. То је предузеће 
у реструктурирању, али ми мислимо 
да финансијски можемо добрим делом 
да решимо те проблеме. Наш је циљ да 
до Нове године завршимо топионицу, 
да пронађемо стратешког партнера за 
рудник како бисмо имали чиме да је 
пунимо, а држава ће решити питања 

„Церова“, борске „Јаме“, „Великог 
Кривеља“ и „Мајданпека“ – казао је 
Вучић, а потом детаљније објаснио: 

- До краја године, недалеко одавде, 
у Бору ће бити завршена топионица. 
Нашим новцем. Тим нашим новцем 
омогућићемо велики број новоза-
послених. Желим вама да кажем да 
ћемо наћи суинвеститора за рудник 

„Церово“, али да ће држава Србија, 
пре свега, додатно уложити у руднике 

„Мајданпек“ и „Велики Кривељ“, да 
ћете имати више од стотину новозапо-
слених веома брзо, да ћете моћи да по-
дижете производњу овде у Мајданпеку. 
Имамо неколико стратешких ствари 
које морамо да урадимо и то је једна 

од тих. Такође, мораћемо да поди-
гнемо на ноге у потпуности “Златару 
Мајданпек”, мораће да ради онако 
како је некада радила и боље од тога. 
Али, све одједанпут да променимо 
нећемо моћи и неће бити једноставно.

Председник српске Владе није про-
пустио да подсети да људи не треба да 
мисле да држава увек има довољно, већ 
има онолико колико јој дамо.

Мајданпек од бакра, злата и 
сребра саздан

-Долазимо у Мајданпек да бисмо 
се борили за народ у Мајданпеку, а 
не да бисмо узимали провизију од 
бакра, злата, сребра, од било чега. 
Ми хоћемо да овај град буде од бакра, 
злата и сребра саздан. У мајданпечкој 

општини радићемо много на развоју 
туризма, као и у целом Подунављу 
од Смедерева, Градишта, Голупца, 
Милановца до Кладова. Имали смо, 
а нисмо искористили наше велике 
шансе зато што нисмо размишљали о 
томе и како да приватнике укључимо, 
како да их ангажујемо тако да имамо 
више потенцијала, да привучемо ту-
ристе, да нам људи буду богатији. У 

наредном периоду, посебно од пролећа, 
то ће бити прилика. Гледаћемо на који 
начин на локалном нивоу може да се 
помогне да се путна инфраструк-
тура и све што је неопходно обичном 
народу поправи колико је могуће, од 
Рудне главе до Милановца. Али, за нас 
је најважније да запослимо људе. Зато 
сам говорио о Руднику „Мајданпек“, о 
„Златари“, зато сам говорио о туризму 
и желим да вам кажем да у последњих 
пет месеци, први пут у последњих 20 
година, имамо смањење броја незапо-
слених.

Премијер Вучић је нагласио да 
запошљавање не иде ни брзо, ни 
једноставно, али смо сваког месеца 
имали између три или четири хиљаде 
више запослених него оних који су из-
губили посао.

-И даље ћемо улагати, и даље ћемо 
подстицати стране инвеститоре да 
улажу у нашу земљу. Тражићемо од 
њих да не гледају само у Београд и 
Војводину већ и на исток Србије и на 
југ и друге делове Србије. Потпуно 
сам сигуран да ћете видети наш огро-
ман труд и да ћете видети мали напре-
дак. А већ 2016. године, после тешких 
реформи које нас чекају, када будете 
видели да смо успели да од Србије на-
правимо нормалну, пристојну земљу 
здраве привреде, сви ће знати ко је за-
служан за то, ко је био храбар и одлу-
чан да такве реформе спроведе, а било 
шта добро за нашу земљу да напра-
вимо - не можемо без вас.

Посету општини Мајданпек 
премијер Александар Вучић је, након 
разговора са мештанима Рудне Главе, 
завршио у Доњем Милановцу где је 
грађане упознао са плановима за бржи 
развој мајданпечке општине.

С. Вукашиновић

Председник српске Владе најавио је да ће у наредном 
периоду Србија уложити у развој РТБ-а, коме припадају 

рудници бакра у Мајданпеку и Бору, што ће омогућити да 
се упосли више стотина житеља овог дела земље. - Циљ је да 

до Нове године завршимо топионицу, да пронађемо стратешког 
партенра за рудник како бисмо имали чиме да је пунимо, а држава 
ће решити питања „Церова“, борске „Јаме“, „Великог Кривеља“ и 

„Мајданпека“, казао је премијер Вучић
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Нови председник Управног одбора РТБ-а са градилишта нове топионице поручио:

HiTan zaVr[eTak projekTa 
je apsoluTni prioriTeT

РТБ. – Нови председник Управног 
одбора РТБ-а Бор Немања Стевановић, 
у друштву генералног директора Басена 
Благоја Спасковског, посетио је 29. ав-
густа градилишта нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине. Иако је тек 
трећи дан на функцији председавајућег 
највишим органом управљања 
компаније, није му било тешко да одмах 
допутује у Бор, стави шлем, обуче за-
штитни прслук и у непосредном разго-
вору са радницима из прве руке сазна 

како радови напредују. Разгледање сваке 
позиције на оба градилишта није уб-
рзала ни повећана концентрација дима 
који је у више наврата терао сузе на очи. 
Пажљиво и врло детаљно Стевановић је 
пратио сваку реч коју је чуо и од Спа-
сковског, и од директора пројекта Дра-
гана Маринковића, па све до руково-
дилаца на градилиштима и самих рад-
ника.

-Ово је капитални пројекат и за 
Бор, и за ову регију, и за Републику. 
Радови су убрзани, што је јако важно, 
јер видим и да људи овде раде у веома 
тешким условима. Као саветник 
премијера Александра Вучића и као 
председник Управног одбора хоћу да 
поручим Боранима да је хитан завр-
шетак нове топионице апсолутни 
приоритет. Такође, свим радницима 
бих поручио да на премијера могу 
да се ослоне као на камени зид јер он 
заиста чини све да се олакша економ-
ска ситуација у земљи и у овом граду. 
Делићемо вашу судбину, зато смо и 
укинули све бенефиције и надокнаде 
за чланове Управног одбора, а сваки 
радник може да буде слободан да ми се 

лично обрати са ма којим проблемом 
– казао је Стевановић. 

Генерални директор Басена Благоје 
Спасковски честитао је Стевановићу 
функцију челног човека Управног 
одбора компаније и истакао да му 
је драго што се баш он придружио 
менаџменту и њему у бици да се што 
пре савлада проблем екологије у Бору. – 
Пројекат ће бити готов 23. децембра, 
ни дан касније, и ми ћемо у другој по-
ловини наредне године сигурно имати 
уходан технолошки процес и чисто 
небо над градом – рекао је Спасковски.

Нови председник Управног одбора 
РТБ-а Бор Немања Стевановић, након 
разгледања нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине, посетио је 
у друштву домаћина кривељски коп и 
тамошњу флотацију.

 Г. Тончев Василић 

У Београду је 26. августа одржана седница Управ-
ног одбора Рударско-топионичарског басена Бор 
којом је први пут председавао нови председник 
Немања Стевановић, дипломирани правник из Бе-
ограда, који је до сада био члан Управног одбора 
РТБ-а. На седници је, у складу са мерама штедње 
у земљи, ван снаге стављена одлука о отварању 
канцеларије Басена у Београду из маја ове године, а 
Скупштини РТБ-а предложено је да размотри и до-
несе одлуку у укидању накнаде за рад председника 
и чланова Управног одбора у Матичном и зависним 
предузећима РТБ Бор Групе. 

Новоизабраном председнику Управног одбора 
РТБ-а именовање је честитао генерални директор 
Басена Бор Благоје Спасковски. – Надам се да ће 
добра сарадња менаџмента и Управног одбора бити 
настављена и унапређена, а готово сам сигуран да 
ће то тако и бити с обзиром на прве потезе које је 
са места председника највишег органа управљања 
компанијом повукао господин Стевановић – казао 
је Спасковски.

Управни одбор РТБ-а се због штедње одриче накнаде

РТБ награђује најбоље на пројекту „нова топионица“

Подстрек за бољи рад
РТБ. – Три најбоља радника и једна од двадесетак подизвођачких фир-

ми ангажованих на реконструкцији топионице и изградњи фабрике сум-
порне киселине добијаће од Рударско-топионичарског басена Бор, до 
окончања овог пројекта, посебну награду за месечне резултате. Најбољи 
радници биће новчано награђени (најбољи међу најбољима добиће 50.000 
динара, други 30.000, а трећи 20.000 динара), док ће најбоља подизвођачка 
фирма (руководство и сви запослени) добити вечеру у хотелу „Језеро“ на 
Борском језеру. Прве награде, и то за августовске учинке на градилиш-
тима нове топионице и фабрике сумпорне киселине, биће додељене на-
редне седмице, у петак 19. септембра, а уручиће их генерални директор 
РТБ-а Бор Благоје Спасковски и председник Управног одбора компаније 
Немања Стевановић.

Идеја о награђивању најбоље подизвођачке фирме и најбољих радника 
потекла је управо од Спасковског и Стевановића, који су почетком сеп-
тембра заједно разгледали градилишта. - Изградња нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине улази у завршницу, радови су из дана у дан све 
интензивнији, а обавља их близу 600 људи – непосредних извршилаца, али 
и оних који су задужени за надзор, безбедност, логистику. Све је подређено 
једном циљу – механичком завршетку највећег и најсложенијег пројекта у 
Србији до краја ове године (23. децембра). Зато сам одлучио, а председник 
Управног одбора Немања Стевановић је подржао моју одлуку, да најбоље 
раднике и најбољу фирму на градилишту додатно мотивишем за још бољи 

рад – казао је Спасковски.

Немања Стевановић

Спасковски и Стевановић на градилишту нове топионице

Нови председник УО РТБ-а посетио је и кривељски коп
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Компанија „PNF Partners“ из Лондона заинтересована за сарадњу са РТБ-ом

Потписан меморандум о разумевању између USHA Industries из Њу Делхија и РТБ-а

РТБ. - Компанија „PNF Partners” из 
Лондона заинтересована је да од РТБ-а 
купује сребро али и производе од сребра 
које би за њихове потребе и по њиховом 
упутству израђивао мајданпечки ИПМ. 
То су, на састанку са генералним дирек-
тором РТБ-а Бор Благојем Спасков-
ским, његовим сарадницима и пред-
ставницима Индустрије прераде метала 
из Мајданпека, 9. септембра, недвос-

мислено потврдили председник енгле-
ске компаније Моти Панет и његов пар-
тнер Џозеф Ернстен.

- Свака јеврејска породица у кући 
има сребрнину и користи посуђе, 
есцајг и остале предмете од сребра. 
Мој партнер и ја водимо компанију 
која производи готове производе од 
сребра, углавном у Турској, и бавимо 
се продајом таквих производа. Жеља 

нам је да сарађујемо са „Бором”, због 
тога је, наравно, и уприличен овај са-
станак, а могу да кажем да смо имали 
врло квалитетне разговоре, добро 
смо се разумели, чак смо се смејали 
и шалили. Овде сам први пут и то по 
препоруци амбасадора Србије у Лон-
дону, господина Огњена Прибићевића 
и морам да приметим и кажем да су 
људи у Србији изузетно пријатни и 

гостољубиви - изјавио је председник 
„PNF Partners” Моти Панет.

-Убеђен сам да ћемо заједно врло 
брзо доћи до резултата, а циљ ове по-
словне сарадње био би превасходно 
оживљавање мајданпечке „Златаре“. 
Посао са Израелцима значио би њену 
сигурност и гарантовао егзистенцију 
запосленима. „Златара“ је спремна за 
посао јер има квалитетне кадрове – 
казао је Благоје Спасковски.

Технички директор мајданпечког 
ИПМ-а Сања Шојић Даниловић пот-
врдила је констатацију генералног ди-
ректора Басена и додала: - Све што је 
понуђено да радимо, за нас је изузетно 
важно. Имамо технологију за израду 
тражених предмета и радујемо се 
овако великом послу – рекла је.

Листајући каталоге басенских и 
производа мајданпечког ИПМ-а Изра-
елци су високо оценили дизајн и квали-
тет производа са фотографија. Такође, 
видно су били одушевљени изгледом 
града и околине (посетили су хотел 

„Језеро“ на Борском језеру), па су са ве-
ликим интересовањем слушали причу 
и о туристичким потенцијалима града 
бакра. – Можда одлучимо да инвести-
рамо и у туризам јер лепота попут 
ових на Борском језеру у Јерусалиму 
нема. Оно што сигурно знам, следеће 
године довешћемо у овај хотел групу 
од десетак наших сународника – рекао 
је Панет.

Г.Тончев Василић 

„PNF Partners” из Лондона заинтересован да од РТБ-а купује сребро али и производе од сребра 
које би за њихове потребе и по њиховом упутству израђивао мајданпечки ИПМ. - Жеља нам је 
да сарађујемо са „Бором“ и купујемо овдашње сребро, изјавио је председник компаније Моти 
Панет. – Б. Спасковски: Дизајнери и мајстори мајданпечког ИПМ-а могу да пруже квалитет који 
захтевају Израелци

izraelci @ele borsko srebro

РТБ. - Индијска компанија USHA 
Industries уложиће у производњу ба-
кар-слуфата (плавог камена) у Бору 
који би се добијао хидрометалуршким 
поступком. Прецизније, плави камен 
би се добијао из раскривке, односно 
лужењем басенских техногених сиро-
вина са борског, кривељског, церовског 
и мајданпеког копа, као и из депоно-
ване јаловине на борском флотацијском 
јаловишту. Ово је, поред осталог, дого-
ворено на састанку представника ове 
компаније са генералним директором 
РТБ-а Благојем Спасковским. По-
словно-техничка сарадња у овој обла-
сти започета је потписивањем мемо-
рандума о разумевању у којем је наве-
дено да ће о свим техничким детаљима 
и моделу инвестирања бити речи у на-
редна два месеца, а да ће уговор бити 
закључен најкасније за три месеца од 
дана потписивања меморандума (11. 
септембар). 

Потписивањем меморандума о 
пословно техничкој сарадњи USHA 
Industries сагласила се да инвестира 
и у прераду племенитих метала у 
мајданпчекој „Златари“, али и у пласман 
сребрног и златног накита на тржиште 
Азије.

- Веома смо заинтересовани за обе 
инвестиције и задовољство нам је 
што можемо да потпишемо протокол, 
односно меморандум о разумевању. 
Прва инвестиција, производња ба-
кар-сулфата из јаловине, подраз-
умева не само нова радна места у 
овим тешким временима, већ и сто-
процентни извоз у Индију. Јер, USHA 

има седамдесетогодишње искуство 
на тржишту хемијске индустрије, 
попут борне киселине, плавог 
камена, цинк-оксида. Индија је 
велико тржиште, има 1,3 милијарде 
становника, те зато сматрам да ће 
ове инвестиције отворити врата 
РТБ-у Бор и омогућити му да под 
окриљем наше компаније продаје 
своје производе - казао је директор 

USHA Industries Naveen Aggarwal.
Додао је да са задовољством при-

хвата сарадњу и на пољу прераде пле-
менитих метала и продаје сребрног и 
златног накита, као и осталих производа 
мајданпечке „Златаре”.

- Пласман сребрног и златног 
накита из мајданпечке „Злата ре“ 
на индијско тржиште које је по 
потрошњи злата, рекло би се, највеће 

у свету, за нас представља велики 
изазов иако га ми ни микронским 
делом не можемо покрити. Ипак, 
остаје нам да се организујемо и кре-
немо у производњу, а и да потом обе-
збедимо одређени профит. Најдаље 
за три месеца потписаћемо уговор – 
рекао је Благоје Спасковски. 

 Г. Тончев Василић 

indusi ula@u u proizVodwu plaVoG kamena

Представници индијске компаније заинтересовани су да уложе у производњу бакар-слуфата у 
Бору који би се добијао лужењем басенских техногених сировина. Потписивањем протокола о 
пословно-техничкој сарадњи USHA Industries сагласила се да инвестира и у прераду племенитих 
метала у мајданпчекој „Златари“, али и у пласман сребрног и златног накита на тржиште Азије. 

– Ове инвестиције отвориће врата РТБ-у Бор и омогућити му да под окриљем наше компаније 
продаје своје производе на великом индијском тржишту, каже директор USHA Industries Naveen 
Aggarwal. – Б. Спасквоски: За нас је ово велики изазов, остаје нам да се организујемо, кренемо 
у производњу и обезбедимо одређени профит. Најдаље за три месеца потписаћемо уговор
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Пословање РТБ-а Бор између два Дана рудара

Пословање

РТБ. – Шести август, Дан 
рудара Србије и Дан компаније, 
Рударско-топионичарски басен 
Бор обележава у знаку изградње 
нове топионице и фабрике сум-
порне киселине. Пред највећи ру-
дарски празник генерални дирек-
тор Басена Благоје Спасковски 
на конференцији за новинаре су-
мирао је пословне и финансијске 
резултате између два Дана рудара 
и обећао да ће највећи еколошки 
пројекат на Балкану, изградња 
нове топионице и фабрике сум-
порне киселине, бити завршен 
23. децембра.

-Задовољан сам постигну-
тим резултатима између два ру-
дарска празника. Прошла по-
словна година била је успешна, 
као и претходних пет под 
вођством овог менаџмента. За 
шест месеци ове године оства-
рили смо 7,5 милиона долара из 
текућег пословања, а у другој 
половини године очекујемо 
још боље резултате – истакао је 
Благоје Спасковски.

Да није било мајских по-
плава и јаког невремена крајем 
јула када је производња на копо-
вима у Бору скоро заустављена, 
а у Мајданпеку оба пута на не-
колико дана прекинута – произ-
водни план био би у потпуности 
остварен. Овако, из објективних 
разлога, план ископина остварен 
је са 90 процената, план руде са 
97, јаловине са 95, бакра у кон-
центрату са 96 и садржаја бакра 
у руди у потпуности (сто проце-
ната). Пребачај је забележен на 
злату (50 одсто) и на сребру (28 
процената).

-Борили смо се да надокна-
димо последице елементарне 
непогоде, која је задесила и нас 
и Србију, и успели смо. Све смо 
сами санирали, али последице 
поплава утицаће и на резул-
тате у другој половини године. 
Активирали смо јачу испоруку 
резервних делова у рударству. 

Церово изузетно добро ради 
јер смо уложили средства из 
текућег пословања, па су тех-
нолошки параметри на нивоу 
пројектованих. Слично је и 
у металургији: уложили смо 

сопствена средства у санацију 
старих конвертора и све снаге 
усмерили у изградњу нове то-
пионице и фабрике сумпорне 
киселине – рекао је Спасковски.

Генерални директор РТБ-а 
Бор задовољан је радом свих из-
вршилаца у последњих месец 
дана на градилишту нове топи-
онице и фабрике сумпорне ки-
селине. Прецизније, задовољан 
је радом свих радника, али не 
и радом менаџмента на овом 
пројекту:

-Менаџмент РТБ-а је на гра-
дилишту сваког јутра у 5,30 
сати, али још се нису пробудили 
сви одговорни у менаџменту 
овог пројекта. – Или ће се про-
будити, или ће бити удаљени са 
градилишта, јер пројекат мора 
бити завршен до 23. децембра 
да би уходавање нове топио-
нице и фабрике сумпорне кисе-

лине почело одмах после пра-
вославног Божића – категори-
чан је Спасковски.

Коментаришући предстојећи 
излазак Басена Бор из 
реструктурирања Благоје Спа-

сковски је истакао да ће РТБ, 
како је најавио и председ-
ник Владе Србије Александар 
Вучић, остати у државном влас-
ништву јер ће дуг РТБ-а бити 
конвертован у капитал државе, 

а за комерцијалне повери-
оце наћи ће се најбоље решење 
за враћање дуга: - Рудна ле-
жишта Борска река, Церово и 
Чока Марин биће, вероватно 
већ крајем августа, понуђени 
на тендеру у већинско влас-
ништво да би нас купац снаб-
девао концентратом. У игри 
су велике компаније са својим 
капиталом. Потенцијални 
купац ових лежишта, која би 
била понуђена на продају као 
посебна правна лица, имаће 
управљачки пакет и већинско 
власништво, док ће део акција 
имати РТБ, односно држава 
Србија. Из ових лежишта 
имаћемо 40 хиљада тона кон-
центрата бакра годишње, оно-
лико колико нам недостаје 
за пун капацитет нове топи-
онице. Укупна улагања у ова 
три лежишта биће 230 мили-
она долара. 

На конференцији за новинаре 
поводом Дана рудара Србије и 
Дана компаније генерални ди-
ректор Басена осврнуо се и на 
друштвену одговорност РТБ-а:

-Све што је Басен урадио у 
борској општини остаје Бо-
ранима и мештанима окол-
них села. Први смо послали 
помоћ становништву угро-
женом мајским поплавама у 
Србији. Захваљујући РТБ-у, на 
поплављена подручја упућени 
су: чета за спасавање РББ-а, 
вода за пиће, храна, ћебад, 
пумпе и резервни делови за 
пумпе. То је била наша дуж-
ност према Србији – истакао је 
Благоје Спасковски и додао да 
је најважнија његова и мисија 
Басена Бор да на време буде 
изграђена нова топионица и фа-
брика сумпорне киселине, пре 

свега због деце, да би небо над 
Бором и околином било исто 
као пре отварања рудника 1903. 
године.

М. Милошевић 
Фото: Љ. Алексић

za pola Godine dobiT 7,5 miliona dolara

Да није било мајских поплава и јаког невремена крајем јула када је 
производња на коповима у Бору скоро заустављена, а у Мајданпеку оба пута 
на неколико дана прекинута – производни пан био би у потпуности остварен. 

– Најважнији задатак: завршетак изградње нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине до 23. децембра да би уходавање почело одмах после 
православног Божића

Мирјана Антић, Небојша Виденовић, Бобан Тодоровић и Бранислав Томић
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Геолози потврдили нових 4,5 милиона тона руде у Јами

РББ. - Сектор за геологију Рудника 
бакра Бор истражује у експлоатационом 
пољу Бор – Кривељ, како са површине 
тако из јаме, и у два истражна поља: 
једно је код Малог Кривеља, које ће ис-
траживати и наредне три године, а друго 
је ново истражно поље, од Минићева 
према Новом Кориту (српско-бугарска 
граница) за које су истражна права 
добијена априла ове године. У јами су 
настављена истраживања рудног тела 

„Т3“ и како сазнајемо од Трајче Тончића, 
руководиоца Сектора за геологију РББ-а, 
током прошле године у овој зони је, са 
15. хоризонта, избушено девет бушотина 
укупне дужине 1.700 м. Ове године, са 
17. хоризонта, избушено је још осам бу-

шотина дугих укупно 1.500 м и све су 
позитивне. Њима је лоцирано рудно тело 

„Т3“ са две зоне. 
-Према првим анализама – каже 

Тончић - у првој зони са 3,5 мили-
она тона руде садржај бакра је 0,71 
одсто, а у другој са око милион тона 
он је 1,15 процента. Међутим, у обе 
је повећан садржај злата од 0,3 до 
0,5 грама по тони тако да ће, кад се 
прерачуна еквивалент „на бакар“, 
садржај у првој зони бити око 0,92% 
а у другој 1,43%. Ова руда је изнад 
17. хоризонта и веома је повољна 
за експлоатацију, пошто је у бли-
зини дробилице. Истраживање овог 
подземног простора изнад 17. хори-
зонта настављамо да бисмо до марта 
следеће године завршили елаборат о 
рудним резервама и оне што пре ушле 
у пројектну документацију, у биланс 
резерви за откопавање наредних пет-
шест година. 

Ове зоне нису потпуно истражене и 
може се очекивати повећање количина 
по окончању израде истражног ходника 

(200 м) према рудном телу „Д“, али се 
битне промене у садржаја не очекују. 
Минерализација се наставља и испод 
17. хоризонта, према деветнаестом, али 
ће се тај део истраживати догодине по 
сагледавању резерви изнад 17. хори-
зонта. У бизнис-план РТБ-а већ су „уба-
чена“ три милиона тона руде са овог 
простора, а већ се зна за два милиона 
тона из рудног тела „Д“ (са 0,92% бакра) 
и великим изгледом да и те резерве буду 
повећане.

Моћним новим бушилицама истра-
живан је, са површине, и обод лежишта 

„Борска река“ које је на великој дубини. 
Од девет бушотина четири су позитивне 
и њима су откривене нове рудоносне 

зоне малог интервала - до 10 метара – 
али је садржај бакра од два до три одсто, 
злата око 0,5 грама, а сребра два грама 
по тони. - Ове четири зоне су перспек-
тивне за даља истраживања и ми 
ћемо на јесен, кад завршимо радове 
по ободу кривељског копа, доистра-
жити овај део и са површине и из јаме. 
По мојим прогнозама највероватније 
се ради о малим рудним телима из-
дуженог, сочивастог облика сличних 
рудном телу „Т1“ са садржајима бакра 
од два до три одсто. Али, њихову ве-
личину, пружање и дубину залегања 
тек ћемо истраживати – каже Тончић. 

- И она су у нивоу 17. хоризонта или 
нешто испод.

Истражује се и у центру села Мали 
Кривељ где је прошле године урађена 
бушотина од 800 м која је позитивна 
готово од саме површине, од осмог 
метра, а садржај бакра је 0,35%. Нова 
бушотина стигла је до 850 м и она је 
такође сва у руди, с тим што садржај 
бакра варира и наниже и навише. Ис-
точно од Малог Кривеља, на локали-

тету Субовац, такође се истражује и ту 
је прошле и ове године урађено пет бу-
шотина од којих су две последње пози-
тивне са интересантним интервалима 
минерализације близу површине (на 30 
до 40 м). До краја године овде следи још 
пет-шест бушотина како би се евенту-
ално лоцирала орудњена површина ин-
тересантна за експлоатацију. 

Започета су и тромесечна експло-
атациона истраживања источног и се-
вероисточног обода површинског копа 

„Велики Кривељ“. Према плану треба 
да се уради 29 бушотина, односно 
4.960 метара, међутим десетак бушо-
тина сигурно ће изостати због тога што 
се налазе у зони откопавања и геолози 

неће имати приступ тим локацијама. 
- У поменутој зони на профилима 
има доста неистраженог простора 
где очекујемо повећање рудних ре-
зерви у делу који није планиран за 
експлоатацију. Биће добро ако се тако 

нешто догоди – каже Тончић. 
Басенски геолози започели су и те-

ренска истраживања у новом истраж-
ном пољу Минићево – Ново Корито. 
Пројектом је предвиђено да се у првој 
години (до маја 2015.) обаве сви те-
ренски радови, геолошка карта и 
евидентирају зоне за геохемијска 
испитивања на основу којих би се одре-
дила места за бушење током наредне 
две године. За сада мало тога може да се 
каже, али на основу онога што се може 
видети на геолошким картама тамо 
постоји више типова стена које могу 
бити носиоци кварцних жица са златом 
(тзв. плагиогранити) или бакра као у 
Бору. У седиментима код Ошљана има 

појава које указују и на угаљ. Имајући 
у виду све ове послове Тончић нагла-
шава да се Сектор за геологију суочава 
са мањком геолога за рад на терену, па 
се разматра начин превазилажења овог 
проблема. 

Прве анализе рудног тела „Т3“ указују на 3,5 милиона тона руде 
са 0,71% бакра и 0,3 грама злата по тони и око милион тона са 
1,15 одсто бакра и 0,4 грама злата. Ова руда је изнад 17. хоризон-
та, веома је повољна за експлоатацију, а наставља се и испод овог 
нивоа. – На периферији лежишта „Борска река“ набушене четири 
перспективне зоне. – Настављено бушење у Малом Кривељу, у току 
доистраживање кривељског копа, започета теренска истраживања 
у околини Минићева

dobra ruda u
poVoqnoj zoni

Текст и фото: Љ. Алексић

Са површине истражују дубине - бушење на ободу старог борског копа

Трајча Тончић са радницима Истрага на терену

Геолошка истраживања из јаме
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Реконструкција топионице и изградња фабрике сумпорне киселине

РТБ. – Под надзором „SNC 
Lavalina“ и „OUTOTEC“-а пројекат 

„Реконструкција топионице и изградња 
фабрике сумпорне киселине“ улази у 
завршну фазу. На градилиштима је из-
узетно живо јер 450 до 500 радника 
различитих струка и занимања свакод-
невно (и викендом, и празником) ради 
у две, а по потреби и у три смене. Ан-
гажована је и сва неопходна савремена 
механизација: од виљушкара, преко 
грађевинских машина, камиона, ауто-
дизалица до торањских кранова. На 
оба градилишта ради више од двадесет 
подизвођача.

-Изузетно живе активности, уз 
свакодневно ангажовање великог 
броја радника у директном извођењу 
радова, гарантују да ће планирани 
рок изградње највећег еколошког 
пројекта на Балкану (до краја године) 
бити испоштован – уверава директор 
пројекта „Реконструкција топионице и 
изградња фабрике сумпорне киселине 
Драган Маринковић.

Главни извођач радова је београд-
ски „Енергопројект“ са више од дваде-
сет подизвођача међу којима су највећи: 
„Енергопројект-Високоградња“, „АТБ 
ФОД“, „Mont-R“, „Стилкон“ из 

Македоније, „НБ челик“, „Феромонт“, 
„Конструктор“, „Енерготехника-Јужна 
Бачка“...

-Ангажовање подизвођача зависи 
од динамике активности која дефи-
нише потребу ангажовања струке 
којом се они баве. У наредном пери-
оду очекује се ангажовање и нових 
подизвођача чија је специјалност 
израда ватросталног озида, мон-
тажа електро-опреме, инсталације, 
инструментације и друго – каже 
Драган Маринковић.

Допринос подизвођача је различит, 
што зависи од њихове уговорене оба-
везе, али општа је оцена да свој посао 
обављају у складу са планираном дина-
миком радова:

-С обзиром на то да је реч о „бра-
унфилд“ инвестицији и да за време 
изградње постојећа топионица ради 
без застоја, повремено се јављају 
одређени проблеми на градилиш-
тима, али се убрзано отклањају на 
оперативном нивоу. Све је то у циљу 
поштовања уговорене динамике и 
достизања планираног рока завр-
шетка изградње – каже Маринковић.

У складу са законима Репу-
блике Србије, стручни надзор и 
администрацију пројекта изводи 
Грађевински факултет у Београду чији 
су представници свакодневно присутни 
на градилиштима нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине.

М. Милошевић

ТИР. – Међу двадесетак подизвођача 
београдског „Енергопројекта“, који 
под надзором „SNC Lavalina“ и 

„OUTOTEC“-а реконструише топионицу 
и гради фабрику сумпорне киселине, 
за монтажу енергетских постројења, 
опреме и инсталација задужен je „Mont-
R“. Од септембра 2012. године на оба 

градилишта у Бору  ова београдска 
фирма свакодневно има 85 радника ан-
гажованих у две, а по потреби и у три 
смене. 

-Најважнији делокруг нашег рада 
је монтажа, заваривање, безбедност 
и квалитет и свему томе придајемо 
једнак значај. За посао се боримо 

квалитетом: све што уочимо да има 
грешку, подлеже поправци и ништа не 
бива прихваћено ако није квалитетно 
урађено. Већи део посла већ смо завр-
шили. Преостали део, десетак одсто, 
завршићемо како је и планирано уго-
вором – истиче управник градилишта 

„Mont-R“-а  у Бору Иван Дукић, ди-
пломирани инжењер машинства и 
међународни инжењер заваривања. 

На градилишту нове топионице 
„Mont-R“ је до сада намонтирао: 345 
тона опреме на котлу, 250 тона на елек-
тростатичком филтеру, 90 тона на 
врећастом филтеру, 300 тона на повез-
ним каналима котла и филтера пећи и 60 
тона цевног развода топионице.

На градилишту фабрике сумпорне 
киселине до сада је намонтирано: 270 
тона канала, 120 тона цевног система 
(развод сумпорне киселине) и 80 тона 
опреме за мокри електростатички 
филтер.

Међу 85 радника „MONT-R“-а 
на градилиштима у Бору је десет 
инжењера. Међу њима је и Јелена 
Аћимовић, инжењер за заваривање, која 
истиче да је заваривање основна делат-
ност фирме: - У складу са европским 
нормама радимо четири поступка 
заваривања на основу искуства на 
нашим радилиштима на три конти-
нента: у Европи, Африци и Америци.

Зоран Бургић, инжењер заштите на 
раду, истиче да на градилиштима у Бору 
раде по „Лавалиновом“ упутству о без-
бедности на раду које је ригорозније него 
наши прописи у овој области, а у име 
Сектора контроле квалитета инжењер 
Драган Петровић додаје: - Ми смо 
прва инстанца која контролише ква-
литет, а нас контролишу још четири 
више инстанце. Зато нема могућности 
да посао буде неквалитетно урађен.

М. Милошевић

На градилишту нове топионице и фабрике сумпорне киселине 
изузетно је живо: 450 до 500 радника различитих струка и занимања 
свакодневно ради у две, а по потреби и у три смене, што гарантује 
да ће механички део највећег еколошког пројекта на Балкану бити 
завршен, како је и планирано, до краја године

„Mont-R“ на градилиштима у Бору

iskusTVo sa Tri konTinenTa

„Mont-R“, подизвођач „Енергопројекта“ на 
градилиштима нове топионице и фабрике 

сумпорне киселине, већ је завршио 90 одсто 
посла, а преостали део завршиће како је и 

планирано уговором. – И. Дукић: За посао се 
боримо квалитетом

projekaT ulazi u zaVr[nu fazu

Куполе резервоара спремне за подизање

Драган Маринковић
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ТИР. - Радици АТБ ФОД-а мон-
тирали су 10. септембра велику 
дуваљку у новој фабрици сум-
порне киселине под стручним 
надзором супервизора њеног ис-
поручиоца – немачке компаније 
„Сименс“. Преостала су само још 
фина подешавања и дуваљка ће – 
по речима Драгана Маринковића, 

директора пројекта реконструкције 
топионице и изградње нове фа-
брике сумпорне киселине - бити 
потпуно спремна за старт нових 
постројења крајем ове године.

- Полако склапамо мозаик 
великог пројекта – казао је 
Маринковић новинарима. - Сваког 
дана коцкицу по коцкицу. Данас 

приводимо крају монтажу једне 
врло значајне машине за завр-
шетак овог пројекта. Реч је о 
главној дуваљци која служи за 
вучу гасова од топионице до нове 
фабрике сумпорне киселине. То 
је агрегат са највећом инстали-
саном електричном снагом од 
4,2 мегавата, брзином од 4.200 

обртаја у минути и капаците-
том од 155.000 нормалних метара 
кубних гаса на час. Уз њену помоћ 
транспортоваће се сви гасови са 
флеш-пећи и конвертора до нове 
фабрике и ту прерађивати у су-
морну киселину. Остатак чистих 
гасова емитоваће се кроз димњак 
у атмосферу.

Нова топионица
Склапа се мозаик великог пројекта

ТИР. – Потписивањем Уговора о реконструкцији 
топионице и доградњи фабрике сумпорне киселине са 
канадском инжењерском кућом SNC Lavalin Рударско-
топионичарски басен Бор започео је реинжењеринг 
свих технолошких фаза добијања бакарне катоде, ос-
новног производа борске компаније. Циљ је, као 

„четири у један“, подређен технолошкој модернизацији 
РТБ-а Бор, заштити животне средине приме-
ном најсавременије технологије, профитабилном 

експлоатисању јединог домаћег рудника бакра и злата 
и повећању производних капацитета борске компаније 
и извоза. Реализација Пројекта који предвиђа увођење 
савремене БАТ-технологије и прераду 400 хиљада тона 
концентрата годишње полако улази у завршницу, па се 
механичко комплетирање „нове топионице“ и фабрике 
сумпорне киселине очекује 23. децембра ове године.

Замена технологије топљења новом, савреме-
ном аутогеном јединицом све време тече под будним 
оком радника ТИР-а и сви они помно прате уградњу 
делова нове технологије која ће се од наредне године 
примењивати у производњи бакра. Стручна сазнања, 
теоријска и практична, о управљању и руковању 
новим поступком добијања бакра радници ТИР-а, 
њих двадесетак, имаће и у земљи произвођача и ис-
поручиоца аутогене флеш-смелтинг технологије – 
Финској. Прва група од десетак радника пут ове скан-
динавске земље пошла је 31. августа и тамо ће остати 
две недеље. Директор ТИР-а Бобан Тодоровић, који 
предводи групу од шест инжењера и четири техничара, 
дан уочи поласка на пут рекао је за „Колектив“ : - Још 
крајем прошле године радници ТИР-а почели су да 
се обучавају за рад са новом металургијом. О сав-
ременом поступку добијања бакра најпре су кроз 
теорију учили на Техничком факултету у Бору, а 
након тога обављана су тестирања. Радници су 
тестирани више од 10 пута и по резултатима се 
издвојило 20 људи који ће сада, у две групе, посе-
тити Финску и тако наставити обуку на најбољи 

могући начин. Обука у Финској подељена је у две 
фазе: први део је у Инсититуту за пројектовање у 
Хелсинкију, где ће за седам дана поново „проћи“ 
теоретски део управљања и вођења технолош-
ког поступка добијања бакра, док ће други, прак-
тични део, бити организован у топионици бакра у 
Харјавалти – каже Тодоровић.

Група од 10 басенских радника остаће у Финској 
до 14. септембра, а тада истим путем креће нових де-
сеторо људи. Паралелно са обуком за рад у новој то-
пионици организоваће се и обука за рад у новој фа-
брици сумпорне киселине, па ће, по речима Бобана 
Тодоровића, 25 радника бити послато и у неку од фа-
брика сумпорне киселине у септембру.

Г. Тончев Василић 

Радници ТИР-а отпутовали у Финску на обуку за рад у „новој топионици“

Teorija u Helsinkiju, 
praksa u HarjaValTi

Обука у Финској подељена је у две фазе: први део је у Инсититуту за пројектовање у 
Хелсинкију, где ће басенски радници за седам дана поново „проћи“ теоретски део управљања 
и вођења технолошког поступка добијања бакра, док ће други, практични део, бити органи-
зован у топионици бакра у Харјавалти. - Група од 10 басенских радника остаће у Финској 
до 14. септембра, а тада истим путем креће нових десеторо људи. - Паралелно са обуком за 
рад у новој топионици организоваће се и обука за рад у новој фабрици сумпорне киселине

monTirana duVaqka noVe sumporne

Љ. Алексић

Бобан Тодоровић



Понедељак, 15. септембар 2014. Број 2249, страна 10

У РТБ-у Бор обележен Дан 
Дан рудара

РТБ. – Овогодишње обележавање 
6. августа, Дана рудара Србије и Дана 
компаније, у Рударско-топионичарском 
басену Бор било је у знаку изградње 
нове топионице и фабрике сумпорне ки-
селине – највећег градилишта у Србији 
и највећег еколошког пројекта на Бал-
кану. Обележавање је почело традици-
оналном рударском будилицом да би, 
после посете градилиштима нове топи-
онице и фабрике сумпорне киселине и 
доделом награда „Инжењер Шистек“ и 
дружењем у Клубу РТБ-а у Брестовачкој 
Бањи, било завршено концертом групе 

„Партибрејкерси“ у амфитеатру Дома 
културе и традиционалним ватроме-
том. За раднике на градилиштима нове 
топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине испечена су два вола на ражњу, а у 
холу Клуба РТБ-а приређена је изложба 
фотографија из фото документације 

„Колектива“ са градилишта највећег еко-
лошког пројекта на Балкану.

Свечаност у Клубу РТБ-а у 
Брестовачкој Бањи почела је химном 

Србије коју је отпевала оперска дива 
Сузана Шуваковић Савић, рођена у 
Мајданпеку. У присуству амбасадора 
Канаде Романа Вашчука, амбасадорке 

Индије Нариндер Чаухан, представ-
ника амбасаде Сједињених Америчких 
Држава, министарства спољних послова 
Србије, пословних партнера и пријатеља 
Басена и представника друштвено-по-
литичког живота – генерални дирек-
тор РТБ-а Бор Благоје Спасковски 

пренео је поздраве и честитку председ-
ника Владе Србије Александра Вучића 
који је запосленима у Басену поручио 
да бољим радом и повећањем дохотка 

утичу на отварање нових радних места 
и допринесу да РТБ и Србија иду напред.

-Хвала свима који су дошли да по-
делимо радост због тога што се највећи 
еколошки пројекат на Балкану при-
води крају. Ово је једина топионица 
у свету која се у овом тренутку гради. 

Ускоро ће почети изградња и топи-
оница у Аустралији и Индонезији, 
али ова у Бору прва ће бити завр-
шена. Очекујем да већ следеће године 
топимо концентрат у њој и да имамо 
потпуно чист ваздух какав је био 1903. 
године када је рудник отворен – по-
здравио је високе званичнике и госте 
Благоје Спасковски. 

Најбољи међу најбољима
Пре него што је најзаслужнијима 

уручио традиционалне рударске на-
граде „Инжењер Шистек“, гене-
рални директор Басена је истакао: - 
Најбољи међу најбољима ове године 
добијају награду Инжењер Шистек“, 
а има их много који су је заслужили 
захваљујући свом залагању и раду.

Добитници овогодишњег највећег 
рударског признања су: Весна Павлов - 
помоћник директора РББ-а за флотације, 
Милорад Несторовић – управник 
Енергане, Милан Делић – управник 

Површинског копа „Велики Кривељ”, и 
Бранислав Томић – директор Рудника 
бакра Мајданпек.

Захваљујући се у име награђених, 
Бранислав Томић је рекао: - Велика 
је част и обавеза добити награду 

„Инжењер Шистек“, али то није лако 

Обележавање рударског праз-
ника почело је традиционал-
ном рударском будилицом, по-
сетом високих званичника, по-
словних партнера и гостију 
градилиштима нове топиони-
це и фабрике сумпорне кисе-
лине, доделом традиционалних 
рударских награда „Инжењер 
Шистек“ и дружењем у Клубу 
РТБ-а у Брестовачкој Бањи. – 
Прослава завршена концертом 
групе „Партибрејкерси“ у ам-
фитеатру Дома културе у Бору 
и традиционалним ватрометом

u znaku izGradwe najVe]eG 

Изложба о току радова на 
новој топионици

Гости разгледају градилиште нове фабрике сумпорне киселине

Спасковски са амбасадорима и другим високим званичницима на градилишту нове топионице
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остварити ако око себе немате добар 
тим. Зато се захваљујем мојим са-
радницима у РБМ-у без чијег рада не 
бисмо остварили овако добре резул-
тате и у РБМ-у и у Басену Бор.

„Шистековци“
Помоћник директора РББ-а за 

флотације Весна Павлов, дипломи-
рани инжењер рударства, награду 
је добила за „успешно и одговорно 
учешће у реконструкцији флотације 

„Велики Кривељ“, као и у припре-
мама за изградњу новог постројења за 
флотирање шљаке из нове топионице 
у флотацији „Бор“, изражен смисао за 
тимски рад и несебично преношење 
знања и искуства млађиом колегама“: - 
Награда ме стимулише да боље радим 
јер оно што сам до сада радила није 
остало незапажено. Флотација ће 
бити потпуно спремна када почне да 
ради нова топионица.

Управник Енергане Милорад 
Несторовић, дипломирани инжењер ма-
шинства, награду је добио за „организа-
ционе и моралне особине које су, заједно 
са личним знањем и дугогодишњом при-
меном у решавању практичних про-
блема, створиле ауторитет код непо-
средних извршилаца и надређених и 
за изградњу и пуштање у рад капитал-
них објеката у топионици“: - Награда 
није сама себи циљ, већ признање 
за дугогодишњи тимски рад. То је 
признање тиму на чијем сам челу дуго 
година.

Управник Површинског копа 
„Велики Кривељ“ Милан Делић, дипло-
мирани инжењер рударства, награду је 
добио за „стручно и савесно обављање 
радних задатака и значајан допринос 
пословању и заштити интереса РББ-а 
и РТБ-а као пословног система с обзи-
ром на то да је у његовим рукама коп 
који „носи“ производњу целог Басена 
и са којег се очекује највише бакра“: - 
Нисам размишљао о награди него о 
производњи. Награда је још већа оба-
веза јер смо први у ланцу и за нову 
топионицу, чија се изградња приводи 
крају, треба да обезбедимо довољно 
концентрата бакра за прераду. 

Директор Рудника бакра Мајданпек 
Бранислав Томић, дипломирани 
инжењер рударства, награду је добио 
за „допринос у реализацији планира-
них развојних и инвестиционих по-
слова РБМ-а (покретање Транспор-

тног система 1, измештање магистрал-
ног пута, активирање неискоришћених 
флотацијских капацитета, обезбеђење 
нове флотацијске опреме) не 
дозвољавајући да се забораве планиране 
обавезе у производњи, стање рударских 

саобраћајница, исправност опреме и еко-
номика пословања“: - Ово је престижна 
награда и свако у РТБ-у жели да је 
добије. Рудник бакра Мајданпек иде 
узлазном линијом, а добру будућност 
има и Басен Бор.

Честитке Басену
Поводом Дана рудара Србије и 

Дана РТБ-а Бор генералном дирек-
тору Благоју Спасковском и запосле-
нима у Басену честитке су упутили: 
председник Владе Србије Алексан-
дар Вучић, министри у Влади Зорана 
Михајловић и Небојша Стефановић, 
главни менаџер СНЦ Лавалина Етјен 
Кабана, генерални директор „Трајала“ 
Милош Ненезић, начелник ВМА бри-
гадни генерал Маријан Новаковић, 
бизнисмен Милан Поповић, „Avala 
Resources“, Србијагас, Конзулат Србије 
у Пољској, председник Привреме-
ног органа општине Мајданпек Дејан 
Вагнер, председник Општине Бор Жи-
ворад Петровић, заменик председника 
Саша Вукадиновић, председник СО 
Бор Душан Марковић и други.

Прослава Дана рудара Србије и Дана 
РТБ-а Бор завршена је концертом групе 

„Партибрејкерси“ у амфитеатру Дома 
културе у Бору и традиционалним спек-
такуларним ватрометом. 

Текст: Милољуб Милошевић 
Фото: Љубиша Алексић

ekolo[koG projekTa na balkanu

На градилишту нове флеш-линије топљења

Спасковски (у средини) са „шистековцима”: М. Несторовићем, М. Делићем, 
В. Павлов и Б. Томићем

„Партибрејкерси” у амфитеатру

Прослава је завршена атрактивним ватрометом



Понедељак, 15. септембар 2014. Број 2249, страна 12Дан рудара
Обележен Дан рудара у Мајданпеку

МАЈДАНПЕК. - Пријемом за 45 
пензионера који су то постали између 
два празника рудара, у Руднику бакра 
Мајданпек почело је обележавање 
Дана рудара Србије. Празновање је 
настављено Међународним фестива-
лом фолклора “Орфео 2014” и општин-
ским турниром у фудбалу, да би на сам 
празник била организована Будилица а 
у вечерњим сатима отворене су изложбе 

поводом рударског празника: “Из живота 
старог Мајданпека” и Меморијална из-
ложба Веце Адамовића. Уследио је и на-
ставак Фестивала “Орфео” а посебна по-
сластица био је концерт групе Van Gogh.

Пријемом за своје доскорашње 
колеге, менаџмент и представници син-
диката РБМ-а поздравили су сваког од 

њих, а честитајући им одлазак у пензију, 
Бранислав Томић, директор РБМ-а, за-
хвалио се на доприносу који су дали 
развоју предузећа, пожелевши им добро 
здравље и дуг живот. За пензионере је 
уприличен ручак у хотелу “Golden inn”, 
а уз отпремнине сваком од њих припала 
је и новчана награда.

 Међународни фестивал фолклора 
“Орфео 2014” окупио је бројна културно 

уметничка друштва из општине, али и 
Ниша, Челинца у Републици Српској, 
Темишвара и Решице у Румунији. Време 
је послужило, па се уочи празника у 
игри уживало на централном градском 
тргу, као и на градском стадиону где су 
финале општинског турнира у фудбалу 
одиграли Мајданпек и Пореч 2:1. 

Празнични дан почео је рударском 
будилицом, музиком која је упркос 
киши будила Мајданпечане. Како је цен-
трална прослава Дана рудара организо-
вана у Бору, у Мајданпеку је празнично 
вече обележено отварањем изложби по-
водом рударског празника: “Из живота 

старог Мајданпека”, коју традиционално 
припема Удружење за Мајданпек, и 
Меморијална изложба Веце Адамовића, 
иза које стоји Удружење умет-
ника Мајданпека. Осим тога, бројне 
Мајданпечане окупио је наставак Фести-
вала “Орфео”, а као шлаг на торту усле-
дио је концерт групе Van Gogh. У страху 
од најављеног невремена одржан је у 
спортској хали пред око хиљаду, углав-

ном млађих, Мајданпечана и њихових 
гостију који само могу да жале - вече за 
памћење није било на градском стади-
ону где би квалитет дошао до изражаја, 
а посета дупло већа. И овако, концерт је 
одушевио.

 С. Вукашиновић

У пензију испраћено 45 радника 
РБМ-а. – Поводом дана рудара 
турнир у фудбалу, изложбе “Из 
живота старог Мајданпека” и 
Меморијална изложба Веце 
Адамовића, али и Фестивал 
фолклора “Орфео 2014” и 
концерт групе Van Gogh

praznik rudara i Grada

МАЈДАНПЕК. - У петак, 12. септембра, становници општине 
Мајданпек обележили су Дан општине. Тим поводом одржана 
је свечана седница Привременог органа општине на којој су у 
присуству бројних гостију и званица уручена традиционална 
септембарска признања заслужним појединцима и 
колективима. За госте и заинтересоване је потом организован 
обилазак реновиране Рајкове пећине.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ 
МАЈДАНПЕК

Бранислав Томић поздравља пензионере РБМ-а



Понедељак, 15. септембар 2014. Број 2249, страна 13

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
и првих дана септембра имали су исте 
производне проблеме због обилних па-
давина као претходна три месеца. За-
послени су били у пуној приправно-
сти и, поучени искуством из претход-
них месеци, контролисали ситуацију. 
Заједно са њима челни људи РТБ-а 

Бор и РБМ-а, на терену, борили су се 
са бујицама и водама које су запретиле 
површинском копу и флотацијским 
јаловиштима. 

-Обилне падавине од 3. до 5. сеп-
тембра потпуно су зауставиле 
производњу. Људи су, међутим, бла-
говремено реаговали, извукли багере 

и комплетну механизацију тако да 
ништа није страдало. Дефинитивно, 
као да се све заверило против нас, па 
због ових тешкоћа и застоја од маја до 
сада, губимо две хиљаде тона бакра, а 
можда и више. Много је муља и воде. 
Треба испумпати све и уклонити муљ 
да се руда не би заглављивала на путу 

до флотације. Велики су губици, али 
људи су се брзо ангажовали, дежурају, 
раде изузетно одговорно. Сила је, 
међутим, јача, природа је јача од 
свега, од свих нас – коментарише тешку 
ситуацију на Северном ревиру Благоје 
Спасковски, генерални директор РТБ-а 
Бор.

Није само мајданпечки површински 
коп погођен падавинама. Стање је мо-
билно у свим деловима производње.

-Проблема има и у флотацији и 
на флотацијским јаловиштима где су 
људи ангажовани 24 сата и све држе 
под контролом. На свим пољима је 
тешко, али радимо све што можемо да 
одржимо бар безбедност на највишем 
нивоу – каже Бранислав Томић, дирек-
тор РБМ-а.

У тешкој ситуацији мајданпечки 
рудари ни од кога нису тражили помоћ. 

-Сами ћемо отклонити све ово 
и почети производњу. Већ смо 
прешли границу коју бисмо за ова 
четири месеца, колико је преостало 
у овој години, могли да надокна-
димо. Подбачаји су и овде, и у “Вели-
ком Кривељу”, и у “Церову”. Сви су 
копови под водом. Осим тога, морамо 
водити рачуна и о трошковима. Мало 
спорије испумпавамо воду јер су нам 
пумпе у Колубари. Не можемо их по-
влачити оданде јер су и тамо по-
требне. Следи зима, треба струје, па 
их морамо оставити тамо да убрзамо 
испумпавање воде са копова, а овде 
ћемо се снаћи са пумпама мањих ка-
пацитета – казао је Благоје Спасков-
ски наводећи да је подбачај све теже на-
докнадити.

С. Вукашиновић

Рударство РБМ

Августовска производња у РБМ-у

Проблеми у РБМ-у због нових падавина

РБМ. - Обилне падавине и лето без 
правих летњих температура – били су 
највећи проблем мајданпечких рудара 
током августа. Зато је августовска 
производња у Руднику бакра Мајданпек 
почела из минуса, али су у борби са 
незапамћеним количинама воде, блата 
и муља на коповима у РБМ-у успевали 
да стабилизују производни процес и 
дођу до 890 тона бакра у концентрату 
и одговарајућих количина племенитих 
метала.

Током августа активна су била ради-
лишта Праурија на Андезитском прсту 
и ТС - 2 одакле је стизала руда. Тамо је 
међутим, за летње месеце био предвиђен 
рад на нижим етажама, а управо њих су 
највише угрожавале обилне падавине, 
бујице и клизишта због којих је требало, 
најпре, уклонити воду, блато и муљ, а 
онда наставити производњу. И поред 
тога на површинском копу остварен је 
учинак већи од милион тона укупних ис-
копина.

-Прва декада августа протекла 
је у знаку сређивања путева и 
одводњавања радилишта, односно 

стабилизације производње да бисмо 
тек у преосталих двадесетак дана 
могли да се потпуно ангажујемо у 
производњи и кроз бољи садржај 
стигнемо до прихватљивог произ-
водног резултата – истиче Драгиша 
Анђелковић, управник Површинског 
копа.

-С обзиром на отежане услове који 
су пратили коповску производњу 

и упркос прекидима у производњи, 
успели смо да стабилизујемо процес 
и прерадимо 270.000 тона руде. То 
смо постигли, пре свега, захваљујући 
повољнијем садржају, али и чињеници 
да смо могли да рачунамо на макси-
мално залагање запослених – додаје 
Јелена Ђурић, управница Флотације.

-Имали смо пуну мобилност и мак-
сималну одговорост запослених који 

су и у непредвиђеним околностима 
беспрекорно функционисали и бри-
нули о опреми и механизацији тако 
да је она очувана и одмах по стварању 
услова за рад могла је да буде ангажо-
вана за остварење планских задатака 
– потврђује и Бранислав Томић, дирек-
тор Рудника бакра Мајданпек.

 С. Вукашиновић

Производни резултат у 
знаку великих проблема 

у коповској производњи. – 
Добар садржај бакра у руди 
побољшао укупан резултат

podba^aj zboG VremenskiH 
nepoGoda

kop opeT bio pod Vodom
После мајских, јулских и августовских 
падавина, и првих дана септембра обилна 
киша блокира производњу и ствара 
додатне трошкове. – Пре покретања 
производње треба испумпати 
огромне количине воде и очистити 
радилиште од блата и муља. – 
Све је теже до краја године 
надокнадити подбачај у 
производњи
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Шта РТБ-у Бор доноси интегрисани информациони систем?

КОП КРИВЕЉ. - Оператив-
ним планом за август на површин-
ском копу „Велики Кривељ“ било је 
предвиђено откопавање 850.000 тона 
руде и уклањање 1.978.524 тоне рас-
кривке. Како нам је рекао управник 
Милан Делић, дато је 884.000 тона руде 
(четири одсто више од плана), а пошто је 
садржај бакра у њој (0,215%) био нешто 
мањи од планираног (0,220%) количина 
метала надокнађена је са више руде. 
Тако је у августу за десетак тона преба-
чен план (1.814 тона) бакра у руди: дате 
су 1.824 тоне.

-Уклонили смо 1.514.750 тона 
јаловине, што је 77 процената плана, 
али видан помак у односу на јулских 
1.184.780 тона. Ово смо постигли 
захваљујући повећању броја распо-
ложивих камиона (за још два) и још 
једном померању одлагача јаловине 
ближе старом борском копу. Од се-
дамнаест камиона „на точковима“, 
како ми то кажемо, петнаест су била 
у раду јер смо настојали да одржимо 
темпо дневних и великих сервиса, а 
ту су и ситне оправке. Захваљујући 
новој позицији одлагача, јаловина 
сада пада директно на косину старог 
копа и клизи ка дну. То нам је осло-
бодило велики булдозер за друге по-
слове, али првенствено повећало 
ефикасност транспортног система 
као најјефтинијег превоза откопа-
них маса. Резултат је 350.000 тона 
јаловине више него у јулу.

Обилне кише које прате рударе од 
априла, омеле су их и у првој декади ав-

густа, али су они у друге две „дали гас“, 
надокнадили заостатак и стигли до по-
менуте количине јаловине. Настојаће да 
и у септембру - под условом да одрже, па 
и повећају број расположивих камиона 
и очувају расположивост транспортног 
система - остваре или се максимално 
приближе плану на јаловини. Крајем ав-
густа у четврти захват је изашао и чет-
врти багер, тако да сада на вишим ета-
жама два багера уклањају јаловину и 
шире коп, а два на нижим товаре руду. 

-Мада су нас првих дана септембра 
поново задесиле обилне кише, у овом 
месецу очекујемо стабилан рад на 
јаловини, а и на руди јер имамо 
припремљене количине – каже Делић. 
– Ускоро треба да почне рад и стари 
багер-сајлаш (PH3), чији ремонт 
приводимо крају. Он ће помагати 
при утовару руде и раскривке из 

тзв. скраћеног Четвртог захвата 
и допринети да упошљавамо све 
расположиве камионе. У септембру 
треба да откопамо 850.000 тона руде и 
уклонимо 1,6 милиона тона јаловине. 
Планиран је средњи садржај бакра 
у руди од 0,209% тако да поменута 
месечна количина треба да донесе 
1.724 тоне овог метала. Месец нам је 
добро почео и за седам дана смо дали 
167.240 тона руде, што је незнатно 
испод плана јер нисмо имали где да 
је одлажемо (склад је био пун) док су 
флотери ремонтовали једну секцију 
млинова. Али, зато на јаловини 
држимо прави темпо и дали смо 
373.000 тона за седам дана. 

За осам месеци кривељски рудари 
требало је да откопају 6,717 мили-
она тона руде. Они су дали 6,677 ми-
лиона тона, што је 99,4 одсто. Плани-

рани средњи садржај „црвеног метала“ 
је 0,236%, а остварени 0,255%, тако да 
је уместо 15.378 тона бакра у руди дато 
16.314 тона (шест одсто више). С обзи-
ром на то да су сваког месеца мање или 
више подбацивали на јаловини, од пла-
нираних 17,154 милиона тона за осам 
месеци дали су 9,070 милиона тона, али 
су у августу највише уклонили. Ову 
тендецију настојаће да задрже до краја 
године јер ће им донети пространије 
етаже, комотније путеве, мање успоне, 
лакше минирање и припрему за утовар 
- безбедније услове за рад. Очекују и 
да се настави све боља допрема делова 
за машине како би имали услове да за-
кораче у стабилну јесен током које ће 
настојати да побољшају резултате у 
раскривању и остану добри на откопу 
руде.

РТБ. – Упоредо са формирањем 
Центра за развој, истраживање и 
пројектовање, у Рударско-топионичар-
ском басену Бор до краја године треба 
да почне реализација појединих делова 
интегрисаног информационог система, 
што ће бити нови корак у савременом 
праћењу производње и пословања.

-Такав систем функционише у 
свим великим компанијама у свету. 
У том делу ми много каснимо, али 
добро је да смо почели. До краја 
године, осим формирања Центра за 
развој, истраживање и пројектовање, 
започеће увођење новог решења, 
даљинског надзора механизације 
на површинским коповима у Бору 
и Мајданпеку. Основни циљ је 

управљање производњом и трошко-
вима – каже Димча Јенић, директор за 
развој РТБ-а Бор. – То значи да можемо 
у сваком тренутку да знамо где се 
која рударска машина налази, да ли 
ради, да ли јој је време за сервис... 
Евидентираће се њени радни ефекти, 
а по потрошњи горива и осталих нор-
мативних материјала знаће се колика 
је цена производње у јединици вре-
мена. На основу тога планираћемо 
производњу и ефекте производње 
у физичким и економским вредно-
стима. Зато се то и зове „управљање 
производњом и трошковима“ и само 
је један део будућег интегрисаног ин-
формационог система.

Према речима Димче Јенића, инте-

грисани информациони систем подраз-
умева обједињавање основних функција 
пословног система Басена и састоји се 
из више делова који се током времена 
надограђују. Потпуна изградња и функ-
ционалност овог система очекује се у 
наредне две године.

-Да би производња била раци-
онална и да би стратешке одлуке 
биле правилно донете, неопходно 
је обједињено функционисање 
производног система и пословод-
ства, књиговодства, рачуновод-
ства, комерцијале, аналитике, ка-
дрова... Једном речи, неопходно је 
обједињавање производног и свих 
осталих система да бисмо знали 
колико кошта производња, како ћемо 
се развијати у краћем, средњорочном 
и дугорочном периоду, каква ће бити 
цена бакра и осталих производа на 
тржишту, где се у датом моменту 
налази компанија... - напомиње Јенић.

Захваљујући савременим софтве-
рима и формирањем Центра за развој, 
истраживање и пројектовање и инте-
грисаном информационом систему, РТБ 
Бор ће имати и друге могућности:

-Моћи ћемо, на пример, да фор-
мирамо сопствену лабораторију 
за истраживање, можемо да на-
правимо комплетну технолошку 

линију у индустријским усло-
вима за истраживање параметара 
дробљења, млевења и флотацијске 
концентрације, јер је због природе 
руде нужно претходно истраживање 

и утврђивање одређене рецептуре ре-
агенаса за одређену врсту руде. То је 
неопходно да бисмо постигли макси-
мално искоришћење концентрата по 
новој технологији какву ћемо имати 
када буде завршена реконструкција 
топионице и изградња нове фабрике 
сумпорне киселине – закључује Димча 
Јенић, директор за развој РТБ-а Бор.

М. Милошевић

saVremeno pra]ewe proizVodwe
i posloVawa

Циљ увођења интегрисаног информационог система је 
обједињавање основних функција пословног система, 

рационална производња, планирање и доношење правих 
стратешких одлука. – Такав систем функционише у великим 

светским компанијама, а у Басену Бор почетак увођења 
планира се до краја године

u aVGusTu ukloweno milion 
i po Tona jaloVine

Текст и фото: Љ. Алексић

То је 77 одсто плана, али највећи месечни домет ове кишне године. – Руде и бакра у руди преко 
плана. – Упркос новим падавинама, кривељски рудари добро почели и септембар са жељом да до 
краја године побољшавају резултате у раскривању и остану добри на откопу руде

Димча Јенић

Крупнији кораци у раскривању кривељског копа
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Августовски рапорт металурга

„Сумпораши” бележе добре резултате упркос дотрајалој опреми

ТИР. - Из рудника у Бору и 
Мајданпеку током августа у борску 
Топионицу допремљено је 2.569 тона 
бакра у концентрату. Рудници „Велики 
Кривељ“ и „Церово“ испоручили су 
1390 тона, „Мајданпек“ 797, а из борске 
„Јаме“ и шљаке стигле су на прераду 382 
тоне бакра у концентрату. Из тих сиро-
вина у Топионици је произведено 2.666 
тона анода (просечно 86 тона дневно) и 
у Електролизи 2.133 тоне катода (дневни 
просек близу 69 тона). Електролиза је у 
септембар ушла са 1.460 тона бакра у 

електролитичким ћелијама (такозвани 
мобилисани бакар).

-У августу смо прерадили сав 
концентрат који је из рудника и 
флотација стигао у топионицу, иако 
смо 73 и по сати „обарали“ конвер-
торе због екологије. Наиме, толико 
смо заустављали производњу по ак-
ционом плану о прекиду производње 
чим концентрација сумпор-диоксида 
пређе дозвољену границу – каже заме-
ник директора ТИР-а за производњу и 
развој Владимир Јаношевић.

Фабрика сумпорне киселине у ав-
густу је произвела 7.551 тону кисе-
лине (просечно 243 тоне дневно) и нема 
залихе јер је пласман унапред обезбеђен.

И пратећи погони ТИР-а радили су 
уобичајено: Енергана је уредно снабде-
вала Електролизу топлотном енергијом 
за процес рафинације, а вишак је 
искоришћен за производњу електричне 
енергије – просечно од 0,8 до један ме-
гават на час. Транспорт ТИР-а (друм-
ски и железнички саобраћај) успешно је 
пратио целокупну производњу у августу.

Успешно су пословали и погони 
за прераду бакра: према захтевима 
тржишта произведена је 251 тона дип-
форминг жице, док је у Ливници бакар-
них легура произведено сто тона произ-
вода (90 тона на линији за производњу 
бронзе и десет тона у ливници фазон-
ских одливака) и око тоне разних произ-
вода арматуре. У „Златари“ је у августу 
завршена и шеста (од почетка године) 
кампања у производњи злата и сребра.

Иако су задовољни производњом 
у августу, у Топионици и рафинацији 
бакра РТБ-а Бор очекују још боље про-
изводне резултате у септембру:

-Очекујемо већу производњу катод-
ног бакра јер смо већ у првој декади 
септембра напунили три секције 
електролитичких купатила. У августу 

је било у раду 236 електролитичких 
ћелија, а сада већ раде 304 ћелије, што 
омогућава производњу за 300 до 400 

тона катода више него у августу. То ће 
омогућити да и наши пратећи погони 
више производе, пре свега, сумпорну 
киселину (до 10 хиљада тона) и бакар-
сулфат (плави камен) за које постоји 
обезбеђено тржиште – истиче Влади-
мир Јаношевић.

М. Милошевић

ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕ-
ЛИНЕ. – Због планираног застоја у То-
пионици, Фабрика сумпорне киселине 
је у јулу ефективно радила 21,7 дана и 
на крају месеца укњижила 7.050 тона 
монохидрата, док је пласман достигао 
9.065 т. Јунски производни биланс био 
је још бољи – 10.764 т, уз временско 
искоришћење агрегата од 97 процената 
захваљујући временском искоришћењу 
у Топионици од чак 99 одсто. Иначе, од 
почетка године дато је 62.156 т монохи-
драта (98 одсто планираних количина), а 
отпремљено 71.235 т. 

- Опрема је дотрајала (фабрика је 
направљена 1971. године), али уз мак-
симално ангажовање свих служби 
предузећа трудимо се да стару од-
ржимо „у животу” док се не заврши 
нова коју сви жељно очекујемо. Вре-
мешни агрегати изазивају свакод-
невне проблеме. Не знамо за дан, ноћ, 
празнике - када год је неопходна нека 
интервенција, људи се окупљају. Моји 
сарадници, руководиоци служби и сви 
остали радници разумеју ситуацију, 
па су максимално ангажовани и 
посвећени послу. Тренутно радимо 
са само једном дуваљком за гас која 
је, у ствари, срце фабрике и од ње све 
зависи. Немамо резервну (друга је 
раније хаварисана), па ову која ради 
максимално пазимо и одржавамо. Уз 
остало што се дешава, то нам је при-

оритет у раду. Осталу опрему смо ре-
монтовали октобра прошле године 
(саниран измењивач топлоте) и стаби-
лизовали је, што се одразило на добре 
производне резултате. Ситуација је 

заиста специфична - док стара фа-
брика ради, нова се гради. Зато мора 
да постоји договор и координација 
између свих наших служби, али и са 
Енергопројектом, SNC Lavalinom са 
којима смо у сталном контакту – каже 
Горан Стефановић, управник Фабрике 
сумпорне киселине.

Наш саговорник напомиње да ових 
дана на складишту има око 2.400 тона 
киселине, што је минимална количина 
неопходна за рад фабрике. Проблема са 
залихама нема, јер све што се произведе 
врло брзо се и прода. Еликсир група из 
Шапца је највећи купац борске киселине 
и њима се отпрема вагон-цистернама, а 
ауто-цистернама се одвози углавном за 
Румунију и Македонију. 

-Људи погрешно сматрају да је 
Сумпорна загађивач, док је она, у 
ствари, еколошка фабрика која не 
производи, већ прикупља отпадне 
гасове из Топионице и прерађује их 
у сумпорну киселину. Отпрлике две 
трећине наше производње потиче од 
сумпор-диоксида који би пао на град 
да не радимо. Нажалост, капацитет 
ове фабрике није толики да може при-

хватити све гасове који долазе са кон-
вертора и реактора када раде у истом 
моменту – истиче Стефановић.

Управник овог металуршког погона 
додаје да у Фабрици ради 90 људи чија 
је старосна структура веома неповољна 
(иако су у последње време запослени 
млади радници, много је оних којима 
недостаје година-две до пензије). Поред 
редовних обавеза, „сумпораши” су, 
заједно са радницима ФБЖ-а, Прераде 
метала и ФРП-радионице, укључени 
у нове пројекте, а један од њих је 
реконструкција постројења за третман 
отпадних вода. Током следеће недеље 
треба да почне обука 40 млађих радника 
Сумпорне (по програму SNC Lavalina) 
за рад у новој фабрици. 

Ј. Станојевић

Тренутно радимо са само једном дуваљком за гас, па је 
максимално пазимо и одржавамо, јер је она, у ствари, срце 
фабрике и од ње све зависи – каже управник Фабрике сумпорне 
киселине Горан Стефановић. - Проблема са залихама нема, јер 
све што се произведе врло брзо се и прода

Горан Стефановић

odr@aVaju sTaru, @eqno 
o^ekuju noVu fabriku

koliko koncenTraTa
Toliko kaToda

Металуршки капацитети током августа прилагођавани приливу 
концентрата бакра. – Пратећи погони ТИР-а радили уобичајено, а 
вишак топлотне енегрије у Енергани искоришћен за производњу 
електричне енергије. – Повећан прилив концентрата бакра 
крајем августа гарантује више катодног бакра у септембру

Владимир Јаношевић
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Како спречити крађу секундарних сировина

Имовина Рудника бакра Мајданпек на мети лопова

РТБ. - У покушају отуђења имовине 
Рударско-топионичарског басена Бор, 
у раним јутарњим часовима 19. авгу-
ста, Драгољуп Петровски (47) из Бора 
неовлашћено је ушао у круг Басена, под 
неразјашњеним околностима упао у 
стари (напуштени) борски површински 

коп и смртно страдао. Брзом акцијом 
спасилачких екипа Петровски је извучен 
на површину и пребачен у борску бол-
ницу где је, и поред интервенције лекара, 
подлегао повредама.

-Компанија РТБ Бор изражава 
жаљење због овог трагичног догађаја. 
Није први пут да се неовлашћено 
упада у наш посед и то не само да нам 
наноси штету, већ има и трагичне по-
следице. Упозоравамо шта може да се 
деси, али РТБ није одговоран за оне 
који уђу у круг предузећа без знања 
послодавца – истиче Саша Перишић, 
помоћник генералног директора РТБ-а 
Бор за екологију, безбедност и здравље 
на раду и заштиту од пожара.

„Колектив“ је бележио већину 

досадашњих неовлашћених упада у 
круг РТБ-а, крађе секундарних сиро-
вина, акције запослених у „Заштити“ 
ради спречавања крађа... Само почет-
ком ове године (у фебруару и марту) 
радници „Заштите“ спречили су крађу 
и привремено одузели више од две тоне 
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“, 
изгубљених живота...

Да се овакве ствари не би понављале, 
Рударско-топионичарски басен Бор је 
надлежним органима Републике Србије 
упутио апел и низ предлога за спречавање 
крађе бакра. Међу најважнијим предло-
зима за спречавање крађе у предузећима 
је забрана извоза секундарног бакра из 
Србије и пооштравање казнене политике 
према сакупљачима и откупљивачима 
бакра и секундарних сировина. 

-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 надлеж-
ним органима Републике Србије како 
бисмо заједно спречили крађе не само 
у РТБ-у него и у предузећима у целој 
Србији – каже Саша Перишић. 

-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 подза-
конским актима које ћемо веома брзо 
донети – најавио је Александар Вучић 
приликом посете Басену Бор још док је 

био први потпредседник Владе.
Док не дође до промене законске ре-

гулативе у овој области, и полиција и суд 
раде свој посао по важећим законима, 
али борба непрестана у „игри лопова и 
жандара“ и даље траје. То потврђује и 
овај (да ли и последњи?) пример: заједно 
са настрадалим Петровским на старом 
копу затечено је још неколико његових 

„помагача“ - помагали су му, како су 
сами изјавили, не у недозвољеној радњи, 
већ на његов позив да га извуку са дна 
копа. Поставља се логично питање: шта 
је Петровски тражио на копу у пет сати 
ујутро и зашто је телефоном позвао своје 
другаре, а не хитну службу када је био 
повређен. Али, на то питање одговор ће 
дати надлежни органи. На несрећу, Пе-
тровски је подлегао повредама, а његови 
помагачи, ако им „прође“ ово оправдање 
– сутра ће „помагати“ неком другом не 
мислећи на последице које могу бити и 
трагичне.

М. Милошевић 

 РБМ. - Имовина Рудника бакра 
Мајданпек стално је на мети лопова. 
Опрема, објекти и делови, посебно на 
удаљеним локацијама, као и целине које 
су стицајем околности у производњи 
тренутно изван употребе, нападнути 
су више него икада, па за запослене 
у борској „Заштити“, која обезбеђује 
Рудник бакра Мајданпек, нема пре-
даха. Они, упркос мањем броју из-
вршилаца од потребног, успевају да 
буду на сваком месту, па и тамо где им 
се лопови не надају. Карајем јуна спре-
чили су покушај крађе 34 ролне разли-
читих димензија и 300 килограма тешке 
шине. На мети су и делови далековода 
за напајање електричном енергијом 
постројења која тренутно не раде, па и 
подземни каблови.

Рудник бакра Мајданпек простире 
се на великој површини: од Пустињца 
до Северног ревира, од Дебелог Луга и 
Филтраже до града Мајданпека и релеја 

на Старици. Патроле “Заштите” свакод-
невно у смени пређу и 15-20 километара 
и о свакој уоченој промени упозоравају 
послодавца.

-На великој површини терен је ис-
пресецан шумским путевима. Они су 
важни за “Србијашуме”, али нама 
то отежава посао. Јер, за нас су то 

неовлашћени путеви којима су из 
Ујевца (општина Кучево), на пример, 
могли да уђу и камиони са приколи-
цом, да прокрстаре кроз зону рудника 
и на исти начин изађу, а не на местима 
где имамо своје рампе. Предстоји нам 
договор са “Србијашумама” како 
да нађемо прихватљива решења. То 
би било и у њиховом интересу: тако 
бисмо спречили и евентуалне шумске 
крађе, јер се на нашим рампама 
возила са огревним дрветом и труп-
цима не пропуштају без одговарајуће 
отпремнице “Србијашума” - каже 
Слободан Ивановић, командир вода 
“Заштите” Бор. - Имамо изванредну 
сарадњу, помоћ и разумевање чел-
ника РБМ-а, а добро сарађујемо и са 
полицијом, али већи број запослених 
и патрола помогао би остварењу ос-
новног циља - заштити и сигурности 
имовине о којој бринемо.

С. Вукашиновић 

У спречавању крађа борска “Заштита” има помоћ руководства 
РБМ-а и добро сарађује са полицијом. – Неопходан договор са 
“Србијашумама” ради заједничког спречавања шумских крађа

mnoGo posla za
zaposlene u „za[TiTi”

Статистика
Према незваничним подацима, 

осим три регистрована рециклажна 
центра, у Бору ради и више од 50 
нерегистрованих откупљивача 
секундарних сировина и четири мини 
топионице. Порекло робе и лични 
подаци доносиоца не проверавају 
се на нерегистрованим откупним 
местима и то погодује лоповима.

Од маја прошле до маја 2014. 
године борска полиција поднела је 90 
кривичних пријава због недозвољене 
трговине отпадним металом чија је 
вредност 85 милиона динара. 

У крађи из погона РТБ-а ове 
године изгубљена су два живота.

iGra nepresTana 
„lopoVa i @andara”

Још један живот је изгубљен у покушају отуђења имовине из 
погона Басена Бор. – Да се крађе и страдања не би понављали, 
РТБ Бор је надлежним органима Републике Србије упутио 
предлоге за спречавање крађе бакра. - Док не дође до 
промене законске регулативе у овој области, и полиција и суд 
раде свој посао по важећим законима, али борба непрестана 
у „игри лопова и жандара“ и даље траје

Саша Перишић
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Донације Дому здравља “Др Верољуб Цакић” Мајданпек

Братислав Гашић и Благоје Спасковски посетили петочлану породицу Петковић у Мајданпеку

rTb praTi akcije Vlade

HumanosT i solidarnosT 
ne Treba zaboraViTi

МАЈДАНПЕК. - Нове донације 
мајданпечком здравству један су од раз-
лога што су Дом здравља “Др Верољуб 
Цакић” у Мајданпеку 28. августа 
обишли проф. др Берислав Векић, 
државни секретар у Министарству 
здравља, и Благоје Спасковски, гене-
рални директор РТБ Бор . 

-Дошао сам са лепим вестима - 
рекао је проф. др Берислав Векић који 
је у Мајданпеку био пре месец и по 
дана. – Проблем недостатка лекара 
у међувремену је превазиђен, јер 
је новим кадровским планом Дому 
здравља одобрен пријем три нова 
лекара, а биће уговорена и места 
правника, економисте и информати-
чара.

 Добре вести државни секре-
тар је најавио и за Општу болницу у 
Мајданпеку, која ће са садашњих 15 
лекара, по новом кадровском плану, 
имати одобрен број до 21 лекара.

-Разлог данашње посете је и 
припремљена донација Министар-
ства здравља. Обезбедили смо једну 
лабораторију која ће имати могућност 
рада тропонина, затим Д-димера, врло 
специфичних тестова важних код 
пацијената који доживе инфаркт ми-
окарда. Све те тестове лабораторија 
Дома здравља до сада није имала. 

Поред ове лабораторије, из донације 
фирме “Mindray” обезбеђен је квали-
тетан дванаестоканални ЕКГ апарат 
и два монитора за праћење виталних 

функција пацијената. Укупна вред-
ност донације ове фирме је око 30 
хиљада долара – нагласио је проф. др 
Берислав Векић.

-РТБ Бор, као друштвено одго-
ворна фирма, показује (и раније и 
сада) да мора бринути о здравству и 
здрављу грађана и запослених у руд-
нику не само у Мајданпеку него и у 
околини. Наша подршка иде у правцу 
да се, пре свега, ревитализује меди-
цина рада, јер је то најближа служба 
РТБ Бору, односно РБМ-у. Иза тога 
следе донације које ће РТБ Бор обе-
збедити као подршку медицинским 
установама у општини Мајданпек - 
истакао је Благоје Спасковски, гене-
рални директор РТБ-а. - Као државна 
компанија, пратимо акцију коју 
Влада Републике Србије спроводи.

Др Миљојко Нешовић, в.д. ди-
ректора Дома здравља у Мајданпеку, 
захваљујући на донацијама, нагласио је 
да је то велики подстицај да се прилике 
у мајданпечком здравству уреде, а ква-
литет услуга унапреди. Дејан Вагнер, 
председник Привременог органа оп-
штине Мајданпек, додао је да је локална 
самоуправа и до сада радила на том 
плану и да је ово, несумњиво, велика 
помоћ. 

Најновија донација РТБ Бор мајдан-
печком здравству у униформама и посте-
љини вредна је 10 хиљада евра. 

С. Вукашиновић

 МАЈДАНПЕК. - Братислав 
Гашић, министар одбране у Влади Ре-
публике Србије, и Благоје Спасков-
ски, генерални директор РТБ-а Бор, по-
сетили су у Мајданпеку петочлану по-
родицу Петковић која са троје деце 
ометене у развоју тешко живи у малом 
стану од само 24 квадрата. Искрено дир-
нути оним што су видели, обећали су да 
Петковиће неће заборавити. После само 
неколико дана, 7. септембра, Благоје 
Спасковски је, у пратњи својих са-
радника из Рудника бакра Мајданпек, 
поново закуцао на врата ове породице. 

-У име министра Братислава 
Гашића желим да вас поздравим, по-
желим више среће, добро здравље 
и врло брзо већи стан – обратио се 
млађим Петковићима Благоје Спасков-
ски уручујући им личне поклоне, тре-
нерке и слаткише. – То је заједничка 
жеља господина Гашића, моја и свих 
запослених у Мајданпеку, синдиката 
и руководства Мајданпека. Сви исто 
мисле, сви моле Бога да вам здравље 
буде боље и да имате више среће.

Да подсетимо: само пет дана пре 
тога Братислав Гашић је посетио поро-
дицу Наде и Радована Петковића који 
са троје деце ометене у развоју живе у 

гарсоњери и са само 16 хиљада динара 
сталних прихода месечно. Радован је ин-
валидски пензионер, а његова супруга 
расељено лице. Министра Гашића, који 

такође има троје деце, потресла је ова 
породична прича: 

-Покушаћемо да им помогнемо, 
деца треба да имају боље услове за 

живот. Јако сам потресен – рекао 
је том приликом Братислав Гашић. - 
Народ Србије тешко живи, а ми поне-
кад заборавимо солидарност, па нам 
овакве породице остану препуштене 
саме себи. Морамо да вратимо соли-
дарност која је одувек красила Србе 
и да будемо једни другима од помоћи 
када год то можемо. 

-Рударско-топионичарски басен 
Бор је као друштвено одговорна 
фирма увек ту да помогне овакве 
и сличне акције - нагласио је дирек-
тор Спасковски делећи мишљење ми-
нистра Гашића да породици Петковић 
треба помоћи.

-Бићу срећна да ова породица 
реши стамбено питање, јер то је дуги 
низ година приоритет за њих због тога 
што имају троје деце са тешкоћама 
у развоју. Ми то подржавамо и 
помажемо новчано и психосоцијалном 
подршком, али решавање стамбеног 
питања за нас је превелики залогај 

- нагласила је Весна Тричковић, 
директорка Центра за социјални рад 
у Мајданпеку, захваљујући на доброј 
вољи да се помогне Петковићима.

С. Вукашиновић

Министарство здравља припремило је мајданпечком здравству вредну донацију, лабораторију која ће имати могућност рада тропонина, 
Д-димера и специфичних тестова важних код пацијената који доживе инфаркт миокарда - Из донације фирме “Mindray” стиже квалитетан 
дванаестоканални ЕКГ апарат и два монитора, а донацијом у униформама и постељини акцију опремања мајданпечких здравствених уста-
нова ће подржати и РТБ Бор

Петочлана породица Наде (41) и Радована Петковића (59) са троје деце са тешкоћама у развоју живи у гарсоњери од 24 квадрата и са 16 хиљада 
динара инвалидске пензије. – Министар Гашић и директор Спасковски обећали помоћ за боље услове живота ове породице
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Свечано испраћени 

 РТБ. – Традиционални све-
чани испраћај пензионера из бор-
ског дела Рударско-топионичар-
ског басена Бор (РББ-а, ТИР-а и 
Матичног предузећа), као и „За-
штите”, уприличен је 7. августа у 
Клубу РТБ-а Бор у Брестовачкој 
Бањи, а два дана раније испраћени 
су пензионери РБМ-а. Драган 
Алексић, председник ЈСО Са-
мосталног синдиката комбината 
бакра, поздравио је на свечано-
сти у Б. Бањи досадашње кама-
рате и пожелео им срећан одла-
зак у пензију, добро здравље и да 
троше пензије што дуже. – Хвала 
свима што сте својим трудом и 
дугогодишњим радом допри-
нели да РТБ Бор данас буде оно 
што је некада био – угледна и 
поштовања вредна компанија – 
поручио је Алексић. 

Између два рударска празника 
у заслужену пензију отишло је 255 
басенских радника (75 из РББ-а, 
45 из РБМ-а, 133 из ТИР-а и два 
из Матичног предузећа). Они су, 
уз редовну отпремнину, добили и 
новчану награду предузећа.

Миломир Живковић (РББ):
У рударском послу нема 

опуштања
Миломир Живковић је отишао 

у пензију са 41 годином радног 
стажа (са бенефицијама). Најпре 
је 13 месеци радио у штампарији 

„Бакар” у Бору, да би 1981. године 
радни век наставио у Јами. Премда 
машински техничар по занимању, 
овде се запослио као КВ бравар, 
али је брзо напредовао - после 
шест месеци добио је решење 
предрадника, па надзорника. У 
Служби одржавања Јаме био је све 
до 1996., када је прешао у Службу 
за безбедност и здравље на раду 
РББ-а одакле је и отишао у пензију 
са места референта за безбедност. 

-Иако нисам радио у 
директној производњи, могу да 
причам многе догодовштине 
и лепе ствари везане за јамски 
позив. Посао јесте занимљив, 
пун је адреналина, јер је 
специфично радити под земљом. 
Није једноставно и није за сваког, 
људи треба да се привикну на то. 
Током мог радног века сретао 
сам људе који су се плашили 
јаме и нису хтели да силазе, док 
су други, после извесног времена 

рада у њој, стекли страх, па су 
касније одустајали од тог посла. 
Рударски позив је скопчан са 
опасношћу, увек је потребно 
да човек пази, без обзира на то 
колико дуго ради. Никад се не 
зна шта ће се десити - некоме на 
почетку, а некоме после много 
година – коментарише Миломир 
„хлеб са седам кора” и додаје: 

-Из времена док сам био на 
одржавању остало ми је у сећању 
када смо радили на нашим аку-
мулаторским локомотивама. 
Постојала је екипа која је пре-

правила старе „вестингхаус” ло-
комотиве, убацила нове делове у 
њих и усавршила их. У Служби 
за безбедност је другачија 
борба - да се сачувају радници 
од повређивања. То је рад који 
захтева дуже времена и не даје 
ефекте одмах. Успели смо да 
после много времена смањимо 
број повреда, што је и циљ те 
службе - са 150 повреда годишње 
(током 80-их) у претходних 
четитри-пет година свели смо их 
на десетак, и то махом лакших, 
а ни оне тешке нису биле тако 
страшне као раније. Много је 
успомена и утисака о људима 
које смо тада извлачили, спаса-
вали, пружали прву помоћ, пре-
бацивали до болнице, а било је, 
нажалост, и смртних случајева. 
Само упознавање радника са 
прописима и превентивни рад 
дају добре резултате. Мада су 
ми претпостављени замерали 
да сам много строг, боље је да 
их уплашим на почетку, како би 
схватили озбиљност посла. У ру-
дарском послу нема опуштања - 

човек стално треба да буде на 
опрезу. Ту је стена која се рас-
треса после сваког минирања. 
Они минирају на крају сваке 
смене и то што је било безбедно у 
претходној не значи да ће бити и 
у наредној. Све што је сумњиво 
код стенске масе која виси, треба 
да се провери, обори на време, 
како не би пала на радника.

Будући да супруга још увек 
ради а кћерка студира, Миломир 
планира да пензионерске дане по-
троши на сређивање куће у бор-
ском насељу „Металург”. 

Сузана Ђурић (ТИР):
Једна грешка може да 
направи много штете

Статус пензионера Сузана 
Ђурић званично је стекла првог 
јануара ове године, и то са пуним 
радним стажом. У заслужену ми-
ровину отишла је као руковалац 
система за отпрашивање у тзв. 
Хјустону (командна соба Топио-
нице). 

- Ово је веома одговоран посао, 
јер једна људска грешка може да 
направи много штете. Некада, 
док сам радила, чинило ми се 
да је лоше и тешко, а сада ми 
недостаје посао. Заувек ћу пам-
тити друштво, колеге с којима 
сам делила све проблеме и неке 
заиста тешке тренутке у животу. 
Млађим колегама бих поручила 
да буду сложни, да не цинкаре 
један другог, да се штите, јер то 
је важно – да увек поделе добро 
и зло.

Пошто је недавно постала бака, 
Сузана ће своје пензионерске дане 
свакако посветити унучету.

Граде Марковић (ТИР):
Да млади више поштују 

старије
Са дипломом аутомеханичара 

Граде Марковић је свој радни 
век почео 1972. године у АТП-у 
Теретни транспорт Бор. Ту се зад-
ржао до 1981., када је прешао у 
Ливницу бакра и бакарних легура, 
где је био предрадник возног парка, 
да би 2010. наставио у Транспорту 
ТИР-а као механичар у радионици 
за одржавање возила. 

- Док сам био у Теретном 
транспорту, често сам ишао на 
терен. Мало сам се мучио због 
тога, али сам свуда пропутовао 
и много видео. Међутим, када 
си млад, ништа ти није тешко. У 
Ливници сам, углавном, бринуо 
о тракторима и виљушкарима, 
а у Транспорту ТИР-а о локо-
мотивама, камионима. Посао је 
тежак и одговоран, понекад и 
физички напоран, јер подижемо 
мењач или неки други део. Али, 
све се заборави. Младима бих по-
ручио да више слушају старије. 
Некада је било другачије - по-
штовао се бригадир, било који 
старији мајстор. Сада тога више 
нема и млади мора то да схвате 
и раде. 

Граде се већ припрема за 
пресељење у Сврљиг, одакле је 
родом, где има кућу и планира да 
живи.

Љубица Нујкић 
(Матично предузеће):

Срећна сам што сам радила 
у РТБ-у

Љубица Нујкић, дипломирани 
економиста, заслужила је пензију 
са 37 година радног стажа. Осим 
краћег периода рада у филијали 
крагујевачке „Заставе” у Бору, 
свој радни век од 1982. „везала” 
је за комбинат бакра. Годинама 
је радила у Служби финансија 
на многим пословима, и то доста 
одговорним. 

- У захтеву за пензију сам на-
писла: „Хвала на свему! Срећна 
сам што у пензију одлазим из 
једне такве компаније као што 
је РТБ Бор”. То сам написала 
зато што ми је посао у Басену 
омогућио да упознам многе 
људе, изградим своју личност, 
напредујем у служби. Имала 

oni su doprineli 
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сам прилику да се сусретнем 
са различтим судбинама људи 
из предузећа која су пропадала. 
Сећам се 90-их година, у време 
када су радници РТБ-а имали и 
плату, и топли оброк и превоз, 
они долазили и причали о 
својим мизерним принадлежно-

стима. Била сам присутна и на 
многим састанцима у фирмама 
које су се приватизовале. Видела 
сам понашање тзв. газде према 
тим радницима и то ми је било 
несхватљиво. Зато понављам да 
сам веома задовољна и срећна 
што сам радила у РТБ-у.

Досадашња посвећеност послу 
омела је Љубицу да више времена 
проводи са кћерком која са поро-
дицом живи у САД. - Желим да 
одем тамо, да дуже уживам са 
двема унукама, да путујем са су-
пругом, узгајам цвеће и воће у 
селу. 
Бранислава Станисављевић 

(Матично предузеће):
Одговорност и за „обичан” 

извештај

Бранислава Станисављевић, 
са средњом стручном спремом, 
прво запослење нашла је у Оп-
штини Бор. После годину дана 
(априла 1977.) уследио је прелазак 
у комбинат бакра. У пословници 
РТБ-а у Београду радила је петна-
ест, а у Матичном предузећу два-
десет година.

- Комерцијалана служба је 
обележила мој радни век, само 
што су у пословници РТБ-а то 
били послови везани за раз-
личите дозволе тадашњег Са-

везног извршног већа, папире 
и документацију која се 
прибављала када се куповала 
опрема или резервни делови. У 
Матичном предузећу прво је била 
набавка на домаћем тржишту, 
па извоз, план и анализа. Све то 
сам прошла и све је одговорно - 
од „обичног” извештаја до краја. 
Све то неко користи и грешке не 
сме да буде. Задовољна сам коле-
гама, окружењем, мада је раније 
било више дружења. У последње 
време темпо рада је много бржи, 
прописи су другачији, има много 
нових ствари, па стално мора да 
се учи.

Бранислава са осмехом на лицу 
завршава причу да јој је кћерка већ 
испланирала како ће проводити 
пензионерске дане и нашла јој 
ново занимање - „баба-ситерка”. 

Мирослав Ткаченко (РБМ):
Дајмо шансу младима 

-У пензију сам отишао на 
време, са пуних 40 година стажа, 
месецом и 13 дана преко, и није 
ми жао. Своје сам одрадио по-
штено. Сада је на младима ред, 
да раде и доказују се на послу 
онако како смо, када смо били 
њихових година, то радили ми – 
каже кв машинбравар Мирослав 
Ткаченко - Коља (55), више него 
задовољан првим пензионерским 
данима које углавном проводи у 
Мајданпеку.

-Још су ми свежа сећања на 
20. октобар 1977. године и први 
радни дан у машинској ради-
оници ПУС-а, где сам радио 
све до 2006. године, на првог 
мајстора Косту Каприца и све 
оне који су дошли после њега. 
Сви су тражили да се посао 
обави брзо и квалитетно - каже 
Коља и додаје да ће посебно пам-
тити сјајну екипу мајстора са 

којима је радио у Новом сервису. – 
Ма, прави шампиони. Није било 
посла који нисмо успевали да 
обавимо баш онако како је тре-
бало. Од монтаже тешке рудар-
ске механизације, преко ремонта 
до оправки.

Прве пензионерске дане Коља 
проводи одмарајући се и, како 
каже, у добром расположењу. 

Јелица Благојевић (РБМ):
Част је радити у добром 

колективу 
Јелица Благојевић је у Руд-

нику бакра Мајданпек стекла 39 
година и неколико дана радног 
стажа пре него што је одлучила да 
радни статус замени пензионер-
ским и тако добије више времена 
за породицу, децу и унуке уз које 
најрадије проводи прве пензио-
нерске дане.

-Моје прво и последње 
радно место је Рудник бакра 
Мајданпек. Била ми је част и 
задовољство да радим у овако 
добром предузећу – каже увек 
насмејана и добро располо-

жена Јелица. - Било је и лепих 
и тешких тренутака. Најтежи 
период је било време рата, 1999. 
година, али изузетно сам по-
носна да и тада, када су бомбе 
падале и када су нам биле намет-
нуте санкције, наш рудник није 
престао да ради. Чак, имали смо 
изузетно добре резултате, а мени 
је то давало снагу и оптимизам 
за још бољи рад.

Јелица Благојевић је у Руд-
нику бакра почела да ради 1977. 
године у погонској лабораторији 
у Флотацији као лаборант, а након 
што је завршила вишу школу, 
као инжењер технолог радила је 
у служби заштите: - Читав свој 
радни век памтим по лепом. 
Радила сам са сјајним људима, 
имала задовољство да и колеге и 
руководиоци буду посвећени на-
претку предузећа. Радује ме да 
и сада Рудник бакра Мајданпек 
има сјајне људе који могу да од-
говоре највећим изазовима, да 
млади и амбициозни имају и 
воље и енергије која је потребна 
за развој и напредак. 

 Ј. Станојевић 
С. Вукашиновић

Пензионери
басенски пензионери

uGledu kompanije
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Одржани 21. „Дани Брестовачке Бање“

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Два 
дана претпоследњег августовског ви-
кенда (23. и 24.) Брестовачка Бања под-
сетила је на дане када је била једна 
од пет краљевских бања у бившој 
Југославији. Традиционална туристичка 
манифестација „Дани Брестовачке Бање“ 
одржана је 21 пут у знаку јубилеја – 180 
година од првог доласка књаза Милоша 

Обреновића у ово бањско лечилиште. 
По традицији, подесећање на долазак 
књаза сценски су извели глумци Бранко 
Јеринић (књаз Милош) и Катарина 
Вићентијевић (кнегиња Љубица).

Осим сталне изложбене поставке, 
у културно-историјским објектима за 

„Дане Брестовачке Бање“ борски Музеј 
рударства и металургије организовао 
је неколико нових поставки. У Дворцу 
кнеза Александра Карађорђевића по-
сетиоци су могли да виде изложбу о 

династији Карађорђевића и изложбе 
старих заната и домаће радиности. У 
хамаму кнеза Милоша организована је 
изложба оријенталних предмета везаних 
за воду, а у Конаку кнеза Милоша отво-
рена је и оџаклија – кухиња из прве по-
ловине 19. века.

Р е в и ј а л н о - т а к м и ч а р с к а 
манифестација „Златне руке“ одржана 

је у три категорије: традиционална 
храна, сувенири и стари занати, а ове 
године први пут је организован и избор 
лепотице. За заштитно лице Бресто-
вачке Бање до наредне манифестације 
изабрана је Марија Ивковић (Бор), 
прва пратиља је Милица Љушкић 
(Крепољин) и друга пратиља Катарина 
Томић (Бор).

У културно-уметничком делу про-
грама учествовали су чланови културно-
уметничких друштава из Бора, Србије и 

иностранства, вокални солисти, инстру-
менталисти, приповедачи, здравичари... 
Вечерње концерте одржали су група 

„Легенде“ и Боранка Ивана Павковић. 
Манифестација је завршена паљењем 

Преображењске ватре уз вечерњи пој 
„Браће Теофиловић“.

-Многи су се изненадили добром 
понудом и великом посетом, али ако 
нам је циљ бржи развој туризма, онда 
морамо и ову и друге манифестације 
да оплеменимо и обогатимо новим 

садржајима – оценио је председник Оп-
штине Бор Живорад Петровић.

Под покровитељством Општине Бор 
21. „Дане Брестовачке Бање“ успешно су 
организовали Туристичка организација 

Бора и предузеће „Брестовачка Бања - 
Српска круна“ уз помоћ Центра за кул-
туру, Музеја рударства и металургије, 
Регионалне телевизије Бор и јавних и 
комуналних предузећа у Бору.

М. Милошевић

Дводневном традиционалном манифестацијом задовољни и 
организатори и посетиоци. – Новим садржајима у развој туризма, 
поручио председник Општине Бор Живорад Петровић

dobra ponuda – dobra poseTa

Лепотице: Катарина, Марија и Милица
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Хотел “Језеро” све боље послује

БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Када је пре две 
године, захваљујући Рударско-топиони-
чарском басену Бор, хотел “Језеро” на 
Борском језеру реновиран после више 
од деценије пропадања и поново отво-
рен за туристе – вратили су се и стари 
гости на Борско језеро и у овај крај ис-
точне Србије. Оно што привлачи и старе 

и нове госте јесте уживање у природи, 
миру и тишини који окружују хотел са 
четири звездице и садржаји које он нуди.

Током летње сезоне, када нема кон-
гресног туризма, у хотелу бораве инди-
видуални гости највише из Београда и 
Војводине, али и из Бугарске и Румуније. 
У сарадњи са туристичком агенцијом 
“Робинзон” сваког месеца долази група 
гостију из Немачке. Они у хотелу бораве 
по три дана у оквиру викиншке туре 

“Путевима римских императора”. 
Хотел “Језеро” има модерно 

опремљену банкет салу за организовање 
семинара, саветовања и тим-билдинга. 
Највише посета је управо на основу 

организовања семинара: прошле године 
било је 64 употребе банкет сале.

Најдужи боравак организоване 
групе гостију у хотелу “Језеро”(од 
пуштања у рад после реновирања) почео 
је крајем августа и трајаће до краја де-
цембра. Четири месеца овде ће бора-
вити четрдесетак гостију из Кине, који 

у Бору сарађују са “Месер-Техногасом”. 
За њих су у хотелу посебно опремљене: 
ТВ сала са кинеским каналима, кухиња 
и сала за ручавање. Кинези имају свог 
кувара коме помажу наши кувари. 

 – То је прилика да наши 
кувари науче да спремају кинеске 
специјалитете, па ћемо и на нашем 
менију имати јела кинеске кухиње 
– каже Милица Миловановић, в. д. 
управник хотела “Језеро”.

Групу гостију из Кине, после вечере 
у ресторану, затекли смо за билијарским 
столом: у холу хотела играли су снукер:

-Нисам ни сањао да ћу доћи у 
Србију јер о њој ништа нисам знао. 

Када сам сазнао да ћу радити у Бору, 
преко “интернета” сам се обавестио о 
овом крају. Није исто видети све ове 
лепоте на екрану и уживо. Зато ћу 
свима говорити да посете и доживе 
Србију као ја – одушевљен је Кинез са 
билијарским штапом који себе назива 

“Тајгер”.
Илија Оздановац из Винковаца и 

Јосип Дубровић из Осијека гости су 
хотела као учесници 14. Сусрета ениг-
мата Србије: 

-Овде смо први пут и одушевљени 

смо и организацијом нашег Сусрета, 
и услугом у хотелу, и предивном око-
лином. Сада смо овде “службено”, а 
идуће године доћи ћемо на летовање 
са породицом и пријатељима – кажу 
Оздановац и Дубровић из Хрватске.

У хотелу су задовољни посетом у 
летњој сезони, поготово у августу, а 
у септембру наговештавају борбу за 
сваког госта:

-Временске непогоде и поплаве у 
мају и јулу негативно су утицале на 
посету и нашем хотелу, али зато смо 
у августу, поготово викендом, имали 
пуне капацитете. И у септембру је све 
скоро попуњено, а у јесењој сезони 
борићемо се за сваког госта. У но-
вембру и децембру имамо најављене 
групне посете, а организоваћемо и 
дочек Нове године – каже в. д. управ-
ник Милица Миловановић и најављује 
обимне радове не само у хотелском делу 
Борског језера него и у околини.

М. Милошевић

Модеран хотелски 
комплекс

Хотел “Језеро” налази се на самој 
обали Борског језера. Има четири звез-
дице и власништво је Рударско-топио-
ничарског басена Бор. После више од 
деценије пропадања, реновиран је 2012. 
године и отворен за туристе као моде-
ран хотелски комплекс који се прости-
ре на више од 14.000 квадратних мета-
ра. У овом хотелу доручак кошта 300, а 
ручак и вечера по 550 динара по особи. 
Цена трокреветне собе је 3.900 динара 
за ноћ (урачунато коришћење велнес 
програма и вајерлес интернета), цена 
породичне собе је 5.900 динара, апар-
тмана 5.500, студио или лукс собе 4.959, 
односно 12.000 динара за ноћ. 

Да посетиоци могу да се опусте и 
уживају, говоре и подаци да хотел рас-
полаже мноштвом забавних садржаја: 
спа и велнес центар, куглана са баром, 
фитнес центар, столови за билијар и 
снукер, слана соба, салон за масажу, те-
ретана, базен са ђакузијем, сауне, сала 
за сквош, затворена сала за мале спор-
тове (баскет, стони тенис, бадмингтон, 
пикадо, мини-тенис, одбојка), отворе-
ни терени за све спортове, отворени 
понтонски базени, а ускоро и два те-

ниска терена (са шљаком). 

uskoro i kineska kuHiwa

Милица Миловановић

Четири месеца (до краја године) у хотелу ће боравити четрдесетак гостију из Кине који имају свог кувара коме помажу 
борски кувари. – Летња сезона за индивидуалне госте, највише посета током године захваљујући конгресном туризму

Фото: Љ. Алексић
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 Последње године шесте деценије двадесе-
тог века Џорџ Старџис, холивудски режисер, 
снимио је вестерн Седморица величанствених. 
Култни филм је појам „величанствени“, стављајући 
га на овал ради даљег коришћења у тренуцима 
усхићења и другим свечарским приликама, вратио 
српскохрватском језику у учесталу употребу. 

 Фудбалском клубу Бор, у то време, постало 
је тесно у Нишкој зони и Српској лиги. Навијачи 
су хтели скок увис, у друштво друголигаша. Први 
поход у лето 1961. године завршио се привременим 
покопавањем наде.

 Једанаестерци, та фуд–
балска лутрија након утак-
мице, одлучили су да краљевачка 
Слога продужи даље. Није ни 
она дошла у прилику да искида 
траку на циљу: у наредној 
квалификационој заседи успешно 
ју је сачекала Приштина.

 Тројица играча из боље поло-
вине борског тима нису били ради 
да чекају нову прилику за селидбу 
клуба у виши ранг такмичења. 
Тамо су отпутовала соло. Ова 
кадровска пустошења екипа 
је надокнадила тек у сезони 
1962/63. Препрека до Друге лиге 
била је једна, али гранитна: Сло-
бода из Ужица које је тада имало 
дужи назив за надимак незнанца 
коме су следбеници, за време 
окупације и грађанског рата, у 
скромним шумским условима, 
по мери сашили униформу мар-
шала. За најбољег играча у екипи 
из града на Ђетињи, лево крило 
Гардића, у току је било нагађање 
у коју ће прволигашку екипу. За 
овог аса разлике Слобода је била 
фаворит, предстојала је само 
формалност, требало је отпре-
мницу за друголигашко друштво 
печатирати на терену. 

 Развој догађаја трчао је ка 
томе: након пораза од 2:0 у го-
стима, у реваншу су Ужичани го-
ловима у другом и осмом минуту 
тајфунски надокнадили резул-
татски мањак. Један од Борана 
који су пратили пренос преко 
звучника испред Поште, сасвим 
озбиљан, упитао је у неверици: 
„Да није ово нека намештаљка, 
можда је судија намигивањем дао 
знак за почетак утакмице а да 
борске фудбалере о томе није ни 
обавестио?!“ 

 Домаћи играчи наставили 
су да наваљују на гол Борана као 
да се тамо деле кифле, али, пока-
зало се, сви њихови продуктивни 
напади били су смештени у тих 
осам минута. Измењена пра-
вила упућивала су на мајсторицу, 
трећу утакмицу, на неутралном 
терену. 

Онај ко је осмислио да то буде на стадиону 
Југословенске народне армије у Београду, као преди-
гра утакмице Црвена звезда – Полонија, имао је ве-
ликог смисла да нагласи значај сусрета и подвуче му 
спектакуларност. 

 Туристички биро у Бору огласио је одлазак 
навијачког аутобуса у престоницу. Отац магацио-

нер и мајка кућна помоћница код доктора дали су 
новац шеснаестогодишњаку да се упише у списак 
путника. Тог дуготрајног последњег дана јуна 1963. 
време је било сунчано и погодно за игру. Сукоби 
навијача били су непознаница, али не и духовите 
чарке. Тек што смо након седмочасовног путовања 
изашли из аутобуса, срели смо се са симпатизе-
рима Слободе. Из омање групе Ера издвојио се висок 
младић уских рамена и уљудно се обратио Микију 
из Туриста: 

 - Извините, друже, је л' имате минут да Вас 
нешто питам?

 - Како да не, младићу, само изволите, слушам. 
 - Видите – почео је младић констатацијом – сви 

се слажу да ће вам требати шесторица играча да 
бисте задржали нашег Гардића и – то нико не спори. 
Па, мене интересује, ако изузмемо голмане, шта Ви 
мислите, да ли су преостала четворица фудбалера 

Бора толико добра да могу да играју против наше 
деветорице?

 Сви су се смејали сем туристичког посленика 
који је, чекајући утишавање, искористио време да 
израчуна коментар:

 - Да не нагађам, видимо се после утакмице на 
овом месту. Одговор ће нас обојицу чекати.

Након утакмице кракати шаљивџија је по-
гнуте главе, побожно ћутке, ушао у аутобус. Ре-
зултат 4:1 за Бор доживео је као лични банкрот. 

Потом смо на железничкој ста-
ници купили сутрашњу Поли-
тику. На спортској страни нала-
зила се фотографија и извештај 
са утакмице испод крупног на-
слова: „Бор нови друголигаш“.

 На фотографији и прет–
ходно на терену били су: 

Сокочанин – Нинић, Буше
тић – Миливојевић, Вејић, 
Мрвош – Рајзнер, Пилчевић, 
Ка чар, Мургановић, Љумовић.

 Борани су им сутрадан при-
редили дочек какав неће по-
новити у наредних пола века. 
Можда и никада. Илустрована 
политика, популарни високо-
тиражни недељник у то време, 
објавила је пространу фото-
репортажу о вулкану радо-
сти у граду бакра. Део навијача 
отишао је на Црни врх да сачека 
величанствену једанаесторицу, 
како је екипу назвао један од 
пресретача. Ипак, већина је за 
место дочека раздраганог ка-
равана одредила Трећи киломе-
тар, на поточном мосту који је 
био и гранична караула града у 
то време. 

 Поједине фудбалере носили су 
на раменима до сабирног центра 
прославе, у хотелу „Србија“. Један 
од њих, Стојимир Мургановић, 
морао је претходне седмице на 
лекарски преглед у Београд јер 
је у првом сусрету са ужичком 
екипом добио снажан ударац у 
главу. У Неурохируршку клинику 
упутили су га борски лекари по 
дефинитивно мишљење струке – 
да ли продорни центарфор сме да 
игра. Тамошњи лекар, након што 
је прегледао снимке и упознао се 
са фудбалером који је у Бор дошао 
из неготинског Хајдук Вељка, дао 
је мишљење за разбибригу: 

 „Ти си из Неготина?! Не 
може теби ударац у главу да 
науди, ниси морао ни да долазиш, 
можеш слободно да играш!“

 И Столе је наставио да 
тресе мреже. Данас су он и Павао 
Рајзнер једини у Бору живи учес-
ници славне утакмице. Наивно 

сам очекивао да ће челници града минуле године, на 
педесетогодишњицу празника спорта, приредити 
пријем у њихову част. 

 Окупљање тим поводом и данас би имало сврхе 
за стрпљиве пензионере.

 Они и када се тркају, не журе. 
Јован Г. Стојадиновић

Култура

Прича 
Колекшива
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Завршени 14. Сусрети енигмата Србије

РЕШЕЊА СКАНДИНАВКЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: 
сведочанство, адресар, Арат, Д, А, историја, рт, РМ, уранак, жена, Браја, А, 
аласка, ЛЕ, ИТ, Благоје Спасковски, Родос, столар, ОАР, авали, Караман, ват, 
Вон, провејавање, О, арак, упад, керозин.

 Сећање
Дана 14. 09. 2014. навршила се 

година дана од смрти

ПЕТРА ВУЧКОВИЋА 
1935 – 2013.

Поклонили смо се твојим 
сенима.

Мирно почивај
	 	 	 Твоји	најмилији

Сећање
Дана 21. 09. 2014.  навршава се 20 година од погибије наше

БРАНКИЦЕ 
ВУЧКОВИЋ 

1963 – 1994.
Били смо поносни што смо те имали 

и неутешни што смо те изгубили.
14. 09. 2014. твоју вечну кућу пре-

крили смо цвећем.
Твоји	најмилији

@iVoT – odGoVor najboqe zaGoneTke

In memoriam

НЕБОЈША БАБОВИЋ
У Бору је 22. августа у 59. години пре-

минуо дипломирани инжењер металургије 
Небојша Бабовић. 

Рођен је 1955. године у Бору. Након 
завршетка студија на Техничком факултету, 
Бабовић је радио као технички руководилац 
Фабрике фолија, а потом као технички ди-
ректор Фабрике абразива. Годинама је био 
директор Фабрике вентила. У Рударско-
топионичарски басен Бор ДОО прешао је 
2001., где је радио у Сектору за развој нових 
производа.

Небојша Бабовић је сахрањен 24. августа  на Новом гробљу у 
Бору.

Сећање
Последњи позрав и хвала вољеном и никада прежаљеном 

брату, ујаку и стрицу

СТАНОЈУ К. ЂОРИЋУ 
маш. инж. борске Јаме

Отишао си, ипак, раније.
Драги брате, бринуо си о свима. А, о теби? 

Тако часни и поштени иноватори и генијалци 
не рађају се често.

Ожалошћени:
Сестре: Марица, Драгица и Верица и браћа: 

Светомир – Малајац и Милорад – Милош 
Милош.

Хвала ти на свему, људино!
        Твоја сестра Верица Ђорић ‑ Миланов

ВОДОРАВНО: 1. Здравствено стање организма, 7. Територија (мн.), 14. Ко-
мандант једне иле, 15. Наш рудник бакра, 17. Мноштво људи, 18. Врло популарна 
глумица, звезда, 19. Торбарски медвед, 20. Име тенисерке Ивановић, 21. Украсна 
биљка, 22. Покрај, уз, 23. Организација рада (скр.), 24. Позоришни комад озбиљног 
садржаја, 26. Супарник, 28. Ауто-ознака за Кикинду, 30. Врста глине, 31. Име аме-
ричке глумице Спелинг, 32. Орган чула вида, 35. Врста украсног камена, 37. Ае-
родром у Паризу, 38. Плитка стајаћа вода, 39. Место код Смедерева, 41. Неуспех у 
борби, 42. Мала отава, 43. Треперење, дрхтање.

УСПРАВНО: 1. Хладно годишње доба, 2. Део шаке, 3. Младе биљке за пресађивање, 
4. Врста папагаја, 5. Треће и 26. слово азбуке, 6. Песма Алексе Шантића, 7. Река у 
Сибиру, притока Јенисеја, 8. Ауто-ознака за Будву, 9. Хемијски премаз (мн.), 10. По-
зитивна електрода, 11. Бања у Белгији, 12. Човечји организам, 13. Први митски летач, 
16. Име глумице Гарднер, 18. Шаховска фигура, краљица, 21. Амерички шахиста, Гата, 
22. Научници, Марија и Пјер, 25. Део одеће који покрива руку, 26. Роловани колач, 27. 
Река у Француској, 28. Језеро у Италији, 29. Пркос, 31. Бодља, 33. Град у Словенији, 
34. Плодно место у пустињи (мн.), 36. Црна шумска креда, 37. Врста инсекта, зоља, 38. 
Наш рудник бакра, 40. Рачунски центар (скр.), 41. Симбол платине.

Крста Иванов
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М. Милошевић

ХОТЕЛ „ЈЕЗЕРО“. – Проглашењем по-
бедника и доделом награда у хотелу „Језеро“ 
на Борском језеру“ завршени су 14. Сусрети 
енигмата Србије. Најбољу овогодишњу стихо-
вану загонетку саставила је Јелена Кујунџић 
из Мајура (код Шапца): 

„Детету га своме даш, / ал’ остане теби. / 
Да га неко други тражи, / никада га дао не 
би.“ (Живот). 

У састављању анаграма прво место освојио 
је Зоран Радисављевић из Новог Сада. 
Најбољу укрштеницу саставио је Динко 
Кнежевић из Београда, док је у решавању укр-
штенице најбоља Гордана Шарић из Шимано-
ваца.

Да енигматика не познаје границе, говори и 
податак да је на 14. Сусрету енигмата Србије, 
који се сваке године организује у другом месту, 
учествовало више од 50 енигмата из Србије и околних земаља.

-Енигматика је гимнастика ума и доступна је свима. У Србији 
имамо три јака енигматска клуба, а остало су секције. На нашим 
сусретима такмичимо се у састављању и решавању енигматских 
проблема – рекао је Милорад Живанић, председник Енигматског 

савеза Србије.
-Наш борски Енигматски клуб, који 

је домаћин 14. Сусрета, основан је 1980. 
године, а ја се енигматиком бавим од 1963. 
Сада имамо осам чланова, задовољни смо 
радом и организацијом дружења ениг-
мата Србије на Борском језеру – каже, у 
име домаћина, председник Енигматског клуба 

„Бор“ Крста Иванов, који саставља укрште-
нице и за наш лист.

Осим такмичења, на 14. Сусрету ениг-
мата Србије одржана је енигматска трибина, 
вече афористичара и годишња Скупштина 
Енигматског савеза Србије. Током троднев-
ног дружења учесници су обишли културно-
историјске споменике у Бору и околини.

Милорад Живанић и Крста Иванов
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МАЈДАНПЕК. - У Мај дан-
пеку је 8. септембра почео чет-
рнаести “MajdanArt”, међу на-
родна уметничка радионица за 
дизајн и израду уникатног умет-

ничког накита. Радом умет-
ничких радионица у “Златари 
Мајданпек” и радионице порце-
лана и керамике у Атељеу “М” 

почела је манифестација која 
из године у годину добија нове 
садржаје, шири се и унапређује. 
Учесници, 13 уметника из земље 
и иностранства, имају оба-
везу да најмање два уметничка 

и два комерцијална модела или 
колекције накита уступе органи-
затору ради презентације умет-
ности и дизајна накита, а орга-
низатор, Удружење за уметност, 
културу и туризам “MajdanArt”, 
настале радове представиће 
јавности на изложби која ће од 
13. до 23. септембра бити орга-

низована у Мајданпеку, а потом 
у Петровцу на Млави и Београду.

Радионице су свој рад завр-
шиле 12. септембра, а већ су-
традан је са великом пажњом и 
нестрпљењем дочекано отварање 
изложби. Овогодишња, пета, 

међународна изложба “Умет-
ност у минијатури” приређена 
је на основу конкурса на који 
се пријавило 396 аутора из 
земље и иностранства. Од 631 
пријављеног уметничког рада 
296 аутора из 32 државе света за 
излагање је одабрано 480. Велики 
број аутора не пропушта прилику 
да на самом отварању посети 
Мајданпек и упозна његову око-
лину, а промовишући посебне ту-
ристичке атракције “MajdanArt” 
практично остварује још једну од 
својих идеја водиља.

Највећи објекат 
Прве фазе обнове и 
развоја (1953-1965) у 
борском делу Басена 
била је топионица 
која је имала пржи-
оницу са пет нових 
пржних пећи, бединг 
(складиште бакар-
ног концентрата), 
објекат за припрему 
шарже, пламену 
пећ са постројењем 
за млевење угља и 
котлом за коришћење топлотне енергије из отпадних гасова, три конвер-
тора и две анодне пећи. Сви објекти Прве фазе изграђени су, углавном, пре 
предвиђеног рока. Пробни рад пламене пећи почео је 1. априла 1961., а поче-
так рада топионице, 7. јуна исте године, означио је председник СФРЈ Јосип 
Броз Тито. Почетак редовне производње био је праћен многим тешкоћама, по-
себно у вођењу процеса и раду пламене пећи, јер су борским топионичарима 
поједини делови технологије били сасвим нови.

Завршетком објеката Прве фазе 1961. године створен је велики комбинат 
обојене металургије – Рударско-топионичарски басен Бор. Његови тадашњи 
капацитети били су: 45.000-50.000 тона бакра, 250.000 тона сумпорне кисе-
лине произведене из отпадних гасова, која се у ИХП Прахово прерађивала у 
500.000 тона суперфосфата и 3.000 тона вештачког криолита. У програм Прве 
фазе уложено је 53 милијарде динара. Предузеће је сва своја средства уложило 
у топионицу. Радници су се одрекли и свог дела дохотка, који је могао да се 
улаже у бољи стандард, станове, школе, здравствене објекте, у корист већих 
производних резултата. Бор је дао сва своја расположива средства и морао је 
да узме кредите, како би остварио планирану изградњу.

На снимку Ђуре Коловратара из старог албума – тадашњи генерални ди-
ректор Басена Драго Чех пушта у пробни рад пламену пећ у топионици.

Прво паљење пламене пећи

Србија у две године купила 
2,3 тоне злата

БЕОГРАД - Србија је повећала 
количину злата у девизним резер-
вама са 14,9 на 17,2 тоне у последње 
две године. Наша држава је трећа у 
региону са највећим резервама злата, 
показује извештај Светског савета за 
злато за 2014. На првом месту је Грчка 
која у резервама има 112 тона златних 
полуга, док је на другом Бугарска са 40 тона. Македонија је на четвртом месту 
са 6,8 тона златних резерви, док је Хрватска своје злато продала пре кризе.

- Последњих година Народна банка Србије није продавала злато из де-
визних резерви већ је увећавала. Од избијања финансијске кризе имамо 
изражен такозвани „safe haven” ефекат злата (сигурно уточиште за 
улагање), па смо код централних банака имали тренд раста учешћа овог 
племенитог метала - каже за „Блиц” Давид Малиш, директор Одељења за 
управљање девизним резервама НБС.

Наш саговорник напомиње да злато у девизним резервама служи као за-
штита од инфлације на дужи рок, да обезбеђује принос, омогућава смањење 
ризика девизних резерви, али и да је гаранција поверења у централну банку на-
рочито у време несигурности. Злато се у Србији чува у облику златних полуга, 
злата на рачунима централне банке у иностранству и кованог злата. Највећи део 
је у земљи, док се мали део чува у иностранству. Централна банка га је куповала 
искључиво на домаћем тржишту од Рударско-топионичарског басена „Бор”.

Професор на Београдској банкарској академији Зоран Грубишић појашњава 
да то што Србија повећава злато у девизним резервама говори да није известан 
пуни опоравак на финансијским тржиштима у Европи.

- Највећи део девизних резерви, око 60 одсто, Србија држи у хартијама 
од вредности европских земаља попут Немачке, Француске, Белгије и 
Холандије. Са златом поступа мудро и конзервативно, у њему држи око 
пет одсто девизних резерви, а то је оно што се Србији и препоручује. Цен-
трална банка тако смањује ризик девизних резерви јер није добро сву 
активу држати у истом облику и на једном месту. Злато такође штити од 
инфлације која у еврозони може појести принос који НБС остварује на 
хартије у европским земљама - каже Грубишић.

   (Аутор/извор: SEEbiz/Блиц)
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