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Свечани завршетак изградње нове топионице и фабрике
сумпорне киселине

Показали смо
да и Бор и
Србија имају
будућност

Нова топионица
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Свечани завршетак изградње нове топионице
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор

И економија и екологија
Имаћемо изузетно добро искоришћење 98,5 процената на бакру, значи, пет више него
што је сада. Тих пет одсто могу обезбедити
годишње ануитете за повраћај кредита које смо
узели (односи се на оба). Искоришћење сумпора,
као еколошка компонента, биће 98-98,5 процената. Само мало сумпора остаће заробљено у
шљаци, а све остало ће бити „преведено” у киселину. Чак смо решили и проблем пласмана
сумпорне киселине тако што смо обезбедили да
је потрошач из Прахова „преведе” у вештачко ђубриво, и то у количини довољној за потребе целе државе.

РТБ. – У присуству председника
Владе Србије АлександраВучића, министра за рударство и енергетику Александра Антића, амбасадора Канаде
Филипа Пенингтона, представника
амбасаде САД-а, пословних пријатеља
Басена, градитеља нових објеката,
гостију и грађана Бора 23. децембра,
како је и обећано, у Рударско-топионичарском басену Бор свечано је обележен
завршетак изградње нове топионице
и фабрике сумпорне киселине. Сада
следи функционално испитивање нове
опреме и технологије које, по уговору,
траје три месеца. РТБ Бор ће настојати
да тај период скрати на месец и по

Филип Пенингтон

Показали смо да и Бор и
Почело функционално испитивање нове опреме и технологије. - А.
Вучић: Показали смо да умемо да реиндустријализујемо земљу и направили оно што је понос Србије. – Ф. Пенингтон: Канадској Влади је задовољство што је учествовала у финансирању и реализацији
пројекта у Бору јер он доприноси српској економији и сарадњи две
земље. – Б. Спасковски: Менаџмент Басена је извршавао задатке,
а Влада Србије је помагала и контролисала, чиме је показала да је
ово државни пројекат

дана како би прву производњу у новим чиме је показала да је ово државни
постројењима имао већ за два месеца. пројекат:
Након функционалног уходавања нове
-За изградњу нове топионице и

опреме следи паљење пећи и њено постепено загревање („темповање“) које
траје 21 дан. После тога, очекује се
прва катода. Пуну производњу РТБ Бор
имаће најдуже за три месеца, па у Бору
више неће бити дима од марта наредне
године.
На свечаности испред нове топионице генерални директор РТБ-а Благоје
Спасковски је истакао да је менаџмент
Басена извршавао задатке, а да је Влада
Србије помагала, надгледала, контролисала и водила рачуна о сваком утрошеном динару, нарочито после одобравања
30 милиона евра за завршетак објеката,

Мотор индустријског
развоја Србије

Нова топионица и фабрика сумпорне киселине од изузетног су
значаја за Бор, Тимочку крајину
и Србију. РТБ Бор ће, с једне стране, удвостручити производњу бакра, племенитих метала и сумпорне киселине, а са друге – чиста
технологија донеће и чисто небо над
Бором и околином. Захваљујући
овом највећем еколошком и економском пројекту на Балкану, Басен Бор ће већ од средине 2015. године постати мотор индустријског
развоја Србије.
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Нова топионица

и фабрике сумпорне киселине

Србија имају будућност

фабрике сумпорне киселине у Бору
утрошено је 250 милиона евра (иако
је студија независних иностраних
стручњака из 2006. године показивала
да ће нова топионица коштати између
250 и 300 милиона евра). Осим што је
била гарант за робни кредит код канадске ЕДЦ банке, држава Србија,
односно актуелна Влада, за завршетак изградње уплатила је Басену Бор
додатних 30 милиона евра и тиме на
најбољи могући начин ставила до
знања колико је овај пројекат важан
Србији – рекао је Спасковски. - Замена
старе технологије топљења новом,

савременом, аутогеном јединицом са
фабриком сумпорне киселине која
ће радити у складу са светским еколошким стандардима оправдана је,
пре свега, са еколошког, али и са економског аспекта. Модернизацијом
топионице у Бору емисија и имисија
штетних материја у ваздуху, води и
земљишту биће испод законом прописаних вредности, а у исто време
искоришћење сумпор-диоксида и
бакра биће 98,5 процената. То је за
пет одсто боље него до сада што ће
(Наставак на 4. страни)

Александар Вучић, председник Владе Републике Србије

За бољи живот у Србији
- Срећан сам што видим осмех на многим
лицима, на лицима ове деце која знају да то
и њима значи будућност - да ће у годинама
које долазе људи у Бору бити богатији, али ће
и Србија од овога имати користи. То сте урадили ви својом одлучношћу, радом, али је
важно да смо показали да можемо изградити
и технолошки најсложеније и најсавременије
објекте. Зато хоћу да видим ове момке у рударским униформама још насмејаније - да знају да
раде велику ствар не само за себе и за своје породице, за Бор, већ за
Србију. И хоћу да добро зарађују. Зато смо и уложили да би могли да
живе боље и да би Србија могла да живи боље.

Нова топионица
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Филип Пенингтон, амбасадор Канаде у Србији

Допринос Канаде српској
економији
Данас сам путовао јужно од Београда до
Бора, сигуран да ћу овде пронаћи исто тако
вредне људе као у рудницима на северу Канаде.
Канадска влада је поносна на своју улогу у
овом пројекту и са задовољством очекује више
таквих пројеката од којих ће користи имати
грађани Србије и грађани Канаде. СНЦ Лавалин је пројектовао и управљао изградњом овог новог најмодернијег
постројења које ће допринети већој економској и комерцијалној
вредности РТБ-а Бор, њеним радницима, њиховим породицама и
српској економији.

(Наставак са 3. стране)
задовољити еколошке стандарде који
важе у Србији и Европској унији –
рекао је Спасковски. - У почетку, када
се у Бору буду прерађивали и увозни
концентрати, финансијски резултати
компаније биће бољи за 12 милиона
долара годишње, а након две године,
када буде било довољно концентрата
бакра из сопствених рудника, ефекти
ће бити већи за чак 24 милиона
долара годишње. Реч је о државној,
а не локалној инвестицији јер ће,
између осталог, од њеног рада добробит имати и сви домаћи прерађивачки
капацитети, почев од Јагодине,
„Севојна“, преко „Новкабела“, Бора,
Зајечара, Мајданпека, Прокупља, до
нишке „Yуре“. Инвестиција, дакле,
повлачи за собом многе кориснике
производа и побољшава снабдевеност прерађивача бакром, али им
и омогућава, када РТБ Бор изађе из
реструктурирања и постане кредитно
способан, повољнију тржишну климу
(јер ће бакар моћи да се продаје и са
одложеним плаћањем, а не авансно
као досад). Додамо ли и пример сумпорне киселине, а у новој фабрици
годишње ће се производити 400
хиљада тона монохидрата, хемијска
индустрија у Србији и обновљена
производња вештачког ђубрива биће
знатно јефтинија. РТБ Бор ће тако

Изузетан успех
Од званичног почетка изградње
овог највећег еколошког и економског
пројекта на Балкану, 28. јуна 2011.
протекле су непуне три и по године. У
односу на светска искуства у изградњи
капиталних пројеката од националног
значаја, ово је изузетан успех. Тим пре
што је реч о brownfield инвестицији и
чињеници да је бакар текао све време,
тик уз њу, у постојећим постројењима
која ће радити до завршетка функционалног уходавања нове опреме и
технологије.

додатно утицати на директно и индиректно повећање бруто друштвеног
производа Србије.
Генерални директор Басена је нагласио да је, упоредо са изградњом нове
топионице и фабрике сумпорне киселине РТБ ремонтовао стару Флотацију
шљаке и Фабрику за пречишћавање воде
и изградио Енергану снаге 1,6 мегавати

Свечани завршетак изградње нове топионице
и фабрике сумпорне киселине

Показали смо да и Бор и
Србија имају будућност

Србије и Канаде, 14 активних канадских компанија учествује у рударским истраживањима у овом региону. Тако се стварају услови за наставак наше сарадње. Педесет канадских
фирми инвестира више од милијарду
долара у српску привреду – рекао је канадски амбасадор.
Честитајући градитељима нове топионице и фабрике сумпорне киселине
на труду и изузетном успеху, председник Владе Србије Александар Вучић
је нагласио да и Бор и Србија имају
будућност:
-Показали смо да умемо да
реиндустријализујемо земљу. Када

је прихватљив јер ће рудници у Бору и
Мајданпеку фазном модернизацијом и
повећањем производње обезбедити планирану количину за прераду. Премијер
Александар Вучић тражи од менаџмента
РТБ-а да скрати рок за оспособљавање
рудника бакра за производњу домаћег
концентрата бакра за нову топионицу:
-Домаћу руду бакра морамо да
вадимо што пре да бисмо превазишли
уско грло и обезбедили домаћи концентрат бакра уместо увозног. Рудник
“Велики Кривељ” морамо решити за
шест месеци, “Церово” и “Мајданпек”
за девет, а “Церово-примарно” за
годину и по. Морамо што пре имати
довољно домаћег концентрата бакра
за прераду у новој топионици – категоричан је Александар Вучић у захтеву
менаџменту РТБ-а Бор.

Градитељи нове
топионице

која ће давати 30 процената електричне
енергије за нову топионицу и фабрику
сумпорне киселине.
Амбасадор Канаде Филип Пенингтон истакао је да му је ово прво
појављивање у јавности по ступању на
дужност амбасадора у Србији:
-Ово је највећи пројекат који је
канадска компанија извела у региону. Канадској Влади је задовољство
што је учествовала у финансирању
и реализацији пројекта у Бору јер
он доприноси српској економији и
сарадњи две земље. Осим ове сарадње

је држава уложила 30 милиона евра
за завршетак нове топионице и фабрике сумпорне киселине, направили
смо оно што је понос Србије. Определили смо се за улагање у развој и
будућност и нисмо погрешили. Бор
има будућност, а са њим и Србија –
рекао је премијер.
Нова флеш-смелтинг технологија
топљења бакра захтева висок капацитет због смањења трошкова и већег
искоришћења бакра и сумпор-диоксида,
а пројектовани (прерада до 400 хиљада
тона концентрата бакра годишње) сасвим

Главни извођач радова је канадски
„СНЦ Лавалин“, а његов подизвођач,
уједно и власник аутогене флешсмелтинг технологије „Отокумпу“ је
финска компанија „Оутотек“. Половина топионица у свету изграђена је
управо са аутогеном флеш-смелтинг
технологијом и пројектант већине је
СНЦ Лавалин. Надзор над пословима које су носили Канађани и Финци,
али и свим локалним радовима који су
били поверени „Енергопројекту“, обавио је Грађевински факултет, Београд.
Велики део уграђених елемената произведен је у Србији, а на пројекту је
било ангажовано око 800 радника.
У нову топионицу и фабрику сумпорне киселине уграђено је 8.000
тона челика, 15.000 кубика бетона,
30.000 метара квадратних опшивки, изолације и панела, 30.000 метара
цеви, 200 километара каблова.

Свечаност поводом завршетка
изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине завршена је
разгледањем командне собе у новој топионици где је председник Владе Александар Вучић кликом на дугме рачунара означио почетак функционалног
испитивање нове опреме и технологије.
Текст: Милољуб Милошевић
Фото: Љубиша Алексић
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У новој
топионици
и фабрици
сумпорне
киселине

Нова топионица

Драган Маринковић, директор
пројекта нова топионица

Еколошки и економски ефекти
Пројекат је од изузетног значаја за РТБ Бор,
чак и за државу Србију, јер има велике економске и, посебно, еколошке ефекте. Аерозагађење
изазвано великим количинама сумпора
које се емитују у атмоферу – било је један од
најважнијих мотива за почетак овог пројекта.
Поред тога, оствариће се и значајни економски ефекти. Увођењем нових технологија у процес, фиксација сумпора достићиће 98 посто, а он ће се „преводити” у комерцијални
производ – сумпорну киселину. Имаћемо и знатно већа технолошка
искоришћења на бакру, сумпору, злату, сребру, селену и осталим металима. Захваљујући технолошком искоришћењу бакра добићемо
око четири процента, односно око 3.000 т „црвеног” метала као посебан бенефит, јер су већ урачунати сви оперативни трошкови. По
важећим берзанским ценама, то је око 20 милиона долара годишње,
а ту су и ефекти на већем искоришћењу злата, сребра и веће
производње сумпорне киселине.

Гасови из нове пећи пролазиће
неколико фаза пречишћавања
и хлађења - на слици
електростатички филтер

Овде ће се хладити 1.800 кубика
воде на сат из нове флеш-пећи

Сваки од ових
резервоара спреман је
да прими 10 хиљада
тона киселине
Фото: Љубиша Алексић

Нова сумпорна је под
електричним напоном од
12. децембра

Јануар
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Нови састав Управног одбора РТБ-а Бор

Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор

Басен пуни буџет Србије
У претходне четири године РТБ је у буџет
Србије уплатио 120 милиона долара на име
пореза и доприноса на лична примања, а са
акцизама на гориво у вредности 33 милиона
долара, то укупно износи више од 150 милиона
долара. Уредно су све време измириване обавезе
за електричну енергију (160 милиона долара),
нафту (145 милиона долара). Изашли смо из
таме и чаме, појавили се као друштвено одговорна компанија, улагали у град и људе. РТБ
није узео ни динар из буџета, већ је све градио на кредитној основи,
уложио је 100 милиона долара у ревитализацију рударства и око 200
милиона долара у нову топионицу и фабрику сумпорне киселине.

РТБ. – Влада Србије изгласала је
на својој редовној седници нов састав
Управног одбора Рударско-топионичарског басена Бор. Нова кадровска
решења за чланство у највишем органу
управљања компанијом донета су 17.
јануара, месец дана након што је др
Борис Драговић, шеф кабинета министра финансија Лазара Крстића,
овлашћен да обавља функцију председника Управног одбора РТБ-а, а
за новог члана постављен дипломирани економиста из Београда Драгутин Драгојевић, уместо Миодрага
Димитријевића.
Нови чланови у Управном одбору
Басена су: дипломирани правник из Београда Немања Стевановић, доктор
структуралне механике из Београда Веселин Сјеклоћа, дипломирани економиста из Београда Андрија Јовичић,
дипломирани инжењер машинства
Драган Маринковић, иначе директор пројекта „нова топионица“ у РТБ-у
Бор и дипломирани инжењер рударства
Јовица Радисављевић, заменик генералног директора РТБ-а за производњу.
На истој седници Владе Далибор
Орсовановић и Драган Жикић разрешени су дужности у највишем органу

Још пет нових чланова

Недавно именованом председнику Управног одбора Басена др Борису Драговићу и члану Драгутину Драгојевићу прикључени:
Немања Стевановић, Веселин Сјеклоћа, Андрија Јовичић, Драган Маринковић и Јовица Радисављевић. – Дужности разрешени
Далибор Орсовановић и Драган Жикић. – Најважније одлуке за
функционисање РТБ-а доносиће и препоручивати Скупштини Басена за усвајање Управни одбор који броји 9 чланова

управљања борске компаније.
Убудуће ће, тако, најважније одлуке
за функционисање комбината бакра доносити и препоручивати их Скупштини
РТБ-а Бор за усвајање Управни одбор
који броји 9 чланова. Њиме ће председавати др Борис Драговић, а за одлуке

ће гласати и: Драгутин Драгојевић,
Немања Стевановић, Веселин Сјеклоћа,
Андрија Јовичић, Драган Маринковић,
Јовица Радисављевић, Ненад Вушовић
и Драган Алексић.
Г.Т.В.

РТБ применио Закон о умањењу нето прихода

Запосленима опорезоване плате
Од басенских радника у републичку касу месечно ће убудуће одлазити 12,3 милиона динара. – Годишње ће, поред три милијарде 168
милиона динара, колико по основу пореза и доприноса на зараде редовно одлази у буџет Србије, из РТБ-а ићи и додатних 147,6 милиона
динара по основу опорезованих нето плата већих од 60.000 динара
РТБ. – Басенским радницима
чија је нето зарада већа од 60.000
динара децембарска плата (прва која
се исплаћује у овој години) је опорезована пошто је од 1. јануара ове
године на снази Закон о умањењу
нето прихода лица у јавном сектору,
а и сва предузећа у саставу РТБ Бор
Групе су у обавези да га примењују.
Ставку „Буџет Републике – умањење“
на платној листи имају сви запослени
са нето примањем већим од 60 хиљада
динара, а износ који се издваја за републичку касу зависи од висине зараде
јер се опорезује само део нето плате
који премашује 60 хиљада.
Проста рачуница показује да су
радници РТБ-а Бор 30. јануара (када

је исплаћен други део зараде за децембар 2013.) помогли буџет Републике Србије са 12,3 милиона динара!
Толико ће пара и надаље месечно одлазити у републичку касу директно
из џепова запослених. Годишње, то
је 147,6 милиона динара. Ако томе
додамо и месечне обавезе компаније
по основу пореза и доприноса у износу
264 милиона динара, које РТБ редовно измирује, математика каже да
борска компанија само по основу ове
две ставке месечно у буџет Србије
уноси 276,3 милиона динара, односно
годишње три милијарде 315,6 милиона динара и тиме значајно доприноси
његовом уредном пуњењу.
Г.Т.В.
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Кривељски флотери на старту године

Боље искоришћење
млинова

Реконструкција у завршници: постављају се узоркивачи, ускоро
анализатори и уређаји за гранулометријску анализу самлевене
руде. – Све више пажње руди са „Церова“, чији се квалитет
побољшава
ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. - Кривељски флотери прате
месечне планове копова „Кривељ“
и „Церово“ и према речима управника Саше Милића, за 21 дан јануара,
када смо посетили флотацију, били су
преко плана са кривељском, а нешто
испод са рудом из „Церова“. Међутим,
на „Церову“ се сада поправља квалитет руде, па полако расту ефекти њене
флотацијске прераде и сигурније се иде

ка крају месеца.
- Флотација је превазишла проблеме око погонских група и млинова и сада се процес добро одвија –
каже Милић. - Прошле године временско искоришћење секција било је 91,5
одсто, а у децембру и јануару је 95
одсто. Реконструкција је у завршној
фази, при крају је постављање узоркивача, а чека се анализатор. Пошто
је реч о нуклеарном анализатору са

Александар Вучић, председник Владе Републике Србије

Да заједно зарађујемо
- Даћемо новац, али после тога хоћемо и ми да
радимо и зарађујемо. Хоћемо да ви зарађујете да
бисмо ми, као држава, могли да узмемо више. Наравно да неће бити лако, уништили смо државу
у претходних 20 година тако да нема опоравка с
неба. Ми морамо да радимо да бисмо је опоравили. У протеклих шест година осам милијарди
смо потрошили само на увећане плате и пензије,
практично, бацили у бунар, а притом нисмо
уложили ни у једну фабрику, нисмо направили ниједно ново радно место. Брига за нову топионицу је брига за
будућност, за оне који долазе у РТБ да раде и после вас, зато што ће
имати посла најмање 50, а можда и 100 година. Морамо да водимо
рачуна не само о томе како је нама данас и како ће бити 2015., већ и
2016. и 2025. И зато предузимамо овакве стратешке кораке.

паладијумом, са стручњацима из Института за нуклеарне науке „Винча“
већ смо обучили људе, добили су и
сертификате за рад са тим уређајима
у којима су радиоактивни изотопи.
Према Милићевим речима биће
постављена два анализатора и када се
систем комплетира све анализе: улазне
руде, концентрата, јаловине, биће
одмах видљиве на екрану компјутера
у командној сали. Реагенаси ће се аутоматски дозирати према садржају
бакра у руди, а не ручно штеловати као
до сада. На млинским секцијама и на
домељавању поставиће се и уређаји за

гранулометријску анализу самлевене
руде. Ваља рећи да се већ сада на реконструисаним линијама добар део процеса
прати помоћу камера и других модерних
инструмената.
- С обзиром на то да прерада
кривељске руде добро иде, уз послове на довршетку реконструкције
флотације,
све
више
пажње
посвећујемо руди са “Церова” – додаје
Милић. – Циљ је да се повећа и капацитет и искоришћење руде која стиже
отуда хидротранспотом и то са све
мање проблема.
Љ. Алексић

За брже раскривање рудних тела у РБМ-у

Почела санација “Транспортног система 1”
РБМ. - Оспособљавање “Транспортног система 1” у Руднику бакра
Мајданпек крајем јануара почели су радници погона „Јама“ Рудника бакра Бор
уз помоћ десетак радника РБМ-а. Већи
део потребног материјала допремљен
је на градилиште и обезбеђена су средства у складу са пројектом, па се очекује
да ће за месец дана грађевински радови
бити завршени да би уследила испорука

машинске опреме за тунел и завршени
машински и електро радови.
- Функционисање транспортног
система један је од услова за сигуран
рад и испуњење плана јер омогућава
брже и јефтиније раскривање нових
рудних тела пошто скраћује транспорт до одлагалишта. Зато је то један
од наших најважнијих овогодишњих
циљева – каже директор РБМ-а Бра-

нислав Томић.
У Руднику бакра Мајданпек истичу
да су машински радови делом обављени:
у сопственој режији оспособљен је додавач траке, а и део електро радова
може се сматрати скоро обављеним, јер
ће се део опреме користити са других
фаза, део је скинут и биће репариран, а
онда следе завршни машински и електро радови.
С. В.

Погон Регенерација дао највећу годишњу производњу од оснивања

Премашене 1.272 тоне плавог камена
ном одржавању и руковању опремом,
поштовању радне и технолошке дисциплине, доброј сарадњи радника, руководства и служби одржавања. Сваке
године обављамо ремонте, а ове смо
га избегли. Било је најмање могуће
застоја, само најнужнијих за замену
неког дела или услед недостатка сировина. Због свега тога, овај резултат
је велики – истиче Јовановић.

Претходна највећа производња (2000. године) остварена при
продукцији 45.000 тона катодног бакра годишње, а ове ће са
36.000 тона. - Највише се извози у Турску, Бугарску, Грчку, Босну,
Македонију и Мађарску, без иједне рекламације на квалитет
производа
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Регенерација,
РЈ Електролизе за производњу бакарсулфата, познатијег као плави камен,
до 27. децембра дала је 1.251 тону, што
је највећа годишња производња од
оснивања фабрике (1982.). У исто време
продато је 1.350 т које су укључивале и
лањске залихе. Како нам је тада рекао
Драган Јовановић, управник Електролизе, очекује се да у наредним данима
„прескоче” и 1.270 т, што се и догодило,
јер су дали 1.272,5 тоне. Наш саговорник најпре нас је вратио у историјат фабрике подсетивши да је децембра 1981.

завршена монтажа опреме (по пројекту
аустријске фирме Грил и Гросман) и
почела пробна, а наредне године и редовна производња. Због уходавања процеса, тада је продуковано тек стотинак
тона. Производња је временом расла, па
је 2000. достигла 1.242 т, што је важило
за досадашњи рекорд (пројектовани капацитет од 2.145 т никада није доказан).
- Претходна највећа производња
плавог камена остварена је при
продукцији 45.000 тона катодног
бакра годишње, а ове ће са 36.000
т. То говори о правилом превентив-

Уштеде
- Од средине 2009. престала је пракса претходног предупаравања електролита које је представљало „злочин” према погону електролитичке
рафинације (старе и нове електролизе) као грађевинском објекту. Последице су бројне - неповратно уништене зграде, кровови, кранске стазе, кранови и електролитичке ћелије.
До тада се користио улазни електролит чији је просечни садржај износио
преко 50 грама бакра по литру електролита, а садашњи је 45 грама. Тако
је искоришћење „црвеног” метала, са
некадашњих 71 одсто, отишло на више
од 80 процената. Губици су сведени на
минимум, потрошња индустријске
воде такође, док су трошкови електричне енергије „спуштени” за десет и више процената – наглашава
Јовановић.

Будући да се бакар-сулфат добија
тростепеним вакуумским упаравањем
отпадног електролита из две суседне
РЈ Електролизе (за производњу катодног бакра и племенитих метала), односно прерадом онога што би завшило у
неком колектору, Регенерација се слободно може назвати еколошком фабриком. Притом се добија економски исплатив производ, и то веома доброг квалитета, који има сигурно тржиште. О томе
сликовито говори скоро празно складиште (на залихама има тек око 300 килограма).
- Плави камен има широку примену - у пољопривреди се користи
као пестицид (97 одсто овогодишње
производње је тзв. пољопривредног
квалитета), у индустрији, за чишћење
водоводних инсталација и базена.
Потражња за њим је велика и на
домаћем (за флотације олова) и на
иностраном тржишту. Највише извозимо у Турску, Бугарску, Грчку,
Босну, Македонију и Мађарску, без
иједне рекламације на квалитет производа. Погон је сертификован 2006.
године када је уведен систем квалитета по стандардима ИСО 9001 – поносно закључује управник Електролизе.
Ј. Станојевић

Фебруар
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Малишани са Косова и Метохије певајући отпутовали из Бора

Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор

Све што је урађено, урађено је за децу
Ми смо по бакру велики, бићемо највећи
у свету, а онда ћемо постати велики и по томе
што су поред бакра овде заступљени и садржаји
који пуне душу, који од дечице стварају добре
и здраве људе. Као друштвено одговорна фирма
ми ћемо им приуштити све што имамо јер све
ово што је урађено, урађено је за дечицу и
житеље Бора, али и за људе Србије, а ја Косово
и Метохију и даље сматрам својим и ако се буде
одвајало и одвојило, биће наше! Не дамо га бар
у души.

БОР. – Четрдесет шесторо малишана из двадесетак места са Косова и
Метохије – Митровица, Штрпце, Гораждевац, Осојане, Звечан, Бањска, Велика
Хоча... - од којих су многи први пут искорачили из свог завичаја, након дводневног боравка у Бору, отпутовало је
23. фебруара поподне својим домовима.
Аплаузом и песмом о „Косову земљи
нашој вољеној, земљи славних витезова...“ коју су на растанку, уз хармонику малог Милоша, запевали заједно
са домаћинима на платоу хотела „Језеро“
наши млади сународници најбоље су
показали колико су задовољни гостопримством које им је пружио град
бакра и Рударско-топионичарски басен
Бор, а посебно његов генерални директор Благоје Спасковски. А, он пред
испраћај гостију рече:
- Провео сам два изузетно лепа
дана са дечицом из Косова и Метохије.
Све ово ме је вратило у младе дане
када је била стара „Југа“ и када смо
били једно. Убеђен сам да ћемо, као
што смо у души једно, врло брзо постати и остати једна држава. Мислим
да је дуго угњетавање ове дечице
створило од њих храбре и јаке младе
људе, људе стварног, чистог и бистрог
погледа. Волео бих да сва наша деца
буду таква какви су они и не само да
ћемо им и даље помагати него ћу чак
и отићи до њих и до њихових кућа и
поново их позвати да буду овде. Богатство је имати децу за пријатеље, посебно децу са Косова!
- Бог је био милостив, па је услишио оно што је Свети Сава подарио свима нама за част и чест да је
сваки човек онолико богат колико
има љубави и поклона за другог - подсети Слободан Симић, председник ИО
Друштва српско-руског пријатељства
које је организовало ову посету. - Деца
са Косова ово никада неће заборавити Спасковском. Узвратиће дубоким сећањем на све што је за њих

Дводневно братско дружење

Одушевљена градом, зоо-вртом, хотелом „Језеро“ и пријемом, деца
са Косова су дуго махала са прозора аутобуса који их је враћао у
завичај из кога су многи од њих први пут искорачили. – Благоје
Спасковски: Волео бих да сва наша деца буду тако стварног, чистог
и бистрог погледа и не само да ћемо их поново позвати, него ћу
чак и отићи до њихових кућа. - Слободан Симић: Човек је онолико
богат колико има љубави и поклона за другог
Велике Хоче Бор је познат по рударству
и задовољна је што је могла да види како
се копа руда. Доле код ње, у Метохији,
сада је „добро“, али могло би, каже Ана,
бити много боље за њу и још три њене

Петронић,
његов
потпредседник,
рече да је ово тек почетак сарадње.
Објашњавајући чиме се бави поменуто друштво Петронић рече: - Помажемо 18 самохраних мајки од који 12

Растанак уз песму на платоу хотела „Језеро”

учињено. А, знајте да у њиховој души
пише „Косово је Србија“!
Малишани са Косова су првог дана
посетили борски зоoлошки врт а онда
уживали у базену хотела „Језеро“, вежбали у теретани и куглани, да би после
ручка отпутовали. Гледајући њихова
озарена лица док су разгледали зоо-врт
Спасковски је задовољно приметио да
управо та њихова радост говори да врт
није промашај, већ изузетан објекат који
одликује велике градове. –
-Баш нам је било лепо, све је било
перфектно организовано и хвала на
свему – рекоше нам Љубица Јовановић,
ученица четвртог разреда медицинске
школе и њена другарца Драгана, обе
из Лепосавића. Ани Накаланић из

сестре. Александар Јовановић из ОШ
„Свети Сава“ у Косовској Митровици
је одушевљен градом и посебно хотелом “Језеро”. Он тренира карате, али је
сам научио да свира и гусле, па је Бора-

имају 41 дете, а само њих пет имају
21 дете. Помажемо породице погинулих бораца, сиромашне породице,
децу која су одлични ученици, изузетни ђаци, спортисти, добри музи-

Долазак у борски зоо-врт

Позив шаргарепом је проверен начин за блиски сусрет

нима уз овај древни инструмент отпевао
„Бој на Чегру“. Браћа Андреја и Ненад
Станојковић из Штрпца први пут су
ван Косова и презадовољни су изгледом града, зоо-вртом, купањем у хотелском базену, дружењем, исто као и мали
Михаило Башчаревић који већ свира
у КУД-у „Косовски божури“ у Северној
Митровици.
Захваљујући се у име Друштва
српско-руског пријатељства „Косовско
огњиште“ и деце са Косова Верољуб

чари... Већ неколико година водимо
их на едукативне омладинске кампове
по градовима Србије, а надамо се да
ћемо смоћи снаге да у Лепосавићу или
Зубином Потоку, организујемо камп у
који бисмо позвали децу из Србије,
Вуковара, Бањалуке и Русије како би
се наша омладина дружила и правила
нове мостове за будућност српског
народа на овим просторима.
Љ. Алексић
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Фебруар

Министар Бачевић: РТБ Бор побољшава економску слику Србије

„Није у овој држави баш
све намењено добошу!“

РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор треба да остане у већинском
државном власништву и да буде водећи
српски бренд, изјавио је министар природних ресурса, рударства и просторног планирања др Милан Бачевић
након састанка са менаџментом борске
компаније у коју је последњег дана фебруара дошао, како се изразио, као традиционалан гост.

на то јер је у реструктурирању. Али,
за разлику од неких других компанија
са тим статусом, РТБ у последњих неколико година није добијао државне
субвенције, радио је и зарађивао и
чак остваривао профит. Најбољи
показатељ његовог доброг рада јесте
просечна плата од 70 хиљада динара
чиме се не може похвалити ниједно
предузеће у Србији. Зато желим да по-

-РТБ ради добро! Не значи да не
може да буде боље и више, али за то
треба створити предиспозиције јер
некада није довољно ослањати се само
на сопствене снаге, а Басен је принуђен

хвалим напоре које менаџмент улаже
у побољшање социјалне и економске слике земље. Басен је и значајан
пунилац републичког буџета, сервисира редовно све своје услуге и поред

Александар Антић, министар рударства и енергетике

Озбиљне стране компаније би да
сарађују са РТБ-ом
РТБ Бор је у реструктурирању и Агенција
за приватизацију је објавила оглас за њега, али
не са идејом да га прода. Држава нема намеру
да прода РТБ, већ хоће да остане власник и да
пронађе стратешког партнера који ће у инвестиционом смислу ући у технологију посла
и бити наш партнер. Велико је интересовање
врло озбиљних компанија из иностранства за
сарадњу са Басеном. Има, наравно, и домаћих,
али морам да поменем потенцијале неких страних компанија и инвестиционих фондова који имају озбиљне намере да инвестирају у
ову регију.

тога што сви знамо да је у овим условима тешко пословати. Бог му је,
међутим, подарио нешто што други
немају – добру и квалитетну руду и
добре и вредне раднике, од рудара до
менаџмента – рекао је министар.
Указао је и да се експлоатацијом и
прерадом техногених сировина којима
РТБ располаже, уз употребу софистицираних технологија које штите животну
средину а у исто време остварују велики
приход, могу обезбедити финансијска
средства за завршетак нове топионице и фабрике сумпорне киселине. –
Интересовање у тој области показале
су фирме из техолошки развијених
држава попут Немачке, Финске,
Аустралије и САД, па се надам да ћемо
врло брзо постићи договор са неком
од њих која понуди најбоље услове и
тако обезбедити новац за завршетак
најважнијег еколошког пројекта у
Бору – рекао је Бачевић.
Додао је да ће и даље инсистирати
да Србија стави под своју контролу и
сачува све стратешке минералне сировине и контролни пакет акција у руд-

ницима. - Није у овој држави баш
све намењено добошу! Против сам
приватизације и продаје минералних
сировина, али јесам за један од облика
партнерстава страних компанија са
Србијом. Пример америчког „Фрипорта“ је најближи Бору. Они су носиоци истражног права, комплетирали су документацију у складу са
српским законима, потврдили су позитивне резултате истраживања и
треба још да одбране елаборат о резервама и овере их. Држава ће након тога
највероватније ући или у концесиони
однос са њима или у један од облика
партнерства.
Данас 15 компанија, углавном из
САД, Канаде и Аустралије, „покрива“
Тимочку
Крајину
примењеним
истраживањима, оним која недостају
овој земљи – казао је министар Бачевић.
Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски захвалио се министру на лепим речима и исказаној
жељи да комбинат бакра буде светска
компанија и водећи српски бренд.
Г. Тончев Василић

Басенски геолози на новим, добрим траговима

Бакар у Малом Кривељу, злато у Југозони

У лежиштима откривеним од 2009. до 2013. године 390 милиона тона руде са 945.000 тона бакра, 50 тона злата и 260 тона сребра
РББ. – Рударско-топионичарски
басен Бор, који има оверене резерве од
1,3 милијарде тона руде са пет милиона тона бакра и 200 тона злата, пре пет
година започео је најобимнија геолошка
истраживања у последње три деценије.
Од 2009. до 2013. басенски геолози су
избушили 63.000 метара бушотина и
сва ова истраживања, према речима
Трајче Тончића, руководиоца Сектора
за геологију Рудника бакра Бор - позитивна су. Откривена су нова рудна тела
на површини и у Јами. У Јами је најпре
(2009.) откривено (и већ откопано) рудно
тело “Т”, одмах потом (2010.) рудна тела
“Т1” и “Т2” која се сада откопавају, а
прошле године ново лежиште бакра источно од рудног тела “Т” са прогнозираним резервама од пет милиона тона
руде повећаног садржаја злата (еквивалент садржају од једног процента бакра).
Ново рудно тело је у близини свих рударских инсталација на 17. хоризонту,
што је повољно за његову експлоатацију
која се очекује за годину дана док се потпуно не истражи. Због тога се копа и истражни ходник према рудном телу “Д”.
У последње две године пронађено
је и лежиште “Кривељски камен” (истражно поље 1818), док су на локалитету Плумбарија у Мајданпеку, истражним бушењем које још није завршено, такође откривене (прогнозиране)
резерве од 10-ак милиона тона са 0,22
одсто бакра. Њима се највероватније

спајају “Јужни” и “Северни
ревир”. - Укупна тонажа руде у
новооткривеним лежиштима
(рачунајући и око 300 милиона тона из Ујове реке у лежишту чије истраживање није
довршено) износи 390 милиона
тона, са 950.000 тона бакра, 50
тона злата и 260 тона сребра –
каже Тончић. - Вредност метала
у њима је око две милијарде
долара, а кад се одбију трошкови експлоатације профит би
био око милијарду долара.
Ове, 2015. и 2016. године геолози треба да избуше по 27.000
метара. Од почетка године они
су већ урадили две бушотине и
обе су позитивне. Једна је у тзв.
Југозони (предео старог борског
јаловишта), а друга у Малом
Кривељу.
Лежиште
„Мали
Кривељ“ биће детаљно истражено, уколико и наредне бушотине буду позитивне. Оно
је раније истраживано, али
недовољно, а нису рађене ни
хемијске анализе на злато и
сребро првих 100 м већине тих бушотина.
-Резултати прве бушотине у Малом
Кривељу показују да се бакар јавља
готово од саме површине – каже
Тончић. - У почетних 200 м он је 0,35
одсто, у наредних 116 метара пада на

0,16 одсто, да би од 527 м па наредних
200 метара, за које су стигли резултати, отишао на 0,46 одсто, што значи
да се са дубином повећава. – Међутим,
на дубини од 200 до 300 м појављује
се и 0,2 до 0,3 грама злата по тони, па
је план да се око ове бушотине уради
још пет-шест којима би се потврдило

постојање минерализације бакра од
саме површине терена. Ако буде тако,
лежиште ће бити веома перспективно
за експлоатацију јер нема оксидне
руде.
У истражном пољу 1818 ће се завршити истраживање “Кривељског камена”
са пет бушотина од по 300 м, а наредна
три месеца, бушењем из Јаме и са површине, утврђиваће се геомеханичке карактеристике наткопног масива “Борске
реке”. На основу њих пројектоваће се
метода откопавања овог лежишта изнад
17. хоризонта које треба да почне наредне године. „Борска река“ ће се, иначе,
фазно (до)истраживати до 2018. године.
Претходне три године и у Југозони
је избушено 11 бушотина. Последња је,
највероватније, набушила периферију
лежишта “Борски поток” (откривеног
70-их година) где се, у интервалу од 510
до 611 метара, наишло на садржај бакра
од 0,29 одсто. Међутим, наишло се и на
више тзв. баритских жица у којима је регистровано око два грама злата по тони,
док садржаји сребра иду и до 40-50
грама. Реч је о тзв. заштитној еколошкој
зони која је 2006. године искључена из
експлоатационог поља Бор-Кривељ, а
у којој су старо борско јаловиште и
Оштрељски планири. Да би се бушило
даље по ободу јаловишта од надлежног
министарства је већ затражен повратак
те зоне РТБ-у.
Љ. Алексић

Март
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Производња РТБ-а Бор у првом кварталу 2014.

Жељко Сертић, министар привреде

Петнаест
одсто више
злата и сребра

Интересовање за Басен
За РТБ Бор постоји 20 писама о заинтересованости. Има фирми које би на шпекулативан начин желеле да дођу до неког
капитала. Ако од ових 20 писама за РТБ
Бор издвојимо једног квалитетног партнера или два са којима можемо да преговарамо, направили смо успех.

РТБ. – У Рударско-топионичарском
басену Бор у првом кварталу ове године
укупне ископине биле су „тешке“ скоро
10 и по милиона тона. Баш онако како
је и планирано, у периоду јануар-март
2014. године, у басенским рудницима
откопано је 4,44 милиона тона руде, а
прерадом је добијено 9.686 тона бакра
у концентрату. Рударска производња је
у односу на прво тромесечје прошле
године, посебно у Мајданпеку, повећана
за 15 одсто, а то је било сасвим довољно
да се и у металургији резултати „у длаку“
поклопе са планским задацима.
Хиљаду тона бакра у концен-

трату више него лане остварено је
бољом производњом у Руднику бакра
Мајданпек. Уместо 1.491 тону, колико је
у Мајданпеку дато у првом тромесечју
прошле године, производња је сада
тамо досегла 2.577 тона бакра у концентрату. Боља организација посла, већа
расположивост рударске механизације
и њено боље временско искоришћење
основни су разлози за значајан помак у
тамошњем руднику.
У „Великом Кривељу“ производња
је, међутим, и даље велика у односу на
мајданпечку, али је тек десетак одсто
боља од лањске. Тамо је за три месеца

дато 5.165 тона бакра у концентрату.
„Церово“ је задржало исту продукцију,
а и прерада шљаке остала је на нивоу
прошлогодишње, док је Јама мало подбацила.
С друге стране, за три месеца у погонима Топионице и рафинације произведене су 11.504 тоне анодног, односно 9.200 тона катодног бакра (план
је био да у том периоду Електролиза
„избаци“ 9.135 тона катода), а дато је и
15 одсто злата и сребра више од плана.
У првом тромесечју на селену је забележен највећи скок у односу на план, од
чак 40 процената, јер је дато 5.850 килограма овог производа. Производња сумпорне киселине (31.457 тона) и плавог
камена (342 тоне) у том периоду била је
такође преко плана.
Продаја свих ових производа,
изузев злата наравно, које се предаје
Народној банци Србије, утицала је на то

да у првом кварталу ове године Рударско-топионичарски басен Бор оствари
извоз у вредности 28,4 милиона евра
и остане у златној средини на листи
највећих српских извозника коју је почетком априла објавило Министарство
финансија.
Г. Тончев Василић

На ванредним парламентарним изборима

Тријумф СНС-а и Александра Вучића

Извор: Сајт РТС-а

Коалиција око СНС-а освојила је 158 посланичких мандата у Скупштини Србије, СПС-ПУПС-ЈС 44, ДС 19, НДС-Зелени 18, СВМ
шест, СДА Санџака три, и ПДД два мандата, показују коначни резултати РИК-а. - Председник СНС-а Александар Вучић изјавио
је да ће приоритет будуће Владе бити фискална консолидација и
структурне реформе
БЕОГРАД. - Према коначним
резултатима ванредних парламентарних
избора, одржаних 16. марта, Коалиција
око Српске напредне странке имаће 158
посланика (48,35 одсто гласова), листа
коју предводи СПС 44 (13,49 одсто),
Демократска странка-Зелени 19 (6,03
одсто) и Нова демократска странка 18
посланичких мандата (5,70 одсто).
Посланике у Скупштини Србије
имаће и мањинске листе и то Савез
војвођанских Мађара шест (2,1 одсто),
Странка демократске акције Санџака три
(0,98 одсто) и Партија за демократско
деловање Риза Халими два посланика
(0,68 одсто).

Председник СНС-а Александар
Вучић изјавио је да ће приоритет будуће
Владе бити фискална консолидација
и структурне реформе и да ће бити
усвојени тешки закони.
На ванредним парламентарним
изборима 16. марта било је уписано
6.765.998 бирача, а гласало је 3.592.375
грађана са правом гласа. Учествовало је
укупно 19 изборних листа, а поновљени
избори одржани су на само једном бирачком месту у Новом Пазару.
За листу СНС гласало је 1.736.920
грађана, за СПС-ПУПС-ЈС 484.607, за
ДС 216.634, а за НДС 204.767 грађана.
М. М.

Ванредни локални избори у Бору

Убедљива победа СНС-а
БОР. - Ванредни парламентарни
и локални избори, одржани 16. марта,
у општини Бор остаће упамћени по
највећој излазности од 2000. године. Од
40.005 бирача, колико је било уписано
у списак за локалне изборе, изашло је
58,89 посто гласача.
На локалном нивоу коалиција
СНС-НС освојила је 51,72 одсто гласова и имаће 21 од 35 могућих мандата,
коалиција СПС-ПУПС-ЈС освојила је
15,50 процената и имаће шест одборника, док ће по два одборничка места
имати коалиција ДСС-ВНС са 5,94 одсто
гласова, УРС са 5,75, ДС са 5,32 и НДС
са 5,29 процената гласова.
На биралиштима у борској општини
на републичком нивоу водеће политичке
партије процентуално су освојиле приближно исти број гласова као на локалним изборима. Коалиција окупљена

око СНС освојила је 53,83 процента,
СПС 15,45, НДС 6,58 и УРС 6,15 одсто.
Остале странке су биле испод цензуса:
ДС је освојио 3,76 одсто, ДСС 3,36, ЛДП
3,35, коалиција „Доста је било” 1,29,
СРС 1,28, а осталих девет политичких
опција имало је мање од једног процента
освојених гласова.
На изборним листама за посланике у
Народној скупштини Републике Србије
из Тимочке крајине било је 76 кандидата, али на основу изборних резултата Борски и Зајечарски округ у републичком парламенту заступаће четири
посланика:
Милинко
Живковић
из Бора (СНС), Саша Мирковић из
Зајечара (СНС), Дејан Николић из
Сокобање (ДС) и Бранка Каравидић
из Мајданпека (НДС).
М. Милошевић

Извор: Сајт РТВ Бор

Март
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Александар Вучић: Нова топионица мора бити завршена до краја ове године

Рокови мора да се поштују
Државу нећете чекати, она ће свој део посла обавити, али морате и
ви бити бржи и завршити нову топионицу до краја ове године, онако како сте обећали – категоричан је први потпредседник Владе
Србије Александар Вучић. – То је једини начин да Бор има здраву
средину и да људи овде здраво живе – додала је министарка Зорана
Михајловић – Б. Спасковски: Нову топионицу завршићемо на време, тражимо само политичку стабилност и подршку Владе
РТБ. – Први потпредседник
Владе Републике Србије Александар
Вучић, у пратњи министарке енергетике, развоја и заштите животне средине Зоране Михајловић, посетио је
Рударско-топионичарски басен Бор и,
након разгледања флотације у Великом
Кривељу и честитки генералном директору Благоју Спасковском за њен нови
изглед, рекао да је РТБ Бор за Србију
једна од најважнијих компанија. Зато
њен најважнији пројекат, нова топионица, мора да буде завршена у року који
је обећан – до краја ове године!
-Уверен сам да ће руководство „Бора“
и Влада Србије на најодговорнији и
најозбиљнији начин предузети мере
да у наредном периоду РТБ буде
још профитабилнија компанија и
да се заврше све инвестиције, попут
ове у кривељској флотацији која
данас има најсавременије уређаје и
најмодернију технологију. Да идемо
у корак са светом и да ово буде један
од најбољих, ако не и најбољи европски рудник. То је наша обавеза зато
што без РТБ-а Бор нема ни источне
Србије. Држава ће подржати узимање
додатна 63 милиона евра за завршетак
нове топионице и свих пратећих фабрика које су предвиђене пројектом,
а РТБ Бор ће тај новац обезбедити
путем кредитног задужења. Знам да
ће због структуре власништва борске

компаније то бити тешко без додатних
гаранција Владе Србије, али ми ћемо
тражити да те гаранције не утичу на
повећање јавног дуга Србије. Државу
нећете чекати, она ће свој део посла
обавити, али морате и ви бити бржи
и завршити нову топионицу до краја

Александар Вучић, председник Владе Републике Србије

Басен доприноси расту Србије
РТБ Бор са новом топионицом и фабриком сумпорне киселине, смедеревска Железара,
ФАП Прибој, Азотара Панчево, МСК Кикинда
и петрохемијски комплекс јесу индустријска
сила Србије. Ако они добро раде, 2016. ће бити
година раста за Србију. ММФ предвиђа да
ћемо раст бруто друштвеног производа од два
одсто достићи тек 2017. године, али ми ћемо то
достићи већ 2016. То је за земљу са уништеном
привредом, разореним банкарским системом
и оноликим нивоом корупције више него што
су и највећи оптимисти предвиђали за један
четворогодишњи мандат.

Вучић са рударима у Великом Кривељу

Држава ће пратити у корак РТБ јер је
ове године, онако како сте обећали. То
он
прошле
године био један од највећих
је последњи рок у којем пројекат мора
бити урађен – категоричан је био Алек- извозника, а резерве од 1,3 милијарди
сандар Вучић.
тона руде говоре о великом потенцијалу

ове компаније, надовезала се министарка Михајловић. – Нова топионица
и фабрика сумпорне киселине морају
бити изграђене до краја ове године јер
је то једини начин да Бор има здраву
средину и да људи овде здраво живе –
рекла је она.
-Рокови су мерило успеха сваког
од нас. Хоћемо бољу и успешнију
економију, али ми се чини да Боране
више од тога интересује какав ће
ваздух удисати. Зато нова топионица
мора да буде завршена на време –
казао је први потпредседник Владе.
Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски обећао је да ће све
активности око пројекта нове топионице
бити убрзане и да ће инвестиција бити
завршена на време, и због екологије
и због економије. – Гарантујем да
ћемо нову топионицу завршити до
краја ове године. Бринућемо сами о
финансијама, а од вас тражимо само
политичку стабилност и подршку
Владе Србије – поручио је Спасковски.
Г. Тончев Василић

Потписан уговор о изградњи нове Енергане

„Еколошка” струја из вишка водене паре
Капацитет највећег постројења такве врсте у региону, које су уговорили Басен и новосадска „Енерготехника Јужна Бачка”, је два мегавата, што је 25 одсто електричне енергије колико ће се трошити у новој топионици и фабрици сумпорне киселине. – Б. Спасковски: Уштеде
ће износити 1,1-1,2 милиона евра годишње, а уложени новац ће се „вратити” за мање од пет година. – Д. Збиљић: Наша фирма је одлучила
да сама финансира овај пројекат прихватајући само гаранције РТБ-а, јер верујемо његовом руководству да ће пројекат бити готов до истека ове године
РТБ. – Благоје Спасковски, гене- РТБ да инвестирају и изводе радове, техника” обезбедила финансирање, и
рални директор Рударско-топионичар- отварају нове погоне и радна места. то захваљујући поверењу које има у
ског басена Бор, и Драгољуб Збиљић, Посебно сам сретан што је „Енерго- нас. Тако не задужујемо државу, већ
власник „Енерготехнике Јужна Бачка”
из Новог Сада, 12. марта су потписали уговор о изградњи нове Енергане
(у оквиру пројекта „нова топионица”)
- највећег постројења такве врсте у региону које ће производити електричну
енергију из обновљивих извора. Капацитет новог постројења је два мегавата,
што је 25 одсто електричне енергије
колико ће трошити нова топионица и
фабрика сумпорне киселине. Пошто је
реч о високоаутоматизованој фабрици,
у њој ће бити упослено 20 нових радника. Вредност овог уговора, по принципу „кључ у руке”, је 5,7 милиона евра.
- Уместо да је бацамо, из вишка
отпадне паре производићемо „еколошку” струју. Да је реч о исплативој
инвестицији говоре подаци да ће
уштеде износити 1,1-1,2 милиона евра
годишње, а уложени новац ће се „вратити” за мање од пет година. Ту је и допринос екологији, да небо изнад Бора
буде чистије. Ових дана „затрпани” Ж. Петровић, Д. Маринковић, Б. Спасковски, Д. Збиљић и Д. Марковић
на градилишту нове топионице
смо понудама извођача који хрле у

сами гарантујемо враћање средстава
– казао је Спасковски на локацији где ће
бити изграђено ново постројење.
У лично и име компаније, господин
Збиљић је честитао руководству РТБ-а
на храбрости да распише тендер за завршетак пројекта који је један од водећих
у обнови српске привреде и будућег
запошљавања. Након прикупљања
понуда (стигле су четири), одабрана је
најповољнија, и то од ове новосадске
фирме која ће пројектовати и градити
ново постројење.
- Обновљиви извори енергије су
будућност у смислу економије и профита, а за грађане Бора представљају
еколошку будућност у којој више неће
бити загађења и дима. Спремни смо
да у року завршимо Енергану како
је уговором и предвиђено - до краја
ове године. Наша фирма је одлучила
да сама финансира овај пројекат
прихватајући само гаранције РТБ-а,
без државних, јер верујемо његовом
руководству да ће пројекат бити готов
до истека ове године - поручио је власник „Енерготехнике”.
Ј. Станојевић

Април
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Ексклузивно за „Колектив“ говори Милан Поповић

Милан Поповић, бизнисмен

РТБ има потенцијал да буде
предузеће број 1 у Србији
РТБ Бор има потенцијал да буде предузеће
број 1 у Србији, убедљиво највредније и
напрофитабилније у земљи. Са правим приступом и обезбеђењем потребних улагања, а
узимајући у обзир дугорочну перспективу
кретања цене бакра на светском тржишту, он
то може да буде. РТБ је фирма која производи
робу која има велику тражњу на тржишту и
сви се данас труде и проналазе начине да сарађују са њом. А, њему
је као произвођачу најбитније да има приступ јефтиним кредитима,
како би могао да развија производњу. То РТБ-у треба омогућити да
би развио потенцијал који има.

РТБ. – Ма, ласка мени што
ме зову краљ бакра, али прави
краљ је ипак Благоје – одговара кроз смех Милан Поповић
на питање како се осећа док разговара о послу са генералним директором РТБ-а. Каже да га је у Бор 15.
априла довела „мисија прикупљања
података са терена“ и обнављање
информација које има од пре неколико година о инвестицијама и
модернизацији борске компаније.
Не крије притом да је живо заинтересован да купи РТБ, али у сарадњи
са Руском бакарном компанијом и
да их интересује само већински
пакет.
Милан Поповић сматра да су
рудне резерве највећа вредност
РТБ-а. – „Бор“ има велике резерве, али се оне још увек зову
„потенцијал“, па зато и говорим о потенцијално најбољој
компанији у Србији. Да би те резерве постале стварна вредност
морају се експлоатисати. Није
битно само имати пројекат, при-

чати и маштати о томе. Данас
постоји
много
технологија
и исто толико приступа код
освајања рудних налазишта, па
је просто уметност одабрати
шта је најоптималније решење
за конкретну руду. Још је већа
уметност добити одговарајуће
финансирање. То је анализа великих цифара и јако је битно да
се те две ствари повежу и да се
добије пројектно финансирање
баш за ту технологију која је
најоптималнија. Притом, хтео
бих да подвучем да је код „Бора“
највећа потврда његове велике
вредности и у будућности висока
цена бакра. У свету га има све
мање и мање, а потрошња стално
расте. Бакар се малтене данас
рачуна као храна! Прочитао сам
да је потрошња по глави становника 400 до 500 грама годишње.
То је оно што обезбеђује Бору блиставу будућност – каже наш саговорник.
Додаје да му је позната

„Волео бих да
премијеру објасним
колико је РТБ битан
за српску економију“
ситуација у којој се РТБ Бор налази
због старих дугова, али тврди да
то није ништа страно јер су сва
велика предузећа оптерећена дуговима и кредитима. – Те цифре
које се помињу у јавности, ето на
пример тих 300 милиона евра за
нову топионицу, то можда звучи

као огромна бројка некоме ко
чита о томе, али то је цифра примерена величини самог комбината и цифра која је у сваком тренутку гарантована залихама које
се налазе у земљи. Требало би чак
разговарати о улагању додатних
200 милиона у освајање нових
рудника који би задовољили у
потпуности апетите нове топионице! Моје мишљење је зато
да држава никако не сме да до-

зволи да се предузеће распарча и
да на било који начин буде увучено у било какве правне битке
за одузимање и дељење имовине све док се не уради реална
реструктуризација. Мора да се
седне за исти сто са државом и
да се на разговор позову инвеститори. Сви заједно треба да направе реалну шему која ће дозволити РТБ-у да опстане као цело
предузеће и да прерасте поново у
тог гиганта, какав је некад био. Ја
бих, рецимо, волео да учествујем
у тим разговорима, заједно са
мојим партнерима из Русије.
Они су једни од највећих инвеститора у бакарној индустрији и
у последњих шест-седам година
освојили су две и по милијарде
долара инвестиција у изградњу
рудника, топионица, рафинерија
– каже Поповић.
Колико су му намере са „Бором“
озбиљне говори и то да би он чак
и са премијером волео да разговара о свему томе. – Волео бих да
са премијером разговарам о важности „Бора“, да пробам да му
објасним колико је то предузеће
битно за српску економију.
Г. Тончев Василић

Позоришни комад „Лептири су слободни“ одушевио борску публику

Клањамо се и ми Теби, Тања
БОР. – Љубав никада неће досадити
и зато је, чини се, мелодрама „Лептири
су слободни“ у извођењу глумачког ансамбла „Звездара театра“ (и то каквог
глумачког ансамбла!) побрала и у Бору
све симпатије. Позоришни комад се напросто тог другог априла увукао у све
поре публике и очарао их и бравурозном глумом младе Нине Јанковић и
зреле Тање Бошковић, и музиком, и
дијалогом, и сценом.
Неоптерећена политиком и неким
дневним ангажманима, ова позоришна
представа врца од најчистијих емоција.
Тиче се мајки и синова, љубавника,
пријатеља, одрастања и сазревања. Леонард Герш је за овај комад, који је написао најпре за позориште а потом је
доживео и екранизацију давне 1972.
године, добио Оскара за дијалог.
Након непуне године од премијерног
извођења у престоници, ову романтичну и духовиту љубавну причу Боранима су дочарали Тања Бошковић,
Нина Јанковић, Миодраг Радоњић
и Стојан Ђорђевић. Публика је уживала, плакала, смејала се. А Тања је,
сада су у то сигурни сви Борани, врло
добро знала и пре представе за кога ће те
вечери играти и себе давати. Њене лепе
и богате реченице, у изјави овдашњим
медијима, које извиру из вишегодишњег
глумачког и животног искуства и начин
на који их театрално изговара пажљиво
бирајући речи, биле су својеврсна мини-

представа пред извођење „Лептира“.
-И даље мислим да постоји талентована и неталентована публика.
Ми, мање-више, играмо исто. Е, сад,
има оних који дођу у позориште и не
умеју ни да приме са сцене оно што
им се даје, а ни да узврате самим тим.
Колико се сећам, борска публика ми је
давала у нарамцима, и више него што
сам заслужила. Публика у већим градовима уме да буде блазирана, уме да
са ниподаштавањем прима обраћање
са сцене јер мисли да много зна. Дешавало ми се то често, јер нема ваљда
веће ливаде у Србији да нисам на
њој играла. Публика у мањим градовима уме да буде, рецимо, стидљива,
да ћути заливено, па да вас тек на
крају награди аплаузом. Али, имате
публика које умеју да приме и да
сарађују, да раде. Чачани су, рецимо
тешки к’о црна земља, просто сам
запамтила. Нови Сад је тежак. То су
велики градови, нема дискусије, али
просто су тешки. Данас само два процента Београђана иде у позориште,
а кад погледате у малом граду – па,
50 одсто људи иде у позориште. Који
је, онда, град велики? – пита се Тања
Бошковић.
И, да. Играла је Тања Бошковић те
вечери за Боране најбоље.
Клањамо се и ми Теби, Тања!
Г. Тончев Василић

Април
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Кривељска флотација скоро достигла пројектовани капацитет

Прерађују преко
милион тона руде
месечно

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. - Кривељски флотери су марта
дали 2.150 тона бакра у концентрату,
пошто су прерадили 925.000 тона руде
са кривељског копа (план је био 850.000
тона) и 183.000 тона са „Церова“. Количина из „Кривеља“ само је 2.000
тона мања од тридесетогодишњег рекорда оствареног у мају прошле године
и он би сигурно био премашен да први
пар млинова није стајао два дана због
санације темеља. Према речима управ-

ника Саше Милића прерада преко
милион тона руде месечно (у овом
случају 1,1 милион тона) већ је постала
стандард овог погона Рудника бакра
Бор, мада његова реконструкција током
два наредна месеца треба да се оконча
уградњом специјалних уређаја и тако
потпуно аутоматизује.
Подсетимо, пројектовани капацитет кривељске флотације је прерада 10,6
милиона тона са кривељског и 2,5 милиона тона са копа „Церово“. - „Церово“

Зорана Михајловић, потпредседница ВРС и министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Атрактивно место за
запошљавање
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 интереса. За мене је добра вест да је у претходне
две године РБМ запослио много нових и 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 атрактивно место да се овде долази да
се ради, али и да се направи нови посао.

се такође поправило – истиче Милић
– али како поменуте количине још
нису онолике колике планирамо,
настојимо да се тамо побољша, пре
свега, дробљење. На „Церову“ се
дошло до богатије, али тврђе руде, и
добро је што је сада овде прерађујемо
јер је њено искоришћње достигло 70
одсто, што је знатно боље у поређењу
са претходним периодом када се кретало између 50 и 60 одсто. У плану је
да током наредна два месеца уградимо
поменуте анализаторе, а после Ускрса
почећемо и склапање пет машина од
100 кубика и једног кондиционера за
основно флотирање церовске руде. То
би била прва фаза у проширењу капацитета Церова, док су за следећу (на

5,5 милиона тона) потребни и захвати
како у тамошњем ПМС-постројењу
тако и на копу.
Искоришћења метала у Флотацији
још увек нису на пројектованом нивоу
јер њена аутоматизација још није приведена крају, а ни руда са виших етажа
кривељског копа није најповољнија за
флотирање. Процес отежавају садржај
сумпора, природне Пх-вредности, али
и количине и квалитет креча који стиже
из Заграђа. Ради бољих резултата и квалитета концентрата покушавају и употребу неких флотацијских колектора
новије генерације. Управник нам рече да
су лабораторијски огледи дали добре резултате, па се припрема и индустријска
проба.
Љ Алексић

Најбољима у привредном и друштвеном животу Србије уручена
награда „Капетан Миша Анастасијевић“

У РБМ пристиже нова
опрема за флотацију

РТБ помаже опстанак “Златаре
Мајданпек”

Спасковском републичко признање
за најбољи стратешки менаџмент

Модерне машине
за боље
резултате

Бакар и сребро по
повољним
условима

„Резултат Ваших пословних потеза у Србији јесте
успешан и одговоран РТБ Бор, те сте зато добитник републичког признања „најбољи стратешки
менаџмент“. Овако гласи образложење номинаци
је за награду „Капетан Миша Анастасијевић“
која је у Матици српској у Новом Саду уручена
Благоју Спасковском. Међу добитницима овог високог признања за 2013. годину су: министар привреде у техничкој влади Игор Мировић, амбасадори САД и Азербејџана Мајкл Кирби и Едар Хасанов, режисер Емир
Кустурица, глумица Мира Бањац, атлетичарка Ивана Шпановић.
Б. Спасковски: До бољег стандарда у Србији само уз труд, рад и
већу транспарентност у привреди и политичком животу.
Г. Т. В.

Флотација мајданпечког рудника ствара услове да повећа
прераду са 3,5 на шест милиона тона руде годишње
и побољша искоришћења
метала. Монтажа опреме
у сопственој режији, док је
надзор обавеза компаније
“Meco Minerals”. Циљ: да
се опрема што пре пусти у
рад да би се остварило боље
искоришћење бакра, сребра
и злата.
С. В.

На почек испоручена тона бакра и 10 килограма сребра
омогућиће мајданпечким златарима да некако послују наредних месеци док се, према
очекивању, не обезбеди трајно
решење. Следи покретање про
изводње чији би резултат требало да буду сребрни накит и
украсни производи у продавС. В.
ницама.

Потписан уговор о изградњи фабрике за пречишћавање отпадних вода

Слатина добија чисту реку
СЛАТИНА. – Благоје Спасковски,
генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор, Саша Вукадиновић,
председник борске општине, и Гинтер
Хефнер, директор „BDH Consalting
group” из Франкфурта, потписали су
14. марта у Слатини уговор о изградњи
фабрике за прераду отпадних вода. Немачка компанија ће урадити пројекат и
изградити, практично, два постројења –
једно за пречишћавање индустријских, а
друго комуналних вода. Вредност целог
пројекта је 50 милиона евра.
- Ово је историјски дан којим
почиње лепша будућност мештана
Слатине и села низводно, јер ће
добити фабрику светског нивоа која
ће за најмање десет година обезбедити
чисту Борску реку и канализацију,
како за фекалне тако и за атмосферске
воде. У постројење за пречишћавање
градских вода, 80 одсто укупних сред-

става уложиће бесповратно ЕУ, односно Немачка, а преосталих 20 вратиће
РТБ и локална самоуправа из дугорочног кредита. Тиме не повећавамо

јавни дуг, јер ће прихватити наше и
гаранције локалне самоуправе, а не
државне. То је велики успех, пошто
се ради о поверењу инвеститора у нас

који водимо Басен и борску општину
– казао је Спасковски.
Захваљујући се граду и комбинату бакра на поверењу и позиву да немачка фирма учествује у овом послу,
господин Хефнер који се, иначе, бави
технологијама пречишћавања отпадних
вода и решавањем еколошких проблема
(већ 30-ак година присутних у немачким
погонима), истакао је:
- Биће потребна два постројења на
две локације. Паралелно ћемо радити
комунални и индустријски пројекат,
како бисмо га покренули и довели до
успешног завршетка ради благодети
свих грађана ове регије. Наш главни
задатак је да потпуно биолошки пречистимо отпадне воде и такве их испустимо у реку. Притом морамо да
испунимо све услове које прописују
домаћи закони, али и европски стандарди.
Ј. Станојевић

Мај
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Обилне падавине десетковале производњу у рудницима РТБ-а Бор

Александар Вучић, председник Владе Републике Србије

Мајданпек од бакра, злата и сребра саздан
Држава Србија ће додатно уложити у руднике „Мајданпек” и „Велики Кривељ” и веома
брзо имаћете више од стотину новозапослених и моћи ћете да подижете производњу у
Мајданпеку. Долазимо у Мајданпек да бисмо
се борили за народ овде, а не да бисмо узимали
провизију од бакра, злата, сребра, било чега.
Ми хоћемо да овај град буде од бакра, злата
и сребра саздан. У мајданпечкој општини
радићемо много на развоју туризма. Гледаћемо
на који начин може да се помогне да се путна
инфраструктура и све што је неопходно обичном народу поправи колико је могуће, од Рудне главе до Милановца.
Али, за нас је најважније да запослимо људе.

КОП „КРИВЕЉ“. – Упорна и
обилна киша која данима пада у целој
Србији изазвала је „поплаву“ проблема
у скоро свим градовима поред река, паралисала саобраћај у тој мери да су у
неким општинама донели одлуку да деца
не иду у школу, а бројна домаћинства су
и евакуисана. Петнаестог маја, након
тродневне борбе са водом, проглашена
је ванредна ситуација у целој земљи јер
је количина падавина попримила размере елементарне непогоде.
Водени колапс је, очекивано, узео
данак и „на бакру“, али производња,
до сада, ниједног тренутка није
била заустављена. Заменик генералног директора за производњу Јовица
Радисављевић изразио је 15. маја

наду да ће тако остати и наредних дана.
-Додатним напором и залагањем
за сада успевамо да производњу не
прекидамо и да експлоатација руде
и јаловине буде стална. Зато хоћу да
похвалим све запослене јер се максимално труде да процес у свим технолошким фазама одрже. Киша нам је
у Бору оборила производњу концентрата бакра за 25 до 30 процената, а у
Мајданпеку за 40%, али је најбитније
да нисмо стали – каже Радисављевић.
Када су отежани услови, попут ових
које је донела обилна киша, у кривељском
руднику (али и на осталим басенским
коповима) које смо са Радисављевићем
посетили на дан када је у Србији про-

Киша узела данак „на бакру“

Јовица Радисављевић, заменик генералног директора
РТБ-а за производњу, на кривељском копу

глашена ванредна ситуација, пратећа
механизација користи се за одржавање
ободних канала. Свакодневни послови
због тога трпе, првенствено припрема
плацева за минске серије и транспорт
руде и јаловине што, с друге стране, повлачи већу потрошњу норматива.
-У постројењима прераде проблеми
се јављају у просејавању, дробљењу и
транспорту руде. Застоји су чести јер
просејне површине, пресипна места
и бубњеви на транспортним тракама
морају стално да се чисте. И проточност руде у самим бункерима испред
млинских секција је доста слабија,
а све то неминовно утиче и на обим
производње – објашњава Радисављевић.

Да
„саобраћај“
по
„булеварима“ највећег басенског рудокопа
није у колапсу потврдио нам је и
двадесетседмогодишњи Немања Стаменковски кога смо затекли како у
„пуном гасу“ вози „белазов“ камион пун
руде. Као да има 22 године радног искуства, а не две! – Ових дана спорије и
опрезније возим. Прилагодим брзину
и само пажљиво. Превезем у просеку
четири до пет тура мање, зависно од
релације и позиције багера, али битно
је да не стојимо. Путеви се одржавају,
па немамо страх од проклизавања –
самоуверен је млади Стаменковски.
Г. Тончев Василић

Последице поплаве у Руднику бакра Мајданпек

Северни ревир поплављен, производња обустављена
РБМ. – Само дан после увођења
ванредног стања због поплава у Србији,
из истог разлога обустављења је
производња на површинским коповима
Церово Рудника бакра Бор и Северни
ревир Рудника бакра Мајданпек. Ових
дана (средина маја) рудници Рударскотопионичарског басена Бор дневно дају
једва 60 тона бакра уместо уобичајених
130 тона.
На Северном ревиру Рудника
бакра Мајданпек, и поред рада свих
пумпи, доње етаже су поплављене, па је
производња потпуно обустављена.

-Због поплаве наша производња је
40 посто мања. На копу нећемо радити
два-три дана и тражимо алтернативна решења да то време некако премостимо како не би стала производња
и у флотацији. Трудићемо се да застој
у производњи и подбачај некако надокнадимо када се временски услови поправе и када отклонимо последице невремена – каже директор Рудника бакра
Мајданпек Бранислав Томић.
Осим што је поплављен Северни
ревир, највећи проблем у РБМ-у због
поплаве
представља
земљана
брана „Шашки поток“ неактивног
РТБ Бор послао помоћ
флотацијског јаловишта. Овде је
угроженима од поплава
било најкритичније у ноћи између
15. и 16. маја, али радници флотације
на челу са управницом Јеленом
Ђурић успели су да сачувају брану брану „Превој“ активног флотацијског
од пуцања и преливања. Ова брана јаловишта. У Руднику бакра Мајданпек
је пукла 1997. године и од тада, када припремају пројектну документацију
РТБ. - Рударско-топионичарски
је једва избегнута катастрофа већих за проверу стабилности и ојачање обе
басен Бор упутио је 16. маја помоћ у
размера, ништа није урађено за њену бране флотацијских јаловишта.
храни и пићу најугроженијем месту у
и безбедност околине. Исто важи и за
-Успели смо да сачувамо брану неКолубарском округу – Обреновцу. Тамо
је, дан након проглашења ванредне
ситуације у целој земљи, дошло до
Ново радилиште у Руднику бакра Мајданпек
изливања Колубаре и 80 одсто града је
под водом. Дистрибуција хране и пића
(реч је о 15.000 ланч-пакета, 50.000
боца воде, 1.000 ћебади и 14 чамаца) у
најкритичније подручје организована је
-Како на почетку овог радилишта
РБМ. - Уклањањем првих колина иницијативу менаџмента компаније.
чина јаловина на етажи 455 у Руд- имамо источни део према граду, а
Србија је у ванредној ситуацији
нику бакра Мајданпек, у складу јужни и западни према јавном
због опасности од поплава изазваних
са плановима у првој декади маја, путу који пролази испод, рад на
кишом која непрестано пада више од
почели су радови на Плумбарији, Плумбарији је веома сложен, па мак48 сати. Из поплављених домова евапрактично делу рудног тела Анде- симално бринемо о безбедности радкуисано је око хиљаду и по људи, под
зитски прст ближем граду. Због тога ника, механизације и јавног пута –
водом се налази више стотина објеката
су припреме и рад специфични и каже Драгиша Анђелковић, управник
на територији целе земље, а десетине
обављају се крајње опрезно. Радови Површинског копа.
места потпуно је одсечено од света, јер
-Морамо створити услове да на
на Плумбарији за највише два месеца
су бујице однеле путеве и мостове.
требало би да се спусте за пет до шест нижим нивоима откопавамо веће коГ.Т.В. етажа и омогуће усклађен рад на овом личине јаловине, како бисмо брже
могли да откопавамо 18 милиона
и радилишту Андезитски прст.

Храна и пиће за
Обреновчане

активног флотацијског јаловишта
од преливања, али опасност још није
прошла. Дежурамо све док се вода не
повуче – каже управница Флотације
Јелена Ђурић.
М. Милошевић

Почело отварање Плумбарије

тона руде. Тако стварамо и услове
за померање јавног пута, далековода и комплетне инфраструктуре од
значаја за град и за даљи рад рудника
- наглашава директор РБМ-а Бранислав
Томић.
С. В.

Мај
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Борд директора пројекта „нова топионица“
гарантује њен завршетак до краја године

Александар Антић, министар рударства и енергетике

Убрзани радови

РТБ. – Како превазићи све препреке
на путу ка завршетку реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне
киселине у Бору до краја ове године било је мото-питање и тема састанка
Борда директора пројекта „нова топионица“.
Након опште дебате о статусу
пројекта и разматрања актуелних питања,
челни људи СНЦ Лавалина, Оутотека и
Енергопројекта, уз надзор београдског
Грађевинског факултета, потврдили су да
ће механички завршетак реконструкције
топионице и изградње фабрике сумпорне
киселине у Бору бити 23. децембра ове
године и да ће радови на оба градилишта

због тога бити убрзани.
Радове ће, како је договорено, појачати и убрзати београдски
Енергопројект. Није искључен, штавише известан је, двосменски рад
на градилиштима, а самим тим и додатно ангажовање људства. СНЦ Лавалин и Оутотек потврдили су, с друге
стране, да ће Енергопројекту на време
достављати пројектну документацију и
остале подлоге неопходне за његов несметан рад. На крају, РТБ Бор обавезао
се да ће финансирање радова бити редовно и у складу са убрзаним темпом
извођења.
- Пре овог састанка ситуација

Нова топионица важна за државу
Видим да се заиста чине максимални
напори да се овај објекат, који је од стратешког значаја за Србију, заврши у складу
са предвиђеним роковима и динамиком.
Ова инвестиција је једна од кључних
за државу и све очи су упрте у њу. Чека
се почетак рада нове топионице јер она
треба значајно да допринесе привредном
расту Србије. Реализација овог пројекта,
проналажење стратешког партнера за „Железару”, решавање питања наше хемијске
индустрије, пре свега „Петрохемије”, „Азотаре” и „МСК”, кључни су елементи програма Владе да би се привредни раст
Србије у 2015-ој и 2016-ој подигао на ниво
да грађани Србије осете квалитетан помак на боље.

између уговорних страна била је
веома напета, па је право задовољство
што смо конструктивним разговорима, и то приликом нашег првог
сусрета, успели да превазиђемо све
препреке и да партерима дамо јасан
циљ. С нестрпљењем очекујем
следећи састанак да заједно проценимо повећање активности и остварени учинак – казао је генералном директору РТБ-а Благоју Спасковском

након састанка нови први човек канадског СНЦ Лавалина Етјен Кабане (заменио доскорашњег Вулкана Матлера).
Истоветан став имао је и челник Оутотека Ким Фагерлунд, који је рекао да
је циљ финске компаније да постројење
у Бору буде пуштено у рад што пре јер
кашњење у реализацији није добро ни за
једну уговорну страну. – Подржавамо
зато све мере за убрзање радова – истакао је Фагерлунд. Г. Тончев Василић

Синдикати РТБ-а Бор о приватизацији

Стратешки партнер – да,
приватизација – не
РТБ. – Представници репрезентативних синдиката у Рударско-топионичарском басену Бор, Самосталног, Рударског синдиката Србије и синдиката
Независност, јединствени су у оцени
да Комбинат бакра мора да остане у
трајном власништву Републике Србије.
Басенски синдикати ће се залагати да
по изласку из реструктурирања ниједан
радник не остане без посла.
-Прибојавали смо се изласка из
реструктурирања, али, с обзиром на
то да добро послујемо, боље је да се
процес реструктурирања заврши што
пре. Притом, залагаћемо се да нико не
остане без посла. Нове инвестиције су
гарант боље будућности компаније –
каже председник Рударског синдиката
Србије Љубиша Миљковић.
-Од 153 фирме у реструктурирању
РТБ Бор је у групи оних које ће уз
помоћ државе наставити да раде
и послују позитивно. Излазак из
реструктурирања биће у форми
радног стечаја. Залагаћемо се да нико
не остане без посла, али водићемо
рачуна да не оптерећујемо нову

компанију радницима који су стекли
један од услова за одлазак у пензију –
каже председник ЈСО Самосталног синдиката Србије Драган Алексић.
-Излазак из реструктурирања
је
неминовност.
Сам
процес
реструктурирања искористили смо
на најбољи могући начин: подигли
смо производњу, купили опрему и започели највећи еколошки пројекат на
Балкану (модернизација топионице
и изградња фабрике сумпорне киселине) и заслужено подигли зараде радницима јер раде у лошим еколошким
условима – каже Драган Јанкуцић,
председник Синдиката Независност
ТИР-а и регионални повереник Синдиката индустрије, енергетике и рударства
и УГС-а.
-У току је реконструкција топионице и изградња фабрике сумпорне
киселине. Овај највећи еколошки
пројекат на Балкану биће завршен
до краја године. Радници који сада
раде са старом технологијом треба
да се прилагоде новој. Сада у ТИР-у
нема ни вишка, али ни мањка рад-

ника. Нова технологија подразумева
мање радника, али нико неће остати
без посла. Вишак ћемо решавати прерасподелом у оквиру предузећа. За
исти принцип се залажемо и по изласку из реструктурирања – каже председник повереништва Рударског синдиката Србије у ТИР-у Дејан Антић.
Јединствен став представници репрезентативних синдиката у РТБ-у
имају и када је реч о најављеном сету
закона чије се усвајање ускоро очекује у
новој Народној скупштини Србије.
-РТБ Бор мора да остане у трајном
власништву Републике Србије. У рударство мора да се улаже и за то је потребан стратешки партнер који ће
прихватити услове Басена, а не обрнуто. Одлучни смо да бранимо интересе и Басена и Србије – каже Љубиша
Миљковић.
-Ми никада нисмо били за
приватизацију и то смо неколико пута
доказали. Десет година после блокаде
аутопута (23. јуна 2004. године) Басен
је повећао производњу, плате су и редовне и пристојне. Добро послујемо,

а да би било још боље, може доћи до
докапитализације, али РТБ мора
да остане у већинском власништву
државе – каже Драган Алексић.
-У зависности од заинтересованих страна, после изласка из
реструктурирања Синдикат Независност ће покушати да изабере најбољу
варијанту приватизације која подразумева: запошљавање нових радника, а не отпуштање, повећање
зарада уместо смањења, инвестиције
у нове технолошке програме уместо
затварања појединих погона, друштвено одговорну и еколошки мотивисану компанију која ће поштовати
законе и колективне уговоре – каже
Драган Јанкуцић.
-Синдикат рудара Србије залаже
се да Басен остане у већинском власништву Србије. О евентуалном стратешком партнеру и докапитализацији
одлучиваће Влада Србије и менаџмент
РТБ-а Бор – каже Дејан Антић.
М. Милошевић

Резултати металурга у првом четворомесечју ове године бољи него лане

Више и анода и катода
ТИР. – Топионица је у априлу примила 10.400 т влажног концентрата
бакра, са 3.067 т „црвеног” метала,
од чега највише -1.889 т из „Великог Кривеља” и „Церова”, 826 т из
РБМ-а и 305 т из Бора и шљаке. Произведено је 3.414 т анодног бакра. Прошломесечни рапорт из Топионице обе-

лежило је и високо временско и технолошко искоришћење агрегата (око 95
одсто), јер није било много застоја због
екологије. И Фабрика сумпорне киселине се може похвалити солидним билансом од 9.014 т монохидрата. Електролиза је дала 3.004 т катода.
- Производња анодног и катодног
бакра у прва четири месеца ове године
нешто је већа од остварене у истом периоду лане. Сигуран сам да ће се овај
тренд наставити. Последњих дана
априла у Топионици је примећено
да су квалитети концентрата бакра

из „Великог Кривеља” и Мајданпека
бољи, што ће се позитивно одразити
на нашу већу производњу. Почетком
маја на залихама смо имали око 4.000
т шарже, што је довољна количина и
гаранција за успешан рад, рачунајући
и свакодневни прилив концентрата
који ће да уследи – рекао је Владимир
Јаношевић, заменик директора ТИР-а
за производњу и развој.
Прерађивачки погони ТИР-а у
априлу су укњижили: Ливница бакра и
бакарних легура - 108 т месинга и 9,5
т производа ливнице фазонских одли-

вака, Фабрика бакарне жице - 395 т дипформинг- жице и 626 комада синтерметалуршких производа и Прерада метала
- 3,2 т различитих арматура (вентили,
кућишта водомера).
У прва четири месеца Топионица је
примила укупно 89.590 т влажног концентрата бакра, са 12.753 тоне метала.
Произведено је 15.101 т анода, 40.459 т
сумпорне киселине, 12.203 т катода, 379
т месинганих блокова, 52 т производа на
линији фазонских одливака, 1.772 т дипформинг и 26 тона динамо-жице, као и
13 т разних арматура.
Ј. Станојевић

Јун
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Несебична помоћ РТБ-а у санацији последица поплава у Србији

Маријана Радовановић, директорка Агенције за
приватизацију

РТБ прави приход
РТБ у протеклом периоду бележи добре
пословне резултате, ту се ради и гради, има
инвестиција, па у том смислу постоји и перспектива. Када погледамо цео портфолио Агенције
за приватизацију, „Бор” је увек доминантан. С
једне стране, решавање статуса РТБ-а Бор је
део наших међународних обавеза, а с друге сматрам да је ово стварно добар моменат за то јер
компанија има „супстанцу”.

РТБ. - Рударско-топионичарски
басен Бор био је у „првим борбеним редовима“ када се средином маја Србија
суочила са злехудом воденом пошасти.
Помоћ која је поплављенима стизала
била је, што је најважније, правовремена
и стручна. У најкритичније градове стизала је непрекидно у виду хране, пића,
хигијенских средстава, новца, пумпи,
рударске механизације, људства...
Помоћ у храни и пићу упућена је
одмах, 16. маја, најугроженијем месту
у Колубарском округу – Обреновцу.
На предлог менаџмента компаније, о
којем је генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски најпре разговарао са председником Управног одбора
компаније др Борисом Драговићем,
купљено је и тамо дистрибуирано,
само дан након проглашења ванредне
ситуације у земљи, 15.000 ланч-пакета,
50.000 боца воде, 1.000 ћебади, 14
чамаца и основна средства за хигијену
(сапуни и шампони). Вредност ове робе
је шест милиона динара и то је била
прва помоћ која је стигла у поплављени
Обреновац. Истог дана је, у договору са
Сектором Министарства унутрашњих
послова за ванредне ситуације, ради
помоћи око евакуације становништва у
Обреновац отишла и специјализована
чета од 50 борских рудара.

Такође, специјализована интервентна јединица Флотације „Велики
Кривељ“
Рударско-топионичарског
басена Бор прискочила је у помоћ да се у
руднику „Столице“ код Крупња што пре
санира потенцијално велика еколошка
штета због изливања отровне јаловине
антимона преко обрадивог земљишта у
приобаљу реке Корените. Седмочлана
борска екипа, са машинама РТБ-а које
су радиле на рашчишћавању и уређењу
терена, остала је у Крупњу две недеље
јер су поплаве покренуле клизишта, па
је постојала претња да због нестабилности тла не попусти и друга јаловишна
брана. Постављањем новог цевовода, јер
је стари покидало клизиште, искусни
борски флотери привремено су спречили отицање житке сиве масе у реку.

Пумпе за Обреновац и
„Колубару“
У консултацији са Штабом за ванредне ситуације, Рударско-топионичарски басен Бор је, такође, купио и у
потопљени Обреновац послао (20. маја)
и 100 пумпи са комплетном пратећом
опремом за испумпавање воде са мање
приступачних места. Пумпе малог капацитета које црпу 10 литара у секунди,
вредне 1,6 милиона динара, уручене су
обреновачкој ватрогасно-спасилачкој

Где је тешко – „Бор“

јединици.
Пут Обреновца, прецизније у Рударски басен „Колубара“ и његов
потопљени угљенокоп „Тамнава – Западно поље“ отишло је и седам пумпи
великог капацитета које испумпавају
400 и 500 литара у секунди. РТБ, односно Рудник бакра Мајданпек, позајмио
је „Колубари“ ове пумпе ради бржег
исушивања тамошњег „језера“ у којем
је, према речима стручњака, око 240
милиона кубика воде! Пумпе ће тамо
остати докле год буде било потребно јер
их „Мајданпек“ више не употребљава.

„Шихта“ од рудара Бора и
Мајданпека
Рудари, металурзи, флотери, минери,
палиоци и остали - укупно 5.200 радника
РТБ-а Бор - одрекло се и једне дневнице
па је, на предлог менаџмента компаније,
а у сарадњи са репрезентативним синдикатима, договорено да једна априлска
„шихта“ буде издвојена као солидарна
новчана помоћ за санацију последица
поплава у Србији. Пословодство Матичног и зависних предузећа из састава
РТБ Бор Групе издвојило је, приде, додатна новчана средства у износу од пет
до 50.000 динара у те сврхе, па је на

наменски рачун Владе Србије по том
основу укупно уплаћено 8,9 милиона
динара. Синдикати који делују у борској
компанији такође су се додатно организовали и, у складу са могућностима,
новчано помогли подручја угрожена поплавама.
Механизација којом располаже РТБ
Бор, као и људство, све време је било у
приправности да одмах пружи помоћ
према плану и потребама Штаба за ванредне ситуације. Тако су, за изградњу
насипа у селу Радујевац код Неготина
коришћена седам камиона и три утоваривача, а у санацији бране флотацијског
јаловишта рудника „Столице“ код
Крупња три рударске машине (багер и
два утоваривача). И село Радујевац и
општину Крупањ посетио је и понудио
помоћ генерални директор РТБ-а Бор.
На крају, апел комбината бакра у
медијима осталим друштвено одговорним компанијама у Србији да, колико
је то у њиховој моћи, помогну Србији
да што пре санира последице поплава,
резултирао је и тиме да се пословни
пријатељ РТБ-а из Словеније укључи
у акцију и донира шлепер воде и два
комбија хране и ћебади.
Г. Тончев Василић

Рудари спасавали Обреновчане

Бор се добро показао
Саша Перишић

Петар Пожега

РТБ. – Пословична рударска солидарност није затајила ни током недавних великих поплава широм Србије. Рударско-топионичарски басен Бор је помогао не само чамцима, пумпама, шлеперима воде, хиљадама оброка, ћебади,
средствима за хигијену, по једном дневницом 5.200 запослених, донацијама
синдиката и појединаца, грађевинским
машинама, већ и снажном рударском
руком. Његова чета за спасавање нашла
се у ноћи између 16. и 17. маја међу
првима на обреновачким насипима и помагала нашим и руским специјалцима да
извлаче немоћне, жене и децу из домова
од којих су многи били до крова у води.
Саша Перишић је координирао
помоћ Басена потопљеном становништву Србије и добро се сећа тог туробног шеснаестог мајског јутра када
је постало јасно да ће нека подручја у
приобаљу Саве и западној Србији имати
велике проблеме. На колегијуму директора РТБ-а одлучено је да се помоћ фокусира на најугроженији Обреновац,
град по много чему сличан Бору. Већ
тога преподнева набављено је све са
списка хитних потреба Обреновца и
прва роба која је ушла у сабирни магацин у Београду била је роба РТБ-а Бор.

- Када је прихваћена и наша помоћ
у људству, одмах сам проследио позив
у Бор – каже Перишић. – Педесет три
рудара се брзо спремило и на обреновачким бедемима се нашло у касним
вечерњим сатима. Дочекао нас је
мрак, киша, магла, уплашени људи...
У кругу од 20-ак километара, сем
домаћих, били су само припадници
војске, специјалне полиције, руски
специјалци и ми. Уз војне, одлично су
се показали и наши чамци са дуплим
дном, вентилима за испуштање воде
и 11 комора које омогућавају да и
у случају бушења чамац остане у
спасилачкој мисији. Без наше ћебади,
било би страшно за ту дечицу и болеснике јер смо, носећи их, и кроз ћебад
осећали како цвокоћу од хладноће…
Бор се добро показао – с поносом каже
Перишић. – Зато, поред већ познатих,
за свој највећи ресурс с правом сматрамо и способност да осетимо и разумемо муку, проблем других и да брзо

реагујемо. А, због обилних киша РТБ
је, и пре увођења ванредне ситуације
у земљи, већ имао ванредно стање
на својим коповима. Трпео је штете,
производња је пала, али нашли смо
начина и снаге да помогнемо.
Наглашавајући да у Обреновцу нису
били само чланови чете за спасавање,
њен старешина Петар Пожега рече
нам да је уверен да би из Бора пошао не
један, већ десет аутобуса добровољаца
да је било такве потребе. – Ми
радимо у тешким условима и лако
препознајемо ситуацију у којој треба
да помогнемо. Ова екипа од педесет
тројице басенских радника окупила
се за само сат времена и кренула у
непознато – каже Пожега. - Успут смо
слушали радио и нагађали шта ће нам
бити поверено, јер чети се обично даје
најтеже. На улазу у Београд преузела
нас је полицијска патрола и одвела на
периферију Обреновца, крај Колубарског моста, где смо са специјалцима
провели осам најкритичнијих сати
помажући у евакуисању…
Срђан Марковић је седму годину
члан чете за спасавање, али се, као и
остали из ње, први пут срео са толико
воде: – Била је до кровова, понегде сте
могли из чамца да дохватите врх бандере... На све стране уплашени људи
који неког траже... Како који чамац
стигне ми прихватимо децу и старе.

Срђан Марковић

Милић Ђуришић

Преводимо их, или преносимо, од
бедема преко моста. Пошто смо били у
нашим рударским оделима и кабаницама једно дете је питало колегу који
га је носио: „Чико, јесте ли ви ватрогасци?“ Он му је одговорио: „Не, ми
смо рудари“. На то је клинац казао:
„Свима ћу да испричам да ме је спасио
рудар!“
Милић Ђуришић, звани Миша,
инструктор у чети за спасавање, нам
рече да је чета, иначе најмодерније
опремљена за деловање у рударским
несрећама, први пут спасавала људе
и имовину од воде. - Дочекао нас је
дечји плач, кукњава жена, али сам
се одушевио полицијом и војском. То
су момци који немају страха, који су
мокри до појаса уносили и износили
људе из чамаца. Једном, који готово
није осећао промрзле ноге јер је читав
дан био у води - поклонио сам чизме.
Никад нећу заборавити плач детета
које није хтело да се одвоји од мајке да
бисмо га што пре евакуисали са баком,
а мајка и отац сачекали следећи
чамац. Досад сам веровао да је ватра
најопаснија, више не!
Љ. Алексић

Јун
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Педесетак чланова Инжењерске коморе Србије посетило „нову топионицу”

Немања Стевановић, председник Управног одбора РТБ-а

Највећи инвестициони
објекат у земљи

РТБ.
–
Педесетак
чланова
Инжењерске коморе Србије (Регионални
центар Ниш) посетило је 30. маја градилиште нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Циљ је био, како је рекао
Драган Живковић, заменик председника
Извршног одбора ИКС извођача радова,
упознавање инжењера свих струка са капиталним инвестицијама у области тешке
индустрије, односно изградње сложених
технолошко-техничких система у Рударско-топионичарском басену Бор.
Потом је уследила презентација

„нове топионице” којом су домаћини
употпунили слику овог највећег еколошког пројекта на Балкану и у Европи.
Госте је поздравио Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор,
који их је упознао са развојем, али и
актуелним стањем и пословним резултатима компаније. Представљајући
пројекат, његов директор Драган
Маринковић истакао је кључне аспекте
– прераду 400.000 т концентрата бакра и
производњу 80.000 т „црвеног” метала
годишње, технолошко искоришћење од

Капитални пројекат за Бор и Србију
Ово је капитални пројекат и за Бор, и
за ову регију, и за Републику. Као саветник
премијера Александра Вучића и као председник УО хоћу да поручим Боранима да је хитан
завршетак 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
економска ситуација у земљи и у овом граду.
Делићемо вашу судбину, зато смо и укинули све
бенефиције и надокнаде за чланове УО, а сваки
радник може да буде слободан да ми се лично
обрати са ма којим проблемом.

98,5%, фиксацију сумпора од најмање
98%, мање трошкове пословања. – Канадски СНЦ Лавалин је главни
извођач радова, али је у пројекту ангажовано 20-30 домаћих фирми, јер
је потребно произвести и уградити
6.500-7.000 т челичне конструкције,
десетак хиљада кубика ископа и
уградње бетона, 450 контејнера машинске и електроопреме из иностранства, 11 км бакарних цеви. Због тога је
учешће домаће грађевинске, машинске и електрооперативе велико.

Бобан Тодоровић, директор ТИР-а,
говорећи о технолошком процесу, посебно је нагласио поштовање домаћих и
светских еколошких стандарда. – Када
смо 2009. дали подлогу за физибилити
студију, по тадашњим законима Републике Србије, ЕУ и САД, највећа
дозвољена емисија била је 500 мг/
м3. Закони су се променили и она је
смањена на 350 мг/м3, збога чега смо
морали да дамо додатни новац за нове
катализаторе како бисмо то испоштовали.
Ј. Станојевић

У „Кривељу“ и мај са планираним количинама бакра

Избегли плављење, неке штете нису могли

КОП КРИВЕЉ. – Велике кише су
стале, али су кривељским рударима оставиле бројне проблеме да их отклањају
наредних месеци. Иако су радили у условима какве не памте, захваљујући нешто
бољем садржају метала успели су да –
како сазнајемо од управника Милана
Делића - испоруче флотацији 2.253 тоне
бакра у руди, уместо планиране 2.043
тоне. За мало (односно за четири процента) измакло им је остварење и планираних количина руде (дали су 860.000
тона, а било је планирано 900.000), али
се тежина ситуације највише испољила
у билансу јаловине. Било је предвиђено
да се уклони 2,31 милион тона, а стигло
се до 890.000, тако да је у мају дато 1,75
милиона тона укупних ископина од планираних 3,21.
Сумирајући петомесечни домет
производње на копу са кога стиже
највише бакра Рударско-топионичарског
басена Бор, Делић нам рече да је план
премашен и на руди и на металу у њој: Уместо планираних 4,26 милиона тона
руде дали смо 4,287 милиона тона каже он. – У руди је требало да буду
10.123 тоне бакра, а дали смо 10.990
тона! Нажалост, план на јаловини
није испуњен ни једног месеца од почетка године, па тиме ни петомесечни,
делом због броја расположивих ками-

она, а делом и због ових незапамћених
падавина. Ипак, приоритет нам је да
откопамо планиране количине руде
како бисмо обезбедили средства за
инвестиције, покривање трошкова...
Овог месеца смо пред задатком да
дамо 826.590 тона руде са 1.787 тона
бакра, али и уклонимо 2,215 милиона
тона јаловине. Настојаћемо да расположивом механизацијом, људством, у
околностима које су нас снашле, надокнадимо и индиректне штете које
су нас задесиле, можда не као друге у
Србији, али које нису мале.
Управник копа подсећа да је пљусак у
ноћи између трећег и четвртог маја, када
дно копа умало није било потопљено,
био велика опомена рударима. Они
су усред те ноћи успели да склоне
багер и бушилицу, изместе електромрежу, помере пумпе и за длаку избегну
хаварије. Багер и бушилицу су тако сачували, али заустављени су радови у
усеку на дну копа, испод водосабирника,
где се вади богатија руда. После два-три
мирна дана, уследила је критична седмица од 12. до 19. маја која је погодила
целу земљу, па и рударе “Кривеља”, али
су је они „препливали“ за нијансу боље
од осталих јер су оним пљуском „упозорени“ да се тако нешто спрема.
-Дочекали смо нове, велике пада-

вине релативно спремно и безбедно –
каже Делић. – Нисмо имали оштећења
опреме, али трпела је производња,
највише на дну копа, а и на осталим
радилиштима убрзо нису постојали
нормални услови. Минирана стенска
маса била је толико расквашена да се
претварала у пулпу, стварала је клизишта, путеви су постали тешки, неки
непроходни, надземна електромрежа у
многим деловима је затрпана муљем,
грмљавине су изазивале кварове
трафо-станица, па су се застоји умножавали. Постојала је велика опасност од клизишта, обрушавања масе,

уништавања опреме и повреда људи,
па смо увели даноноћна дежурства
надзорно-техничког особља у време
падавина и ванредног стања. Особље
је процењивало, тражило меру између
безбедног рада и остварења производних планова. Дакле, мај је био тежак
месец и зато бих одао велико признање
људима који нису питали колико и
када треба да се ради. Јесте да смо
подбацили на јаловини, али надамо
се лепшем времену овог месеца како
бисмо бољом организацијом и уз мало
више среће стигли до бољих резултата.
Љ. Алексић

Мајска производња РБМ-а у ванредним околностима

Сачували и опрему и људе
РБМ. - Производња Рудника бакра
Мајданпек у првој половини маја била
је у оквирима плана, а за читав месец,
са коповским учинком од 73 одсто и око
90 одсто на металу, неупућенима не открива колико је труда, залагања и додатног ангажовања требало уложити у
сваком сегменту производног процеса
да би се у условима ванредне ситуације
дошло до солидног резултата. Мајским
учинком од 725 тона бакра у концентрату у РБМ-у су задовољни јер се у

први мах мислило да ће подбачај бити и
до 40 процената, а сведен је на десетак.
-До 13. маја производња је била
задовољавајућа, а потом су уследиле
ванредне околности због обилних падавина, па је дошло и до једнодневног
прекида у раду Флотације због
огромне количине воде и појаве клизишта на радилишту Северни ревир
– подсетио је на оно што се у РБМ-у
догађало у време ванредне ситуације
директор Бранислав Томић. – Исти-

чем да смо великим залагањем свих
запослених на линији бакра успели
да добијемо тешку битку са временским неприликама и стабилизујемо
производњу (не рачунајући проблем
на брани Шашки поток). Захваљујући
даноноћном ангажовању успели смо
оно што је у оваквим приликама
најважније: сачували смо и људе и
опрему.

У време поплаве све расположиве
пумпе биле су ангажоване максимално
и рационално, помоћна механизација
је стварала заштитне бедеме, ојачавала
насипе, правила канале за одвод површинских вода како не би продрле у
постројења и тешко оштетиле опрему и
механизацију. Адекватну реакцију тражила је и појава клизишта на Северном
ревиру.
С. Вукашиновић

Јул
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Мајкл Кирби, амбасадор САД у Србији

Велике компаније би да инвестирају у рударство
Један од повода моје посете Бору је разговор
са локалним званичницима и представницима
америчке компаније „Фрипорт Мекморан”.
Она се у Бору око 13 година бави испитивањем
могућности отварања још једног рудника бакра.
Добро рударство доноси добру зараду Србији, а
сви знамо да су финансијска питања са којима
се суочава овдашња влада врло озбиљна. Имамо,
дакле, ту могућност, али и још једну мултинационалну компанију - „Рио Тинто” – која је заинтересована да овде улаже у рударство. Знам
да се врло напорно ради на Закону о рударству који ће, с једне стране,
омогућити Србији сигурност у убирању пореза од рударења, а с друге
стране, великим компанијама да инвестирају у Србији.

РБМ. – Честитајући 53. годишњицу
рада Рудника бакра Мајданпек, директор Бранислав Томић је запосленима
пожелео добро здравље, срећу и успех
у свим областима живота, као и успешан рад предузећа које доживљавају и
заједнички граде као другу кућу:
-Дан када је пре 53 године започео рад обновљени Рудник бакра
Мајданпек, почео нам је лепом

Јунска производња највећа у
последњих 15 година
РБМ. – Захваљујући максималном
ангажовању у производњи, запослени
у Руднику бакра Мајданпек у јуну су
произвели 1.055 тона бакра у концентрату и двоструко више злата од плана,
што је највећа месечна производња
у последњих 15 година. Уједно,
захваљујући контроли и обуздавању
трошкова, остварили су и значајне
уштеде
-Радило се на познатом радилишту
“Југ ТС2” Централног рудног тела
на Северном ревиру и нешто мање
на Бланшарду, где је била ангажована сва расположива транспортна
механизација. У отежаним условима,
требало је уклањати блато, које се
због обилних падавина сливало са
виших етажа, и ослобађати руду изузетног квалитета са веома добрим
садржајем. То се позитивно одразило
на производњу која је коначно према-

вешћу да је из Флотације “изашла” 41
тона бакра у концентрату што је, вероватно, највећа дневна производња
у последњој деценији. То је још један
добар знак и показатељ да је РБМ на
добром путу, да овде има будућности
и перспективе, посебно ако упоредимо
прошлу годину и ову, јер су резултати
изузетно добри и на бакру и на племенитим металима. Од марта прошле

Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек, поводом 53
године рада Рудника

Рекордна производња
честитка за празник

године и откоп руде стално расте. Од
јануара до маја ове године откопано
је и прерађено 1,92 милиона тона руде.
Остварено је повећање у производњи
бакра 64 процента, сребра 88 одсто
и злата чак 137 процената. Све то
урађено је захваљујући великом
ангажовању свих запослених у Руднику бакра Мајданпек и то је добар
знак да ће овде бити све боље и боље.
-Радимо
на
Андензитском
прсту који је део Јужног ревира и

представља будућност рударења у
Мајданпеку. Руду сада дајемо са Северног ревира где имамо сигурну
производњу док Јужни ревир не “отворимо” онако како треба. То, опет,
зависи од завршетка Транспортног система 1, који је наша “жила куцавица”
и без које тешко можемо да остваримо
планиране задатке. Јер, треба скинути 60 милиона тона јаловине са источног дела Јужног ревира и пребацити до одлагалишта Ујевац. Радови
се обављају изузетно добро, па већ
сутра очекујемо пуштање појединих
транспортера у рад, док ће Транспортни систем бити пуштен у року који
је предвиђен, а можда и који дан пре.
Истовремено, опрема пристиже за
флотацију, па се надам да и тај велики
посао завршимо до краја године, а
онда још повећамо капацитете у преради – закључио је директор Рудника
бакра Мајданпек Бранислав Томић.
С. Вукашиновић

Коначно више од хиљаду тона бакра
шила границу од хиљаду тона бакра у
концентрату, а и злата је било дупло
више у односу на план. Нажалост,
није било могућности да тако добре
резултате остваримо и на уклањању
јаловине. РБМ има 16 возила од којих
би 15 могло да буде у раду када би било
довољно резервних делова. Они су поручени и требало је да стигну још у
прошлом месецу. То је озбиљан проблем, јер је и за рад транспортног система пуним капацитетом потребан
много већи број возила - каже директор РБМ-а Бранислав Томић.
Активирање Транспортног система
је од изузетног значаја за економију
предузећа. Јаловина се до сада одвозила неколико километара тешким возилима, што је подразумевало њихово
раубовање и веће издатке за реверевне
делове и гориво. Радом транспортног
система ти трошкови ће се смањити за

око две трећине.
-У Флотацији смо, без обзира на изузетно стару опрему, показали оперативну спремност на високом нивоу наглашава Јелена Ђурић, управница
овог погона, а директор Бранислав
Томић закључује: - Јунски учинак је
пратила добра стратегија. У преради
руде рекордна производња је остварена а да је рачун за утрошену елек-

тричну енергију за 10 милиона мањи
него претходног месеца. То јасно
говори о правилном вођењу трошкова
и процеса производње.
У Руднику бакра Мајданпек чак
ни овако добрим резултатима нису
задовољни, па ће покушати да наредних
месеци раде још боље.
С. Вукашиновић

Пробом транспортера завршена санација
транспортног система у РБМ-у

Прорадила „жила
куцавица“ рудника

Геолози РТБ-а у новим рудним зонама

Нова сазнања о Јами
и Малом Кривељу

У рудном телу “Т3” досад утврђени „претпостављени минерални
ресурси“ од 1,3 милиона тона руде са 0,8 одсто бакра, 0,3 грама злата и 1,3 грама сребра по тони. Догодине ће се потпуно истражити и
рудно тело “Д” са 1,6 милиона тона руде сличног садржаја. Додатним истраживањима околине “Борске реке” утврђене четири зоне у
којима се могу очекивати нова рудна тела. Подручје Малог Кривеља
интересантно и по садржају и по квалитету руде

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
26. јуна обављена је прва проба транспортера на Транспортном систему 1, “жили
куцавици” Рудника бакра Мајданпек и
пројекту чијом реализацијом треба да
се вишеструко убрза раскривање рудних
лежишта, што је један од најважнијих
задатака. Након 13,5 година, колико није
радио због паљевине, прво пуштање у
рад транспортера 2504, који представља
најосетљивији и најважнији део транспортног система, показало је да је посао
добро обављен и да “на празно”, без
оптерећења, савршено функционише.
Реч је о делу система који би у перспективи требало да преноси 6.000 тона
јаловине на сат, што ће мајданпечким
рударима убрзати и учинити јефтинијим
пут до рудних лежишта Јужног ревира.
Саме дробилице нису ремонтоване зато што није било потребно.

После оспособљавања овог транспортера наредних дана ће бити обављено
тестирање осталих компоненти система,
транспортних трака, додавача, одлагача са транспортном траком 2507 који
је са старом опремом у коју није много
улагано. Тек провером тих компоненти
транспортног система биће познато
шта још можда треба дорадити на тим
старијим деловима, али се верује да ће
рокови бити испоштовани и да ће транспортни систем већ од јула радити пуним
капацитетом.
Коначан финансијски извештај ће
тек показати колико је ова санација коштала, али је већ сада познато да су радом
у сопственој режији запослени у РБМ-у,
уз велику помоћ екипа из РББ-а, уштедели стотине хиљада евра.
С. В.

Јул
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Управни одбор РТБ-а заседао у Бору и одлучио:
Александар Вучић, председник Владе Србије

Финансирање
нове топионице
је приоритет

Држава ће помоћи да живите добро
Држава ће обезбедити 30 милиона евра за
довршетак нове топионице, али нико не може
и не сме да се игра новцем пореских обвезника Србије. Зато вас молим да ви, једнако
као и ми, вршите притисак на своје руководство да новац буде потрошен на најбољи
начин. Онако како сте то увек радили
поштујте и волите свој РТБ, своју државу и
цените то што ће држава знати, моћи, хтети
и на крају помоћи да овде живите добро, да
ваша деца имају будућност. Контролисаћемо
да и све друго буде трошено домаћински, како
бисмо од рудника, од целог РТБ-а, направили
нешто најбоље и највеће што Србија има. И
данас је један од најбољих, али са бакром, златом и сребром које
имамо у резервама можемо да обезбедимо бар још две генерације у
овом делу Србије.

РТБ. - На првој седници Управног одбора РТБ-а Бор, након оставке др Бориса
Драговића на место председника овог тела, подржан је предлог менаџмента да се
сва средства из текућег пословања, која су планом била предвиђена за инвестиције
у рударство, усмере ка пројекту „нова топионица“. Дата је и сагласност да РТБ, у
складу са светском праксом, од референтних светских кућа тражи потврду сопствених рудних резерви.
Г. Т. В.

Нова топионица

Уклоњене препреке
Генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор
Благоје Спасковски најавио је, у
разговору са министром одбране
Братиславом Гашићем, да ће хладне пробе у новој топионици почети од 23. децембра до краја године и да очекује да њена изградња,
са свим пратећим објектима, неће
коштати више од 250 милиона
евра:
-На овом пројекту било је много неочекиваних препрека које су
уклоњене и према пројекту активности у летњим месецима на
градилишту ће бити више од 500 радника. Више од 95 процената
опреме је стигло и највећи део је већ монтиран. Према договору
са извођачима радова, на местима где је то могуће, биће уведена
друга и трећа смена. До септембра се очекују највећи учинци на
градилишту и за крај године остају само фина подешавања целог
система – рекао је Благоје Спасковски.

На „крову“ РТБ-а Бор

Изнад нове топионице,
изнад града
РТБ. – Субота преподне. Сунчано
и веома топло. Јулско сунце нам, ипак,
није спржило жељу да се у корпи крана
провозамо изнад нове топионице и фабрике сумпорне киселине, изнад града.
Да из птичје перспективе осмотримо и
забележимо шта се на градилиштима
дешава. Да, на крају крајева, уживамо у
погледу и осећају да смо 54 метра изнад
Бора. Адреналин ради, а додатно га
појачавају људи задужени за безбедност

и заштиту на раду у име РТБ-а Бор и канадског СНЦ Лавалина. Нижу се њихова
питања, дају нам инструкције и бивамо
подвргнути некој врсти психолошког
тестирања. Мора тако, објашњавају Бранислав Живановић и Јован Животић,
српски закон налаже и лекарски преглед за рад на висини. Не вреди наша
шала и „часна реч“ да горе ништа, осим
фотографисања, нећемо радити.
Са топионичким димњацима смо

„очи у очи“. Погледом „хватамо“ цео
град. Као да смо се на прсте пропели
„газећи“ по челичним конструкцијама
нове топионице. Лево од нас, важна
се прави нова фабрика сумпорне киселине. Испод, баш испод, челични врхови
конструкције нове топионице као да ће
нас сваког тренутка заголицати по табанима. Јединствен осећај који не може да
пољуља ни ветар који њише корпу. Неколико фотографија, видео-клипова, па
опет уживање у погледу. Ваздух је чист,
аларм то прећутно потврђује.
-Рекли сте да ћете се задржати
пола сата, време је истекло, морамо

доле – каже наш домаћин Зоран Кобац
и „моторолом“ обавештава Радоја да
је „посао“ завршен и да може да почне
да нас спушта. Негде на око 40 метара
изнад земље оглашава се аларм. Дисплеј
показује два пи-пи-ем-а. Кобац каже
да се та, а ни већа концентрација SO2
не осећа на великој висини јер дим
пада надоле. Маску нисмо ставили,
не смета нам добро познати укус сумпора. Стварно не смета. Али, нећемо
ни жалити за њим када монументална
грађевина коју смо осмотрили с неба
буде завршена. До краја ове године.
Горица Тончев Василић

„Колектив“ стигао до далеког Сибира

„Братски поздрав“
БОР. – Захваљујући „Причи Колектива“
коју је врло емотивно за лист „испричао“
наш суграђанин Драган Соколов, иначе
запослен у Архитектонско-грађевинско
пројектном институту у Сургуту (Западни
Сибир, Русија), басенске новине доспеле су
и у овај далеки и мистични крај. И добиле
одмах искрене „фанове“, како нам је у
електронској преписци казао Соколов.
Редакција листа намерно је нову рубрику у „Колективу“ почела причом о
фудбалу јер је у јеку свих белосветских
дешавања у то доба био Мундијал 2014.
у Бразилу. „Бодови остају овде“ била је
права тема у правом тренутку. Наравно,
Редакција је Соколову у далеки Сибир по-

слала и штампано издање листа јер,
ипак, ништа - ниједан сајт, ниједна
друштвена мрежа - не може заменити шуштање папира под прстима и
пријатан мирис штампе. Сам Соколов
тако каже и са усхићењем препричава
утиске својих колега о „Колективу“.
Наш суграђанин и сарадник
Драган Соколов фотографисао је своје
колеге са Архитектонско-грађевиснко
пројектног института у Сургуту како
у тренуцима паузе листају „Колектив“
и, уз ове коментаре, послао и неколико
фотографија.
Г. Т. В.

Миша Епанешников, Влад Вихорев и Алексеј Павленко листају „Колектив”
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У РТБ-у Бор обележен Дан компаније и Дан рудара Србије

Милан Антонијевић, декан Техничког факултета у
Бору

Бор ће бити диван град за
живот
Радујем се почетку рада нове топионице. Очекујем да еколошки проблеми нестану из Бора, да Бор финансијски ојача,
а такође и Република Србија. Цена бакра
јесте мало већа и то ће омогућити да
зарађујемо више него до сада. За грађане
Бора биће фантастично, јер ако нема сумпор-диоксида и прашине, ово ће бити диван
град за живот.

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 киселине – највећег градилишта у Србији
и највећег еколошког пројекта на Балкану. Обележавање је почело традиционалном рударском будилицом да би,
после посете градилиштима нове топионице 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 ватрометом. За раднике на градилиштима нове
топионице и фабрике сумпорне киселине 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, представника амбасаде Сједињених Америчких
Држава, министарства спољних послова
Србије, пословних партнера и пријатеља
Басена и представника друштвено-политичког живота – генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски
пренео је поздраве и честитку председника 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 поделимо радост због тога што се највећи

Убрзана изградња највећег еколошког пројекта

На новој топионици
ради се у три смене

РТБ. – На градилишту нове топоионице и фабрике сумпорне киселине
радови се све више убрзавају: више
од 500 радника, стручњака и надзорног особља ради у три смене, а генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски

на градилишту је сваког
јутра у 5,30 сати да би контролисао динамику радова.
Да ће највећи еколошки пројекат “нова топионица и фабрика сумпорне киселине“ бити
завршен до 23. децембра, потврђено је и на
данашњем (27. јула) великом састанку
инвеститора, пројектаната, извођача и
подизвођача радова и надзорног органа.
На састанку је договорено да радови
буду убрзани и зато се на градилишту
већ ради у три смене.
М. Милошевић

Невреме угрозило производњу у свим погонима РББ-а

Смањена производња биће надокнађена

РББ. – Велико невреме које је захватило и површинске копове „Велики
Кривељ“ и „Церово“ утицало је на
смањење производње, па ће се штета

због мање бакра неминовно одразити
на укупно пословање РББ-а. Рудари
су били спремни и на време су реаговали, поготово у ноћи између 31. јула
и 1. августа када је било најкритичније.
Велика количина воде сливала се са
обода копова, па су пумпе на дну непрекидно радиле. И поред тога, најниже
етаже биле су потопљене, али рудари
су успели опрему и механизацију да
извуку на сигурно.
Рударе на коповима и флотере чека
санација настале штете и, пре свега,
повећање производње како би остварили месечни план.
М. Милошевић

У знаку изградње
највећег еколошког
пројекта на Балкану

еколошки пројекат на Балкану приводи крају. Ово је једина топионица
у свету која се у овом тренутку гради.
Ускоро ће почети изградња и топионица у Аустралији и Индонезији,
али ова у Бору прва ће бити завршена. Очекујем да већ следеће године
топимо концентрат у њој и да имамо
потпуно чист ваздух какав је био 1903.
године када је рудник отворен – поздравио је високе званичнике и госте
Благоје Спасковски.
Пре него што је најзаслужнијима
уручио традиционалне рударске награде „Инжењер Шистек“, генерални
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.
Прослава Дана рудара Србије и Дана
РТБ-а Бор завршена је концертом групе
„Партибрејкерси“ у амфитеатру Дома
културе у Бору и традиционалним спектакуларним ватрометом.
М. Милошевић

Рудари Јаме спојили нископом најдубље хоризонте

„Отворили” 70 милиона тона руде

ЈАМА. – Како су и обећали почетком априла ове године, рудари борске
Јаме су баш за своју славу Светог
Прокопија завршили ходник укупне
дужине 800 метара којим су спојили
17. са најнижим, 19. хоризонтом (на
преко 700 метара дубине). Према
речима Љубише Миљковића, главног пословође Јаме, овим подухватом
отворили су пут најпре до 70 милиона
тона руде у “капи” великог рудног тела
“Борска река”, а да би се дошло до преосталих количина од укупних 230 милиона тона потребан је још један нископ
од километар и по испод 19. хоризонта.

Главни пословођа Јаме нагласио је
новинарима да су борски рудари још
једном доказали да сами себи кроје
будућност: - Сами смо пројектовали
и израдили нископ, односно ускоп,
спојили 17. са 19. хоризонтом и створили услове за експлоатацију у наредних 10 до 15 година.“Отворили”
смо 40 милиона тона руде са средњим
садржајем од 0,6 одсто бакра у њој и
30 милиона тона руде са 0,7 одсто
овог метала. Математика би рекла
да је то 180.000 тона бакра! За нас
то значи да не треба да бринемо о
будућности.
Љ. Алексић

У Руднику бакра Мајданпек невреме зауставило производњу

Сачували опрему и људе
РБМ. – Незапамћено невреме прекинуло је
производњу у Руднику бакра Мајданпек првог дана
августа. Падавине су за само 24 сата подигле ниво
реке Пек колико мајске за три дана. Бујице са коповских страна слиле су се на радилишта, а најнижу
етажу на Северном ревиру преплавиле су огромне
количине воде. Међутим, захваљујући благовременој
интервенцији, и људство и механизација евакуисани
су на безбедно, па се сада санирају последице како
би се производња што пре нормализовала. Осим
тога, на простору испред Ватрогасног дома, у кругу
РБМ-а, појавило се клизиште, па су мајданпечки ватрогасци остали без свог простора.
С. В.
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Премијер Вучић: РТБ остаје у власништву државе

Са новом топионицом до
профита и партнера

РТБ. – Дошао сам да разговарамо
о будућности РТБ-а Бор, о будућности
и положају радника и шта нам је
заједнички чинити да бисте могли да
живите нормално, да имате шансу за
бољи живот и будућност своје деце.
Разговарали смо са руководством
РТБ-а о бројним проблемима и
примедбама које имамо као држава.
Пред собом имамо могућност да или
кажемо да држава продаје нешто
најбоље што има или да озбиљније
преузме контролу и заједно са вама
уложи додатни новац у завршетак
топионице. РТБ је тражио од државе
30 милиона евра до краја ове године
да би се топионица завршила и
репарирала нека стара постројења
која би нам послужила пре нових
улагања стратешких инвеститора.
Држава ће дати тај новац, али и РТБ
мора да издвоји својих додатних 30 до
40 милиона евра. После тога морамо
да вратимо назад новац и Бору и
Србији, не може још једанпут да се
догоди да је нешто отишло у бунар.
Очекујем да у наредне две недеље
завршимо коначни план за Басен
Бор и све то реализујемо пре краја
ове године, како би се већ у другој
половини 2015. видели много бољи
резултати.
Ово је срж једночасовног разговора
председника Владе Републике Србије
Александра Вучићаса раднцима РТБ-а
Бор 17. јула. Заједно са генералним директором РТБ-а Бор Благојем Спасковским обратио им се у препуној хали
старе борске топионице. Објашњавајући
да у државној каси нема пара зато што
су од 2007. до 2009. године, када је требало да се штеди и хвата у коштац са
кризом, када је требало да се дође међу
раднике и каже да су тешке године пред
нама, неки пред изборе, а и после њих,

повећавали плате и пензије без економске логике.
-Данас, ако улажемо тај новац, а
даћемо га и с одређеним грејс-перидом,
морамо држави да га вратимо јер
морамо целу да је оздравимо. Зато је
договор да тражимо мањинског стратешког партнера за РТБ, да пробамо
да пронађемо оне који су заинтересовани, не да узму све оно што Србији
припада, већ да сарађују, да Србија
увек има већински пакет акција у
РТБ Бору, да улажу у руднике, да овај
град има будућност и да можете да
зарађујете и више него данас.
-Морамо
да
направимо
флексибилније тржиште рада, морамо

да наградимо најбоље раднике дупло
више него оне који не раде. За то су
потребна улагања, али и поштовање
за уложени новац. Зато вас молим
да када буде стигла подршка државе
завршимо оно што је наш посао на

Владимир Миловановић, директор београдског
Енергопројекта

Градити нову топионицу
враћање дуга Србији
У име Енергопројекта могу да кажем да ми
је била част што смо део овог пројекта. Радити
и градити нову топионицу доживљавам као дуг
према Србији. Заједно смо са РТБ-ом пролазили кроз тешке фазе и поднели много жртава,
али ћемо се од данас, као војници када говоре о
служењу војног рока, сећати само оних лепих
догађаја.

најбољи начин и покажемо да су се
улагања исплатила, да покажемо да
је то имало смисла, да цела Србија
види да можемо да производимо више
и боље. Јер, ако топионицу завршимо, производња бакра биће нам
500 долара јефтинија по тони, па
израчунајте колико је то у милионима
и за вас и за Србију.
Уследила су бројна питања басенских радника и синдикалаца, а прво се
односило на могућег стратешког партнера РТБ-а. Премијер Србије је најпре
рекао да одлуке о стратешком партнерству још нема и „да се у то неће улазити
зато што треба нешто да продајемо, а,
нажалост, сви досад су желели већински
пакет акција на шта не пристајемо.”
- Имаћемо већину у нашим рукама
и под својом контролом. Стратешко
партнерство нам је потребно за до-

датне инвестиције, јер је неопходно
уложити још стотине милиона евра
што је тешко очекивати од Србије у
наредне две – три године. Али, оног
тренутка када завршимо топионицу,
игра се мења, све постаје другачије и

сви други треба да знају да више не
могу уцењивати Србију. Када је реч о
дуговима РТБ-а, око 800 милиона евра
су обавезе према држави, око 200 милиона евра према Стандард банци и
Митилинеосу, као и још неким другим
повериоцима, и оно што је наша обавеза овде још око 150 до 200 милиона
евра. Ако би се држава одрекла или
конвертовала своја потраживања у
власништву РТБ-а, уз ове исплате и
смањење потраживања према Стандард банци и Митилинеосу, неком
мањом сумом новца (између осам и
10 милиона евра годишње), можемо да
испуњавамо своје обавезе и послујемо
веома позитивно. Када поставимо
такав модел, онда цена скаче и можемо
да кажемо: „Ово нећемо, ако хоћете
овде сте добродошли”. Покушаћемо
да пронађемо најбоље решење и за вас
и за нас. У сваком случају, већински
пакет акција увек ће бити државни,
држава завршава нову топионицу, а
онда је на нама да постављамо услове
за све друге који долазе.
Премијер Вучић је на крају разговора поручио басенским радницима да
ће бити поносни на своју топионицу, на
своју децу коју ће моћи да виде у РТБ-у
за 10 и 15 година. – Сваког дана се
боримо са огромним проблемима да
бисмо нешто урадили за своју земљу
и у томе тражимо вашу подршку. То
не можемо сами, не можемо без вас.
Држава неће да остави Бор. И Бор, и
РТБ и Србија имају и те како велику
будућност. Хвала вам што сте данас
радили, што сте дошли, а видећемо се
пре краја године када топионица буде
завршена.
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, је додао да није изненађен
што држава улаже новац у завршетак
изградње нове топионице. - Очекивао
сам овакву помоћ и ми ћемо то одужити.
Љубиша Алексић
и Јасмина Станојевић

Премијери Србије и Румуније о унапређењу права мањина

Заједничка судбина Србије и Румуније
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Председник
-Ми желимо да у складу са свих националних мањина која
Владе Републике Србије Александар међународним јавним правом и ев- морају да се поштују у заједници
Вучић и председник Владе Румуније ропским повељама заштитимо права народа. И не само то – ми желимо
Виктор Понта са сарадницима састали
су се у хотелу „Језеро“ на Борском језеру
и са представницима Удружења Румуна
у Србији разговарали о унапређењу
права националних мањина и о сарадњи
две пријатељске земље. Оба председника су истакла да је ово први сусрет
на овом нивоу у Тимочкој крајини и да
верују у заједништво Србије и Румуније.
Осим премијера Вучића и Понте састанку су присуствовали и министри
спољних послова Србије и Румуније
Ивица Дачић и Титус Корлатеану и министар унутрашњих послова
Румуније Габријел Опреа.

на билатералном нивоу да развијамо
најбоље могуће односе са Румунијом –
закључио је Александар Вучић.
-Имамо много тога заједничког
и желим да што пре заједно будемо
грађани Европе, да имамо радна
места, школе, болнице, бољи живот,
да људи иду у цркве где хоће и да се
поштују сва права мањина. Моја
прва порука је да можемо све да
решимо ако смо пријатељи и ако се
поштујемо. Верујем у заједничку судбину Румуније и Србије – рекао је у
изјави после састанка председник Владе
Румуније Виктор Понта.
М. Милошевић
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РТБ приводи крају нову топионицу и фабрику сумпорне киселине

Бранислав Ивковић, професор на Грађевинском
факултету у Београду

„Краљица“ подигла поклопац
и другог резервоара

Пројекат који отвара нова радна
места
Пројекат је од изузетног значаја за Бор
и Србију из два разлога. Један је екологија,
која ће Боранима донети чисто небо, а Србији
довољно сумпорне киселине која је један од
основних елемената за производњу вештачких ђубрива. С друге стране, РТБ Бор ће са
новом топионицом удвостручити производњу.
Завршавамо, дакле, изузетно тежак пројекат,
пројекат велике инвестиционе вредности, али
пројекат који сутра отвара нова радна места и
представља озбиљан технолошки развој за Србију.

Влада Србије обезбедила 30 милиона евра за завршетак
нове топионице у Бору

Дата сагласност за кредит код
Фонда за развој

РТБ. - Рударско - топионичарски
басен Бор добио сагласност да се
задужи код Фонда за развој и подигне
кредит од 30 милиона евра за завршетак нове топионице.
–Актуелна Влада донела је много
добрих одлука, али ова о подршци за
кредит је најбоља и, у исто време,
обавезујућа за мене и моје сараднике.

Ја јесам руководилац градилишта,
пратим и водим све што се тамо ради,
али имам и контролу из Владе. Зато
и овога пута кажем: нову топионицу
ћемо сигурно завршити до краја ове
године – рекао је генерални директор
Басена Бор Благоје Спасковски.
Г. Т. В.

ТИР. – За разлику од првог поклопца, који су поставили по правој провали облака 15. септембра, специјалисти
београдског Феромонта су четири дана
касније по лепом дану, пред бројним новинарским екипама, беспрекорно извели
сложен подухват. За нешто мање од
једног часа поставили су на своје место
поклопац другог резервоара у коме ће
се, такође, складиштити сумпорна кисе-

лина из нове фарбрике.
Резервоари су високи десет метара,
а капацитета су 10.000 тона киселине.
Тежина поклопца је око 64 тоне, а пречник 28 метара. Подигнути су дизалицом
носивости 600 тона, коју из респекта
зову „краљица“. Свака операција унапред је била предвиђена тзв. лифтингпланом који је спроведен без икаквих
проблема.
Љ. А.

Склапа се мозаик великог пројекта

Монтирана дуваљка нове
фабрике сумпорне киселине

Нови председник Управног одбора РТБ-а са градилишта нове
топионице поручио:

Хитан завршетак пројекта
је апсолутни приоритет
РТБ. – Нови председник Управног одбора РТБ-а Бор Немања
Стевановић, у друштву генералног директора Басена Благоја Спасковског,
посетио је 29. августа градилишта нове
топионице и фабрике сумпорне киселине.
-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 завршетак 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 економска 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.
–Пројекат ће бити готов 23. децембра, ни дан касније, и ми ћемо
у другој половини наредне године
сигурно имати уходан технолошки
процес и чисто небо над градом –
рекао је генерални директор Басена
Благоје Спасковски.
Г. Тончев Василић

ТИР. - Радици АТБ ФОД-а монтирали су 10. септембра велику
дуваљку у новој фабрици сумпорне
киселине под стручним надзором супервизора њеног испоручиоца – немачке компаније „Сименс“. Преостала су само још фина подешавања
и дуваљка ће – по речима Драгана
Маринковића, директора пројекта
реконструкције топионице и изградње
нове фабрике сумпорне киселине -

бити потпуно спремна за старт нових
постројења крајем ове године.
-Приводимо крају монтажу главне
дуваљке која служи за вучу гасова са
флеш-пећи и конвертора до нове фабрике где ће се прерађивати у сумпорну киселину. Остатак чистих
гасова емитоваће се кроз димњак у
атмосферу – казао је Маринковић новиЉ. Алексић
нарима.

Пословање РТБ-а Бор између два Дана рудара

За пола године добит 7,5 милиона долара
РТБ. – Шести август, Дан рудара
Србије и Дан компаније, Рударскотопионичарски басен Бор обележава
у знаку изградње нове топионице и
фабрике сумпорне киселине. Пред
највећи рударски празник генерални
директор Басена Благоје Спасковски
на конференцији за новинаре сумирао
је пословне и финансијске резултате
између два Дана рудара и обећао да ће
највећи еколошки пројекат на Балкану,
изградња нове топионице и фабрике
сумпорне киселине, бити завршен 23.
децембра.

-Задовољан сам постигнутим
резултатима између два рударска
празника. Прошла пословна година
била је успешна, као и претходних
пет под вођством овог менаџмента.
За шест месеци ове године остварили
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 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
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 концентрату са 96 и садржаја бакра
у руди у потпуности (сто процената).
Пребачај је забележен на злату (50
одсто) и на сребру (28 процената).
Коментаришући предстојећи излазак
Басена Бор из реструктурирања Благоје
Спасковски је истакао да ће РТБ, како
је најавио и председник Владе Србије
Александар Вучић, остати у државном
власништву јер ће дуг РТБ-а бити
конвертован у капитал државе, а за
комерцијалне повериоце наћи ће се
најбоље решење за враћање дуга.
На конференцији за новинаре
поводом Дана рудара Србије и Дана
компаније генерални директор Басена
осврнуо се и на друштвену одговорност
РТБ-а:
-Све што је Басен урадио у

борској општини остаје Боранима
и мештанима околних села. Први
смо послали помоћ становништву
угроженом
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 дужност
према Србији – истакао је Благоје
Спасковски и додао да је најважнија
његова и мисија Басена Бор да на
време буде изграђена нова топионица
и фабрика сумпорне киселине, пре
свега због деце, да би небо над Бором
и околином било исто као пре отварања
рудника 1903. године.
М. Милошевић
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Премијер Србије Александар Вучић у Мајданпеку поручио

Држава ће улож ити
у р уднике

МАЈДАНПЕК. - Премијер Србије Александар Вучић 3. септембра посетио је Мајданпек и
окупљеним грађанима у препуној спортској хали СРЦ
“6. август” говорио о спремности 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”.

Др Владимир Крстић, професор на Queen’s
Универзитету у Канади

РТБ није у лошијој ситуацији од

Премијер Вучић посебно
осталих великих произвођача
се осврнуо на могућности
Сасвим је извесно да ће потражња бакра расти
овога краја:
у будућности у складу са порастом производње и
-До краја године, непотрошње у земљама у развоју, нарочито оних ведалеко одавде, у Бору ће
ликих. У исто време очекује се и да цена бакра
бити
завршена
топиорасте не само због потражње, већ и због смањења
ница. Нашим новцем. Тим
концентрације овог метала у руди и пораста
нашим новцем омогући
његове производне цене. Највећи произвођач
ћемо велики број новозабакра је Чиле, са 38% светске производње руде
послених. Желим вама да
бакра, али и тамо се испољава тренд пада садржаја бакра у руди (од
кажем да ћемо наћи су2007. до 2011. за скоро 43%). То значи да РТБ Бор није у много лошијој
инвеститора за рудник
ситуацији од осталих великих произвођача у свету.
„Церово“, али да ће држава
Србија, пре свега, додатно уложити у руднике
„Мајданпек“ и „Велики
Премијер Вучић је нагласио да запошљавање не
Кривељ“, да ћете имати више од стотину ново- иде ни брзо, ни једноставно, али смо сваког месеца
запослених веома брзо, да ћете моћи да подижете имали између три или четири хиљаде више запослених
производњу овде у Мајданпеку. Имамо неколико него оних који су изгубили посао: - И даље ћемо уластратешких ствари које морамо да урадимо и то
гати, и даље ћемо подстицати стране инвеститоре
је једна од тих. Такође, мораћемо да подигнемо на
ноге у потпуности “Златару Мајданпек”, мораће да да улажу у нашу земљу. Тражићемо од њих да не
ради онако како је некада радила и боље од тога. гледају само у Београд и Војводину већ и на исток
Али, све одједанпут да променимо нећемо моћи и Србије и на југ и друге делове Србије.
неће бити једноставно.
С. Вукашиновић

Потпредседница Владе Зорана Михајловић у посети РБМ-у

Компанија „PNF Partners“ из Лондона заинтересована за сарадњу са РТБ-ом

Да се ради и живи боље Израелци желе борско сребро
РБМ. - Зорана Михајловић, потпредседница Владе Републике Србије
и министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре, 4. септембра посетила је Мајданпек и са челним људима
борског комбината и мајданпечког рудника бакра, као и општине, разговарала
о пословању и могућностима развоја.
Истакла је спремност да помогне запосленима 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 прилику 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 интереса – истакла је Зорана
Михајловић и појаснила: - Ја сам
данас врло одговорно рекла да све
оно што треба да се уради преузимам на себе и да ће, што се тиче
администрације, бити завршено.
Потпредседница Владе Зорана
РТБ. - „PNF Partners” из Лондона
Михајловић је разговарала и са
мајданпечким рударима који су ис- заинтересован је да од РТБ-а купује
такли задовољство што су добили при- сребро, али и производе од сребра које
лику за разговор са њом на терену. би за њихове потребе и по њиховом
Њих је занимало да ли се разгова- упутству израђивао мајданпечки ИПМ.
-Жеља нам је да сарађујемо са
рало о приватизацији РБМ-а, и са
задовољством прихватили одговор „Бором“ и купујемо овдашње сребро.
потпредседнице Владе да то није спо- Можда одлучимо да инвестирамо и
у туризам јер лепота попут ових на
менуто, већ да се говорило о томе шта
Борском језеру у Јерусалиму нема.
држава може да учини за Мајданпек.
С. Вукашиновић

Басен Бор помаже Кладову, Неготину и Мајданпеку

Кад је тешко - РТБ
РТБ. - Велико невреме и
незапамћене падавине које су 15. септембра потопиле мостове и угрозиле
становнике из три тимочке општине –
Кладово, Неготин и Мајданпек - само
у једном дану одсекле су од света источну Србију. У све три општине је
због олујних киша проглашена ванредна ситуација јер је за тридесетак
сати пало више од 150 литара по квадратном метру. После изливања река и
покретања клизишта, и даље је тешко у
Грабовици и Текији, као и у Бољетину
и Орешковици код Мајданпека. Евакуисано је око 500 људи, а троје је страдало.
РТБ Бор, као друштвено одговорна рударско-металуршка компанија,
помаже у евакуацији људи из Текије,
а басенска тешка механизација
рашчишћава путеве од бујичних наноса.
У Мајданпеку, где се излила река Пек и
поплавила аутобуску станицу, рудари
РТБ-а Бор спречили су њено даље

изливање и угрожавање целог града јер
су тешком механизацијом преусмерили
ток реке ка „Јужном ревиру“, површинском копу у саставу Рудника бакра
Мајданпек, па је на тај начин избегнута велика штета. Тамо где је најтеже,
у селу Бољетин код Доњег Милановца,
где је бујица однела мост и носила аутомобиле и стоку, РТБ Бор, односно
Рудник бакра Мајданпек, упутио је 16.
септембра мештанима помоћ у храни и
пијаћој води.
У потопљена места кладовске и
мајданпечке општине РТБ Бор упутио
је шлепер пијаће воде (око 20.000
боца), хиљаду ланч-пакета и толико
векни хлеба. Послате су и пумпе за
испумпавање муља, цистерне за пијаћу
воду и за прање улица, велике моторне
тестере, грајфери, лопате, чизме. На
рашчишћавању локалних и магистралног пута неуморно су радили басенски
утоваривачи, багери и камиони.
Г. Тончев Василић

Оно што сигурно знам, следеће
године довешћемо у овај хотел групу
од десетак наших сународника –
изјавио је председник компаније Моти
Панет.
–Дизајнери и мајстори мајдан
печког ИПМ-а могу да пруже квалитет који захтевају Израелци – рекао
је генерални директор Басена Благоје
Спасковски.
Г. Т. В.

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

Индија улаже у производњу
плавог камена

РТБ. - 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.
–За нас је ово велики изазов,
остаје нам да се организујемо, кренемо у производњу и обезбедимо
одређени профит. Најдаље за три
месеца потписаћемо уговор каже генерални директор Басена Благоје Спасквоски.
Г. Т. В.

У општини Мајданпек одржани ванредни локални избори

Убедљива победа напредњака

МАЈДАНПЕК. - На ванредним локалним 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 парламенту, па самостално може да формира власт. ДС је освојио 23,15 одсто гласова
и осам одборничких места, а листа СПС 16,85 процената гласова и пет мандата.
Влашка странка је добила један мандат. Остварена излазност на овим изборима
је 58,68 одсто (гласало је 10.761 од 18.337 уписаних бирача).
С. В.

Октобар
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Јован Стингић, начелник општинске управе у Кладову

Радници РТБ-а - прави јунаци
Текије

Радови видно напредују

Помоћ РТБ-а била је пресудна, јер док
се држава са својим апаратом организовала, многе је ствари већ требало одрадити.
Били су ту први, већ првог дана са генералним директором на челу и хвала им. Они су
прави јунаци Текије.

РТБ. – Београдски „Монт-Р” проглашен је за најбољу подизвођачку фирму
у септембру на пројекту реконструкције
топионице и изградње фабрике сумпорне киселине. Ласкаво признање
најбољих радника подизвођачких фирми
понели су: Сретен Страхињић (АТБ

ФОД), Горан Николић (Енергопројект
Опрема), Никола Стојановски („Стеелцон”) и Бранислав Пејић („Трнићи
Инвест”). Њима је 10. октобра на градилишту „нове топионице”, у име
РТБ-а, новчане награде за посебне месечне резултате остварене на овом

Рудари РБМ-а помажу поплављенима

Да Бољетину буде боље

РБМ. – Запослени у Руднику бакра
Мајданпек дали су немерљив допринос санацији последица великог невремена, које је половином септембра
захватило општину Мајданпек због
чега је 15. септембра поново проглашена ванредна ситуација. Одмах након
што су се побринули за сопствену
опрему и постројења, заштитили су и
доњи део града од поплава Малог Пека

преусмеравајући део његових вода у
Јужни ревир у тренутку када се река
већ опасно излила и поплавила аутобуску станицу. Онда су помоћ усмерили
ка Бољетину.
-Реагујући као друштвено одговорно предузеће, урадили смо оно
што смо могли у обуздавању бујице
како бисмо спречили да у самом
граду поплава добије озбиљније размере. На информацију да је ситуација
најтежа у селу Бољетин, све своје
капацитете и могућности да помогнемо усмерили смо ка том насељу и
његовом становништву - каже Бранислав Томић, директор Рудника
бакра Мајданпек из којег је део расположиве механизације одмах упућен у
Бољетин за чишћење и санацију терена
и помоћ најугроженијима.
С. В.

Уређење радног простора

Зелене оазе у кругу Басена
ТИР. – Круг Рударско-топионичарског басена Бор из дана у дан поприма
ново и чистије лице. Чим се прође кроз
тзв. Топионичку капију са десне стране
вас дочекује уредан травњак, метална
оградица, путокази за поједине погоне.
На изненађење многих који ће тек крочити у басенски круг ту је и дрворед
тек посађених стабала. Зелено травнато
острво пожелеће вам добродошлицу и
испред нове топионице.
- Желимо да наше предузеће

буде препознатљиво како по
најмодернијим технологијама, тако
и по односу према радној и животној
средини. Дотрајале зграде, гараже,
канали, нагомилана земља, шут,
постаће давна прошлост предузећа.
Зашто радни простор ТИР-а не буде,
на пример, исти као у Шпанији или
у топионици Болиден у Финској –
казао је Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а.
Ј. С.

Шездесет седми рођендан „Колектива“ у светлу рађања нове топионице

Нова ера РТБ-а
РТБ. - Редакција „Колектива“, као део Службе
информисања Басена, пуних 67 година прати
развој комбината бакра, бележи све његове успехе
и неуспехе, путеве транзиције и приватизације.
Последњих година новинари басенског листа
исписују и описују рађање мегаструктуре српске
привреде – рађање нове топионице, нове фабрике
сумпорне киселине, нове ере РТБ-а Бор. Ревносно
и пажљиво бележе овај историјски подухват, а
њему је и посвећен рођендански број.
Током 67 година непрекидног излажења одштампано је 2.250 бројева у тиражу од готово 22
милиона примерака. Написано је више од 260.000
новинарских текстова који се, заједно са преко
26.000 фотографија, чувају у годишњацима „Колектива“.
Г. Т. В.

Детаљ са проглашења најбољих градитеља нове топионице за септембар

пројекту уручио Немања Стевановић, Николићу и Стојановском по 30.000 ди
председник Управног одбора Басена. нара и трећенаграђеном Пејићу 20.000
Првонаграђеном Страхињићу припало динара.
је 50.000 динара, другонаграђенима
Ј. С.

Мобилно стање у Руднику бакра Мајданпек

Падавине опет против рудара
РБМ. - Септембарску производњу
у Руднику бакра Мајданпек је за 15
дана у два наврата готово паралисало
снажно невреме са обилним падавинама. Поплављена су радилишта на
површинском копу, па су рудари непланирано морали да се боре против
поплаве и да одржавају производњу,
али и да помогну да се град Мајданпек
избори са последицама незапамћених
падавина.
У самом граду је, такође, ситуација
била озбиљна. На подручју општине
проглашена је ванредна ситуација, а
у Мајданпеку се излио Пек и поплавио аутобуску станицу. Одмах су реаговали људи из РБМ-а и на сигурне
локације повукли сву опрему, заштитили постројења, али и део Пека преусмерили ка Јужном ревиру обарајући
на тај начин његов ниво и штитећи град

од нових поплава.
Колико је тешко контролисати невреме са оволико падавина, које осим
поплаве изазивају одроне и клизишта,
показала је и ситуација у Текији,
ђердапској варошици која је претрпела готово праву катаклизму и у
којој буквално свако домаћинство има
огромне штете, а не мали број кућа
трајно је онеспособљен за становање.
Најугроженије становништво је бродовима евакуисано у Кладово.
Мештанима Текије први је сопственом механизацијом у помоћ прискочио РТБ Бор. Међу онима који су
се и лично на терену ангажовали у
организацији евакуације, спашавања
и рашчишћавања нашао се и Благоје
Спасковски, генерални директор
РТБ-а Бор са својим сарадницима.
С. Вукашиновић

Подвиг Чете за спасавање погона „Јама“ РТБ-а Бор

Три бране
Текију
бране
ЈАМА. – Од катастрофалне поплаве 15. септембра, која је већину
становника Текије оставила без крова
над главом, Чета за спасавање погона
„Јама“ Рудника бакра Бор два пута по
осам дана учествовала је у санацији последица поплаве и стварању услова да
до сличних несрећа више не дође.
Први пут борска Чета за спасавање
стигла је у Текију одмах после бујичне
поплаве и активирања клизишта.
Радећи осам дана од јутра до вечери
Борани су, механизацијом коју је обе-

збедио Рударско-топионичарски басен
Бор, оспособљавали путеве и улице
закрчене муљем и балванима.
Други пут борска Чета за спасавање
на новом задатку у Текији, од 3. до 11.
октобра, изградила је три водопропусне бране на местима где је Текија
15. септембра претрпела главни поплавни удар.
-Бране које смо изградили треба
да пропусте воду и да истовремено
задрже сав чврсти материјал који
вода носи. То ће гарантовати безбедност становника Текије од евентуалног поновног поплавног таласа
сличне јачине – објашњава старешина
Чете за спасавање Петар Пожега.
М. Милошевић.

Басен Бор помаже идеју фондације „Подржи живот”

Поклон за Дан детета
РТБ. – На Светски дан детета,
20. новембра, деца оперисана у
претходних годину дана, са својим
родитељима и члановима УО

фондације, биће гости хотела „Језеро”
на Борском језеру – најавио је познати
глумац Сергеј Трифуновић, председник фондације „Подржи живот.

Октобар
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Министар рударства и енергетике Александар Антић у Бору изјавио:

„Држава нема намеру
да прода РТБ“

РТБ. – У намери да разлгеда градилишта нове топионице и фабрике сумпорне киселине, процени у којој је фази
изградње највећи еколошки пројекат у
Србији и допринесе да рок за завршетак новог металуршког постројења буде
испоштован, али и да процени шта је
то што се у рударству урадило и ради у
овом тренутку у Бору, министар рударства и енергетике Александар Антић

посетио је 23. октобра Рударско-топионичарски басен Бор. Након разговора са генералним директорм борске
компаније Благојем Спасковским, а
пре него што ће се истог дана укључити
активно у дискусију са представницима
америчке компаније „Фрипорт Мекморан“, компаније која истражује у околини Бора, и то у намери да приближи
ставове двеју компанија, министар

Проф. др Владимир Крстић

Ретки метали као шанса
Очекује се пораст потражње и повећање
цене племенитих метала, нарочито злата и
сребра. Поред злата и сребра, очекује се да нарочито порасте и цена ретких метала. Цене
неких од њих већ су преко 20.000 долара по
килограму и приближавају се цени злата.
Мислим да ту постоји огроман потенцијал за
Бор јер се овде ради о мањим производњама са
знатно мањим инвестицијама које стручњаци
у Србији могу да развију сами, уз мању помоћ
стручњака из света. Производња племенитих и ретких метала могла
би да премаши доходак од бакра, ако се уради на време и како треба.

Антић је изјавио:
-У околини Бора је доста озбиљних
компанија које су на светском гласу
и које овде сада истражују. Са њима
морамо остварити сарадњу јер ће
сутра, ако уђу у фазу отварања рудника и експлоатације, оне доћи овде
код нас и ту прерађивати свој бакар.
– казао је Антић.
Генерални
директор
РТБ-а
Благоје Спасковски додао је да се са
потенцијалним стратешким партнерима сада највише разговара о руднику „Церово“. – Јавни позив за стратешко партнерство РТБ-а са инвеститорима заинтересованим за

улагање у отварање „Борске реке“,
„Церова“ и „Чока Марина“ није рапсисан, али се за то јавило неколико
озбиљних компанија, пре свега са
интересовањем за „Церово“. Ових
дана воде се директни разговори о
томе и полако се приближавамо циљу
– рекао је Спасковски.
Држава и РТБ ће заједно тражити
стратешког партнера који ће уложити у
рударство овог краја јер, како је истакао
министар Антић, ускоро ће „Бор“ имати
нову топионицу коју треба „нахранити“.
Г. Тончев Василић

Амбасадор САД: „Фрипорт“ и „Рио Тинто“ заинтересовани за улагање у рударство

„Добро рударство доноси добру зараду Србији“
РТБ. – Једна америчка и једна
мултинационална
компанија
- „Фрипорт Мекморан“ и „Рио
Тинто“ - заинтересоване су за
улагање у рударство Србије. Знам
да се овде врло напорно ради на
Закону о рударству који ће, с
једне стране, омогућити Србији
сигурност у убирању пореза од

рударења, а с друге, великим
компанијама да инвестирају у
Србији – изјавио је у Бору амбасадор САД Мајкл Кирби.
Након разговора са менаџментом
РТБ-а Бор, којима су присуствовали
генерални секретар Владе Србије
Новак Недић, председник Управног
одбора РТБ-а Немања Стевановић,

представници америчке компаније
„Фрипорт Мекморан“ и челни људи
борске општине, и разгледања градилишта нове топионице и фабрике сумпорне киселине, Његова екселенција
Мајкл Кирби посету Бору завршио је
обиласком Злотске пећине.
Г. Т. В.

Мајкл Кирби

Др Владимир Крстић, професор на Queen’s Универзитету у Канади

Будућност бакра је светла, племенитих и ретких метала још више
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Један од пленарних предавача на овогодишњој
међународној Конференцији рудара, металурга и технолога на Борском језеру
био је проф. др Владимир Крстић са
Queen’s Универзитета (Department of
Mechanical and Materials Engineering)
у Кингстону, Онтарио. Реч је о нашем
стручњаку који већ дуго живи и ради у
Канади, а родом је из Рготине. За више
од 30 година у Канади водио је већи
број пројеката који се тичу развоја и
примене савремене керамике у електроници. Један од пројеката на којима сада
ради проф. Крстић је синтеровање високочистог алуминијум-оксида који ће
се користити за производњу нове врсте
дисплеја на iPad, smart phones и другим
електронским уређајима.

Овде доносимо само кратке изводе
из онога што је професор др Владимир
Крстић недавно говорио за „Колектив“ о
будућности бакра, злата, сребра, неметала...
-На светском тржиту бакра дошло

је до великих промена и на њему више
не доминирају, па и не диктирају цене
САД, већ земље у развоју као што су
Кина, Индија, Јужна Америка. У
исто време очекује се да цена бакра
расте не само због тражње, већ и
због смањења садржаја овог метала
у руди и пораста његове производне
цене, што значи да РТБ Бор није у
много лошијој ситуацији од осталих
великих произвођача у свету. Борска
јаловина може бити значајан извор
све траженијих неметалних сировина,
ако се нађе прави начин издвајања.
-Будућност неметала, као и бакра,
светла је, нарочито у електроници
где већ имамо да 60-70% компоненти
електронских кола припадају керамици. Минијатуризација електрон-

ских уређаја у последњих 20 година
остварена је, пре свега, новим процесима производње материјала као што
су танки филмови, топло пресовање, оптичка влакна и високочисти материјали.
Могућности за развој неметала
у Србији су велике, имајући у виду
велике резерве неметала нарочито у
Источној Србији. Овде бих издвојио
резерве висококвалитетног кварцног
песка од којег се може добијати читав
низ производа као што су силицијумкарбид, силицијум-нитрид, стаклокерамика, оптичка влакна, полупроводнички силицијум и други. С тим
у вези борска јаловина може бити
значајан извор неметалних сировина,
ако се нађе прави начин издвајања.
Љ. Алексић

Басен Бор у Бизнис-фокусу лондонског листа „The Guardian“

РТБ важан Србији јер покреће све компаније
РТБ. - Новинари лондонскг
листа „The Guardian“, најутицајније,
најугледније и најпознатије новине
у свету, већ два месеца су у Србији
са мисијом да је, како кажу Yana
Stankova и Ben Quandt, милионском
аудиторијуму
(„Гардијан“
чита
преко два милиона људи) прикажу
као
„реформисану
и
освежену
земљу“. Задатак им је да обавесте

међународну заједницу о томе какве
су данас могућности за инвестирање
у Србији, остваривање пословних
партнерстава са иностранством, као и
да представе туристичку понуду „земље
на раскрисници Истока и Запада која је
одувек била витални транзитни коридор,
пун динамике“.
-Желимо да прикажемо ново
и модерно лице Србије јер се она

променила. То је земља са много
потенцијала, али инвеститори са
Запада и даље имају погрешну слику
о овом делу света. Зато ће извештај
о Србији који пишемо бити главна
платформа за промовисање ваше
земље и довођење страних инвеститора. Ту смо да од свих лидера одговорних за промене у Србији набоље
чујемо коментаре који ће нам послу-

жити као илустрација развоја земље –
каже новинарка Јана Станкова.
Објашњавајући генералном директору РТБ-а Благоју Спасковском
детаље мисије која је колегу Бена и њу
довела први пут у Србију, Јана истиче
да се извештаји које они припремају
за „Гардијан“ баве тржиштима и
економијама земаља у развоју.
Г. Т. Василић

Новембар
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Негосав Теофиловић, директор јединице за превоз на
Железницама Србије

Сарадња са РТБ-ом биће све
боља
Задатак Железница Србије је да прати наша
предузећа у њиховом развоју и да омогући
да она раде и боље. С обзиром на то да РТБ
доста улаже у развој и да ће у наредном периоду имати много више производа него до сада,
ту ћемо сигурно добро обавити посао и железница неће бити кочница развоја ни РТБ-а ни
овог региона. Надам се да ће наша сарадња са
РТБ-ом у будућности бити све боља.

Студенти техничких факултета из Београда, Ниша и Бора посетили
градилиште нове топионице

„Одличан пројекат
за Бор и Србију”

нашим консултантским услугама и
напредак радова је огромна заслуга и
наших стручњака. Надам се да ће ово
бити добра препорука за инвеститора
да и убудуће у ГРФ-у нађе повољног и
поузданог партнера – рекао је Божић.
Зорана Петровић, асистент на београдском ГРФ-у (катедра за управљање
пројектима у грађевинарству) најпре
се захвалила домаћинима који су били
спремни да одговоре на сва питања.
- Фасцинирана сам свиме што је
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, упознаје студенте са предностима нове технологије изграђено, поготово што сам овде
већ била у јуну и сада, па видим драстичну разлику - машински радови
који су узнапредовали, количина
уграђеног челика у конструкције
и цеви монтиране за тако кратак

РТБ. – Студенати завршних година,
асистенти и професори Грађевинског
и Машинског факултета у Београду и
Нишу и Техничког факултета у Бору
посетили су 28. новембра градилиште
нове топионице и фабрике сумпорне
киселине. По речима једног од њихових
домаћина Драгана Маринковића, директора пројекта нова топионица, имали
су прилику да се на лицу места инфор-

Божић, в. д. декана Грађевинског факултета у Београду, импресиониран је
сазнањима о значају пројекта, као и о
улози ове високообразовне установе у
његовој реализацији.
- Веома сам поносан и на Факултет и на колеге који су дали велики
допринос изградњи овог објекта.
Убудуће очекујемо још више посла
и ангажман наших студената који

период - за сваку су похвалу. Драго
ми је што је наша држава може да
реализује овакву инвестицију и што
ће ово за грађане Бора и Србије имати
само позитивне ефекте на њихов економски и социјални живот.
И утисци студента ГРФ-а Александра Јаковљевића су – феноменални! Први пут да се обраћа пажња на животну средину, што је велика промена у нашој држави. Чули смо да су
у технологију уведени новитети - опет
разлика у односу на наша досадашња
искуства, где није било нових улагања.
Речено је да ће се продуктивност
повећати за 100 одсто. Надам се да
ћемо и на осталим нашим подухватима бити тако успешни.
Ј. Станојевић

РТБ Бор завршио прву фазу санације јаловишта у Костајнику

Изградили седам брана
мишу и увере у напредовање овог нашег,
али и највећег економског и еколошког
пројекта на Балкану.
И заиста, сви наши саговорници су
потврдили његово мишљење. Ранко

ће овом приликом видети колико је
важна сарадња школске установе
и привреде, односно праксе. ГРФ је
овде у улози стручног надзора. Инвеститор РТБ Бор је изузетно задовољан

РБМ се припрема за прераду шест милиона тона руде годишње

КОСТАЈНИК (код Крупња). - За
непун месец дана, много пре рока, радници Рударско-топионичарског басена
Бор завршили су прву фазу санације
у поплавама оштећеног јаловишта
некадашњег рудника „Столице” у
Костајнику код Крупња. За рекордно
време урадили су 1.300 метара канала

за прихват и одвод атмосферских и
бујичних вода, једну заштитну брану
од бујичних вода, једну бетонску брану
за прихват и одвод сталних и бујичних
вода и пет великих брана са геотекстилом и сламом за филтрирање вода из
самог јаловишта.
М. М.

Нушићева „Ожалошћена породица“ премијерно изведена у Бору

Почело постављање нових
„За Бор - град од
флотацијских машина
националног значаја“
РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек
половином новембра почело је
постављање и склапање великих танкова нових флотацијских машина за
основно и допунско флотирање. Реч
је о 260 тона опреме и машина за основно и допунско флотирање, RCS 40
(седам) и RCS 50 (24), запремине 40 и
50 кубика, три нове машине-дуваљке за
ваздух, као и о пумпама за реагенсе и
дозирање креча.
Најсавременија опреме компаније
“Метсо Минералс” вредна је око 10 ми-

лиона евра, док ће укупна инвестиција
вероватно достићи 15 милиона. То ће
омогућити повећање флотацијске прераде руде са 3,5 на око шест милиона
тона годишње.
Већину послова на овом инвестиционом пројекту раде запослени
у Флотацији. Подизвођачи ће бити
ангажовани на монтажи челичне
конструкције за трафо-бокс и хидроциклоне, командну собу и инсталације цевовода за ваздух ниског и високог притиска и за воду.
С. В.

Хаварија у старој Фабрици сумпорне киселине РТБ-а Бор

Пукао ротор дуваљке и
повредио четири радника
РТБ. - У старој Фабрици сумпорне киселине РТБ-а Бор 14. новембра рано ујутру дошло је до хаварије
у којој су три радника задобила лакше,
а један теже повреде. Радници су покушавали да недавно ремонтовану
дуваљку избалансирају и пусте у рад и
том приликом пукао је ротор на њеном
кућишту. Најтежу повреду, прелом под-

БОР. - Премијера представе
„Ожалошћена
породица“
Бранислава Нушића, у режији Марка
Манојловића, довела је трећег нолактице, задобио је професор Машин- вембра у Бор екипу врхунских глумаца
ског факултета у Београду под чијим „Атељеа 212“. Са уметничке пруге Беје надзором обављано балансирање оград – Бор, како је прошле године
дуваљке. Он је одмах оперисан и ван
када је „Атеље 212“ у граду бакра
је животне опасности, а тројица ба- имао премијерно извођење комада
сенских радника који су „нивелисали“ „Свети Георгије убива аждаху“ названа
дуваљку пуштена су истог дана на сарадња београдског позоришта са локућно лечење.
калном самоуправом и Рударско-тоГ.Т.В. пионичарским басеном Бор, сишла је

„композиција“ раздраганих људи која
се, по сопственом признању, веселила
новом откривању Нушића и радознало
ишчекивала прву реакцију публике.
Нови „тон“ Нушићеве „Породице“ Борани су препознали и, ако је
судити по дужини аплауза, прихватили
баш онако како се „Атеље“ и надао.
Децентрализација културе је успела,
рекао је након премијере управник
„Атељеа 212“ Бранимир Брстина.
Г. Т. В.

Петак, 26. децембар 2014. Број 2253, страна 27

Новембар

Премијер Александар Вучић посетио РТБ Бор

Басен је индустријска
сила Србије

РТБ. - Од претходне моје посете
градилишту нове топионице и фабрике сумпорне киселине до данас ово
није исто место. Поносан сам на оно
што је за кратко време урађено и на
чињеницу да ћемо имати савремену
топионицу и једну од најмодернијих
фабрика сумпорне киселине у Европи
– рекао је председник Владе Републике
Србије Александар Вучић захваливши
се радницима на градилишту највећег
економског и еколошког пројекта на

Балкану приликом посете Рударско-топионичарском басену Бор. Он је додао
да је Влада Србије испунила обавезе
према Басену уплативши обећаних 30
милиона евра:
-Нову топионицу и фабрику сумпорне киселине изградићемо у планираном року за мање од 250 милиона евра. Нема стајања и губљења
времена. Новац се троши веома прецизно.
Премијер Александар Вучић је го-

Вршилац дужности директора Агенције за приватизацију
ексклузивно за „Колектив“:

РТБ доминантан у
портфолију Агенције
РТБ. – Директорка Агенције
за приватизацију Маријана Радо
вановић изјавила је да је Рударскотопионичарски басен Бор највеће
и најзначајније предузеће у целом
портфолију Агенције.
Она додаје да, иако Агенција минулих година није била директно
укључена у решавање правног статуса компаније и њених обавеза из
прошлости, сада треба коначно разрешити та питања јер је, како каже,

дошао прави тренутак за то. – С једне
стране, решавање статуса РТБ-а Бор
је део наших међународних обавеза,
а с друге сматрам да је ово стварно
добар моменат за то јер компанија
има „супстанцу“. Знате, много је
боље решавати статус предузећа у
тренутку када оно прави приход,
него када је у лошој ситуацији –
каже в.д. директорка Агенције за
приватизацију.
Г. Т. В.

Одбројавање: Још непун месец до циља –
механичког завршетка нове топионице

У фото-финишу на
95 одсто реализације

Драган Живковић, заменик председника ИО
Инжењерске коморе Србије

Србија спремна за овако велику
инвестицију
Посету овом највећем инвестиционом објекту у Србији, који заслужује посебну пажњу због заштите радне средине у
шта смо се уверили на лицу места, планирали смо неколико месеци. Видели смо већ
уграђене филтере, што значи да се ушло у
завршну фазу изградње. Овде су инжењери
свих струка – планери, урбанисти, архитекте, грађевински, машински, електро и
инжењери геодете. Намера нам је била да прво видимо оно што се
ради на терену и утисци из „прве руке” су веома повољни – уверили
смо се да је Србија спремна да уради овако велику инвестицију која
ће, надам се, Бору донети чистији ваздух и чистију радну и животну
средину.

ворио и о значају РТБ-а Бор за државу
Србију истакавши да „нова топионица остаје наша јер је РТБ државно
предузеће“:
-Инвеститора ћемо тражити само
за „Церово“, „Чока Марин“ и „Борску
реку“ јер нам је потребан концентрат бакра за нову топионицу. Али
чак и када бисмо увозили концентрат
бакра, рад нове топионице омогућује
годишњи профит између десет и 14
милиона евра, а са домаћим сировинама, када се нађе стратешки пар-

тнер за ова три рудника, профит би
био много већи. Морамо да откривамо
нова лежишта и обезбедимо дугорочну
стабилност, иако већ сада РТБ има
резерве руде бакра да профитабилно
ради најмање још 50 година.
Александар Вучић је истакао да већ
од 2016. године очекује да ће јавни дуг
Србије, који сада износи 77 процената
бруто друштвеног производа, почети да
пада, па ће Србија имати највећи привредни раст у Европи.
М. Милошевић

Управни одбор пројекта “нова топионица” једногласно потврдио
рок за завршетак посла

Историјске дан за Србију
и РТБ – 23. децембар
РТБ. – У самом финишу изградње
нове топионице и фабрике сумпорне
киселине у Бору, све уговорне стране
у овом, како рече генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски,
важном државном пројекту, пројекту
који је подједнако битан и у економском и у еколошком смислу, састале
су се још једном у Бору и једногласно
потврдиле механички завршетак „нове
топионице“ до 23. децембра. Управни
одбор Пројекта закључио је (10. новембра) на седници да више не постоји ни
најмања опасност да ће планирани рок
бити пробијен и да се, зато, јавности
може недвосмислено саопштити да ће
то бити дан када ће сви радови бити
окончани.
-Зато желим јавно да похвалим
све учеснике у овом пројекту, почев
од СНЦ Лавалина, који нам је и
довео инвеститора за off-shore компоненту - EDC банку, затим Outotec,

испоручиоца технологије и опреме
за нову топионицу, и Енергопројект,
нашу најмоћнију грађевинску и машинску компанију. Наравно, велико
хвала и басенским кадровима који су
учествовали у пројекту и допринели
његовом завршетку у року – рекао је
генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски.
-Захвалио бих се Спасковском
што нам је омогућио да испоручимо овакву опрему и технологију,
а велико хвала и свим извођачима
и подизвођачима радова који су
СНЦ Лавалину помогли да пројекат
доведе до краја - казао је потпредседник канадске компаније Етјен Кабана.
Тони Коркран из финског Оутотеца оценио да је кључ успеха пројекта
„нова топионица“ блиска и добра пословна сарадња између свих уговорних страна.
Г. Тончев Василић

Са лица места: У флеш-пећи нове топионице

Срце нове металургије

РТБ. - Пројекат “реконструкције
топионице и изградња нове фабрике
сумппорне киселине” близу је механичког завршетка пројекта јер је на
крају новембра 95 одсто свих радова
већ окончано. Уграђене су и монти-

ране тоне метала и челика, километри каблова и цеви. Почетком децембра почиње испитивање све опреме
“на хладно”, а то је завршна фаза. Поодмакли су и радови на такозваним
пратећим објектима.
Г. Т. В.

НОВА ТОПИОНИЦА. - У пећи,
која изнутра личи на огромну собу
дугачку 18, а широку девет метара
и плафоном који помало подсећа на
храм због круга пречника пет и по
метара у чијем центру је „копље“,
пријатних је 20 степени, иако још
увек није потпаљена. Све је спремно
за њено загревање, озид је завршен, а
инсталирано је 10 километара бакарних цеви. Флеш-пећ је изграђена за
непуна два месеца и у њу је узидано
око 900 тона аустријске и пољске
магнезитне ватросталне опеке.
Г. Т. В.

Децембар
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После више од 70 сати без струје, нормализовано стање у РБМ-у и граду

Кад је најтеже
рудари

Yana Stankova, новинар лондонског листа „The Guardian”

РТБ – замајац привредног развоја у земљи
Желимо да прикажемо ново и модерно лице Србије. Циљ нам је да се састанемо са што више представника из јавног
и приватног сектора, како бисмо сачинили
објективну анализу која ће бити саставни
део нашег извештаја и даће целокупан преглед најважнијих аспеката развоја Србије.
Извештај је веома важан и сматрам да ће
у право време промовисати вашу земљу и
могућности које она може да пружи инвеститорима, са посебним акцентом на индустрију
и њен развој. То укључује и производњу,
а један од главних покретача економије
у Србији је рударска индустрија. У том смислу, за вашу земљу је
од велике важности оно што ради РТБ Бор јер он, на неки начин,
покреће и све друге компаније.

РБМ. – У флотацији Рудника бакра
Мајданпек 10. децембра око 13,30 сати
покренуте су прве две секције и тако
настављена производња после десетодневног прекида због невремена и
прекида у снабдевању електричном
енергијом. На површинском копу радило
се на јаловини, a на Андезитском прсту,
док нису створени услови за наставак
рада на Северном ревиру, и на руди.
Након нормализације снабдевања
струјом у Мајданпеку је релативно брзо
успостављено водоснабдевање, убрзо
и грејање, па се полако стварају услови
да се живот нормализује. Међутим, вода
са мајданпечког новог водовода и са
доњомилановачког користиће се као техничка све док три узастопне анализе референтне установе не покажу исправност.
У школама се сваки наставни дан
продужава за један час, како би се
изгубљено надокнадило.

Да ситуација буде још тежа, ни телефонске везе нису функционисале, па
је сваки посао и договор тражио више
времена и труда. Памтиће се поред осталог и изненађење радника путника који
су, стигавши на посао са закашњењем
(због застоја на путу) за рад у трећој
смени, у дирекцији, у поноћ затекли генералног директора комбината бакра
Благоја Спасковског и комплетан
менаџмент РБМ-а, сасвим спреман да и

Незапамћене последице ледене кише и олујног ветра у Мајданпеку

то организује.
Становници општине Мајданпек
ће дуго памтити прва четири дана
овогодишњег децембра када су више од
70 сати били без електричне енергије.
У граду није било грејања и воде, нису

Ледена киша донела невоље
Незапамћене невоље у РБМ-у и
Мајданпеку настале су јер је због
ледене кише и олујног ветара нестала струја са сва три далековода, па
је 1. децембра после 17 сати у Руднику
бакра Мајданпек проглашена ванредна
ситуација. Производња је обустављена,
а запослени су урадили све да спрече последице већих размера због замрзавања
инсталација у флотацији и потапања
траспортног система.
-У Руднику смо прогласили ванредно стање. Обезбедили смо стратешка места и нисмо имали штете,
нити крађе. Општини смо одмах помогли у агрегатима, нафти, људству,
опреми… Помогли смо и ЕМС-у у
грађевинским машинама, ровокопачима, комбинованим машинама да
што пре обезбеде електричну енергију –
каже директор РБМ-а Бранислав Томић.

На Северном ревиру је било доста воде

је обезбедио потребне делове већ је са
својим људима радио на терену, што су
похвалили људи из ЕМС-а.
Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски практично је све
време провео са електромонтерима, рударима, грађанима Мајданпека: – Људима
из ЕМС-а дугујемо велику захвалност.
Уложили су натчовечанске напоре и
успели да заштите борску Јаму, а и овде,
упркос тешким условима, чине све да
проблем Мајданпека реше што пре.
И министар енергетике Александар Антић je био на лицу места где је,
само захваљујући шлему, успео да избегне озбиљну повреду када му је, док
се обраћао новинарима, леденица пала
на главу. - Сада сви могу да виде у
каквим условима раде екипе Електромреже. Леденице падају са стубова
и дрвећа. Имам огромно поштовање
за ове људе – похвалио је монтере.

Помоћ грађанима

Помоћ је стизала са свих страна, а најпре од РТБ-а

радиле школе и вртићи, нису функционисали телефони. Потпуни мрак паралисао је живот, а покушаји монтера да
одмах отклоне квар били су неуспешни.
На вест да је Мајданпек без струје,
„Електромрежа Србије“ одмах је ангажовала екипе из Зајечара и Бора на
једном правцу, а из Крушевца и Београда на другом, а потом и из Ваљева и
Ниша. Испоставило се да је ситуација
много тежа, па су монтерима у помоћ
пристизале колеге из „Енергомонтаже“, “Електромонтаже-Јужна Бачка“,
„Елноса“, „Енергопројекта“... Њих 200
борило се са кваровима, ледом, ветром...
Директор ЕМС-а Никола Петровић
био је са својим људима који су, иако
све време бомбардовани леденицама и
наслагама снега, препешачили сваки
део трасе да Мајданпек што пре добије
струју. Никола Дишковић, власник
“Елмонтех-ком” д.о.о. Зајечар не само да

Мајданпек је посетио и министар
одбране Братислав Гашић.
-Од првог дана и Војска Србије
је укључена. Министар одбране је
наредио да се допреме агрегати у
Мајданпек и Доњи Милановац. Обезбедили смо и кухињу, и 320 плинских боца као донацију НИС-а – рекао
је Драган Дорошки, ађутант министра
одбране.
Општину је посетио и министар за
ванредне ситуације Велимир Илић, а
министар за рад, социјална питања и
запошљавање Александар Вулин са
сарадницима је донео помоћ, посетио
Центар за социјални рад и уверио се да
су сви корисници збринути. Он је посетио и породицу Јелене Стојановић која
је малу Вају донела на свет онога дана
када је Мајданпек остао без струје.
Два државна предузећа, РТБ Бор и
ЕМС, захваљујући договору директора
Спасковског и Петровића, већ првог
дана обезбедила су помоћ у храни и води.
Хиљаду векни хлеба и 10 хиљада топлих
оброка подељено је грађанима у првој
испоруци, а наредних дана уследиле су
нове. Укључио се одмах и Црвени крст
Србије, а њихови мајданпечки волонтери, заједно са активистима Синдиката рудара Србије РБМ-а, побринули
су се да помоћ стигне до угрожених старачких и домаћинстава са малом децом
на вишим спратовима солитера. Помоћ
је пристизала преко Црвеног крста
из бројних градова Србије, посебно у
пијаћој води која је била најпотребнија.
С. Вукашиновић
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Драма на далеководу изнад Мајданпека
Тања Бошковић, глумица „Звездара театра”

Бор се труди око позоришта

Срећни јунак
Тихомир

Публика у мањим градовима уме да буде,
рецимо, стидљива, да ћути заливено, па да вас
тек на крају награди аплаузом. Колико се сећам,
борска публика ми је давала у нарамцима, и
више него што сам заслужила. Бор је, просто, помогао „Атељеу 212”, на томе клањам се и вечно
хвала. Помогао је утолико што сви раде на томе
да утуку позориште, да га заиста са земљом
сравне, а Бор је један од ретких градова који се
око позоришта труди. На томе хвала!

Ногама уплетеним у радна колица електромонтер ЕМС-а Тихомир
Миловановић два сата је висио на далеководу сто метара над понором, али је захваљујући срећи и храбрости избегао озбиљније повреде и дочекао спасиоце

МАЈДАНПЕК. - Електромонтер из
Крушевца Тихомир Миловановић (30),
радник ЕМС-а са дванаестогодишњим
искуством, доживео је 10. децембра не-

згоду приликом рада на 400 KV далеководу Ђердап – Дрмно. Захваљујући
срећи, храбрости, физичкој спремности и присебности, успео је да избегне

озбиљније повреде.
Недељу дана пре незгоде Тихомир
је, неколико километара изнад Дебелог Луга, са колегама успешно повезао 400 KV далековод са 110 KV-ним
и Мајданпеку омогућио снабдевање
струјом. На истом месту, али недељу
дана касније, ногама уплетеним у радна
колица два сата је висио око сто метара
над понором. Незгода се догодила у
правом зимском амбијенту, у мраку и
магли, и тек после два сата колеге су
успеле да Тихомира спусте са далековода.
-Био сам у колицима на 400 KV далеководу. У једном тренутку обе фазе
су се окренуле, а ја сам успео само да
се ухватим левом страном. Ваљда ме
је тада “ишчупало”. Пао сам нагло
доле, а како ми је лева рука била умотана другим конопцем, успео сам да
се одмотам и превежем је за другу
фазу. То ме је и спасило - присебно је
објашњавао овај млади човек лекарској
екипи која га је сачекала у Служби хитне

медицинске помоћи мајданпечког Дома
здравља “Др Верољуб Цакић”.
Тихомира је индукциона струја ударила у леву руку. Како је у изузетно напорном положају (са ногама уплетеним у колица на висини од 100 метара)
провео пуна два сата, имао је болове и
истегнућа, али је срећом прошао без
тежих повреда. Након снимања, које
није указивало на неке теже повреде,
одлучено је да овај млади човек ноћ
проведе у мајданпечкој Болници и да
буде пребачен у Крушевац где ће, због
истегнућа мишића руку и ногу, морати
да обави још неке прегледе и настави
лечење.
Уз Тихомира Миловановића, који
је са групом електромонтера ЕМС-а
овог децембра задужио становнике
Мајданпека, током акције спасавања
били су челни људи Рудника бакра: директор Бранислав Томић, његов заменик Небојша Стојановић и помоћник
директора Неђељко Чавић.
С. Вукашиновић

Први пут у својој 33-годишњој историји ФБЖ била 66 сати без струје

Спасено 47 тона бакра
М. Пешић: Осим аутоматског укључења дизел-агрегата, предузете и друге мере за спречавање „одвођења” топлоте. - М. Грчић:
Никада у Фабрици нису оволико брзо стартовали, посебно никада нису морали да крену са металом који је био на 520 степени. –
Производња ће ове године бити око 5.000 тона дипформинг жице, а
за наредну се планира повећање на 12.000 тона
ФБЖ. – Једна од последица ледене
пустоши која је почетком децембра
харала Борским округом јесте и неславни „рекорд” Фабрике бакарне жице
– први пут у својој 33-годишњој историји
била је без струје пуних 66 сати! Услед
тежине леда, 4. децембра у 15,30 сати,
полегао је далековод на Седмом километру, због чега је без електричне
енергије остала цела индустријска зона.
Постројења су стављена под напон 7. децембра у 8,30 сати.
- У пећима је остало „заробљено”
47 тона бакра. Најпре смо планирали да излијемо метал, што је било
немогуће, јер није радио кран и
остала опрема. Одмах се аутоматски
уључио један од два дизел-агрегата
чија је улога да обезбеди одржавање
струјног кола у индукторима и рад
пумпи за хлађење индустријске воде.
Предузели смо и друге мере да спречимо „одвођење” топлоте - упалили
смо велики бренер у пећи за топљење
који је грејао атмосферу и озид изнад
течног бакра и стално смо одржавали
покривку ћумура од 50 сантиметара –
рекла је Моравка Пешић, саветник ди-

ректора ТИР-а за техничка питања.
Када је струја нестала температура у обе пећи је била 1.130 степени Целзијусових, док је у тренутку
укључења индуктора у великој износила
533, а у малој 420 (радна температура је
1.140 - 1.160 степени).
- У историји Фабрике нисмо имали
овако дуг прекид - највише је било 16
сати (у јуну 2011., када се пећ много
спорије хладила) и зимус 11 часова
(температура метала пала је до 816
степени). Овакву индукциону пећ (капацитета 40 тона течног бакра) нема
нико у Србији и бившој Југославији,
па нисмо имали са ким да се
консултујемо о режиму повећања температуре. Прво смо ишли један степен
на сат, па 2-2,5, а онда и више. Морали
смо да радимо врло опрезно и постепено – истакла је Пешићева.
Седмог дана од доласка струје (14.
децембра) Фабрика је поново почела да
ради – најпре је у 11,05 часова стартовала са полазном жицом, а у 13,30 сати и
са комерцијалним производом – дипформинг-жицом пречника осам милиметара.
Капацитет производње је био на нивоу

Седмог дана од доласка струје фабрика је поново почела да ради

максималног, квалитет изливене жице
исконтролисан и - жица је била спремна
за тржиште.
- Никада у Фабрици нису оволико
брзо стартовали - чак и са температуром бакра од преко 800 степени,
требало им је шест-седам дана. Посебно никада нису морали да крену
са металом који је био на 520 степени.
Његовом загревању требало је прићи
са дужном пажњом. Имамо довољно
знања и искуства, па смо то учинили
максимално поуздано – у складу са
процедуром, односно правилима технике – рекао је Мирко Грчић, руководилац комплетне електромонтаже нове

топионице и фабрике сумпорне киселине.
Пешићева је додала да овај прекид
производње неће утицати на поштовање
уговорених рокова испоруке. - Већ
сутра биће дипформинг-жице за наше
сталне купце. Наше тржиште се
знатно смањило распадом Југославије,
пошто смо били јединствена фабрика
на овом простору, па је то довело до
пада наше производње која ће у овој
години бити око 5.000 тона дипоформинг-жице, а за наредну планирамо
повећање на 12.000 тона.
Ј. Станојевић
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Бранимир Брстина, управник „Атељеа 212” у Београду

„Уметничка пруга” Београд - Бор
има смисла
Ми јесмо институција од националног
значаја, али је и Бор град од националног
значаја. Видео сам да људе занима да једно
значајно позориште као што је „Атеље 212”
учини нешто да у овом граду буде важних уметничких догађаја, да људи који овде напорно
раде и добар део дана проводе у тешком послу
имају право на неку врсту ексклузивитета. Зато
мислим да та „уметничка пруга” има смисла.

НОВА СУМПОРНА. – У новој фабрици сумпорне киселине Рударско-топионичарског басена Бор 16. децембра
извршена је прва проба главне дуваљке
за гас, једног од најважнијих агрегата у
новој фабрици.
-Са снагом електромотора од 4,2
мегавата ово је један од највећих
потрошача електричне енергије у
новој топионици и фабрици сумпорне киселине. Капацитет дуваљке
је транспорт 40 хиљада нормалних
кубних метара сумпор-диоксида na

сат из топионичких агрегата (флешпећи и конвертора) до нове фабрике сумпорне киселине где ће бити
прерађиван у сумпорну киселину, док
ће после пречишћавања незнатна количина гаса (око 122 ппм) одлазити
кроз димњак. Тиме ће небо над Бором
и околином бити чисто, што је и циљ
овог пројекта – рекао је, после успешно
изведене прве пробе главне дуваљке за
гас, Зоран Алексов, управник Фабрике
сумпорне киселине и главни технолог у
тиму за нову топионицу и фабрику сум-

Постављен главни гасовод према новој сумпорној

“Магистрала” за сав дим

НОВА ТОПИОНИЦА. – Уз помоћ
две аутодизалице и једног крана радници “Енергопројект опреме” су средином децембра привели крају гасо-

Карикатура: Иван Крстић

вод којим ће се из нове флеш-пећи у
нову фабрику сумпорне киселине отпремати око 40.000 нормалних метара
кубних гасова на сат. На трасу делом

Прва проба д ува љке
у новој фабрици
с умпорне киселине

порне киселине.
Главну дуваљку за нову фабрику сумпорне киселине испоручио
је „Сименс“ из Фракентала (Немачка),
подизвођач СНЦ Лавалина. Машински
део опреме монтирао је АТБ ФОД Бор,
а електро „Енергопројект опрема“ Београд.
После успешно изведене прве пробе

главне дуваљке за гас настављају се механичке и електро пробе у новој фабрици сумпорне киселине, што показује
да је њена изградња практично завршена. Сада се чека старт нове топионице, а после тога и старт нове фабрике
сумпорне киселине.
М. Милошевић

постављену по крову старе конверторске
и хале рафинације (висине 30 метара)
они су поставили преостале цеви с обзиром на то да је гасовод од конверторске хале, па надаље, ка новој сумпорној,
већ био завршен.
-Цеви су пречника 1,2 метра, дуге
око 27 метара и тешке око 3.600 килограма. Дижемо их на кров ових
хала уз помоћ две аутодизалице и
крана – објаснио нам је Александар
Савић, шеф градилишта нове фабрике
сумпорне киселине из “Енергопројект
опреме”.
Зоран Васковић, главни машински инжењер пројекта нове топионице,
наглашава да ће овај гасовод бити “магистрала” за све гасове из флеш-пећи.
Цеви су израђене од фибергласа у новој
РТБ-овој фабрици, уз помоћ стручњака
из Канаде. - Укупна дужина гасовода
је преко 280 метара – каже Васковић.
– Он ће спроводити гасове из флешпећи који су већ прошли кроз ко-

тао-утилизатор и електростатички
филтер и ту се почетно охладили и
пречистили, а у следећем постројењу
(скрубер) додатно ће се хладити и
прати. Када се споје са конверторским гасовима, заједно ће ићи на прераду у нову фабрику сумпорне киселине, али пре него што уђу у процес
производње киселине финално ће
бити пречишћени у мокрим електростатичким филтерима нове сумпорне.
Љ. Алексић

Завршена реконструкција
фабрике воде

Заштита водотокова
и земљишта

ТИР. – У Топионици и рафинацији
бакра РТБ-а Бор завршена је
реконструкција фабрике воде, а за неколико дана биће завршена изградња
депоније за муљ, па ће од отпадних
вода из погона ТИР-а бити потпуно
заштићени и водотокови и земљиште.
-Све отпадне воде, које из погона
сада иду у Борску реку, биће транспортоване у постројење за прераду
отпадних вода. У затвореном циклусу пречишћена вода ће се убудуће
користити за потребе погона РТБ-а
(за флотацију шљаке), а муљ који
се ствара након третмана отпадних
вода ускладиштиће се на депонији за
муљ. На тај начин више неће бити
загађења водотокова и земљишта
јер ће се отпадни муљ складиштити по стандардима и прописима
за такву врсту отпада, а касније ће
имати и употребну вредност – каже
управник Фабрике сумпорне киселине
Зоран Алексов.
Фабрика воде изграђена је још
1982. године по јапанској технологији
и радила је кратко време у саставу фабрике сумпорне киселине „контактна 3“. Током ове године сопственим
снагама и уз помоћ неколико домаћих
фирми завршена је реконструкција
постројења за пречишћавање отпадних вода. Изградњом нове топионице и фабрике сумпорне киселине аерозагађења над Бором неће
бити, а реконструкцијом фабрике
воде и изградњом депоније за муљ
онемогућено је загађивање водотокова
и земљишта.
М. М.
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Осам светских банака
у посети РТБ-у
РТБ. – Представници осам светских банака (Credit Agricole, Societe
Generale, Raiffeisen, UniCredit, ING,
UBS, BNP и Banque Vaud) посетили
су 16. децембра Рударско-топионичарски басен Бор у намери да из непосредног разговора са менаџментом
компаније сазнају нешто више о
њеним потенцијалима, статусу и
инвестицијама. Банкаре је, пре свега,

интересовало да ли РТБ Бор може да
буде погодно „тло“ за развој њиховог
капитала, односно да ли финансијска
подршка комбинату може дугорочно
и њима да донесе профит.
-Банке чији су представници
данас овде баве се обезбеђењем
средстава за претфинансирање.
Обезбеђују капитал који је потребан за куповину концентрата,

Екатерина Карпајева, Архитектонско-грађевински
пројектни институт у Сургуту (Русија)

Важан индустријски центар
Изузетно ми се допала прича о Бору и
видим да је важан рударски и индустријски
центар Србије. Пошто иначе волим да путујем,
посебно ме је обрадовала информација о природним лепотама тог краја. Уз „Колектив”
смо добили и прелепе брошуре са Борског
језера, па неће бити случајно уколико вас посетимо већ у неком од следећих путовања.

производњу од аноде до катоде
и, у крајњем случају, обезбеђују
репродукцију овако великим системима. То је светска пракса,
ништа ново јер се тиме баве све
светске топионице, све светске електролизе, све светске фабрике сумпорне киселине. Велики
рудници, гиганти, морају бити
пропраћени капиталом великих
банака и срећа је, морам да признам, да су они прихватили да буду
данас у Бору – рекао је генерални
директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
Група банкара је, након разговора
са пословодством Басена, разгледала
нову топионицу и фабрику сумпорне
киселине, стару топионицу и погоне
рафинације. Нова пирометалуршка
постројења посебно су их интересовала, али ништа мању пажњу нису
поклонили ни старој топионици и
погону електролизе где им је на лицу
места објашњен поступак добијања
катодног бакра.
Г.Т.В.

Банкари са домаћинима у Електролизи

Сходно Закону о привременом смањењу зарада и пензија већих од 25 хиљада динара нето:

Плате и у Басену мање 10 одсто
која је традиционална у РТБ-у, задржали смо право на пет слободних
дана за даваоце крви, иако је нови
закон и те дане „скресао“.

Овим законским прописом обухваћен је малтене сваки радник
РТБ-а, јер у компанији нема нето плате мање од 25 хиљада динара. - Одредбом о смањењу нето зараде за 10 одсто замењује се солидарни порез. – Умањењем зарада запослених не умањују се обавезе
предузећа јер се разлика до бруто износа зараде по ранијем обрачуну уплаћује у буџет
РТБ. – Последњег месеца у овој
години запослени у Басену примиће 10
одсто мању плату пошто је новембарска зарада прва на удару одредбе новог
Закона о привременом смањењу зарада
и пензија већих од 25 хиљада динара
нето.
-Из практичних разлога, договорили смо се да тај пропис не
примењујемо на аконтацију и други
део зараде, него да ту нову „математику“ спроведемо кроз коначни месечни обрачун плате. Суштина је
да ова одредба закона важи за већи
број обвезника јер обухвата зараде
веће од 25 хиљада динара, а има задатак да замени солидарни порез. Солидарни порез је, међутим, ишао од
веће основице, од 60 хиљада динара
па навише, а овим законским прописом обухваћен је малтене сваки
радник РТБ-а, јер у компанији нема
нето плате мање од 25 хиљада динара
– каже Мирјана Антић, заменик генералног директора РТБ-а за економска
питања.
Умањењем
зарада
запослених, међутим, не умањују се обавезе

предузећа, наглашава наша саговорница: – Предузеће је обавезно да запосленом исплати умањену зараду и
на то му обрачуна припадајуће порезе
и доприносе, али је обавезно да обрачуна пун износ на пуну основицу (без
умањења) са свим дажбинама и ту
разлику уплати у републички буџет у
наредна три дана од исплате коначне
зараде.
За новембар је везана и околност да
је то месец са мањим фондом сати од октобра, па ће разлика између две последње
зараде наизглед бити много већа од тих
10 одсто. Зато су, каже Антићева, обрачунске службе у предузећима добиле
задатак да људе упознају са овом законском обавезом, али и да их подсете
да смо потписивањем Уговора о раду
потписали и сатницу, па се та сатница
примењује на остварене часове рада
сваког месеца.

Регрес у истом износу?

Мирјана Антић

-Послодавац је понудио прву
верзију Колективног уговора. Правили смо одређене компромисе:
нека права смо смањили у односу на
постојећи Колективни уговор, али су
и тако смањена опет већа него што
закон дозвољава. Конкретно, када је
реч о минулом раду, идеја је да се он
ипак рачуна код свих послодаваца, а
не само код последњег, али и да остане
0,5 по години, пошто се већ смањује
основица за 10 одсто. Предлог је и да
Преговори са синдикатима
максималан број дана за годишњи
РТБ има и законску обавезу да до 29. одмор буде 30, а не као досад 32. Када
јануара 2015. коригује постојеће колек- је реч о праву на одсуство, из хуманих
тивне уговоре и усклади их са законом. разлога али и као подршка акцији

Висина регреса је, како каже
Мирјана Антић, предмет преговора јер је
закон ригорозан: – Мислимо да плафон
може бити достигнути ниво од 84.000
динара (по седам хиљада динара месечно). Но, нисмо јединствени јер
и у делу менаџмента има захтева да
регрес следеће године вреди колико
једна и по републичка плата, око 60
хиљада динара. Ми мислимо да је
коректније да остане како је било 2013.
и ове године. Прековремени рад се
укида, осим у изузетним случајевима
по одлуци претпостављених. У суштини, да су се поштовала и правилно
примењивала досадашња законска
решења, буџет за зараде не би ни до
сада био оволики. Непоштовање тих
решења, писање „шихти“ без провере ефикасности у раду, без продуктивности и радних учинака, давање
стимулација - то је повећавало масу –
тврди Мирјана Антић.
Новим Законом о раду другачије
су уређена права и обавезе синдикалних функционера, а отпремнине приликом одласка у пензију биће најмање две
зараде као што закон предвиђа.
Г. Тончев Василић

Децембар

Петак, 26. децембар 2014. Број 2253, страна 32

Нова топионица

Нова фабрика
сумпорне киселине
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