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Верујем да ћу после Ниша са осталим члановима Владе да одем у Бор и Зајечар на седам дана, да видим 
шта можемо по питању путне и железничке инфраструктуре да урадимо и убрзамо решавање проблема 

„Ресавице“ и РТБ-а, рекао је Александар Вучић. – Министар рударства и енергетике каже да би најбоље било 
да РТБ Бор, због значаја који има за Србију и ранијих инвестиција, добије стратешког партнера. За нас би 
било најбоље да РТБ остане у већинском власништву Србије, а да стратешки партнер уз инвестиције од 350 
до 400 милиона евра добије мањински пакет акција тог предузећа, оценио Александар Антић. – Први човек 
РТБ-а каже да интересовање за РТБ одавно постоји, али да досад није било конкретнијих партнерских понуда 
због тога што је компанија у реструктурирању. – Б. Спасковски: Усвајањем УППР-а ситуација ће бити много 
чистија, а РТБ много интересантнији инвеститорима

На „Кривељској 
косини” 18 тона злата

Мандатар за састав нове Владе Србије Александар Вучић изјавио:

Убрзаћемо решавање „Бора“

Страна 9
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Коначни резултати парламентарних избора

Како је гласано у општини Бор

Председник Србије Томислав 
Николић доделио је (23. маја) мандат за 
формирање нове владе носиоцу листе 
„Србија побеђује” Александру Вучићу, 
јер га је, како је објаснио, уверио да има 
већину посланика за формирање владе. 
Николић верује да ће осим СВМ, још 
нека од листа које су обезбедиле мандате 
у будућем парламенту, бити у влади. „Да, 
делује ми да ће још нека листа бити део 
владајуће већине”, рекао је Николић 
одговарајући на питања новинара након 
консултација са представницима свих 11 
листа у будућој скупштини. Николић је 
рекао да не би било коректно да нови-
нари то сазнају од њега, већ да треба то 

да чују од онога ко саставља владу...
... „Нека ову владу коју сада бирамо 

победи влада која ће бити боља, а 
не она која ће да тврди да је то лоша 
влада. Данас је много лако остати у 
опозицији”, рекао је Николић, чије је 
мишљење да ће пред владом бити пуно 
изазова. Међу њих је сврстао ситуацију 
у ЕУ, мигрантску кризу, јачање ултра-
десничарских снага широм Европе, еко-
номску кризу, обезбеђивање довољно 
инвестиција у Србији и довољно про-
зивода да ускочимо у друга тржишта, 
развој пољопривреде...

Извор: Политика, Танјуг

Николић: Мандат за формирање владе 
додељујем Вучићу

Према резултатима са 100 одсто обрађених би-
рачких места, СНС је освојио 48,25 одсто, СПС-ЈС 

10,95, СРС 8,10 одсто, „Доста је било” 6,02 одсто, ДС 
6,02 одсто гласова, Двери -ДСС 5,04 одсто, СДС-ЛДП-
ЛСВ 5,02 одсто, СВМ 1,50 одсто, Муамер Зукорлић 
0,86 одсто, СДА Санџака 0,80 одсто, Зелена странка 
0,63 одсто, Партија за демократско деловање 
0,43 одсто...

То значи да је у скупштини СНС добио 131 
мандат, СПС-ЈС 29, СРС 22, ДС 16, „Доста је било” 
16, Двери-ДСС 13, СДС-ЛДП-ЛСВ 13, СВМ четири, 
БДЗ Санџака два, СДА Санџака два, Партија за 
демократско деловање и Зелена странка по један 
мандат.

РИК је пре проглашења резултата одбацио као не-
основан приговор Драгана Обрадовића због неправил-
ности у спровођењу поновљеног гласања на бирач-
ком месту 22 на Новом Београду, који је навео да му 
је приликом доласка на бирачко место пришла група 
људи позивајући га да гласа за Двери-ДСС, а да је међу 
њима био и лидер „Доста је било” Саша Радуловић. 

Ванредни парламентарни избори одржани су 24. 
априла, а због неправилности, поновљени парламен-
тарни избори на 15 бирачких места одржани су 4. маја.

РИК мандате новим посланицима мора да додели у 
року од 10 дана од дана објављивања коначних резул-
тата избора, а рок за конституисање републичког пар-
ламента је 30 дана од проглашења коначних резултата.

Према Уставу Србије, прву седницу новог сазива 
парламента заказује председник Народне скупштине 
из претходног сазива, тако да се седница одржи 
најкасније 30 дана од проглашења коначних резултата 
избора.

На првој седници се потврђују посланички ман-
дати, а парламент је конституисан потврђивањем ман-
дата две трећине народних посланика.

Мандат народног посланика почиње да тече даном 
потврђивања мандата у Народној скупштини и траје 
четири године, односно до престанка мандата народ-
них посланика тог сазива Народне скупштине.

Закон о Народној скупштини предвиђа да након 

доношења одлуке о потврђивању мандата народни по-
сланици полажу заклетву: „Заклињем се да ћу дуж-
ност народног посланика обављати предано, поштено, 
савесно и верно Уставу, бранити људска и мањинска 
права и грађанске слободе и по најбољем знању и 
умећу служити грађанима Србије, истини и правди”.

На првој седници новог сазива парламента треба 
да буду изабрани председник и потпредседници новог 
парламента и именован генерални секретар.

Потврђивањем мандата две трећине народних по-
сланика престаје и званично мандат претходног сазива 
Народне скупштине.

Након формирања парламента следи и процес 
формирања владе, а регулатива каже да нова влада 
мора бити формирана најкасније у року од 90 дана од 
конституисања парламента.

Према Уставу Србије, кандидата за председника 
владе парламенту предлаже председник Републике, 
пошто саслуша мишљење представника изабраних 
изборних листа.

Кандидат за председника владе парламенту износи 
програм владе и предлаже њен састав, а парламент 
истовремено гласа о програму владе и избору њеног 
председника и чланова.

Извор:РТС

На основу 100 одсто обрађених бирачких места на ванредним парламентарним изборима, 
највише гласова освојила је листа око СНС – 48,25 одсто, саопштио је РИК. Следе СПС са 
10,95, СРС - 8,10, ДЈБ - 6,02, ДС - 6,02. У парламент су ушле и коалиције ДСС-Двери са 5,04 
и СДС-ЛДП-ЛСВ са 5,02 одсто освојених гласова

На изборима за народне посла-
нике у општини Бор право да гласа 
имало је 44.299 грађана. У гласачким 
кутијама (на 47 бирачких места) нашло 
се 25.059 листића (56,57%) од којих 591 
(2,36%)  није важио, а 24.468 или 97,64 
је важећих.

Највише гласова:10.764 или 42,94 
одсто,  добила је листа „Александар 
Вучић – Србија побеђује“. Следи 

је „Ивица Дачић – Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић 
Палма“ са 3.620 гласова или 14,44 
одсто. Листи „Др Војислав Шешељ – 
Српска радикална странка“ поверење 
је указало 1.920 Борана или 7,66 одсто, 
а коалицији „Двери – Демократска 
странка Србије-Санда Рашковић 
Ивић – Бошко Обрадовић“ 1.820 или 

7,26 одсто. Листа „Борис Тадић, Че-
домир Јовановић – Савез за бољу 
Србију – Либерално демократска 
партија, Лига социјалдемократа 
Војводине, Социјалдемократска 
странка“ добила је 1.755 гласова или 
7,00 одсто, „За праведну Србију –де-
мократска странка (Нова, ДСХВ, 
ЗЗС) 1.504 или 6,00 процената, а 

„Доста је било – Саша Радуловић“ 

1.481 глас или 5,91 одсто.
Од преосталих листа у борској оп-

штини само су „Борко Стефановић-
Србија за све нас“ и Милица 
Ђурђевић „За слободну Србију – За-
ветници“ имали више од једног про-
цента гласова. Стефановић 434 или 
1,73 одсто, а Милица Ђурђевић 284 
или 1,13 одсто. Резултати свих осталих 
листи испод су једног процента. Љ. А.

Томислав Николић

Александар Вучић
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У очекивању правне заштите од принудне наплате поверилаца још шест месеци

РТБ предао УППР 
Привредном суду у Зајечару

РТБ. - Стручне службе Рударско-то-
пионичарског басена Бор предале су 16. 
маја Привредном суду у Зајечару Уна-
пред припремљени план реорганизације 
(УППР) предузећа. Документ је пра-
вовремено поднет, па је Суд у наредна 
четири дана обавио све неопходне ад-
министратвине процедуре и 20. маја, 
односно осам дана пре истека законског 
рока у којем за сва домаћа предузећа у 
реструктурирању престаје да важи за-
штита од поверилаца (28. маја), донео 
привремену меру која ће РТБ Бор Групи 

обезбедити правну зашиту од принудне 
наплате и у наредних шест месеци. 

Ово је трећи УППР који су урадиле 
стручне службе Басена и он, у односу 
на претходна два документа, има нови 

„пресечни“ датум укупних обавеза 
компаније, 31. март. Дакле, другачији 
је ниво обавеза по свим класама, како 
према текућим повериоцима тако и 
према оним историјским којима је, на-
равно, урачуната камата за нов период. 
Мерама које су биле предвиђене прет-
ходним документима сада су, међутим, 
додате и две нове - увођење професио-
налног менаџмента и рационализација 
броја запослених. 

-У оквиру ангажовања профе-
сионалног менаџмента, као нове 
мере реорганизације компаније, 
предвиђено је да се у другој половини 
ове године распише јавни тендер за 
одабир компаније која ће пружати 

ове услуге. Друга нова мера тиче се 
редукције броја запослених, али не 
једнократно, већ у периоду важења 
УППР-а. То практично значи да би 
смањење броја запослених ишло по-
степено у наредних пет година, почев 
од 2017. Том мером предвиђено је да 
ће број запослених на крају отплатног 
периода и завршетка УППР-а бити 
мањи од 3.500 и то у оквиру друштва 
које као послодавац преостане по 
извршеној статусној промени. Овде 
је веома важно истаћи да је ова мера 
потпуно у складу са нивоом при-

родног одлива запослених у том пе-
риоду јер је РТБ Бор и по годинама 
стажа, а и по годинама живота запо-
слених веома стар колектив – каже за-
меница генералног директора РТБ-а Бор 
за економику, маркетинг и финансије 
Мирјана Антић. 

Рационализација броја запосле-
них, као нова мера у УППР-у, оставља, 
с друге стране, могућност додатне 
корекције броја запослених, односно не 
ограничава пријем нових радника.

-Сматрам да је ова мера добро и 
широко обрађена. Није ништа чврсто 

„закуцано“, тако да се може обнављати 
радна снага. Оно што је сигурно, ове 
године неће бити социјалног про-
грама. Добровољно изјашњавање 
почеће наредне и трајаће до 2023. 
године. Овде треба рећи и да једна од 
мера која је остала на снази из прет-
ходних докумената, проналажење 
стратешког партнера за „Церово при-

марно“, значи да ће ово потенцијално 
ново правно лице апсорбовати си-
гурно 300 до 400 радника Рудника 
бакра Бор. Уколико се стратешки 
партнер пронађе до окончања УППР-
а, то ће бити ново правно лице. У су-
протном, радиће у склопу РТБ-а, али 
као посебан правни субјекат. Такође, 
не треба заборавити да су на помолу 
и нова радна места у „Фрипортовом“ 
руднику изузетно богатог садржаја 
бакра, где ће сигурно бити упослено 
бар 500 радника. Значи, у овом крају 
ће од рударства и убудуће живети око 

пет хиљада радника – каже генерални 
директор РТБ-а Благоје Спасковски.

Он додаје да је у свему овоме веома 
важно да РТБ Бор измири обавезе према 
повериоцима у року и у износу који су 
предложени у УППР-у. 

-Привредни суд у Зајечару, 
усвајањем овог документа, доноси за-
право судску пресуду којом обавезује 
РТБ на тако нешто. Иако доку-
мент показује економску јачину си-
стема, односно реалну могућност 
отплате старих дугова, отворена 
је и могућности задуживања ради 
измиривања старих обавеза – наводи 
Спасковски.

УППР-ом, дакле, треба да буду ре-
гулисане све затечене обавезе четири 
предузећа у саставу РТБ Бор Групе 
које су евидентиране до 31. марта ове 
године. Зависно од статуса, обавезе су 
глобално категорисане као обезбеђене 
и необезбеђене. Обезбеђене су оне оба-

везе за које гарантују РТБ Бор и држава. 
Прворангирана таква обавеза је кредит 
EDC банке за изградњу нове топионице 
и фабрике сумпорне киселине. Друге из 
ове категорије су гаранције које је РТБ 
дао у виду хипотеке или ручне залоге. 
То су све обавезе које ће се регулисати 
онако како су уговорене. Необезбеђене 
обавезе  е се у оквиру предложених мера 
које су са држане у УППР-документу. У 
овом случају биће то условни отпис 90 
процената затечених обавеза, уз отплату 

остатка, по истеку једногодишњег грејс 
периода, у наредних седам година.

Термин „условни отпис или отпуст“, 
објашњава Мирјана Антић, употребљава 
се зато што ће се тек осме године, у 
односу на датум усвајања УППР-а, 
заиста догодити чин отписа а пословне 
књиге очистити од нагомиланих обавеза 
из прошлости. До тада, након истека 
једногодишњег грејс периода, РТБ ће 
у наредних седам година отплаћивати 
старе обавезе. 

Нови текст Унапред припремљеног 
плана реорганизације компаније који 
су израдиле консултантске куће BDO 
и КПМГ, а који је разматран и у Мини-
старству привреде, 13. маја усвојили су 
највиши органи управљања РТБ-а Бор 

- Управни одбор, а потом и Скупштина. 
 Г. Тончев Василић

Б. Спасковски: Усвајањем УППР-а стварају се услови за одрживо 
пословање РТБ-а Бор јер се регулисањем историјског дуга, на на-
чин који предвиђа овај документ, компанији пружа могућност да 
позитивно текуће пословање успешно организује и у тржишним ус-
ловима док важи УППР

Привредни суд донео Решење о покретању УППР-а за РТБ Бор Групу

    Рочишта у јулу
РТБ. – Двадесет трећег маја из Привредног суда у Зајечару је 

на адресу Рударско-топионичарског басена Бор стигло Решење о 
покретању претходног поступка испитивања услова за отварање 
стечаја у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације 
(УППР) за сва четири предузећа у саставу РТБ Бор Групе. 

Заказана су и рочишта за одлучивање о предлогу и гласање о 
Плану реорганизације, па ће се 6. јула повериоци изјашњавати о 
УППР-у за Матично предузеће и Рудник бакра Мајданпек, а дан 
касније, 7. јула, за Топионицу и рафинацију и Руднике бакра Бор. 

Последња 

вест

Благоје Спасковски
Мирјана Антић
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Управни одбор и Скупштина РТБ-а Бор одлучили:

РТБ. – Највиши органи управљања 
РТБ-а Бор, Управни одбор и Скупштина, 
одлучили су на седницама 13. маја да 
усвоје текст Унапред припремљеног 
плана реорганизације, одобре 
подношење предлога за покретање 
стечајног поступка кроз УППР и овласте 
генералног директора да такав захтев за 
сагласност поднесе Привредном суду у 
Зајечару. У образложењу ових одлука 
наведено је да РТБ Бор подноси пред-
лог за покретање стечајног поступка 
реорганизације кроз УППР јер су се за 
то стекли услови које прописује Закон 
о стечају. Имајући у виду потребу да 
се створе предуслови за дугорочни 
развој компаније, али и да се реше дуж-
ничко-поверилачки односи из прошло-
сти, План реорганизације (УППР) на-
метнуо се као најповољнији начин за 
решавање, пре свега, „хипотеке про-
шлости“. Њиме би, како се чуло на сед-
ници Управног одбора, било могуће 

повољније намирење поверилаца него 
кроз стечајни поступак (банкротство). 

-Законом о стечају прописано је да 
се, након усаглашавања са повери-
оцима и усвајања УППР-а, код над-
лежног суда отвори и одмах затвори 
стечајни поступак. То значи да РТБ 
Бор Група наставља са редовним 
пословањем у циљу заштите имовине 
и спровођења планом предвиђених 
мера за измирење обавеза према по-
вериоцима. Планом реорганизације, 
односно УППР-ом, који је израђен 
са стањем на дан 31. марта ове 
године, предвиђено је следеће: отпуст 
дуга у висини 90% обавеза свих 
необезбеђених поверилаца, отплата 
преосталих 10% дуга у ратама и то 
у наредних осам година (укључујући 
12 месеци грејс периода), отпис за-
тезних камата од датума пресека 
стања до датума почетка примене 
Плана реорганизације, конверзија 
дуга у капитал (мера која се односи 
на Фонд за развој) и задржавање за-
ложног права. У мере реорганизације 

спада и увођење професионалног 
менаџмента, рационализација броја 
запослених у наредних пет година, 

као и статусна промена припајања, 
где ће РТБ Бор Група убудуће бити 
организована тако што ће Матичном 
предузећу бити припојена његова три 
зависна друштва (РББ, ТИР и РБМ) 
– објаснила је заменица генералног ди-
ректора РТБ-а за економска питања 
Мирјана Антић. 

У наставку седнице разматран 
је и усвојен извештај о производно-
финансијским резултатима компаније 
у прва три месеца ове године, када је 
разлика између прихода и расхода, не 
рачунајући трошкове амортизације, 
била у плусу 1,6 милиона долара. Од 
јануара до марта ископано је 4,31 ми-
лиона тона руде и уклоњено 4,38 мили-
она тона раскривке. Садржај „црвеног 
метала“ у руди био је 0,265%, па је про-
изведено око 9.000 тона бакра у концен-

трату. У металуршке погоне отпремљено 
је нешто више од 50.200 тона сувог кон-

центрата, па је из сопствених сировина 
продуковано 8.000 тона катодног бакра, 
а прерадом увозних добијено је још око 
5.800 тона катода. 

-Почетком маја добили смо од 
Министарства рударства саглас-
ност да кренемо у откуп земљишта 
на локалитету „Церово 2“. Радови 
ускоро почињу и они ће „Церову“ 
обезбедити континуитет. Вредност 
земљишта проценио је Градски завод 
за вештачење из Београда, а откуп 
ћемо финансирати из сопствених 
средстава – рекао је генерални дирек-
тор Басена Благоје Спасковски.

Говорећи даље о радовима који ба-
сенским рудницима обезбеђују конти-
нуитет Спасковски је истакао уклањање 
раскривке у источном делу мајданпечког 

„Јужног ревира“, али и завршетак 

реконструкције тамошње флотације, 
захваљујући чему је искоришћење сада 

седам до осам процената веће. Посебно 
је, међутим, нагласио „подизање“ капа-
цитета прераде у новој топионици.

-Април је завршен са 11 одсто 
већом производњом од пројектоване, 

а што је још важније, већу 
производњу више не прати загађење 
ваздуха. У последњих десетак 
дана концентрација сумпор-диок-
сида на свим мерним местима, а у 
међувремену је отворено једно ново у 
Слатини, не прелази 100 микрограма 
по метру кубном ваздуха. Подсећања 
ради, гранична вредност коју толе-
рише Европска заједница јесте 675 
микрограма, дакле ми смо далеко 
испод законом дозвољених граница – 
казао је Спасковски. 

На крају седнице Управног одбора 
најзаслужнијим појединцима додељене 
су захвалнице за допринос изградњи 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине.

Г. Тончев Василић 

М. Антић: Законом о стечају прописано је да се након усаглашавања 
са повериоцима и усвајања УППР-а, код надлежног суда отвори 
и одмах затвори стечајни поступак, што значи да РТБ Бор Гру-
па наставља са редовним пословањем у циљу заштите имовине и 
спровођења мера за измирење обавеза према повериоцима. – У прва 
три месеца ове године РТБ забележио плус из текућег пословања. – 
Б. Спасковски: Април је завршен са 11 одсто већом производњом од 
пројектоване, а већу производњу више не прати загађење ваздуха. 
У првој декади маја концентрација сумпор-диоксида на свим мер-
ним местима, а у међувремену је отворено једно ново у Слатини, не 
прелази 100 микрограма по метру кубном ваздуха

Планом реорганизације до 
зелене гране

Благоје Спасковски

Мирјана Антић
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Немања Стевановић уручио захвалнице за допринос изградњи нове топионице

РТБ. - Председник Управног одбора 
РТБ Бор Групе Немања Стевановић 
уручио је (на седници 13. маја) захвал-
нице најзаслужнијим појединцима за до-
принос изградњи нове топионице и фа-
брике супорне киселине у Бору. Одлуку о 
додели ових признања, које прати и нов-

чана награда од 50.000 динара, највиши 
орган управљања РТБ-а Бор донео је 
крајем прошле године, а у складу са 
њом награђено је 14-оро кандидата 
који су претходно прошли комисијску 
верификацију. 

То су: Драган Анђеловић, машин-
ски техничар из РББ-а (Јама); Ненад 
Грујић, машински техничар из ТИР-а; 
Јовица Здравковић, електротехничар 
(ТИР); Саша Антонијевић, бравар-
крановођа (ТИР); Бојан Максимовић, 
дипл. инж. електротехнике (ТИР); 
Зоран Илијевски, машински техничар 
(ТИР); Дејан Несторовић, машински 
техничар (ТИР); дипл. инж. елетротех-
нике Мирко Грчић, саветник генерал-
ног директора РТБ-а за послове елек-
тромашинског одржавања; Мирјана 
Антић, заменик генералног директора 
за економска питања; проф. Бранис-
лав Ивковић, руководилац надзор-
ног органа; директор пројекта Драган 
Маринковић; директор Топионице и 
рафинације Бобан Тодоровић, гене-
рални директор РТБ-а Бор Благоје Спа-
сковски и Немања Стевановић, пред-
седник Управног одбора РТБ Бор Групе.

Пре доделе овог престижног 
признања Стевановић се захвалио за-
посленима у РТБ-у, а нарочито профе-
сору Ивковићу на огромној помоћи у 
реализацији овог, како рече, историјског 
пројекта, не само за овај регион, већ и 
целу Републику: - У своје и у име Управ-

ног одбора бескрајно хвала – казао је 
предесдник УО. - Пошто сам са вама 

„трчао последњих 100 метара“ овог 
пројекта знам колико је било тешко 
и напорно. Зато бих се још једном по-
себно захвалио генералном дирек-
тору Благоју Спасковском на огром-
ном труду да се заврши овај велики 
посао. Последњих шест месеци завр-
шетка топионице он је живео на 
градилишту! Захваљујем и Дра-

гану Маринковићу који је неколико 
година провео на имплементацији 
овог пројекта.

Захваљујући на признању, видно 
дирнут, Спасковски је казао: - Колико 
год да ми је година, у овом тренутку 
осећам трему и велико узбуђење равно 
ономе када сам добио прво дете. Нова 
топионица је моје треће дете! И ваше, 
наравно! Једна је ствар да смо успели 
да урадимо нешто што 100 година 
нико није ни помишљао да се може 

урадити. Друга је да смо имали од-
личан амбијент да се на једном месту 
нађе добра, паметна Влада и премијер 
Вучић помогне у последњем тренутку... 
Трећа ствар је што је УО, и сам пред-
седник Немања Стевановић, био рас-
положен да све то прати и да сваког 
јутра обавештавамо премијера. Чет-
врто је да сте сви ви из менаџмента 
и извршних функција били, од по-
четка до краја, у таквом расположењу 

да се створи ово не само српско, већ 
европско чудо. Пето је да смо добили 
добар, прави надзорни орган какав 
је Грађевински факултет у Београду, 
школа високог ранга са референт-
ним стручњацима. Срећа је да је 
на челу био проф. др Ивковић који 
управо предаје предмет пројектовање 
и изградња. Важно је и што нас је све 
служило здравље да изгурамо стварно 
тежак задатак и велики пројекат. 
А, оно најважније је да сте ви, ува-

жена господо из топионице - дру-
гови, пријатељи, радници, техничари, 
пословође, инжењери – успели да сав-
ладате технологију која је изузетно 
тешка и компликована. Драго ми је 
да сте данас у сали са мном. Ова За-
хвалница је папир непроцењиве вред-
ности, њоме ће се поносити ваши на-
следници. Велико вам хвала!

Присутнима се обратио и проф. 
Ивковић истичући да сви у Србији знају 
да је вредност РТБ-а Бор, пре свега, у 
огромним резервама руда злата и бакра. 
Међутим, он је хтео да истакне да је 
изградња оваквог једног постројења 
донела огроман технолошки, стручни и 
научни напредак:

-Кад бисмо поредили стару и нову 
топионицу - казао је - то је отприлике 
као кад бисмо поредили авион браће 
Рајт и најновији „ербас 330“ који је 
пре неколико дана слетео на сурчин-
ски аеродром. То значи да је Србија, 
захваљујући вама, новој топионици и 
новој фабрици супорне киселине, ис-
корачила седам миља у технолошком 
знању. И, што је најважније, урадили 
сте то ви из Бора предвођени Благојем 
Спасковским и то у најгорем периоду, 
у периоду отклањања недостатака, 
када је дезертирао СНЦ Лавалин. Ви 
сте на својим леђима понели потпуно 
нов технолошки процес и остварујете 
не само производњу која је уговором 
дефинисана, него је пребацујете за 20 
и више одсто. И ту заиста, свима вама 
из РТБ-а Бор честитам, теби Благоје 
који водиш свој тим - посебно, а ја сам 
поносан што је Грађевински факултет 
Универзитета у Београду био у при-
лици да учествује у оваквом пројекту 
који није српског, већ европског, па 
можемо рећи и светског значаја.

Текст и фото: Љ. Алексић

Н. Стевановић: Са вама сам 
„трчао последњих 100 мета-
ра“ овог великог пројекта и 
знам колико је било тешко 
и напорно. – Б. Спасковски: 
Уважена господо из топиони-
це – другови, пријатељи, рад-
ници, пословође, техничари, 
инжењери – успели смо да ура-
димо нешто што 100 година 
нико није ни помишљао да се 
може урадити, савладали сте 
изузетно тешку и компликова-
ну технологију. – Б. Ивковић: 
Захваљујући вама и Благоју 
Спасковском Србија је новом 
топионицом и фабриком супор-
не киселине искорачила седам 
миља у технолошком знању

Историјски технолошки 
искорак “Бора”

Бранислав Ивковић прима Захвалницу

Стевановић, Маринковић и Спасковски

Признање Мирјани Антић
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Став репрезентативних басенских синдиката поводом УППР-а

Подршка очувању компаније

РТБ. – Поводом Унапред 
припремљеног плана реорганизације 
(УППР) Рударско-топионичарског басе-
на Бор, који би ускоро требало да се 
усвоји, огласили су се репрезентативни 
басенски синдикати у жељи да, пре 
свега, запослене, али и јавност упознају 
са својим мишљењима о овом економ-
ско-правном документу и начину на 
који ће се одразити на компанију и њене 
раднике. Горан Јовановић, председ-
ник ЈСО Самосталног синдиката РТБ-а, 

изнео је став ове интересне организације 
радника (и борског и мајданпечког дела 
комбината бакра) да подржава УППР 
зато што је то модел који омогућава оп-
станак РТБ-а и свих запослених. 

- Наравно да Самостални син-
дикат стоји иза свега тога, јер под-
ржава све оно што је од стране син-
диката, менаџмента РТБ-а, Владе Ре-
публике Србије усмерено на очување 
компаније. Такође и опредељење из 
УППР-а да се број запослених смањи 
природним одливом. Никако не 
можемо да дамо „зелено светло” било 
којој акцији, па чак ни социјалном 
програму, ако то буде нешто што не 
би одговарало радницима. Уколико 
се организује неки социјални програм, 
једини услов који ћемо подржати јесте 
да се све уради на добровољној бази – 
рекао је Јовановић. 

Први човек басенских „самосталних” 
желео је да подсети како је у претходним 

приватизацијама РТБ-а „било синдиката 
који су је оправдавали и чак је окаракте-
рисали као једини спас за предузеће”. - 
На основу искустава у Бору и Србији, 
видели смо да приватизације које 
су се десиле у том периоду уопште 
нису биле добре, првенствено по 
раднике. Јер, већина тих фирми 
данас не постоји. УППР не само да 
предвиђа рационализацију радних 
места и броја радника него и њихово 
повећање, уколико се остваре услови 
за повећање производње. Такође, 
пружа могућност да запослимо и ове 
младе људе који више година чекају 
на Заводу, а то је и један од недавно 
изречених ставова Владе. Добили смо 
обећања од премијера Вучића да ће 
помоћи РТБ-у и то је још један од раз-
лога зашто Самостални синдикат под-
ржава Владу и менаџмент РТБ-а.

Басен мора да остане државно 
предузеће

И Јадран Поповић, председник 
Синдиката металурга Србије, најпре 
је хтео да се врати у прошлост када 
је РТБ требало да буде продат Ку-

пруму или Атеку. - Многе наше колеге 
здушно су се залагале да је то добра 
приватизација, а ми смо тада једва 
избегли катастрофу. Став Синдиката 
металурга Србије исти је као и прет-
ходних година – РТБ мора да остане 
државно предузеће. Од преко 90 одсто 
фирми у Бору које су се приватизо-
вале, ниједна више не ради. Да ли то 
треба да доживимо и са једним РТБ-
ом? Што се тиче вишка запослених, 
сматрамо да га у РТБ-у уопште нема. 

Напротив, ми смо за запошљавање 
бар још 1.000 младих који ће да заснују 
радни однос, породицу, јер једино то 
може да одржи Бор и овај регион. Ако 
број запослених треба да се смањи 
природним одливом, онда нека буде 
онако како налаже Закон о раду. Када 
радник напуни 65 година, може да 
оде у пензију. Очито да држави одго-
вара да то буде са 65 година, што нема 
логике из угла синдиката. Ово тим 
пре што у Бору имамо 7.000 незапо-
слених, а овде „држимо” људе са 63-64 
године који не могу много да допри-
несу производњи. 

УППР за даљи опстанак 
компаније

- За нас је УППР једино решење 
које омогућава даљи опстанак 
компаније и 5.000 радника у рударству 
и металургији, општини Бор и већем 
делу Тимочке Крајине. Њиме би се 
комбинат бакра решио историјских 
дугова и то на начин који би био 
прихватљив и његовим старим пове-
риоцима. „Утезањем” РТБ-а, након 
усвајања УППР-а и додавањем радног 
и, евентуално, капитала стратешког 
партнера, он би постао профитабилна 
компанија и престао да генерише гу-
битке – истакао је Драган Јанкуцић, 
председник Одбора Синдиката „Неза-
висност” ТИР-а.

Најосетљивије питање из УППР-а 
за синдикате јесте рационализација за-
послених, где се у периоду од пет до 
осам година очекује смањење за око 
1.500 радника. Став басенских „не-
зависних” о овом питању је сасвим 
јасан и, по њима, у обзир долази само 
смањење броја запослених на основу 
природног одлива или добровољним 
изјашњавањем радника кроз социјални 
програм, уз одговарајућу новчану на-
кнаду. – Са синдикалне тачке гле-
дишта, дискутабилна је формулација 
успешне компаније, јер није свеједно 
пословање фирме са 5.000 запослених 
у коме сав остварен приход, уз ми-
нималну добит, остаје у Србији или 
њена већа добит којом би управљао 
најављени страни менаџмент, а са 
преполовљеним бројем радника - 
сматра Јанкуцић.

Новина у УППР-у, такође, је и 
увођење професионалног менаџмента, 

па су овде и по том питању веома обаз-
риви због сличног искуства из Сме-
дерева, где је, како је објављено у 
медијима, професионални менаџмент 
забележио губитак у Железари од 144 
милиона евра. – То је за нас веома 
забрињавајуће. Било би потребно 
да компаније које желе да конку-
ришу на тендеру за увођење свог 
менаџмента ради управљања РТБ-ом 
уложе депозит као гаранцију у случају 
неиспуњења уговорених обавеза и 
очекиваног резултата. Сматрамо да 
би тако и онај који плати услуге тог 
професионалног менаџмента на неки 
начин био сигуран да сутра неће бити 
на губитку.

Јанкуцић је на крају подсетио да 

Синдикат „Независност” РТБ-а скоро 
две деценије са свим владама и директо-
рима активно учествује у раду компаније 
и одлично је упознат са производном, 
технолошком, финансијском и доскора 
најзначајнијом еколошком проблемати-
ком РТБ-а. – Са овом владом и овим 
менаџментом завршили смо највећи, 
уједно, и најзначајнији технолошко-
еколошки пројекат – нову топио-
ницу и фабрику сумпорне киселине. 
Као један од ретких синдиката који 
је јавно подржао политику премијера 
Александра Вучића и менаџмент 
РТБ-а, нарочито када је реч о одлуч-
ности опстанка компаније и 5.000 рад-
ника, очекујемо да конструктивно 
учествујемо у изналажењу најбољег 
решења за Басен приликом њихове 
најављене посете Бору – поручио је 
Јанкуцић.

Ј. Станојевић 

Самостални синдикат подржава УППР зато што је то модел који омогућава опстанак комбината бакра и свих запослених – рекао је Горан 
Јовановић, председник ЈСО СС РТБ-а. - Сматрамо да у Басену уопште нема вишка. Напротив, ми смо за запошљавање бар још 1.000 мла-
дих који ће да заснују радни однос, породицу, јер једино то може да одржи Бор и овај регион – истакао је Јадран Поповић, председник Син-
диката металурга Србије. - „Утезањем” РТБ-а, након усвајања УППР-а и додавањем радног и, евентуално, капитала стратешког партнера, 
он би постао профитабилна компанија и престао да генерише губитке – нагласио је Драган Јанкуцић, председник Одбора Синдиката „Неза-
висност” ТИР-а

Горан Јовановић

Јадран Поповић

Драган Јанкуцић
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Мандатар за састав нове Владе Србије Александар Вучић изјавио:

Убрзаћемо решавање „Бора“, 
„Ресавице“ и „Галенике“

РТБ. - Заштита државе од повери-
лаца за 10 од 17 стратешких предузећа, 
колико их је било прошле године, пашће 
1. јуна, али то не значи да она неће на-
ставити да раде. Сва та предузећа, а међу 
њима је и РТБ Бор, у претходном пери-
оду припремана су за 31. мај, па ће, како 
каже државни секретар у Министарству 
привреде Драган Стевановић, наста-
вити да функционишу и након 1. јуна, све 

до коначног решења њиховог статуса. А, 
статус им се, по Стевановићевим речима, 
може решити на један од три начина. 

-Три су могућа решења: да се до 31. 
маја или непосредно након тог датума 
продају ако је јавни позив у току, 
да се уради унапред припремљени 
план реорганизације (УППР) и, на 
крају, уколико ни то није решење, 
преостаје продаја из стечаја. За тих 10 
предузећа ближи смо томе да се њихов 
статус реши кроз приватизацију или 
УППР, него путем стечаја. Међутим, 
УППР као модел неће искључити 
приватизацију где год будемо имали 
могућност да некога заинтересујемо 
за неко од предузећа – казао је државни 
секретар.

Са његовим мишљењем сложио се и 
директор Светске банке у Србији Тони 
Верхеијен.

-Постоји труд да се нађе решење 
за РТБ Бор, „Галенику“, „Ресавицу“ 
и за „Петрохемију“. Знамо да Влада 
преговара за бар три од ове четири 
компаније. Иако ми нисмо умешани 
у решавање тог проблема, волели 
бисмо да се нађе решење и то такво 
да ова предузећа не оду у стечај кад 

повериоци почну да наплаћују своја 
потраживања. Идеално би било 
да решење води до приватизације 
или бар да се примени уговор о 
менаџменту комбинован са УППР-ом 
– рекао је Верхеијен.

Свако од ова четири поменута српска 
предузећа има своје муке и сигурно је да 
се баш свакоме од њих чини да су његове 
муке најтеже. „Галеника“ чека расплет 
приватизације, „Ресавици“ није одо-
брено да уђе у процедуру УППР-а, па је 
могућа подела предузећа, „Петрохемија“ 
тражила УППР и заштиту још шест 
месеци, РТБ Бор предао УППР и добио 
заштиту од принудне наплате још пола 
године. 

Мандатар за састав нове Владе 
Србије Александар Вучић рекао је на 
конференцији за новинаре (24. маја) да 
ће Влада успети да реши питање пре-
осталих 10 стратешких предузећа у 

реструктурирању, као и судбину оних 
који су највећи проблеми – РТБ-а Бор, 

„Ресавице“ и „Галенике“.
-Мислим да је прошло на суду за 

привремене мере, за сада, за РТБ и 
можемо до краја године да радимо 
многе промене, као и за „Петрохемију“, 
али она нам сада није проблем пошто 
има добре билансе и добро ради. Онда 
остају проблеми са РТБ-ом Бор и „Ре-
савицом“. Верујем да ћу после Ниша 
са осталим члановима Владе да одем у 
Бор и Зајечар на седам дана, односно у 
источну Србију и Тимочку Крајину да 
видим шта можемо по питању путне 
и железничке инфраструктуре да ура-
димо и убрзамо решавање проблема 

„Ресавице“ и РТБ-а – рекао је Алексан-
дар Вучић. 

У том светлу, када је већ познато 
да је РТБ Привредном суду у Зајечару 
предао УППР, највећу пажњу привлачи 

одредба овог документа која се тиче 
увођења професионалног менаџмента. 
Расписивање тендера за избор компаније 
која ће обављати услуге професионал-
ног менаџмента у РТБ Бор, како је на-
ведено у УППР-у, планирано је за другу 
половину ове године. Министар рудар-
ства и енергетике Александар Антић, 
потврђује то у јавности и каже да ће 
тендер бити расписан врло брзо, већ у 
јуну.

-Циљ тендера је да нови 
менаџмент стабилизује пословање 
највећег српског произвођача бакра 
и злата и припреми компанију за 
приватизацију. За сада је рано го-
ворити о моделу власничке струк-
туре РТБ-а, а најбоље би било да та 
компанија, због значаја који има за 
Србију и ранијих инвестиција, добије 
стратешког партнера. За нас би било 
најбоље да РТБ остане у већинском 
власништву Србије, а да стратешки 
партнер уз инвестиције од 350 до 400 
милиона евра добије мањински пакет 
акција тог предузећа – оценио је мини-
стар Антић.

Генерални директор РТБ-а 
Бор Благоје Спасковски каже да 
интересовање за РТБ постоји одавно, 
али да је потенцијалне стратешке пар-
тнере, међу којима су и три кинеске 

компаније, од коначних намера и неких 
конкретнијих партнерских понуда досад 
одвраћао управо статус компаније.

-РТБ је у реструктурирању дуже од 
10 година и на својим плећима носи 
терет историјских дугова који су пре-
машили милијарду евра. Због тога се 
досад ниједна компанија није јавила 
са конкретним намерама. А, долазили 
су многи. Управо зато је УППР за 
РТБ важан јер ће његовим усвајањем 

дужничко-поверилачки односи који 
оптерећују садашње пословање 
компаније, а већина датира из про-
шлог века, бити решени и то на 

начин који је прихватљив и повери-
оцима. Рећи ћу само да се у том дугу 
од милијарду евра налази дуг према 
Париском и Лондонском клубу пове-
рилаца у износу 408 милиона долара! 
Својевремено, када је отписиван дуг 
овакве врсте осталим државним и 
јавним предузећима, РТБ-у није био 
отписан јер је компанија имала статус 
друштвене фирме – казао је Спасков-
ски.

На писање појединих медија о томе 
да је амерички „Фрипорт“ заинтересо-
ван да преузме улогу професионалног 
менаџмента у РТБ-у Бор одговара да му 
то није познато.

-Не верујем у то да „Фрипорт“ има 
такве намере, нарочито после њихове 
одлуке да продају удео у богатом ле-
жишту које су открили надомак Бора 
– оценио је генерални директор РТБ-а.

Припремила: Г. Тончев Василић 

Верујем да ћу после Ниша са осталим члановима Владе да одем у Бор и Зајечар на седам дана, да видим шта можемо по питању путне и же-
лезничке инфраструктуре да урадимо и убрзамо решавање проблема „Ресавице“ и РТБ-а, рекао је Александар Вучић. – Министар рудар-
ства и енергетике каже да би најбоље било да РТБ Бор, због значаја који има за Србију и ранијих инвестиција, добије стратешког партнера. 
За нас би било најбоље да РТБ остане у већинском власништву Србије, а да стратешки партнер уз инвестиције од 350 до 400 милиона евра 
добије мањински пакет акција тог предузећа, оценио Александар Антић. – Први човек РТБ-а каже да интересовање за РТБ одавно постоји, 
али да досад није било конкретнијих партнерских понуда због тога што је компанија у реструктурирању. – Б. Спасковски: Усвајањем УППР-а 
ситуација ће бити много чистија, а РТБ много интересантнији инвеститорима

Благоје Спасковски

Александар Антић

Александар Вучић

Тони Верхеијен

Драган Стевановић
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Оверено 4,3 милиона тона резерви рудног тела „Т3“

РББ. – Надлежна комисија Мини-
старства рударства и енергетике оверила 
је (крајем априла) билансне резерве 
рудног тела „Т3“ у борској Јами, што 
је поступак након којег може да почне 
пројектовање и њихово откопавање. 
Како смо сазнали од Трајче Тончића, 
руководиоца Сектора за геологију Руд-
ника бакра Бор, реч је о 4,3 милиона тона 
руде са 0,66 одсто бакра, 0,31 грама злата 
и 1,67 грама сребра по тони. Ово рудно 
тело је четврто из тзв. Т-серије, а истра-
живано је протекле две године. Налази 

се у близини већ откопаног рудног тела 
„Т“, односно у троуглу рудних тела „Т“, 
„Д“ и „П2а“. Испод је 13. и оверене су 
резерве до 17. хоризонта. Међутим, део 
лежишта је и испод 17. хоризонта, па ће 
се током ове године наставити и његово 
истраживање јер се очекују додатна два 
милиона тона руде. 

-Рудно тело „Т3“ веома је важно 
за Јаму у наредних пет година – 
истиче Тончић - јер ће осамдесет одсто 
производње стизати из њега. Прео-
стале количине биће из „Тилва роша“ 
и „П2а“, док би откопавање рудног 
тела „Брезаник“ требало да се оконча 
за три-четири месеца.

Према речима управника Јаме Вла-
димира Фуфановића, стручњаци 
ускоро почињу израду пројекта отко-
павања рудног тела „Т3“. Иначе, прво 
рудно тело из Т-серије откопано пре три 

године - уз зараду од 40 милиона долара 
- „Т2“ је откопано пре две, док је у „Т1“ 
преостало још око 25.000 тона (што је за 
три месеца рада). У „Брезанику“ је још 
40.000 тона (за три-четири месеца), у 

„Тилва рошу“ око 100.000 тона (за годину 
дана), а у „П2а“ 640.000 тона (за шест-
седам година). Све ово говори да су ре-
зерве рудног тела „Т3“ добродошле, пре 
свега као сигуран „мост“ до 15 милиона 
тона руде „Борске реке“ изнад 17. хори-
зонта. Експлоатација те тзв. капе вели-
ког рудног тела управо се пројектује, а за 

преостале количине од преко 300 мили-
она тона руде одавно се и темељно раз-
матра избор методе откопавања. 

-Све у свему, у рудним телима која 
тренутно експлоатише („Т1“, „Тилва 
рош“, „П2а“ и „Брезаник“) Јама рас-
полаже са 808.000 тона резеви у којима 
је 6.263 тоне бакра – истиче Фуфановић. 

- Рудно тело „Т3“, до кога нам је пре-
остало још само 10-ак метара прилаз-
ног ходника, нуди поменутих 4,342 
милиона тона руде са око 28.600 тона 
бакра. Са оних 15-ак милиона тона у 
тзв. капи „Борске реке“ већ можемо 
говорити о 20 милиона тона руде 
изнад 17. хоризонта која може да иде 
преко постојећег система дробљења. 
То значи да би Јама, уз мања улагања 
у опрему, нешто већа у ново вентила-
ционо окно и подмлађивање радне 
снаге, могла да се стабилизује и нор-

мално ради наредних година.
Од 2009. до данас, уз Т-серију 

рудних тела, истражено је на повр-
шини, али још није оверено, лежиште 

„Кривељски камен“ са 80 милиона тона 
руде у којој је садржај бакра 0,27 одсто 
а злата 0,12 грама по тони. Недалеко је и 
најновије лежиште „Кривељска косина“ 
са 6,3 милиона тона руде и око 18 тона 
злата. “Кривељска косина” је најдраже 
лежиште у каријери геолога Тончића јер 
је, како рече, први пут у историји РТБ-а, 
мимо свих процена, пронашао лежиште 
злата епитермалног типа, без бакра. 

-Укупан збир новооткривених 
количина руде, бакра и злата од 
2009. године (у рудним телима „Т“, 

„Т1“, „Т2“, „Т3“, „Кривељски камен“ 
и „Кривељска косина“) износе 91 
милион тона – сумира Тончић. – У њој 
је 270.000 тона бакра и око 30 тона 
злата. За овако кратак период ово 
је импозантна цифра јер вредност 
метала у овим лежиштима је око две 
и по милијарде долара! За њихово 
истраживање утрошено је 11,7 мили-

она долара, укључујући пет милиона 
долара за набавку две најмодерније 
бушилице које могу у дубину до 2,8 ки-
лометара. Купљена је и једна за јамско 
истражно бушење и још једна за рад 
са површине домета 850 м. Такође, 
набављени су и најсавременији си-
стеми за праћење девијација у бушо-
тинама и оријентацију језгра. 

Према Тончићевим речима, није 
било једноставно све то урадити. Био је, 
најпре, велики ризик убедити руковод-
ство да купи бушилице вредне пет мили-
она долара, а потом - оправдати ту купо-
вину. Али, резултати су ту, извештаји за 
сва лежишта предати су Министарству. 

Резерве за Т-серију су оверене, неке већ 
и откопане, а следи овера за „Кривељски 
камен“ и „Кривељску косину“. 

Одговарајући на питање шта га је 
довело до бакра и злата на теренима где 

су пре њега многи истраживали, али их 
је, ипак, он пронашао, Тончић рече да 
је након запослења (1995.) прва знања 
стекао и “испекао” баш у борској Јами. 
Касније је, стицајем околности, при-
ватно радио за многе фирме по Србији, 
а бавио се и лежиштима по свету, 
сакупљао податке, обрађивао, учио и 
сво то искуство склопио у блок-модел 
шире околине борског лежишта бакра 
(од Мајданпека до Књажевца). 

-Био је огроман посао сублими-
рати све то у предлог за плодан на-
ставак истраживања на овим тере-
нима – присећа се Тончић. - Предлагао 
сам то и пре 2000. године, међутим, 
од свих директора сам добијао одго-
вор да је мој предлог непримерен ус-
ловима. Ни доласком Спасковског 
није ишло глатко, али сам ипак добио 
подршку и шансу и, ево, испада да 
смо били у праву. Наиме, сва ова ле-
жишта пронађена су на теренима који 
су по ранијим прогнозама била непер-
спективни. То се нарочито односи на 
“Кривељску косину” јер је прогноза 
била да таквих лежишта нема у овом 
делу Тимочког магматског комплекса. 
Међутим, то није тачно. Све стране 
компаније дошле су у овај део Србије 
баш у потрази за таквим лежиштима 
злата, знајући да велики комплекси, 
попут Тимочког магматског, морају 
да имају широк спектар лежишта. 

Љ. Алексић

На овој руди са 0,66 одсто бакра, 0,31 грама злата и 1,67 грама 
сребра по тони биће засновано 80 одсто јамске производње 
наредних пет година. - У шест лежишта која су од 2009. 
године до данас открили басенски геолози на челу са Трајчом 
Тончићем налази се 91 милион тона руде са 270.000 тона бакра 
и око 30 тона злата, а вредност садржаног метала је око две и 
по милијарде долара!

Ослонац Јаме наредних година

Трајча Тончић

Владимир Фуфановић

Геолози у Јами

Рудно тело „Т” је откопано уз осигурање кровине анкерима
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РТБ открио ново лежиште са 18 тона злата

РТБ. – Геолози рударско-топио-
ничарског басена Бор приводе крају 
истраживање новог лежишта злато-
носне руде на десној обали Кривељске 
реке у троуглу између кривељског копа, 
тамошње флотације и јаловишта. Реч је 
о тзв. епитермалном лежишту злата (без 
бакра), првом оваквог типа у историји 
РТБ-а Бор, из каквих се, иначе, добија 70 
одсто светског злата (у Америци, Чилеу, 
Аустралији, Новом Зеланду, Индонезији, 
Русији...) Генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски је недавно гледа-
оцима борске телевизије с посебним 
задовољством саопштио ексклузивну 
вест да је на “Кривељској косини” набу-
шено 6,3 милиона тона руде са 18 тона 
злата! 

– Реч је о чистој златоносној руди 
– казао је Спасковски – исплативој са 
садашњом ценом. Предстоји овера, 
потом пројектовање и улазак у нешто 
што се зове рудник злата. Биће нам 
потребно две до три године да за-
почнемо експлоатацију. Лежиште 

“Кривељска косина” је на дубини 
150 до 450 метара и, према првим 

сагледавањима стручњака, врло брзо 
би се могло доћи до њега поткопом 
из старог борског копа. Моћности 
је око 6,3 милиона тона, са просеч-
ним садржајем злата преко три грама 
по тони, што је већ златоносна руда, 
мада у “срцу” лежишта (са 1,7 мили-
она тона руде) злато иде чак до шест 
грама по тони! А, три грама злата (по 
садашњој цени ) вреде око 120 долара. 
Да је степен искоришћења само 60 

одсто имали бисмо вредност те руде 
од преко 70 долара. Трошак нам си-
гурно не би био већи од 40 долара по 
тони руде, што значи да би нам остало 
30 до 35. 

“Кривељска  косина” је велико ле-
жиште, али не веће од онога које је Фри-
порт открио испод борског аеродрома где 
је знатно већи садржај злата, а и бакра 
којег, као ни сребра, на “Кривељској 
косини” нема. Вест о новом лежишту 
била је повод Спасковском да нагласи 
да је Бор перспектива, бренд Србије 
имајући у виду и поменуто Фрипортово 
лежиште, чија је вредност ових дана 
процењена на преко седам милијарди 

долара, као и вредност читавог борског 
рудишта вредог 23 милијарде. “У око-
лини Бора - рече Спасковски - имамо цео 
буџет државе Србије!” 

-РТБ сада годишње произведе око 

тону злата – додао је Спасковски.  – 
Али, повећањем искоришћења у бор-
ским и мајданпечкој флотацији које 
смо модернизовали, добијамо још по 
50-ак килограма злата из једног и 
другог рудника. Значи, то је нових 100 
килограма злата. А,  кад се све сабере 

-  богата лежишта, већа искоришћења 
у флотацијама и новој топионици, 
што доноси и више златоносног муља 
– онда ће количина злата коју даје 
РТБ Бор за три-четири године бити 
удвостручена. Све то побољшаће 
финансијски биланс Басена, кеш-

флоу ће бити повољнији, биће више 
пара, буџет пунији, а учешће РТБ-а у 
БДП-у Србије знатно веће. 

Подсетимо да је од 1903. године до 
данас у Бору произведено шест мили-
она тона бакра, 160 тона злата и више 
од 1.000 тона сребра. Колико је још 
година извесног рударења пред РТБ-ом 
убедљиво показују следеће бројке: РТБ 
сада располаже са 1,355  млиона тона 
оверених рудних резерви у којима је 

приближно пет милиона тона бакра, 
196 тона злата и 2.170 тона сребра, а 
истражни радови у Бору и околини се 
настављају. За нова лежишта веома су 
заинтересоване и стране компаније. 

Љ. Алексић

„Кривељском косином“ 
ка бољим данима

Благоје Спасковски: Биће нам потребне две до три године да (подземним путем) започенемо 
експлоатацију 6,3 милиона тона руде и за то време, рачунајући ефекте бољих искоришћења у 
модернизованим флотацијама и новој топионици, дуплирамо годишњу производњу злата из 
Бора и Мајданпека
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ЗАГРАЂЕ. - Да би дошла до 
квалитетнијег кречњака и краћих 
релација за његов превоз, а тиме и 
мањих трошкова, Кречана у Заграђу за-
почела је ширење “Копа 5” на југоисток, 
према шахти у којој почиње његово 
уситњавање. Како нам је објаснио 
Милан Јовановић, управник Кречане, 
пуштањем у рад и друге АF-пећи (по-
четком октобра прошле године) након 
“превођења” са мазута на угаљ, повећана 

је потреба за кречњаком од кога се 
добија комадни креч. Кречана тренутно 
(са три пећи) производи од 180 до 210 
тона комадног креча дневно (годишње 
70 до 76 хиљада тона)  који и квалите-
том (75 до 80 одсто активне материје) 
задовољава све три флотације РТБ-а 
Бор (борске, кривељске, мајданпечке), а 
у току су и припреме за производњу хи-
дратисаног креча за потребе постројења 
у коме се неутралишу индустријске воде 
ТИР-а.

-За нашу дневну производњу сада 

је потребно око 420 тона гранули-
саног кречњака који се добија од 
тзв. ровног кречњака са “Копа 5” – 
каже Јовановић. - Да бисмо дошли до 
толико гранулисаног, потребно је пре-
вести до шахте и прерадити 1.000 до 
1.200 тона тог ровног кречњака јер се 
његово искоришћење креће између 
35 и 40 одсто и зависи од више чини-
лаца. Пресудна је његова минерална 
структура, па је искоришћење мање 

уколико је растреситији. Ако је стена 
компактнија искоришћење је боље и 
треба прерадити мање количине. 

Према речима нашег саговорника, 
радови на површинском “Копу 5” у 
Заграђу сада се одвијају у усеку на 
најнижој етажи. На тај начин се ушло 
у партије тврђег кречњака који се теже 
пече, повећан је ризик од акумулирања 
воде на дну копа након великих киша, а 
повећане су и транспортне дужине.

-У складу са новим Допунским ру-
дарским пројектом предвиђено је да 

ове године уклонимо 35 до 40 хиљада 
тона хумуса и површински слој 
кречњака (четири до пет метара, од-
носно 10 до 15 хиљада тона), пошто 
је тај кречњак „разблажен“ земљом. 
Радове смо отпочели и већ смо ски-
нули 10-ак хиљада тона хумуса. С 
обзиром на то да улазимо у летњи 
период, очекујем да уклонимо плани-
ране количине како би се производња 
несметано одвијала – каже Јовановић 
и додаје: - Технологијом коју сада 
користимо најреактивнији креч се 
добија од тзв. меких кречњака и то 
уз мању потрошњу енергије. На-
жалост, и искоришћење је мање, па 
онда, у настојању да добијемо што 
квалитетнији креч, тражимо неку 
средину. Ширењем копа стижемо 
до одличног кречњака а очекујемо 

и знатне уштеде у нормативима, по-
себно нафте, јер се пут (од шахте до 
копа и назад) дуг 2,8 км скраћује за 
1,6 км, чиме ћемо на три-четири ка-
мионске туре штедети гориво за једну. 

Међутим, уштеде нису једини мотив 
запослених у Кречани. Кључни је даљи 

развој самог копа, пошто је овде оверено 
око 14,5 милиона тона (А+Б) резерви. 
Оно што ће се раскрити ове године 

довољно је за рад Кречане наредне две, 
али је у том делу оверено око четири ми-
лиона тона квалитетног кречњка, па ако 

се при садашњој производњи троши око 
400.000 тона, то су сировине за наредних 
10 година. Са „Б“ резервама извесне су 
наредне две деценије. Уз то, што више 
буду ширили коп у правцу којим су 
сада кренули, смањиваће и транспортне 
трошкове.

Пратећи погони
Кречана у Заграђу шири коп на југоисток

Милан Јовановић, управник: За производњу која је након 
реконструкције пећи нарасла на 180 до 210 тона комадног креча 
дневно потребно нам је око 420 тона гранулисаног, односно 1.000 
до 1.200 тона ровног кречњака, па “отварамо” нове количине 
квалитетне сировине која је, уз то, ближа кречани. - Ове године 
уклонићемо 35 до 40 хиљада тона хумуса и површински слој (10 до 
15 хиљада тона) земљом “разблаженог” кречњака

Љ. Алексић

Милан Јовановић

Раскривају бољи и
ближи кречњак
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„ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. - На повр-
шинском копу “Велики Кривељ” за мај 
је било планирано да се откопа 852.500 
тона руде и 1,75 милиона тона јаловине, 
што је 2,6 милиона тона укупних ис-
копина. Предвиђен је средњи садржај 
метала од 0,252 одсто, што треба да да 
2.150 тона бакра у руди. Закључно са 
24. мајем (када смо били на копу) отко-
пано је 662.290 тона руде, што је 100,3 
одсто планираних количина, а што се 

тиче јаловине уклоњено је 921.940 тона, 
или 68 процената плана. Укупне иско-
пине (руда и јаловина) остварене су са 
78,6 процената. Према речима управ-
ника копа Милана Делића, једно време 
се са рудом било на 106 процента плана, 
али је пуна депонија искоришћена да 
се обаве неке планске оправке на при-

марном дробљењу. Међутим, и даље 
се држи корак и план откопа руде ће 
сигурно бити испуњен - депонија је 
пуна, има довољно припремљене руде 
доброг садржаја. Што се тиче јаловине, 

потрудиће се да им настали квар на 
транспортном систему не поквари про-
ценат који су дотад постигли.

-Могу рећи да ни стање у 
раскривању руде није толико лоше – 
каже Делић - јер смо имали врло не-
стабилан месец у смислу падавина 
и расположивости транспортног си-
стема. На њему смо имали и планске 
замене (лежајева, облога) и неплан-
ске оправке тзв. бустера 3, где због 
квара мењамо бубањ и састављамо 
покидану траку. Све зависи за 
колико дана ћемо санирати квар, али 
повећање процента на јаловини је, 
углавном, условљено радом транс-
портног система. Ако до краја маја 
наставимо да је камионима возимо 
на планир, уместо транспортним си-
стемом у стари борски коп, вероватно 
нећемо повећати проценат, али ћемо 
настојати да бар одржимо достигнути 
ниво који и није тако лош. 

-Од планираних 3,335 мили-
она тона руде, за четири месеца на 
кривељском копу је дато 3,286 мили-
она тона, што је 98,5 одсто. Планиран 
средњи садржај метала у руди је 0,244 
одсто, а остварен 0,263 (што је 7 одсто 
више) тако да je уместо планираних 
7.889 тона бакра у руди, за четири 
месеца билансирано 8.249 тона или 
4,5 процената више – каже Делић. 

Очигледно је да у “Кривељу” на 
руди и бакру у њој не дозвољавају ни-
каква изненађења, док им расположи-
вост опреме на линији од бушења до 

транспорта повремено квари амбиције 
у раскривању. За домете на том плану 
је пресудан рад транспортног система, 
али и број исправних камиона и оста-
лих машина. – Врло је тешко сложити 

целу линију да све тече идеално – 
објашњава Делић. – Али, тежимо да то 
надоместимо и бољом организацијом. 
Ипак, половично остварен проце-
нат јаловине не угрожава откоп 
руде. Има двољно отворене, односно 
припремљене, а пошто иду летњи 

месеци, након поправке транспор-
тног система, очекујемо много боље 
резултате. Јер, и позиција одлагача 
јаловине је добра. Овог месеца про-
дужена је трака, што омогућава 
да се одлагач још више приближи 
ободу старог борског копа и јаловина 
гравитацијски клизи ка дну. 

И у кривељској флотацији мај је 
бољи него претходни месеци. Имају 
добре резултате и први пут ове године 
даће преко 2.100 тона бакра у кон-

центрату, са добрим искоришћењем. - 
Имамо повољну, флотабилну руду, 
аутоматика нових линија ради свој 
посао и можемо да производимо кон-
центрат какав од нас тражи нова то-
пионица – каже Саша Милић, управ-
ник Флотације. - Стабилизовали смо 
снабдевање квалитетним кречом, 
немамо већих проблема, изузев са 
старим плаштовима млинова. Али, 
плашт за прву млинску секцију треба 
за неколико дана да стигне у Бор 
и кад га заменимо (током јуна или 
јула) стабилизоваћемо и ту млинску 
секцију, као што смо другу. Онда ћемо 
планирати шта ћемо са трећом, да ли 
ћемо купити нов или употребити ре-
париран плашт, али тамо проблеми 
нису као на првој секцији. Пошто 
штедимо на свим нивоима отежано је 

снабдевање резервним деловима, али 
некако се сналазимо.

У “Церову” има тешкоћа са 
терцијалном дробилицом коју ће, како 
рече Милић, бити отклоњене до краја 
маја. Због тога је нешто мања прерада, 
али је и тамо руда повољна, флотабилна, 

и добри су резултати – искоришћење 
је 83 одсто, што је боље него досад. 
Надвишење бране кривељског јаловишта 
за још пет метара, које пројектује борски 
Институт за рударство и металургију, 
продужиће век јаловишта за годину и 
по, а за то време увелико ће се радити 
на пројекту тзв. нултог поља јаловишта 
којим ће се одлагање јаловине решити 
на дуже време. 

Љ. Алексић

Рударство РББ
Са кривељског копа у мају преко 2.150 тона бакра

Без изненађења на руди
План откопа 852.500 

тона руде ће – по речима 
управника Милана 

Делића – сасвим сигурно 
бити испуњен. – Квар на 

транспортном систему омео 
рударе да забележе и добар 
резултат у раскривању, али 

ће они настојати да сачувају 
достигнутих 68 одсто 

плана док траке поново не 
прораде. – И за флотере је 
мај први месец ове године 

у коме ће, са добрим 
искоришћењем, дати преко 

2.100 бакра у концентрату

Саша Милић

Милан Делић
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 РБМ. – Мајска производња у Руд-
нику бакра Мајданпек одвијала се 
уз бројне друге обавезе од изузетног 
значаја за будући рад рудника, као и оба-
везу планског проширења површинског 
копа ради повећања производње „црве-
ног” и племенитих метала. Иако испод 
планираног, очекивани мајски учинак од 
преко хиљаду тона бакра у концентрату, 
уз одговарајуће количине сребра и злата, 

потврђује да, у складу са могућностима 
које у великој мери одређује расположи-
вост опреме, посебно пратеће рударске 
механизације, може бити и повољнији.

План ископина на Површинском 
копу РБМ-а за 23 дана маја остварен је 

са 67 одсто, руде са 79 процената, рас-
кривке на Андезитском прсту са 52, на 
захвату „Исток 1” са 73 одсто, док је 
садржај бакра достигнут са 92 процента. 

- На неизвршење предвиђеног 
откопавања руде утицала је замена 
транспортне траке 29А и отежани 
проток руде у погону дробљења руде, 
али и проблеми са утоварном опре-
мом, пре свега, исправност багера 

Terex RH 120 (тзв. ОК багера) - каже 
Андреја Марковић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за рударство. - Остварење 
плана раскривке трпело је због кон-
тинуитета у расположивости транс-
портних јединица и честих померања 

одлагача на транспортном систему. 
У оба случаја безрезервни је захтев 
за већом расположивошћу помоћне 
опреме, пре свега, булдозера, јер један 
не може да покрије све потребе при-
преме радилишта на површинском 
копу. 

У мају је експлоатисана руда са обо-
дних партија етаже 290 на Андезитском 
прсту са средњим садржајем 0,264 одсто 
бакра који би требало да се побољша 
после отварања етаже 275 до краја 
месеца. Овог месеца настојало се да 
се постигне максимално искоришћење 
радног времена, расположиве опреме, 
али и план смањења производних трош-
кова. 

У Флотацији су, упоредо са редов-
ним обавезама у преради руде, уз мак-
симално искоришћење и са захтева-
ним квалитетом концентрата, највећим 
делом сопственим снагама припре-
мили капацитете за повећање пре-

раде. О томе најбоље говори пода-
так да је оспособљено осам млин-
ских секција (две мале и шест вели-
ких), а да је већ кренуло и „подизање“ V 
секције која није у функцији више од 15 
година. - Најважније је да смо потпуно 
спремни да квалитетно прерадимо 
сву руду која стигне са површинског 
копа - подвлачи Јелена Ђурић, управ-
ница Флотације.

- Ово је период у којем се на сваком 
радном месту очекује максимум 
залагања и одговорности, јер су оба-
везе такве да нас уз редовне, очекују 
и друге, од посебног значаја за будући 
рад рудника. Морамо радити више, 
али и добити битку за максималну 
рационализацију трошкова у свим 
сегментима рада, јер другачије нећемо 
моћи да функционишемо - наглашава 
Бранислав Томић, директор РБМ-а.

С. Вукашиновић

Рударство РБМ
Солидан мајски  учинак у Руднику бакра Мајданпек

Флотација РБМ- спремна за нове резултате

Расположивост опреме окрњила 
производњу

Ради осам секција

РБМ. - Прошлогодишњим пуштањем у рад VI, а 
овог пролећа и VII млинске секције у Флотацији Руд-
ника бакра Мајданпек учињен је још један велики корак 
у подизању капацитета прераде у складу са Пројектом 
реконструкције Флотације који мајданпечким флоте-
рима омогућује да значајно увећавају капацитет пре-
раде.

- Успели смо да после низа година, током којих 
је само неколико било у раду, имамо осам млинских 
секција - две мале и шест великих. Јер, сада раде III, 
IV, VI, VII, VIII, IX, X и XI секција - каже Жељко 
Михајловић, руководилац Пројекта реконструкције 
Флотације. - Мале имају капацитет од око 80-90 
тона по часу, док је капацитет великих 140 - 150 t/h, 
предвиђено овим пројектом.

Пројекат повећања капацитета прераде је потрајао 
- подсећа управница Флотације РБМ-а Јелена Ђурић. 
- Пре три године имали смо три млинске секције. 
Захваљујући доброј организацији и планирању и 
изузетним ангажовањем запослених у одржавању, 
коришћењем нашег знања и искуства, уз снижене 
трошкове, комплетирали смо млинске секције за 
планирану прераду за ову и наредне године.

- Шесту секцију смо подигли од самог темеља. 
Бушили смо све плоче погонског зупчаника, редук-
тора, заливали, обавили комплетан ремонт - каже 
Радован Вујовић, пословођа горње групе машинског 
одржавања, додајући да се око два и по месеца радило 
без одмора у првој и другој смени. - Све је, углав-

ном, обављено сопственим снагама, мада су нам 
помогли људи из AD „Wood” на грубљим посло-
вима демонтаже, одвијања, затезања, притезања, 
док су уградњу великог и малог зупчаника, погон-
ско центрирање и сервис редуктора обавили наши 
бравари. Реч је о огромном послу, од хале гребача 
до флотирања. Највише се чекало на гоњени зуп-
чаник 188 за млин кугле. Када је стигао, имали 
смо све спремно, сервисирани погонски редук-
тор, моторе и одмах га уградили - испричао нам је 
Вујовић кога смо са екипом затекли на новом послу.

- Нови велики задатак је V секција. И она није у 
функцији 15 година и на њој је много тога пропало, 
па следи демонтажа целог плашта и већи посао 
него на седмој секцији. Радимо упоредо са текућим 
одржавањем. За сада је стигао само плашт за млин 
са шипкама, имамо и гоњени зупчаник 188 за млин 
са куглама, док ће све остало морати да се набави. 
Много посла ћемо имати и око чишћења и демон-
таже старих делова.

Притом подсећа да је мали број запослених, пого-
тово у горњој групи на одржавању (укупно 18 радника, 
а некада је било четири пута више). Вујовић наглашава 
да би са већим бројем људи текуће одржавање могло 
да се појача, а застоји смање. - Овде је већина њих 
пред пензијом, а било би добро да своје знање и ис-
куство пренесу млађим колегама.

С.  Вукашиновић

Одмах након пуштања у рад VII секција, која првих дана потврђује одлично обављен посао, 
почело је подизање V секције која, такође, 15-ак година није била у функцији. - Осам млин-
ских секција омогућују значајно повећање капацитета прераде у овој и наредним годинама

Проблеми са ОК багером и  недостатком помоћне механизације, 
пре свега, булдозера. – Флотација спремна да квалитетно 
преради  све количине руде које пристигну са копа
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Рудник бакра Мајданпек отвара “Исток” на Јужном ревиру

Рударство РБМ

РБМ.- Захват “Исток”, којим се ин-
тензивира отварање Јужног ревира и 
нова фаза рударења за Рудник бакра 
Мајданпек, свакодневно се шири у ра-
дилиште које ће наредних месеци бити 
средиште активности мајданпечких 
рудара. Јер, управо ту је почела битка 
за уклањање око 30 милиона тона рас-
кривке како би се у следећој, од шест 
предвиђених фаза рада на овом ревиру, 
дошло до десетина милиона тона руде 
доброг садржаја. 

-Кренули смо силовито - каже 
Горан Репеџић, главни пословођа 
производње на Површинском копу 
РБМ-а. - Почетком маја искористили 
смо два дана док је замењивана трака 
на Дробљењу и сва тешка возила ан-
гажовали на јаловини. Неколико дана 
интензивно смо радили на “Истоку” 
дајући по 45 хиљада тона јаловине 
дневно, 30-ак хиљада са “Истока” и 
15-ак хиљада са Андезитског прста, 
где нам остаје и брига о редовној 
месечној производњи са аспекта 

учинка “јаловинског” багера. Хи-
драулични багер “ПЦ 1” сада ради 
на етажи 410, а “Марион 11” на коти 
425. Њих на “Истоку”, у просеку (по 
смени) прати пет до шест камиона, уз 
неколико возила усмерених на багер 

“ПЦ 2” који товари руду са Андезит-
ског прста.

Од првих милиона тона руде на 
истоку мајданпечке рударе, према 
пројекту, дели 30 милиона тона јаловине. 
План је да се, овим темпом, стигне до 
руде за седам-осам месеци, највише за 
годину, тако што ће се упоредо радити 
на две фазе: “Исток 1” и “Исток 2”. 

-По плановима, требало би да 
имамо 12 исправних тешких возила, 
а тренутно их је до 10. Настојимо да 

“подигнемо” још неколико и ако не 
дође до озбиљнијих проблема на ка-
мионима који сада раде, можемо се 
надати још већем обиму раскривања. 
Посебно ако успемо да укључимо 
још који багер са Андезитског прста 
одакле, објективно, једино имамо производњу – каже Репеџић. Притом 

напомиње да је у најави, али за 2017. 
годину, набавка нове опреме: једног 
булдозера, грејдера, неколико тешких 
возила и хидрауличног багера.

Синиша Филиповић, технички ру-
ководилац производње на Површин-
ском копу, наглашава да би, поред 
одговарајућег броја тешких возила, у 
сваком тренутку морали да рачунају и на 
фазу 1. Међутим, код ње је горући про-
блем недостатак помоћне механизације, 
пошто предстоји померање траке “Т 06” 
и одлагача. Ту већ има посла за помоћну 
механизацију, за булдозер “Komatsu 
2”, који би требало да се премести из 
Флотације и олакша одлагање огромних 
количина раскривке. Јер, само са “Истока” 
треба уклонити око 30 милиона тона, с 
тим што део треба скинути и на западу, 
како би могао да се обезбеди континуи-
тет радова на руди. Потребна је изузетна 
расположивост опреме: багера, булдозера 
и, свакако, транспортног система фазе 1.

-Концепција откопавања на 
Јужном ревиру РБМ-а састоји се у 

томе да се истовремено ради на две 
и више фаза, чиме се постиже кон-
тинуитет откопавања и могућност 
стварања композита ровне руде. То 
подразумева више активних откопа и 
одржање континуитета у раскривању 
лежишта – каже Андреја Марковић, 
помоћник директора РБМ-а за рудар-
ство. - Капацитет откопавања руде од 
8,5 милиона тона годишње захтева, 
поред проширења флотацијских ка-
пацитета за њену прераду, и знатно 
више раскривке по годинама. Јер, ове 
количине ископина (руде и јаловине), 
подразумевају повећање капацитета 
утовара и транспорта, као и стабилан 
рад транспортног система за јаловину.

Да би се постигли максимални еко-
номски ефекти експлоатације, с обзиром 
на стање рударских радова на копу, њен 
даљи развој дефинисан је у шест фаза. 
Фаза 1 подразумева радове на Андезит-
ском прсту, фазе 2 и 3 су радови у оквиру 
захвата “Исток” назване као “Исток I” и 

“Исток II”, фаза 4 је захват “Југозапад”, 
фаза 5 захват “Југ” а фаза 6 завршно 
проширење површинског копа. Притом 
треба истаћи да је почетак радова на 
коти 590, а завршетак у коначној кон-
тури копа на коти + 5.

-Достизање овог нивоа радова, у 
овом и претходном захвату, подраз-
умева интензивно одводњавање и 

пречишћавање вода акумулираних у 
Јужном ревиру – напомиње Марковић. 
- Коначна контура фазе 2 - “Исток 1”- 
простире се у источном боку повр-
шинског копа, по дубини од етаже 
425 до етаже 95. Она, практично, 
представља наставак раскривања 
на истоку започетог још пре 2000. 
године. 

Пре почетка интезивног 
раскривања “Истока 1” било је не-
опходно реконструисати приступне 
путеве по тој страни површинског 
копа. Они су смештени дуж целе кон-
туре ове фазе, а пројектовани су тако 
да могу да се уклопе у постојеће транс-
портне путеве из претходне, фазе 1. Ос-
новни експлоатациони параметри фазе 
2 су оно што јој представља и најбоље 
оправдање. Укупна количина иско-
пина је 45.745.253 тоне, а у њима је 
14. 459.775 тона руде, при чему је гра-
нични садржај бакра у руди 0,15 одсто, 
а просечан 0,43 процента. Коефицијент 
откривке је 2,164.

Уз “Марион 11”, овог месеца је на “Истоку”и хидраулични багер “ПЦ 1”. – На путу до руде више од 30 
милиона тона раскривке, па се дневно уклања 20-ак, а показује да може и више од 35 хиљада тона. – 
Са више механизације раскривање ће се одвијати брже

Следи убрзање раскривања

С.Вукашиновић

Горан Репеџић
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Свети Василије Острошки - патрон и заштитник нових постројења

Обележена крсна слава 
нове топионице

НОВА ТОПИОНИЦА. – Крсну 
славу у част Светог Василија Острош-
ког који је, како рече протојереј Саша 
Степановић, заменик старешине 
борске цркве Свети Ђорђе, један од 
најпоштованијих светитеља у нашем 
народу, можда одмах после Светог Саве, 
запослени у новој топионици обележили 
су 12. маја резањем славског колача у 
командној соби фабрике сумпорне ки-
селине. Том чину претходио је обред 

освештања свих погона у саставу нове 
топионице почев од бединга, конвертор-
ског дела, флеш-пећи и нове енергане, 

до фабрике сумпорне киселине и свих 
њених пратећих постројења.

-Након успешног завршетка 
изградње нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине, доказивања 
радних параметара и пробног пери-
ода, желели смо да овај највећи еко-
лошки пројекат у Србији буде под за-
штитом Светог Василија Острошког. 
Са вером у њега и у боље сутра, сви 
запослени одлучили су да 12. мај обе-

лежавамо као крсну славу новог пи-
рометалуршког постројења – рекао 
је директор Топионице и рафинације 

Бобан Тодоровић.
Заменик старешине борске 

цркве Свети Ђорђе, протојереј Саша 
Степановић, захваливши се за позив ру-
ководству нове топионице, а и за жељу 
свих запослених да свештенство бор-
ског православног храма обави обред 
освештања нових погона, казао је:

-Узели сте моћног светитеља да 
буде патрон и заштитник овог гран-

диозног здања које нас је заиста оста-
вило без даха. Пошто га славимо, тре-
бало би да се и угледамо на њега и 
хвала Богу, а и вама што размишљате 
на тај начин. Јер, многи ће можда 
рећи да је ово некакво помодарство, 
али верујте да је такво мишљење 
површно. Нису у праву они који тако 

мисле јер сваки посао човек треба да 
почне молитвом и вером у Бога. Сма-
трам да нам је освештање нове „фа-
брике“ било заиста потребно јер сви 
ми од ње живимо и, практично, за-
висимо – рекао је протојереј Саша 
Степановић.

Узели сте моћног светитеља да 
буде патрон и заштитник овог 
грандиозног здања које нас је 
заиста оставило без даха. Сма-
трам да нам је освештање нове 
„фабрике“ било заиста потреб-
но јер сви ми од ње живимо и, 
практично, зависимо - рекао за-
меник старешине борске цркве, 
протојереј Саша Степановић

Г. Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић
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КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. 
– Уместо стандардних 60 до 70 тона 
бакра у концентрату, колико се обично 
за један дан произведе у погону за при-
прему минералних сировина у Вели-
ком Кривељу, флотери су 17. маја забе-
лежили својеврстан рекорд јер су дали 
115 тона! 

Малтене дуплираном днев-
ном учинку „кумовало“ је одлично 
флотацијско искоришћење које је било 
на самој граници пројектованог, али и 

„добар улаз“, односно садржај бакра 
у руди која је стигла са кривељског 
копа. 

-Допремљена нам је стан-

дардна количина руде са копа, 
али је садржај бакра у њој био 
бољи од пријављеног. Када се 
добар садржај (0,45%) поклопи 
са добрим искоришћењем (85%), 
онда у флотацији добијемо и 
већу производњу – каже управник 
кривељске флотације Саша Милић.

Са површинских копова „Велики 
Кривељ“ и „Церово“ у флотацију је јуче 
допремљено стандардних 36.000 тона 
руде, по 12.000 тона из сваке смене. Ова 
богатија руда, према речима управника 
Милана Делића, стигла је са обода се-
верозападног дела кривељског копа. 

Раст производње
Борски металурзи повећали прераду и појефтинили производњу бакра

Кривељски флотери остварили рекордну дневну производњу

РТБ. – Металурзи из Бора про-
извели су у априлу 7.600 тона анод-
ног бакра и тиме доказали да су 
пројектована прерада 400 хиљада тона 
концентрата и производња 80 хиљада 
тона катода годишње у новим мета-
луршким постројењима - освојене у пот-
пуности. Сада се циљају виши домети 

- прерада 550.000 тона концентрата и 
производња 100.000 тона катодног бакра 
идуће године у ово време, каже дирек-
тор Топионице и рафинације Бобан 
Тодоровић.

-Априлска производња је 11 одсто 
већа од планиране, односно оне која 
је предвиђена дизајном нове топио-
нице. Повећали смо дневну прераду 
на 1.550 тона шарже и тако сада по-
стижемо боље економске ефекте на 
месечном нивоу. У исто време смо, 
што је врло важно, задржали пла-
нирано искоришћење метала и сум-
пора од најмање 98 одсто. Већа пре-
рада, дакле, неће угрозити емисију из 
металуршких агрегата јер имамо ап-
солутну контролу над технолошким 
поступком добијања бакра – истиче 
Тодоровић.

Актуелна производња, како каже ге-
нерални директор РТБ-а Бор Благоје 
Спасковски, доказ је да часовни ка-
пацитет прераде у новој топионици 

може да се повећа за 20 до 25 одсто без 
иједног уложеног цента. Додаје да је 
презадовољан радом нових пиромета-
луршких постројења и чињеницом да 
су металурзи освојили нову технологију.

-Флеш-смелтинг технологија је 

најмодернија у свету, она која соп-
ствену сировину, сумпор из концен-
трата, троши као енергент. Борски 
металурзи су је освојили и савла-
дали нешто што је светско савр-
шенство. Они су победници техно-

лошке и еколошке револуције! Већ 
смо повећали прераду и на тај начин 
појефтинили производњу, без цента 
улагања! Сада радимо на томе да 

створимо услове у којима ће ова то-
пионица моћи годишње да преради 
600-650 хиљада тона концентрата 
и то са минималним улагањем. Јер, 
ако уложимо не више од пет мили-
она долара у замену катализатора, 

ојачавање линија и појачавање про-
тока, односно „вуче“, како то топио-
ничари и сумпораши кажу, прерада се 
без икаквих проблема може подићи за 
50 одсто. Притом, концентрацију сум-
пор-диоксида задржавамо на 125 пи-
пиема. Уверен сам да то можемо да 
постигнемо, а доказ имамо у суседном 
Пирдопу који је дизајнирани капаци-
тет прераде пола милиона тона кон-
центрата годишње подигао на милион 
и 150 хиљада тона – каже Спасковски. 

Повећањем капацитета прераде и 
производње обарају се режијски трош-
кови и рад нове топионице постаје ис-
платив. - Она је већ сада исплатива са 
еколошког аспекта, а биће још боље 
када уложимо у рударство и тако 
дођемо до више сопственог концен-
трата – каже Спасковски.

Већу прераду сопственог концен-
трата, додаје он, гарантују већ ове-
рене басенске рудне резерве „тешке“ 
милијарду и 355 милиона тона, али и 
новооткривена налазишта бакра и злата.

Г. Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић 

Већом дневном прерадом по-
стижемо боље економске ефек-
те, а притом не угрожава-
мо емисију из металуршких 
агрегата јер имамо апсолут-
ну контролу над технолош-
ким поступком добијања ба-
кра, каже директор Топионице 
и рафинације. – Б. Спасковски: 
Ако уложимо не више од пет 
милиона долара у замену ка-
тализатора, ојачавање линија 
и појачавање протока гасова, 
односно „вуче“, годишња пре-
рада се без икаквих проблема 
може подићи за 50 одсто

115 тона бакра у 
концентрату за дан

Г.Т.В.

Једанаест одсто више 
бакра, без цента улагања

Благоје Спасковски

Бобан Тодоровић
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Стручњаци РТБ-а Бор на еколошком скупу у Зрењанину

Хемијска лабораторија Топионице богатија за нови модеран апарат 

Еколошки и економски 
ефекти прераде шљаке

Уређај за брзе анализе бакра

 ТИР. - Екипа младих стручњака 
РТБ-а успешно је представила и себе 
и оно што чини Рударско-топионичар-
ски басен Бор на плану којим се бавило 
друго по реду саветовање о “Опасном 

индустријском и рударском отпаду 
и третману отпадних индустријских 
вода”. У организацији Удружења кла-
стер комора за заштиту животне сре-
дине и одрживи развој, овај скуп 
са међународним учешћем одржан 
је 26. и 27. априла у зрењанинском 
хотелу “Војводина”. Са пет пленар-
них предавања и преко тридесет радова 
представили су се стручњаци ЕПС-а 
(Огранци: ТЕКО, ТЕНТ, РБ Колубара), 
Србијагаса, ЕМС-а, НИС-а, министар-
става, агенција, научних кућа, акреди-
тованих лабораторија, фирми које се 
баве збрињавањем отпада. Била је ово 
прилика да се размене научна и прак-
тична решења, искуства интегрисаног 

управљања отпадом како би се, одго-
ворно и безбедно, чувала и штитила жи-
вотна средина. 

Данијела Божић, дипл. инж. 
технологије за заштиту животне средине, 
која у ТИР-у руководи постројењем 
за прераду отпадних вода, отворила 
је прву сесију овог дводневног скупа 
радом о “Рециклажи (старе) топио-
ничке шљаке (из пламених пећи) и 
издвајању бакра”. Ову тему, којом се 
она, иначе, шире бави у свом мастер-
раду, припремила је заједно са Биљаном 
Јовановић, дипл. инж. металургије 
из ТИР-ове службе екологије, Иваном 
Анђеловићем, дипл. инж. рудар-
ства у борској флотацији, и Бобаном 
Тодоровићем, директором Топионице 
и рафинације. “Кључна порука нашег 
рада – каже Данијела – јесте да се пре-
радом шљаке пламених пећи, уз ви-
шеструку корист, смањује негативан 
утицај ове техногене сировине на жи-
вотну средину у којој је одложена. Од-
носно, показали смо да смањујући ко-
личину тог опасног отпада не само да 
бринемо о екологији, већ рецикла-
жом добијамо (додуше, не уз најбоља 
искоришћења) више бакра и пратећих 
метала.”

Наглашавајући да су због растућег 
индустријског и технолошког развоја 
потребе за бакром све веће, аутори 
истичу да, у условима све сиромашнијих 
лежишта, топионичка шљака постаје 
занимљив извор овог метала. Притом 
се, поред економских предности које 
доноси коришћење постојећих депонија, 
смањује њихов негативан утицај на жи-

вотну средину. 
-Топионичке шљаке садрже знатну 

количину бакра, па се у борској 
флотацији тај отпадни материјал (од 
2002. године) прерађује ради његовог 
добијања – каже Данијела. – У концен-
трату који се тамо добија је 20 про-
цената овог метала и он је са (10 до 
12 процената влаге) спреман за даљу 
металуршку прераду, све до анода, а 
потом и катода намењених тржишту. 
Истовремено, рециклажом шљаке 
стварају се услови за ремедијацију, од-
носно рекултивацију оштећених про-
стора који остаје после откопавања 
шљаке. Ваља рећи да се прили-
ком флотирања шљаке, поред кон-
центрата, добија и јаловина која 
се одлаже у простор некадашњег 
рудног тела „Х“ а избистрена вода са 
јаловишта - кружећи у затвореном си-
стему - поново користи у флотацији 
као повратна техничка вода.

Наводећи да је од отварања Борског 
рудника, па све до данас постизање већег 
исоришћења бакра било стални циљ, 
аутори су у раду анализирали састав ове 
комплексне отпадне техногене сировине 
од пламених и шахтних пећи до старта 
најмодерније БАТ-технологије, одно-
сно до аутогеног флеш-смелтинг про-
цеса који од прошле године користи 
нова топионица и где је искоришћење 
бакра 98 процената! Иначе, на сваку 
тону (пирометалуршки) произведеног 
бакра, указује се у раду, настају 2,2 тоне 
шљаке, те тако годишње у свету настане 
око 25 милиона тона. Аутори подсећају 
да и РТБ располаже знатним количи-
нама шљаке из пламених пећи. Од 1903. 
до 1994. године у кориту Борске реке де-
поновно је (нажалост, неплански и не-
систематично) преко 23 милиона тона, 
а површина одлагалишта (1994.) била 
је око 60 хектара. Прерада старе шљаке 
почела је 2002. године.

Радом о “Рециклажи топионичке шљаке (из пламених пећи) у 
циљу издвајања бакра и пратећих метала” показали смо да то није 
једина корист од њене прераде – каже Данијела Божић. – Осим што 
се добијају додатне количине све траженијег метала, смањује се 
негативан утицај одлагалишта на животну средину и омогућава 
рекултивација простора на коме је шљака била

НОВА ТОПИОНИЦА. – Хемијска 
лабораторија Топионице од недавно 
је богатија за још један нови, моде-
ран апарат - после HRF-уређаја (ана-
лиза шљаке и бакренца) и спектро-
фотометра (анализа воде у Енергани), 
скоро је стигао преносни спектроме-
тар XМЕТ 7500 који служи за брзе 
анализе на бакар у бакренцу, као и на 
гвожђе и сумпор. Тачније, на њему 
се за 40 минута обави анализа „црве-
ног” метала у четири-пет бакренца. 
Стари је радио то исто, али много 
спорије. Осим брзине, велика пред-
ност новог уређаја је што, у зависно-
сти од потреба, може да се примењује 
и за анализе на терену. Како нам је 
рекла Дубравка Станковић, руково-
дилац хемијске лабораторије Топио-
нице, нови спектрометар се користи од 
првог дана када је стигао, јер је особље 
лабораторије благовремено обучено да 
ради на њему. 

Захваљујући бржим и савременијим 
апаратима, у великој мери, убрзано је 
и олакшано праћење технолошког про-
цеса у новој топионици. У одељењу 
конвертора кажу да је нови спектроме-
тар веома важан за побољшање процеса 
рада конвертора, јер ће сада прецизније 
моћи да се одреди количина кварца коју 
треба додати током конверторовања. 
Сваки лонац бакренца биће анализи-
ран на овакав начин, што ће користити 
бригадиру да, према одређеној табели, 
тачно зна колико кварца треба убацити 
у конвертор.

- Свакодневни посао аналитичара 
своди се на сменске анализе хемијског 
састава шљаке, бакренца, влаге у 
шаржи и концентрату. Хемијске ана-
лизе су овде од пресудног значаја за 
рад нове топионице зато што од њих 
зависи цео технолошки процес. При-
мера ради, на основу тих анализа ба-
кренца новим спектрометром поде-

шава се даљи процес конверторовања. 
Са новим технолошким поступком 
веома се повећао и обим посла – раде се 
нове анализе шарже (новина у односу 
на стару топионицу). Жеља ми је да се 

настави даље опремање лабораторије, 
како бисмо радили и оно што нам сада 
други обављају (анализа гасова и пра-
шине) – каже Станковићева.

Ј. Станојевић

На преносном спектрометру XMET 7500 за 40 минута обави се ана-
лиза „црвеног” метала у четири-пет бакренца. – Д. Станковић: 
Хемијске анализе су овде од пресудног значаја за рад нове топиони-
це зато што од њих зависи цео технолошки процес

Љ. Алексић

Дубравка Станковић са новим спектрометром

Биљана Јовановић, Иван Анђеловић и Данијела Божић на скупу у Зрењанину

Данијела Божић
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Уређење северног дела старе хале Електролизе

 ТИР. – За 23 дана маја Топионица 
је примила укупно 26.284 тоне влаж-
ног концентрата бакра, од чега 9.865 
тона из Флотације „Велики Кривељ” (са 

1.552 тоне „црвеног” метала), 4.496 тона 
из Флотације Рудника бакра Мајданпек 
(777 тона), 2.473 тоне из Флотације Бор 

- концентрат из Јаме и шљаке (578 тона), 
као и 9.450 тона из увоза (2.111 тона). 
Снабдевање концентратом било је у 
складу са динамичким планом пријема 
ове сировине, тако да су обезбеђени 
услови за несметан рад постројења (на 
залихама ових дана има око 3.000 тона 
шарже, заједно са концентратом из 
Јаме). Припрема и дистрибуција шарже 
одвијале су се у складу са технолош-
ким поступком наредних операција у 
добијању бакра. Укупно је прерађено 
20.500 тона сувог концентрата и произ-
ведено 5.200 тона анодног бакра. 

Забележено је високо временско 
искоришћење рада металуршких агре-
гата од 96 процената, при чему је Топи-
оница стајала само током планираних 
застоја ради уклањање наслага у аптејку 

(подизач гаса) котла. Све ове активно-
сти изводила је Служба одржавања То-
пионице и Фабрике сумпорне киселине. 
Дневна продукција бакренца износила 
је 360 тона (квалитета 60-62 одсто), при 
чему просечно настаје око 720 тона 
шљаке из флеш-пећи (квалитета 1,4) и 
100 тона шљаке из PS-конвертора (про-
сечног садржаја од шест процената). 
Ово високо временско пропраћено је и 
добрим технолошким искоришћењем 

„на бакру и сумпору”. Како се очекује, 
топионичари ће на крају овог месеца за-
бележити производни биланс од 6.800-
7.000 тона анодног бакра. ФСК је ста-
билним радом успешно „пратила” рад 
Топионице и продуковала, у просеку, 
950 тона сумпорне киселине дневно. У 
складишту има око 8.000 тона монохи-
драта.

- Цело ново пирометалуршко 
постројење ради добро. Када се говори 
о Топионици и Фабрици сумпорне 
киселине, сви планирани застоји су 
добро координирани између њихових 
служби одржавања. У наредном пе-
риоду наставићемо да побољшавамо 
све показатеље рада у циљу смањења 

цене финалног производа. Стално 
контролишемо све технолошке па-
раметре, уз коришћење лабораторије 
у Топионици и даље унапређење 
у вођењу технолошког процеса. И 
поред добрих резултата у области тех-
нолошког поступка добијања бакра, 
примећују се да има много места у 
ланцу која можемо побољшати - рекао 
је Бобан Тодоровић, директор ТИР-а. 

Електролиза је, са 616 ћелија у раду, 
за 23 дана маја дала 4.389 тона катод-
ног бакра, односно 23.458 тона од по-
четка године. Очекује се да овај погон 
заврши овај месец са 5.700-5.800 тона 

„црвеног” метала. Електролизине радне 
јединице Златара и Регенерација добро 
раде у складу са пријемом сировина. 

Продукција плавог камена иде плани-
раном динамиком (три тоне дневно). У 
току је уређење старе хале Електролизе 
у циљу стабилног рада у наредном пе-
риоду. 

 У Фабрици бакарне жице пот-
пуно је упослен погон синтер-мета-
луршких производа који има уговорену 
производњу до краја ове године, а у Лив-
ници бакра и бакарних легура ливница 
фазонских одливака. 

Услужни погони ТИР-а успешно су 
обавили своје задатке. Енергана је била 
у функцији задовољења потреба техно-
лошког процеса добијања бакра у Топи-
оници и Електролизи (грејање електро-
лита). Овде је 18. маја пуштена у рад 
нова турбина за производњу електричне 
енергије (22-26 MWh дневно). Ниво 
Борског језера је два центиметра испод 
прелива (акумулација језера садржи око 
11,5 милиона кубика воде). Тодоровић 
истиче да, због предстојећих топлих 
дана, и убудуће мора максимално да се 
води рачуна о рационалној потрошњи 
технолошке воде. Транспорт ТИР-а, са 
свом расположивом опремом и високим 
степеном њене исправности, у друмском 
саобраћају превезао је све количине кон-
центрата, креча и шљаке, а у железнич-
ком концентрата и сумпорне киселине.

Ј. Станојевић

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Од половине 
овог месеца стара хала Електролизе 
поново је постала велико радилиште – у 
њеном северном делу (према Топионици) 
нивелишу се кранске стазе и мењају ше-
талишта на њима. Већ су замењене пло-
чице за пресађивање кранских шина 
за кранску стазу са завртњевима. Све 
радове, углавном, изводе људи из 
Службе одржавања Електролизе, док 
су за специфичне послове ангажо-

ване специјализоване фирме. Драган 
Јовановић, управник овог металурш-
ког погона, подсетио нас је да је стара 
електролиза последњи пут коришћена у 
комерцијалне сврхе пре 14 година. По-
четак рада нове топионице значио је да 
РЈ Електролитичка рафинација бакра 
мора да прихвати и преради већу коли-
чину анода. Чињеница да су пред Елек-
тролизу постављени већи изазови, јер 
производни биланси треба да „скоче” и 

преко 8.000 тона катодног бакра месечно 
наметнула је потребу обједињавања ка-
пацитета старе и нове електролизе. 

Наш саговорник поносно истиче да 
овде нису седели скрштених руку што 
се тиче старе електролизе и нису дозво-
лили да се погон руинира, па је у великој 
мери функционалан. Међутим, било је 
много ствари које су морале да се ураде 
и то се чини већ више од две године. 
Досад је завршена нова инсталација за 
секундарно коло технолошког грејања, 
а замењен је и део старе инсталације 
за грејање. Саниран је кров хале, ком-
плетан процесни измењивач топлоте за 
грејање воде, замењене пумпе за техно-
лошко грејање, као и резервоар за сум-
порну киселину у другом циркулацио-
ном колу и урађен развод за киселинску 
инсталацију. 

- Циљ ових радова је да се тај део 
хале (са 240 ћелија) оспособи и при-
преми за пријем повећаног прилива 
анода и остваривање веће производње 
катодног бакра од досадашње. Оно 
што предстоји јесте инсталација се-
кундара технолошког грејања за 
прво, друго и треће циркулаци-

оно коло, ремонт кранова, пумпи за 
циркулацију електролита, плочастих 
измењивача топлоте за загревање 
процесног електролита. Такође, не-
опходно је да се санирају подови, као 
и електролитне каде – нагласио је 
Јовановић.

Ј. Станојевић

Стално контролишемо све технолошке параметре, уз коришћење 
лабораторије у Топионици и даље унапређење у вођењу проце-
са добијања бакра - рекао је Бобан Тодоровић, директор ТИР-а. - 
Очекује се да топионичари овог месеца дају око 7.000 тона анода, а 
електролизери 5.800 тона катода. - „Сумпораши” продукују, у про-
секу, 950 тона киселине дневно

Циљ - смањење цене финалног производа

Припреме за већу производњу

Нивелишу се кранске стазе и мењају шеталишта на њима. – 
Циљ ових радова је да се тај део хале (са 240 ћелија) оспособи 
за пријем повећаног прилива анода и остваривање веће 
производње катодног бакра од досадашње – рекао је Драган 
Јовановић, управник Електролизе. - Оно што предстоји јесте 
инсталација секундара технолошког грејања и ремонт кранова

Бобан Тодоровић

Драган Јовановић
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МАЈДАНПЕК. - Редовна 12. сед-
ница Скупштине општине Мајданпек, 
која је била заказана за последњи 
радни дан априла, биће запамћена по 
одржавању у два дана (са 12 између). Тог 
дана прекинута је јер је током заседања 
остала без кворума, а настављена је и 
приведена крају 11. маја у мирној ат-
мосфери која је најбоље демантовала 
спекулације о узроцима прекида, а оне 
су ишле од незадовољства појединих 
одборника владајуће коалиције до наво-
дног прекомпоновања власти. 

Седница СО Мајданпек, којој је на 
почетку присуствовало 23 од укупно 31 
одборника, почела је информацијом да 
је Управни суд, поступајући по жалби, 
вратио одборнички мандат Драшку 
Ћетковићу са листе СНС. Одборници су, 
најпре, усвојили Програм мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја општине, 
који предвиђа више мера, а и више 
средстава, будући да је за ове намене 
опредељено 19,5 милиона динара, шест 
више него у претходној години. 

Ни о предлогу одлуке о доношењу 
Плана детаљне регулације за изградњу 
канализационе мреже у Голубињу није 
било расправе, а ни о изменама и допу-
нама одлуке о одређивању оспособљених 
правних лица од интереса за заштиту 
и спасавање на територији општине 
Мајданпек. Тако је усвојена и одлука 
о јавном окупљању на територији оп-

штине, као и предлог одлуке о усвајању 
Локалног акционог плана запошљавања 
за ову годину, уз истицање да је у односу 
на прошлу, предвиђено више мера и 
средстава. 

Без примедби прихваћен је предлог 
решења о давању сагласности на Правил-
ник о организацији и систематизацији 

послова у мајданпечком Музеју, а потом 
и извештај о раду те установе за прошлу 
годину, као и извештај о раду Центра 

за социјални рад, после чега су одбор-
ници опозиције напустили скупштинско 
заседање. Испоставило се да су то прет-
ходно учинили и поједини одборници 
владајуће већине јер је, и после паузе, 
установљено да нема кворума за рад, од-
носно да у скупштинској сали нема 16 
одборника колико је неопходно за рад 
и одлучивање. Славиша Божиновић, 
председник СО Мајданпек, саопштио је 
да се седница прекида. 

Наставак 12. редовне седнице оп-
штинског парламента 11. маја окупио је 
26, од укупно 31 одборника, који су за 
само нешто више од једног сата привели 
крају заседање прекинуто 28. априла. 

На почетку је усвојен извештај о раду 
Центра за културу Мајданпек за 2015. 
годину, а потом и годишњи Програм 

заштите и уређења пољопривредног 
земљишта. Одлука о измени оснивач-
ког акта ЈКП “Доњи Милановац” до-
пуном делокруга рада за услужне де-
латности у воденом саобраћају како би 
добили статус лучког оператера, про-
текла је уз замерке опозиције што није 
достављен материјал о тачкама днев-
ног реда које су се као допуна нашле на 
овој седници, а потом и уз констатације 
да би, актуелним законским решењима, 
један од значајних прихода месне 
заједнице Доњи Милановац практично 
могао да се преусмери на републички 
ниво, али и донесе низ других промена 
у управљању и функционисању приста-
ништа, при чему би интереси ове мале 
средине могли да буду у другом плану. И 
допуна статута ЈКП “Доњи Милановац” 
условљена претходном изменом била 
је прилика да се из одборничке групе 
ДС затражи објашњење када већ нема 
материјала. Из опозиционих редова је 
истакнута жеља да се ради одговорно 
и квалитетно, али и наглашено да им је 
недостављањем материјала ускраћено 
то право и у оквиру расправе о изме-
нама и допунама оснивачког акта Музеја 
у Мајданпеку. 

У оквиру кадровских питања, 
Центар за културу Мајданпек је добио 
директора. Ту одговорну дужност, према 
резултатима реализованог конкурса, 
обављаће Сузана Здравковић. Предлог 
кадровске комисије био је прилика да 
неколико одборника укажу на резултате 
и заслуге досадашњег в. д., као и дирек-
тора који је ову установу водио раније 
када је Мајданпек добио манифестације 
које проносе име овог града ван граница 
земље. Нове чланове добило је више 
школских одбора.

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - На јавном 
надметању у Агенцији за лиценцирање 
стечајних управника у Београду, одржа-
ном последњег радног дана априла, „За 
медиа“ д.о.о из Зајечара била је једини 
понуђач за куповину РТВ Мајданпек, 
тако да је практично започела процедуру 
куповине ове медијске куће са добрим 
изгледом да је, према најавама, оконча 
за 10-ак дана. 

У саопштењу тим поводом „За 
медиа“ подвлачи да је већ 10 година 
лидер у информисању за националне 
ТВ емитере из источне Србије. - Ку-
повином РТВ Мајданпек намера-
вамо да се укључимо у локално, а 
одмах затим и регионално јавно 
информисање - рекла је Ана Војводић, 
директор „За медиа“. - Програм ћемо 
веома брзо покренути, запослићемо 
људе у Мајданпеку и другим градо-

вима источне Србије, али и врхун-
ске медијске професионалце из Бе-
ограда. У читавом послу имаћемо и 
партнере који ће, такође, инвести-
рати у РТВ Мајданпек. То ће бити 
савремено опремљена телевизија са 
више студија, а програм ће се засни-
вати на објективном и пристојном 
извештавању. До краја маја ћемо 
јавности представити редизајниран 
визуелни идентитет и нови програм-
ски концепт.

РТВ Мајданпек је у стечају од ок-
тобра 2014. године. За собом има дугу 
традицију која почиње 1972. године, 
када је званично основан „Радио 
Мајданпек”. Радијском програму убрзо 
су се придружиле и „Мајданпечке 
новине”, па је до 1995. године ова 
медијска кућа пословала као Инфор-
мативни центар „Рудар”. Након тога 

је уследило покретање телевизијског 
програма, промена назива у „Радио 
телевизија Мајданпек”. То је било оп-
штинско јавно предузеће до децем-
бра 2007. године када је у Агенцији 
за приватизацију продато за 3,8 мили-

она динара са почетне цене од 239.000 
динара. Како купац није поштовао 
уговор, Агенција за приватизацију га је 
у јануару 2010. године раскинула. 

С. Вукашиновић

Седница СО започета 28. априла, приведена крају 11. маја

Нова етапа у раду медијске куће богате традиције

Мајданпек

„За медиа“ купује мајданпечку телевизију
После неуспешне приватизације и стечаја РТВМ, зајечарска 
медијска кућа се појавила као једини понуђач на лицитацији и за-
почела процедуру куповине РТВ Мајаданпек

Све тачке предложеног дневног реда у наставку усвојене никад 
краћом расправом, у мирној атмосфери која је најбоље демантова-
ла спекулације о узроцима прекида

Прекид условљен кворумом

Пристаниште у Доњем Милановцу
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 БОР. - Првим ребалансом општин-
ског буџета за 2016. годину планирано 
је његово увећање за девет одсто, што је 
нешто више од 170 милиона динара, и 
он сада износи милијарду и 955 милиона 
динара. Уз ову, и две одлуке које се тичу 
прошлогодишњег буџета – извештај о 
извршењу и завршном рачуну - одбор-
ници Скупштине општине Бор, којом је 
председавао Видоје Адамовић, донели 
су (18. маја) још 35 одлука. Највише 
се расправљало о реалности буџетског 

планирања, прикупљања и трошења 
средстава, а све у светлу извршења 
буџета у претходној години, када је, 
према извештају, остварено 72 одсто 
планираних прихода и 73 одсто расхода. 

Наводећи веће износе из реба-
ланса Данијела Јовановић, начел-
ница за буџет и финансије општине 
Бор, казала је да пет милиона динара 
планирано за реконструкцију сале био-
скопа у Злоту, а 9,7 милиона динара за 
запошљавање осам медицинских се-
стара у сеоским амбулантама. Девет ми-
лиона намењено је систему за вештачко 
оснежавања скијалишта на Црном врху а 
10 реконструкцији Мотела код Злотских 
пећина. Четири милиона је издвојено за 
аутобуска стајалишта, а 55,1 милион за 
крпљење и асфалтирање градских улица. 
Увећана су и средства за наканду штете 
грађанима од уједа паса луталица, а 
предвиђено је и 8,5 милиона динара за 
повраћај новца родитељима који су од 
октобра 2012. године до фебруара 2015. 
дечијој установи “Бамби” плаћали више 
од 20 одсто економске цене за смештај 
деце у обдаништима. За 10 милиона 
увећана су и средства намењена Спорт-
ском центру за постављање паркета.

Образлажући обиман материјал по 
све три тачке које се тичу буџета (око 
700 страна) Јовановићева је изнела и 
низ ограничења и усмерења проис-
текла из Владиног програма и мера 
штедње које су, као и бројне измене по-
реских закона утицала на планирање 

и мању реализацију општинског 
буџета у 2015. години. Главни разлог 
она види у неизвршавању или мањем 
извршавању пореских обавеза, док је 
на расходној страни прошлогодишњег 
буџета (извршење 73 процента) 
највише издвојено за зараде запослених, 
субвенције, робу и услуге, а мање за ка-
питалне издатке и социјална давања.

Имајући у виду овакву реализацију 
прошлогодишњег буџета опозиција се 
заложила за реалније планирање, а тиме 

и извршење. Оцењујући да ће ове године, 
што се тиче прихода, бити слично одбор-
ник Драган Марковић (ДСС) је затра-
жио да му се каже којим темпом се буџет 
пуни. Он сматра да је ставка субвенција 
у ребалансу опет велика, а осам плус 

осам милиона динара недостајућих 
средстава за накнаде због уједа паса лу-
талица говори да се мало чини на том 
плану. Инсистирајући на питању од-
говорности, не само актуелне власти, 
за чињење или нечињење, он је поста-
вио питање паркета у СПЦ и дома кул-
туре у Горњану, а похвалио издвајања за 
санацију школа. Два милиона динара за 
предузетништво је, по њему, мало сред-
става, а како је ситуација све тежа, ло-
кална самоуправа мора дати већи допри-
нос побољшању стања.

Пошто је буџет за 2015. по другом 
ребалансу планиран на 2,14 милијарди, а 
укупан приход био испод 1,4 милијарде 
Добрица Ђурић (СПС) је понудио 
једноставан предлог: - Хајде да почнемо 
да правимо много реалније буџете. 
Ако смо у 2015. наплатили приходе од 
1,4 милијарду, нека буџет за 2016. буде 
на том нивоу и да га извршимо стопо-
стотно. Као пример навешћу општину 
Бољевац која увек прави буџет на око 
400 милиона и увек га изврши. Много 

бољи од нас су и у пројектима. Оп-
штина Кладово је, такође, предала 16 
пројеката за прекограничну сарадњу 
са Румунијом, а такву сарадњу могла 
би да развија и општина Бор и са Ру-
мунима и са Бугарима. 

Ђурић сматра да није добро 
што је 2015. за активну политику 
самозапошљавања, од планираних 
седам, дато само два милиона динара. 
Његов предлог је да се ове и на-
редних година много већа средства, 
субвенције, издвајају за помоћ преду-
зетницима и самозапошљавање, што је 
касније подржао и Срђан Марјановић, 
залажући се за “менаџерски приступ” у 
управљању буџетом и не одобравајући 
преношење наменских средстава из 
године у годину. Ђурић се посебно за-

ложио за повећање давања којима се 
подстиче рађање деце. – Улагања у 
децу нису трошкови, већ инвестиција 
у будућност. Хајде да направимо још 
један вртић у Новом градском центру, 
јер 200 борске деце махом јасленог уз-
раста је “на чекању”!?! Он је затражио 
и “излазну стратегију за Топлану (па и 
за Водовод) у наредне четири године и 
предложио да се преко Савеза спортова 
воде послови финасирања клубова како 
би се избегле грешке и злоупотребе. За-
ложио се и за више транспарентности у 
раду општинске управе по којој је она 
сада на неславном 140. месту (од 144 оп-
штина) у Србији. 

Дарко Михајловић (ДС) је 
задовољан што се гради “Лидл” и 
поправља кров Музичке школе, а ради 
безбедности борских корзоа предложио 
да се направе лако уклоњиве физичке 
баријере да би деца била безбедна од 
улетања аутомобила. Скренуо је пажњу 
и на инвазију паса луталица која је за-
добила размере “борбе за животно ста-
ниште”. Ребаланс буџета после четири 
месеца, по Предрагу Балашевићу 
(ВНС), баца сенку на ваљаност његове 
пројекције. Он је похвалио финансирање 

рада осам медицинских сестара по 
селима, уз примедбу да је на списку тре-
бало да буде и неки лекар, што би рас-
теретило борски Дом здравља. Поста-
вио је и питање одговоности одборника 
који су својевремено гласали за неза-
кониту одлуку да родитељи доплаћају 
за смештај своје деце у обдаништима, 
а сада 8,5 милиона динара мора да се 
врати из буџета. - Било којој установи 
или предузећу овде можемо помоћи 
само тако што ћемо поштовати закон 
и принципијеност – нагласио је и пред-
ложио да се не одуговлачи, већ убрза 
враћање новца родитељима, што је био 
став и Драгана Жикића.

Потраживања општине од Предузећа 
за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидите-
том Лак жица д.о.о. конвертована су у 
њен капитал. Дужности је разрешен 
директор Центра за културу Драган 
Илић, а за в.д. именован Данијел 
Чорболоковић. Директорици Дома 
здравља Злати Марковић продужен је 
в.д. статус, а усвојене су и измене пла-
нова пословања Водовода, ЈП за стам-
бене услуге Бор, Зоолошког врта и Биз-
нис-инкубатор центра. Према усвојеном 
годишњем програму заштите и уређења 
пољопривредног земљишта општине 
Бор 3.175 хектара ће се понудити у закуп 
на 1.233 јавна надметања, а закупци 
увести у парцеле октобра. Одобрен је и 
рад ноћних клубова до пет ујутру.

Љ. Алексић

Бор
СО Бор усвојила први ребаланс буџета за 2016. и извештај о прошлогодишњем

Највише средстава (55 милиона) предвиђено за одржавање и асфалтирање путева, 9,7 милиона за 
рад осам медицинских сестара у сеоским амбулантама, девет милиона за вештачко оснежавање 
стазе на Црном врху, 10 за реновирање Мотела код Злотских пећина... – Враћа се новац родитељима 
који су дечијој установи “Бамби” плаћали више од 20 одсто економске цене за смештај деце. - Пошто 
је у претходној години остварено 72 одсто планираних прихода, а 73 одсто расхода, представници 
опозиције се заложили за реалније планирање, а тиме и реализацију буџета

Буџет увећан за 171 
милион динара
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Култура

Феликс Хофман, један од 
„тројице величанствених“

Прича 
Колекшива

Феликс Хофман је рођен 1830. године 
у градићу Нова Молдова на Дунаву 
у Румунији. Занимљиво је да тај 
градић, који се налази у румунском делу 
Ђердапа, настањује и српска нацио-
нална мањина у Румунији. 

Феликс Хофман потиче из старе и 
врло чувене рударске породице. Његови 
преци су се од давнина бавили рудар-
ством. Неки су били рудари, а неки су 
били и власници рудника у Банату, 
чак се верује да су у периоду од 
1718. до 1739. године поседовали и 
концесију на руднику Мајданпек. 
До оваквог закључка се дошло на 
основу податка који упућује на 
то да је у то време, на плани-
нама Рудник и Авала живео и 
радио, како се наводи ланд–
пробиерер Хофманн. Сам 
појам ландпробиерер упућује 
на то да се радило о човеку 
који је узимао узорке земље 
са рудишта, а према прези-
мену, може се довести у срод–
ничку везу са породицом Фе-
ликса Хофмана. Занимљив је 
податак да је брат Феликса 
Хофмана, Рафаел, био ру-
дарски инжењер. И сам је по-
седовао руднике у Банату. О 
његовом раду у Србији углавном 
се сазнаје из његових објављених 
радова. Објавио је и једну студију 
о лежишту Ново Брдо, након 
посете старим рудиштима око 
Новог Брда и Јањева. Може се прет–
поставити да је своје посете лежиш-
тима у Србији организовао уз помоћ 
млађег брата Феликса Хофмана.

У доба када је српско рударство 
обнављано (након потписивања Ха-
тишерифа 1833. године) најзначајнију 
улогу у том процесу имали су управо 
страни стручњаци. Како Србија у 
то време није имала образоване гео-
логе и рударске инжењере, главни део 
посла преузимали су на себе страни 
стручњаци, попут банатског Немца 
Феликса Хофмана, који представља 
највеће име у обновљеном рударству 
Србије.

У Србију је први пут дошао 1856. 
године, када је посетио руднике у са-
ставу рудника Мајданпек (рудници 
Рудна глава, Црнајка и Кучајна). Ко-
начно се доселио 1862. године и то на 
позив кнеза Михаила. Одмах по дола-
ску у Србију, Хофман је од српске владе у 

закуп у з е о 
р у д н и к Кучајна, 
те у овом  лежишту запо-
чео радове са рударима из свог родног 
места. Од Кучајне је за десетак година 
направио прилично узоран рудник, то-
пионицу цинка и олова, огњиште за 
одвајање олова од племенитих метала 
и направе за одвајање сребра од злата. 
Иако је у овај посао уложио све своје 
знање, искуство, али и свој иметак, 
доживео је неуспех, па је због тога био 
принуђен да ступи у државну службу, 
где је радио као геолог. Обилазећи 
трасу железничке пруге од Београда 
до Врања открио је непозната на-
лазишта руда, као што су: неолит–
ска лежишта гвожђа код Раље, сенон-
ске угљеве у Пчињи и на подручју Јужне 

Мораве. Такође, Хофман је открио зла-
тоносне терене источне Србије, скре-
нуо пажњу на златоносне наносе у реци 
Пек и другим рекама источне Србије. 
Његовом заслугом откривено је нала-
зиште живе на Авали.

Феликс Хофман један је од тројице 
„величанствених“ који су заслужни за 
откриће рудника у Бору. Кључни тре-

нутак за тај подухват био је сусрет 
рударског инжењера Хофмана са 

имућним индустријалцем Ђорђем 
Вајфертом, који је био заинте-
ресован за улагање у српско ру-

дарство. Ђорђе Вајферт је 
имао велико поверење у струч-
ност и знање Феликса Хоф-
мана, те је био одлучан да за-
почне радове у околини Бора. 
Како му је био потребан 
неко ко ће те радове надгле-
дати, Вајферт је ангажовао 
још једног врсног рударског 
инжењера Фрању Шистека. 
Може се рећи да су ове три 
личности, Ђорђе Вајферт 
по питању финансија, 
Фрања Шистек у технич-
ком, а Феликс Хофман у на-

учном погледу, дали велики 
допринос открићу рудника у 

Бору. Њихова сарадња могла 
би се окарактерисати као иде-

алан спој знања, новца и струч-
ног рада. 
Хофман се више од двадесет 

година бавио рударско-геолошким 
истраживањима у источној Србији. 
Резултате тих истраживања објавио 
је 1892. године у Годишњаку Рудар-
ског одељења (књига 1). На основу 
његових истраживања, несумњиво се 
може рећи да су руде источне Србије 
богате златом и бакром. Да су изнети 
подаци веродостојни и вредни пажње, 
потврђује и чињеница да је Феликс 
Хофман, у то време, био најбољи позна-
валац минералног блага Србије.

Феликс Хофман, који је умро 1914. 
године у Белој Цркви, оставио је не-
избрисив траг у историји српског ру-
дарства тако показавши своју љубав 
према Србији која му је била друга до-
мовина и којој је поклонио све своје 
знање, стручност и сав свој иметак.

Ана Стјеља 
(Објављено у рубрици „Знаменити 

Срби“ листа Електропривреде Србије 
„Kwh“, број 486, сада ЕПС Енергија)

Рударски инжењер који има велике заслуге 
за развој српског рударства. Поред Ђорђа 
Вајферта и Фрање Шистека, један је од 
најзаслужнијих за откриће Борског рудни-
ка
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МАЈДАНПЕК . – Овогодишња XIV 
међународна изложба „Жене сликари”, 
која је у Мајданпеку отворена 14. маја, 
још једном је показала да уметност од-
лично успева тамо где се добро негује, 
а манифестација попут ове шири добар 
глас о граду-домаћину и људима у њему. 
То је потврдила већина гошћи, учесница 

изложбе, након целодневног боравка 
у Мајданпеку током којег су посетиле 
Рајкову пећину, погледале површински 
коп мајданпечког Рудника бакра, али и 
уживале у изложбама Музеја, Градске 
галерије и Дома омладине чију велику 
салу управо красе њихови - радови 184 
уметнице из осам земаља света.

Од 193 уметнице са 319 радова 
пристиглих на конкурс, Селекциона 
комисија је за излагање одабрала 275 
радова 184 уметнице из осам земаља. То 

су Мексико, Хрватска, Мађарска, Русија, 
Тајланд, Аустралија, Република Српска, 
БиХ и Србија. Жири изложбе, који је 
предводио Веселин Пејчић, академски 
вајар и дизајнер, донео је одлуку о на-
градама, па и да Гран при (Grand Prix) 
у категорији скулптура, добије Сне-
жана Перовић, академски вајар из Бео-
града, за рад “Црвени шешир”. У свакој 
изложбеној категорији додељена је по 
једна награда, па је добитница Прве 
награде за сликарство Lillian Carland 
Malbašić, професор и академски сликар 
из Сремске Митровице, односно Мел-
бурна у Аустралији, за рад “Хор у част 
браће YИН”. Добитница Прве награде 
за цртеж је Марион Дедић, сликар из 
Гроцке, за рад “Без назива”, а за гра-
фику Марина Нићифоровић, академ-
ски вајар из Београда, за рад “Уплетена 
слама”. Прва награда за скулптуру при-
пала је Биљани Топаловић, визуелној 
уметници из Београда, за рад “Струне”, 
а добитница Прве награде за Дигитал 
арт је Наташа Владисављевић, визу-
елни уметник - Академија Романов, из 
Смедерева, за рад “Снови у магли”.

Изложбу „Жене сликари” отворила 
је овогодишња добитница Велике на-
граде Снежана Перовић нагласивши да 
је „Мајданпек тренутно бастион културе 
у Србији”. Ова манифестације је, иначе, 
почела 2003. године, када је Удружење 

за Мајданпек остварило идеју Љиљане 
Стевановић и као примерен осмомартов-
ски дар женама Мајданпека поклонило 
изложбу „Жене сликари”. Из године у 
годину изложба је успевала да окупи све 
већи број учесница из бројних земаља 
света, а организацију је преузео Центар 
за културу Мајданпек, афирмишући рад 
уметница и подстичучи заједнички ин-
терес уметности, културе и туризма.

-Не можете направити мани феста-
цију, нити можете да је одржите, ако 
уметнике не поштујете - објашњава 

рецепт за успех Зоран Митровић из 
поменутог Центра. Зоран има изузетан 
лични допринос успеху и дугом трајању 
ове манифестације захваљујући коме је 
ова изложба успела да привуче бројне и 
врсне учеснице које су, доносећи вредне 
радове, препознале и квалитет рада уста-
нове. Награде, као и 10 похвала, уметни-
цама су уручене на свечаном отварању 
изложбе „Жене сликари” која ће трајати 
до 14. јуна.

С. Вукашиновић

Култура
Манифестација „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“

У Мајданпеку отворена 14. Међународна изложба “Жене сликари”

Уметнице из осам земаља света

Изложбу је отворила овогодишња добитница Велике награде 
Снежана Перовић, вајарка из Београда. - Од 319 радова чији 
су аутори 193 уметнице, Селекциона комисија одабрала 275 
радова 184 уметнице

МУЗЕЈ РиМ. - Изложбом „Од филм-
ске траке до дигиталне телевизије” 
у организацији Музеја рударства и 
металургије и борског предузећа 

„Штампа, радио и филм”, у оквиру које 
је кроз легенде, фотографије и аутен-
тичне експонате, приказан развој борске 
телевизије, обележена је 12. “Европска 
ноћ музеја” као круна манифестације 

“Музеји Србије 10 дана од 10 до 10”. 
Захваљујући веома разноврсној понуди 
и успешно реализованој манифестацији 
која је привукла доста Борана свих уз-

раста, директор Музеја Игор Јовановић 
био је у прилици да се похвали 
признањем “Музеј за 10” које је Осни-
вачки одбор манфестације (18. маја) до-
делио посленицима борског музеја за 
посебно залагање. Овогодишња тема 
била је “Мој музеј – мој град” а у њеној 
реализацији учествовала су и борска 
удружења, основне и средње школе.

Од 12. до 21. маја у Музеју РиМ и 
његовој галерији “Бакар” било је по не-
колико културних догађаја дневно. По-
менимо радионице о плесу кроз време 

(Бор село - Колонија), о изради и 
отискивању линореза, реконструкцији 
посуда и конзервацији керамике, метал-
ног новца и предмета од тексила, потом 
дечји атеље и пројекције “етнофилмови 
на бис”. Било је и неколико предавања. 

Најпре о насељима и некрополама брон-
заног доба у Бору и околини, затим 
о Српском соколском друштву у ми-
нулим деценијама, “Млади истражи-
вачи” су обележили 40 година рада, а 
два дана била су посвећена мисаоној 
игри Манкала. Прилику да покажу шта 
су научили, имали су и ученици борске 
Музичке школе. Директор Алексан-
дар Коколански издвоји нам из про-
грама композиције Моцарта, Бетовена, 
Скарлатија, а чули смо и школски хор.

Манифестација је започела излож-
бом посвећеној четрдсетогодишњици 
рада “Друштва младих истраживача” 
под насловом “Четири деценије под руку 
са културом и природом” па је била ово 
прилика да од Драгана Ранђеловића 
чујемо резиме: - Млади истражиачи 
су покрет који је тежиште рада ус-

меравао ка захтевима средине и зато 
толико траје. Углавном су то култура 
и екологија, па се на Данима музеја 
подсећамо заједничких активности са 
њим. А, то су археолошка и етнолошка 
истраживања и део наше изложбе 

садржи експонате који су резултат 
тих истраживања. Реализовали смо и 
три трибине. Једну о томе шта даље 
са Еколошким данима Бора, другу о 
заштити подручја Дубашнице (као ге-
опарка за геотуризам). Иницијатива 
је одмакла и сада се цео Јужни кучај 
налази у поступку заштите. Трећа је 
о међународним камповима, какав 
је борски “Мориек” (траје већ 15-ак 
година) на коме ће се ове године 
поново истраживати неолитско на-
лазиште Трњане и уређивати Бре-
стовачка Бања. Млади истраживачи 
све више негују нову форму деловања, 
као што су фестивали науке (“Ти-
мочки научни торнадо”) спуштајући 
се до нивоа најмлађих. 

Љ. Алексић

Изложбе, радионице, трибине...

Директор борског музеја Игор Јавновић био је уприлици да се у 
“Европској ноћи музеја” похвали признањем “Музеј за 10” које је 
додељено посленицима ове установе за програме који су од 10. 
до 21. маја привукли Боране свих узраста

Радионица реконструкције посуда

Хор борске Музичке школе
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У хотелу 
„Језеро” на Борском језеру 25. и 26. 
маја одржан је други пролећни реги-
онални скуп LOCTITE и SKF „Тech 
Days” – Одржавање машина и опреме у 
рудницима бакра, олова, цинка и угља 
који су организовале компаније Хенкел 
Србија и SKF, а под покровитељством 
Рударско-топионичарског басена Бор. 
Дводневни стручни скуп, на коме су 
представљена актуелна LOCTITE и SKF 
решења у рударској индустрији, отво-
рио је Благоје Спасковски, генерални 
директор РТБ-а, пожелевши добродо-
шлицу свим учесницима и честитке ор-
ганизаторима за оно што су урадили, а 
сарађивали су са многима у привреди 
Србије, наравно и са комбинатом бакра. 

- РТБ поседује милијарду 340 ми-
лиона тона бакарне руде, средњег 
садржаја (0,30-0,33 процента). Једина 
смо компанија у Србији која из 
камена прави „зелене новчанице”, по-
себно ако се има на уму овако сиро-
машан садржај. У борско рударство 
уложено је преко 70-75 милиона евра 
(за опрему), 25 милиона евра у борску 
и 20 милиона евра у мајданпечку 
флотацију и тако створени услови 
да се концентрат производи по изу-
зетно повољним условима. Уложили 
смо и 257 милиона евра у нову топио-
ницу која је богатство Србије. Она је 
данас најбоља топионица, рекао бих 
чак и у свету, посматрано са еколош-
ког аспекта. Од првог маја до данас 
концентрација сумпор-диоксида сва-
кодневно је била мања од 125 микро-
грама (пројектом је предвиђено 137), 
док је европска граница 675 микро-
грама! Уколико Бор упоредимо са 
Панчевом, Београдом, Колубаром, 
Лазаревцом, Костолцем, Смедеревом, 
онда је она овде два и више пута мања 
- нагласио је Спасковски. 

Он је потом објаснио и зашто 
је Басен Бор „тешка прича”, јер је 
оптерећен баластом од милијарду евра 
колики је историјски дуг компаније, 

али и да је дошло време да се изађе из 
реструктурирања. – Ускоро би требало 
да се усвоји Унапред припремљен 
план реорганизације (УППР) који ре-
гулише све наше старе обавезе. Након 
тога РТБ стаје на ноге, постаје кре-
дибилно способан, може се задужи-
вати да би инвестирао у развој ру-
дарства. Басен ће бити бренд Србије. 
Ако цена бакра порасте у другој поло-
вини 2017. године (предвиђа се пораст 
на просечних 6.780 долара по тони), 
ако отворимо „Церово Примарно”, 
а близу смо тога након изласка из 
реструктурирања, очекујемо добит 
од 60, 70, 80 и више милиона долара 
годишње, с тим што ћемо морати да, 
као друштвено одговорна компанија, 
уложимо око 20 милиона долара 
у рекултивацију и ремедијацију 
историјског еколошког наслеђа.

Стручњаци Хенкела и SKF-а су 
представницима РТБ-а и свих значајних 
рудника из Србије, Македоније, Црне 
Горе и Босне и Херцеговине предста-
вили актуелне LOCTITE и SKF на-
предне технологије и решења за 
одржавање дробилица, флотацијских 
млинова, индустријских пумпи, транс-
портних трака и осталих машина у 
рударској производњи. Након успеш-

ног и веома посећеног лањског скупа, 
људи из Хенкела су одлучили да, са ко-
легама из SKF-а, ове године организују 
заједничко окупљање и презентацију 
својих производа. 

- Хенкел и SKF су веома присутни 
у оваквом типу индустрије, посебно у 
одржавању опреме у рудницима. Годи-
нама радимо са Бором и Мајданпеком, 
интензивно решавамо њихове про-
блеме у одржавању опреме. Чак и сви 
реномирани светски произвођачи тих 
машина и опреме користе наше ствари 

већ у производњи и препоручују их за 
одржавање. На овом скупу Хенкел је 
истакао значај санације оштећења 
опреме услед појачаних абразивних 
и корозивних процеса који утичу на 
ниво њене расположивости у руд-
ницима. Хенкел LOCTITE Нордбак 
технологије продужавају животни 

век скупоцене рударске опреме и 
повећавају ефикасност производних 
процеса. Представили смо и нове 
LOCTITE технологије у делу санације 
оштећења транспортних трака и 
гумених облога процесне опреме. 
Верујемо да ће наши дугогодишњи 
партнери искористити наше нове 
технологије, како би значајно 
повећали ефикасност и смањили 
трошкове одржавања опреме - нагла-
сио је Владимир Радуловић, директор 

продаје, АГ сектор - Хенкел адхезиви 
за примену у генералној индустрији из 
Хенкел Србија.

И Александар Стијепић, дирек-
тор продаје SKF-ових производа на 
територији Србије, додао је да је и 
његова компанија одавно присутна у 
комбинату бакра, најчешће на тешкој 
механизацији, транспортним системима, 
дробилицама и свему где се производи, 
а нешто се окреће. – Оно што је овде 
кључно су поуздани лежајеви који 
омогућују сигурну ротацију. Сарадња 
са представницима скоро свих руд-
ника из Србије, свакако, би се могла 
побољшати. На тржишту су присутни 
јефтинији и производи који нису ори-
гинални, али само добри производи 
обезбеђују рад без проблема, кварова, 
односно непотребних трошкова.

Осим презентације и теоријског 
дела, Хенкелови и SKF-ови стручњаци 
су овом приликом приказали и део 
практичне употребе производа својих 
компанија.

Ј. Станојевић

Конгресни туризам
Henkel и SKF, под покровитељством РТБ-а, организовали скуп на Борском језеру

LOCTITE и SKF технологије 
у рударској индустрији

Годинама сарађујемо са Бором и Мајданпеком, интензивно реша-
вамо њихове проблеме у одржавању опреме. Верујемо да ће наши 
дугогодишњи партнери искористити наше нове технологије, како 
би значајно повећали ефикасност и смањили трошкове одржавања 
опреме – рекао је Владимир Радуловић, директор продаје у Хенкел 
Србија. – А. Стијепић: На тржишту су присутни јефтинији и про-
изводи који нису оригинални, али само добри производи обезбеђују 
рад без проблема, кварова, односно непотребних трошкова

Фото: Љ. Алексић

Скупу су присуствовали представници РТБ-а и свих значајних рудника из Србије, 
Македоније, Црне Горе и БиХ

Александар Стијепић, Благоје Спасковски и Владимир Радуловић

Владимир Радуловић
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Првомајски 
аранжман представља почетак сезоне 
у хотелу “Језеро” и особље је ове 
године, као и претходних откад је ово 
велелепно здање реновирано и “прика-
чило” четири звездице, имало прилику 
да дочека велики број гостију из Бу-
гарске, Румуније, Београда, Војодине. 
Смештајни капацитети били су 
попуњени близу 90 одсто, а убрзо после 
тога, са лепшим временом, уследиле су 
нове посте.

- Најпре смо, каже управница хотела 
Милица Миловановић, угостили глу-
мачку екипу једног домаћег филма 
у којој су били Даница Максимовић, 
Иван Бекјарев и још много по-
знатих домаћих глумачких имена. 
У хотелу и око хотела снимане су 
неке сцене филма чија је премијера 
најављена за септембар. Потом смо 
били домаћини стручног семинара у 
организацији Шумарског факултета 
из Београда (са темом “Организација 
и активности шумске саветодавне 
службе у Србији”) а онда угостили 
VIP Telekom Austria Grup, Винер ште-
дишу осигурање. Имали смо и семи-
нар зубних техничара, а један викенд 
овде су одмарали и уживали запо-
слени на аеродрому “Никола Тесла”.

Од наше саговорнице сазнали смо 
да се наредних дана у Хотелу “Је зеро” 
очекују студенти Природно-математич-
ког факултета из Београда, а овде ће се 
одржати и семинар фирме Хенкел. Следи 
симпозијум нефролога у организацији 
Туристичке агенције “Мондорама” из 
Ниша, као и један велики скуп Водо-
привреде Србије са око 250 учесника. 

- Оно што је за нас битно – додаје 
Милица - јесте да су са лепим време-
ном почела и свадбена весеља тако 

да сваког викенда имамо по једну 
или две прославе у хотелу. Бићемо 
домаћин и још једног великог сус-
рета у организацији фирме “Каблови” 
из Зајечара која овде одржава сусрет 
са својим купцима и добављачима, а 
прошле године су у нашем хотелу про-
славили и 40 година постојања фирме. 

Подсетимо да традиционални 
првомајски аранжман хотела „Језеро“, 
којим оно практично започиње сезону, 
траје од 29. априла до другог маја и за 
своје госте хотел је ове године припре-
мио богат садржај. Почео је традици-
оналним фарбањем ускршњих јаја на 
Велики петак, првог маја их је чекао це-
лодневни музички програм на великој 
тераси хотела, а другог излет до Лаза-
реве пећине у Злоту, уз традиционални 
ручак испред пећине. На менију је било, 

уобичајено, јагњеће и прасеће печење. 
У башти етно-ресторана „Језерце“ му-
зички програм организован је још од 29. 
априла, па све до другог маја. 

– Поново смо подржали акцију по-
клон-ваучера по којој држава (онима 

који остваре најмање пет ноћења 
у Србији) рефундира пет хиљада 
динара јер се прошле године добро 
показала и по нас и по госте - рекао 
нам је заменик управнице хотела Ми-
одраг Миловановић. - За места у 
главној сезони већ се интересују наши 
стални гости из Србије, а све чешће 

из Бугарске и Румуније. Многи наши 
гости овде долазе годинама јер воле 
Борско језеро, уживају у природи, а 
посебно у језерској води која је преко 
лета топла као и море – има 25 сте-
пени. Етно-ресторан, отворен августа 

прошле године, показао се као пун по-
годак и главна је атракција на Језеру. 
Веома добро функционише и како се 
време пролепшава све је више посла. 
Викендом је пун, још више гостију 
очекујемо кад почне купалишна 
сезона.

Мозаик

Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2269 – ВОДОРАВНО: Први мај, празник, Евита, 

анатомија, рада, крак, нишан, очи, увид, Виј, рт, Ћирић, кајак, ОР, лаз, Рога, 
рок, рабин, Сена, липа, станарина, Салаш, каро-кан, кравата.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Грана математике о бројевима, 7. Тврдичлук, цицијаштво, 14. 

Грађанско судско веће, 15. Балканска држава, 16. Засићени угљоводоник, 17. Рас-
кошна палата, 19. Извиђач, 20. Енглески режисер, Дејвид („Мост на реци Квај”), 21. 
Помодар, 22. Бања у Белгији, 23. Ауто-ознака за Панчево, 24. Пролећни месец, 26. 
Кратка приповетка, 28. Одбојкашки клуб (скр.), 30. Медикамент, 31. Старогрчки 
бог рата, 32. Чађ, 35. Савезна држава Индије, 37. Наш писац, Добрица, 38. Ужарена 
вулканска маса, 39. Немачки плес, 41. Место код Бора, 43. Река која протиче кроз 
Сарајево, 44. Наплаћивање.

УСПРАВНО: 1. Јавни позив, 2. Француски писац, Пјер, 3. Део дрвета, 4. 
Велико временско раздобље (грч.), 5. Ауто-ознака за Бачку Тополу, 6. Трудбеник, 7. 
Река у Ирској, 8. Килограм (скр.), 9. Умножен службени акт, циркулар, 10. Учесник 
трке, 11. Врста инсекта, зоља, 12. Састанак већег броја лица, 13. Отац одмила, 15. 
Спортске санке, 18. Волумен (скр.), 21. Наш писац, Стеван, 22. Лоз, 25. Периодично 
дизање површине мора, 26. Код, уз, 27. Биљка меснатог лишћа, 28. Једноцифрени 
број, 29. Славни француски скијаш, Жан Клод, 31. Врста папагаја, 33. Сабласт, 
утвара, 34. Место и река у Шумадији, 36. Врста купуса, 37. Женско име, Едита, 38. 
Града у Француској, 40. Наутички клуб (скр.), 42. Радио-пријемник (скр).
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Хотел ”Језеро” био је пун за празнике а и викендима је све посећенији

Бројни гости из Бугарске, Београда, Војводине провели су Ускрс и Први мај на Борском језеру, 
а са лепим временом стигле филмске екипе, стручни семинари, прославе јубилеја  и дружења 
које организују компаније за своје запослене, факултети за студенте, свадбе

Наговештаји добре сезоне

Љ. Алексић

Етно - ресторан „Језерце” 
показао се као пун погодак

Лепо је уређено и место за оне који воле да роштиљају

Милица 
Миловановић
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У конверторској хали тада нове топионице, 7. јуна 1961. године, око 
10,30 сати, проломио се 
аплауз. Председник Репу-
блике друг Тито, прити-
ском на дугме на разводном 
орману електроинсталације 
уређаја за ливење анода (кару-
сел), пустио је у рад нову то-
пионицу. Анодна пећ почела 
је наливање бакра у калупе 
карусела. Почела је да ради и 
фабрика сумпорне киселине, 
као и производња електричне 
енергије из новог турбоагре-
гата у Термоелектрани РТБ-а.

„Коначно, после више од 
пола века рада старе топио-
нице, Бор и околина више неће 
бити изложени утицају сумпо-
растог дима, штетног по здравље живих бића и биљака. Неће више бити про-
теста земљорадника који су захтевали да се реши питање елиминације сумпо-
растог дима или престане рад старе топионице. Неће више бити тешког ману-
елног рада у диму и прашини у агломерацији и старој топионици” – изјављено 
је приликом пуштања металуршко-хемијско-енергетског система у рад.

Од овог датума, Бор као рудничка колонија, заједно са РТБ-ом, почео 
је да се развија. Захваљујући развоју РТБ-а, а раду претходних генерација, 
Бор је постао урбано место са разним школама, Факултетом, Институтом и 
пратећим објектима за потребе грађана. Не треба заборавити и потценити 
прошлост која нам је дала садашњост.

На снимку из старог албума – председник Тито пушта у производњу 
погоне Прве фазе изградње РТБ-а.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Нова топионица пре 55 година

Као пет „Титаника”

НАЈВЕЋИ крузер на свету кренуо је 16. маја на своју прву пловидбу, на-
пустивши бродоградилиште у француској луци Сен Назер. Испловљавање 

„Хармоније мора” („Harmony of the Seas”) ка Саутемптону у Енглеској по-
сматрало је око 70.000 знатижељника, више него на фудбалском дербију. Неки 
од њих су на обалу дошли у недељу пре свитања.

Пловећа грдосија тешка је 227.000 тона, а дугачка је 362 метра. Када би 
се Ајфелова кула положила уз крстарицу, симбол Париза био би краћи за чак 
38 метара. Предимензионирани брод је и за један метар шири од Тријумфалне 
капије, јер у пловећој основи има 46 метара. У најширем делу простире се на 
чак 66 метара.

Плутајуће здање је високо 72 метра и има двадесет спратова, а може да 
прими укупно 7.873 особе, од чега 2.384 члана посаде. Има величину пет „Ти-
таника”, а простире се на укупној површини од 600.000 квадратних метара, 
као 84 фудбалска терена. Његова изградња је трајала три године, а коштао је 
нешто мало мање од милијарду евра. Брод је, кажу, технички тако скован да, 
у принципу, не може да потоне.

„Плутајући град“ има више од 2.747 кабина, 20 ресторана, 23 базена, али 
и парк са више од 10.000 биљака и 50 стабала! Унутрашњост крије бутике, 
барове, подијуме, сале за забаву, троспратни гигантски тобоган и много 
других елемената неопходних за забаву на оваквим бродовима, укључујући, 
чак, и - клизалиште!

Брод ће пловити за америчку фирму „Ројал Карибијен круз лајн” која у 
својој флоти има 24 крстарице. Током лета ће бити усидрен у Барселони и 
њиме ће се обављати једнонедељна крстарења Медитераном, док ће остатак 
године проводити на Карибима. Пловиће под заставом Бахамских острва, а 
прве путнике примио је у Саутемптону 22. маја. (Сајт РТС-а)

Момчило Јовановић

Камером и пером

БОР. - Након шетње главном борском улицом од споменика “Фрањи Ши-
стеку” до Дома културе, неколико стотина матураната борских средњих школа – 
Гимназије, Економско-трговинске, Машинско-електротехничке и Техничке школе 
– одиграло је свој матурски плес. Неки више, неки мање вешто, али сви пуна срца, 
преплављени емоцијама, заиграли су енглески валцер, пингвин-денс и влашко коло 
пред препуним амфитеатром својих другова, пријатеља, родитеља.

Био је то и весео и тужан опроштај од средњошколских дана, другова, профе-
сора, Бора, јер многи од њих ће за који дан кренути на пријемне испите, на факул-
тете у другим градовима, а време ће само улепшавати фотографије, попут ових 
наших, које бележе ове лепе тренутке. Била је ово прилика и да они талентовани 
први пут запевају и засвирају пред толиком публиком, а онда да се сви заједно про-
веселе уз све популарнији “Тропико бенд”. 

Организатор овог лепог догађаја који свакако треба да постане традиционалан, 
по други пут је Општина Бор, док је техничка подршка стигла из Центра за кул-
туру и регионалне ТВ Бор.

Текст и фото: Љубиша Алексић

Матурски плес


