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РТБ. - Министар животне средине, рударства и просторног планирања Оливер Дулић, казао је, након раз-
говора са пословодством РТБ-а и разгледања кривељског јаловишта, колектора и старог борског копа, 7. јуна, да 
ће Министарство амбициозно ући у промоцију и реализацију пројеката у рударству јер ће та привредна грана 
убудуће доприносити економском напретку земље. 

-Србија је изузетно богата рудним резервама, а најбогатија налазишта су у сиромашним крајевима. 
Инвестирањем у развој рударства, реч је о улагањима од две-три милијарде евра на територији целе 
државе, допринећемо развоју тих делова Србије, док ћемо бољом организацијом и новом законском про-
цедуром учинити да рударство постане замајац привреде – рекао је Дулић. Додао је да ће Министарство, 
када буду израђени нови Закон о рударству и Стратегија управљања минералним сировинама у Србији, предста-
вити јавности конкретне податке и доказати да је рударство грана која ће убудуће “терати” економију да расте и 
развија се.

Изражавајући задовољство што је министар Дулић, са државним секретарима за рударство и екологију, Злат-
ком Драгосављевићем и Немањом Комазецом, дошао да се на “лицу места” увери у то шта је РТБ Бор у прет-
ходном периоду урадио и по питању заштите животне средине, генерални директор Басена Благоје Спасковски је 
рекао: - Министар Дулић је пре две и по године, као министар екологије, први дао подршку РТБ-у и она је све 
ово време била присутна. Зато ми је посебна част што смо данас заједно погледали колектор чија је санација 
скоро завршена, а радови су, подсетићу, финансирани средствима Министарства животне средине, рударства 
и просторног планирања и РТБ-а Бор. Видели смо, затим, кривељско јаловиште, односно терен који ће бити 
рекултивисан средствима из кредита Светске банке и на крају стари борски коп, место где ће у наредних 20 
година бити одлагана раскривка, али и флотацијска јаловина – казао је Спасковски. Притом је подвукао да ће 
се лагеровањем материјала у откопани простор старог борског копа спречити даље еколошко загађење села Оштрељ 
и Кривељ, али и даље деградирање земљишта због формирања новог одлагалишта. 
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То ће бити грана која ће економију Србије “терати” да расте и развија се, па ће Министарство живот-
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-Поред разговора о томе шта 
је урађено у прошлости, а ту 
мислим на решење огромног 
еколошког проблема о којем се 
мало причало, али много знало 
и радило – реч је о санацији 
колектора захваљујући којој 
је спречена потенцијална еко-
лошка катастрофа светских 
размера и изливање 250 мили-

она кубика житке јаловине – 
разговарали смо и о томе шта 
треба радити даље. Добра је 
вест што РТБ ради пуним капа-
цитетом, што се инвестира у ру-
дарство и металургију и што је 
овај град оживео захваљујући 
већој производњи бакра. Зато 
смо “отворили” и питање за 
будућност, односно решење 
даљег одлагања јаловине, 
уз минималне трошкове. 
Лагеровање тог материјала у 
стари борски коп, онако како 
је то представио генерални ди-
ректор компаније, апсолутно 
је прихватљиво – рекао је ми-
нистар.

Подсетио је, на крају, да ће по-
четак изградње нове топионице 
и фабрике сумпорне киселине, 
који званично треба да се деси до 
краја месеца, обезбедити несме-
тану реализацију кредита Свет-
ске банке од 33 милиона долара, а тим новцем ће се, како је рекао, 

решити и значајан део еколош-
ких проблема који су последица 
стогодишњег рударења. Нове 
инвестиције у нове технологије, 
ће, додао је, довести до тога да, 
по изградњи нове топионице, 
еколошких проблема више не 
буде.

Г. Тончев Василић 

 Министар Оливер Дулић посетио Басен Бор

Ефикасно и јефтино одлагање раскривке и јаловине 
Површински коп у Бору био је један од највећих рудника бакра у Евро-

пи, који је радио од тридесетих година прошлог века до средине 1992. го-
дине. Заузима површину од око 250 хектара и дубок је 420 метара. Укуп-
на запремина откопаног простора је 237 милиона кубних метара, те, зато, 
представља идеално (ефикасно и јефтино) решење за одлагање раскрив-
ке и флотацијске јаловине. Дугорочним развојем планирано је да се сва 
раскривка до коначне дубине копа “Велики Кривељ” одложи у борски 
коп у наредних 20 година, тако да одлагалиште добије облик некадашњег 
рељефа тог простора. Предвиђено је, такође, да крајем 2013. године почне 

одлагање и флотацијске јаловине применом “паста” технологије.

РТБ. - Чланови Управног 
одбора и Скупштине Басена 
једногласно су, на заједничкој сед-
ници одржаној 24. маја, донели 
Одлуку о формирању савета 
РТБ Бор за геологију, рударство, 
металургију и екологију. Ова са-
ветодавна тела ће, како се чуло 
у образложењу, у складу са по-
словном и развојном полити-
ком компаније давати сугестије и 
предлоге менаџменту приликом 
доношења значајних и стратеш-
ких одлука из ове четири области.

Саветом за екологију 
председаваће проф. др Снежана 
Шербула, Саветом за рударство 
проф. др Божо Колоња, Саветом 
за металургију проф. др Жељко 
Камберовић, а на челу Савета за 
геологију биће проф. др Владица 
Цветковић.

-Савети су формирани 
са једним јединим циљем, 
а то је квалитативна под-
ршка менаџменту и орга-
нима управљања у текућем и 
развојном пословању компаније 
у области рударства, металургије, 
екологије и геологије. То су 

четири најзначајније области 
за даљи напредак комбината 
бакра – рекла је, између осталог, 
заменик генералног директора 
за економска питања Мирјана 
Антић, образлажући предлог ове 
одлуке. – Идеја је била да савете 
чине најугледнија имена из 

датих области, па су, по препо-
руци колега, у њима подједнако 
заступљени људи из две научне 
институције у Бору, Института 
за металургију и рударство и 
Техничког факултета, али и из 
научних установа у Београду. 
Саветима ће у раду, као чла-

нови и координатори, помагати 
и људи из наших редова, одно-
сно басенски стручњаци за ру-
дарство, екологију, геологију и 
металургију – додала је.

Заменик председника Управ-
ног одбора Басена Небојша 
Радошевић оценио је да је 
формирање ових тела од изу-
зетног значаја за даљи развој и 
пословање компаније јер сада, 
како је рекао, сви умни људи 
могу директно, предлозима и 
сугестијама, да утичу на креирање 
стратешких планова и одлука које 
РТБ Бор доноси у области рудар-
ства, металургије, екологије и 
геологије. 

Чланови Одбора и Скупштине 
РТБ-а Бор су, поред ове одлуке, 
на заједничкој седници дали са-
гласност за закључење Споразума 
којим се дефинишу обавезе РТБ-а, 
односно РББ-а према мештанима 
села Кривељ и тамошње месне 
заједнице и усвојили Правилник о 
пословној тајни компаније. 

Г. Тончев Василић 

Формирани савети за екологију, геологију, рударство и металургију

pODr[ka menaXmenTu
Управни одбор и Скупштина РТБ Бор једногласно одлучили да Саветом за екологију председава проф. др Снежана Шербула,  Саветом за ру-
дарство проф. др Божо Колоња, Саветом за металургију проф. др Жељко Камберовић, а да на челу Савета за геологију буде проф. др Влади-
ца Цветковић. – Усвојен Правилник о пословној тајни компаније 

srbija ra^una na ruDarsTVO

На видиковцу изнад старог борског копа
Оливер Дулић
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У организацији ПКС одржана прва седница Српског парламента предузећа

БЕОГРАД. – Привредници Србије 
заузели су трећег јуна на један дан по-
сланичке клупе и представницима 
Владе на „њиховом терену“ указали на 
суштинске теме које су, посматрано из 
њихове визуре, битне у креирању еко-
номског амбијента земље. 

Тог дана је Парламент привредника 
Србије, у Народној скупштини, на три 
сесије разговарао „очи у очи“ са пред-
седником Владе Мирком Цветковићем, 
вицепремијером Верицом Калановић 
и појединим министрима, и то: о при-
вредно-системском оквиру за пословање, 
финансирању привреде и подршци при-
вредном расту. Отворене су биле и 
остале економске теме, а, чини се, и 
„душа привредника“, па је на овом скупу 
надлежнима скренута пажња на неоп-
ходност враћања дугова државе, измене 
Закона о јавним набавкама, реформу 
јавног сектора, „довођење“ домаће 
валуте у реалност и „зауздавање“ јавне 
потрошње.

- Привредници би морали да буду 
сарадници власти и коректив њених 
потеза и размишљања јер су то људи 
са практичним знањем, искуством и 

реалном сликом ситуације 
„на терену“. Сматрам да 
би то било крање корисно 
за државу, јер једно је 
радити „књишки“ и школ-
ски, па макар то било и по 
знању стеченом на углед-
ним универзитетима, а 
сасвим друго доживети ре-
алност на терену – каже за-
меник генералног директора 
РТБ-а за економска питања 
Мирјана Антић, једна од 
шесторо делегата који су на 
овом скупу, по избору Ре-
гионалне привредне коморе 
Зајечар, представљали при-
вреднике из Тимочке крајине. 
– Говорило се доста и о из-
возним баријерама и то овде, 
на домаћем терену где, на-
жалост, преовладава увоз-
нички лоби. Јасно је свима 
да је за здраву привреду по-
требно да извоз буде већи 
од увоза, а крајње је време 
да се макар изједначе.  У 
сваком случају мислим да је идеја о 

формирању Привредног парламента у 
Србији корисна, али закаснела ствар. 
Криза, и то домаћа, и несналажење 

овдашњих актера у светској, иском-
пликовала је тренутну привредну, 
друштвену и социјалну ситуацију до 
те мере, па мислим да је за брзе и ефи-
касне промене касно – прича Антићева 
и додаје да је, зато, генерални закључак 
био да се бар институција Коморе очува 
као, за сада, једина спона између при-
вреде и власти.

Деполитизација адми нис тра-
ци  је, бржа регулаторна реформа  и 
заустављање сиве еко номије јесу, такође, 
путеви до јаке привреде, привреде 
која може да се такмичи на европском 
тржишту – закључили су, између оста-
лог, српски привредници захтевајући да 
суштински буду укључени у доношење 
закона. У том смислу, на крају седнице 
усвојени су и Влади Србије достављени 
закључци, предлози и препоруке који 
се односе на креирање економске поли-
тике и законски оквир за стварање бољег 
амбијента пословања. Да ли ће неки  од 
њихових  захтева бити уважени остаје 
да се види, тек, следећа седница Парла-
мента српских предузећа заказана је за.... 
2013. годину!(?) 

Г. Тончев Василић 

priVreDa kaO kOrekTiV VlasTi
Привредници Србије на један дан заузели посланичке клупе и, из своје визуре,  представницима Владе указали на суштинске теме које се 
тичу економског развоја Србије. – Основни захтеви су измене Закона о јавним набавкама, реформа јавног сектора, реалан динар, мања јавна 
потрошња и враћање дугова државе. – Привредници би морали да буду сарадници власти и коректив њених потеза и размишљања јер су то 
људи са практичним знањем, искуством и реалном сликом ситуације „на терену“ – каже Мирјана Антић, једна од шесторо делегата који су на 
овом скупу представљали привреднике из Тимочке крајине

РББ. – Инжењери Рудника бакра 
Бор имали су јединствену прилику да  у 
оквиру једносатне презентације нових 
технологија у површинској и подземној 
експлоатацији руде и припреми мине-
ралних сировина, деветог  јуна, чују и 
виде најновија достигнућа у моделирању 
и компјутерском пројектовању рудника 
у далекој Русији и то, ни мање ни више, 
од једног од највећих  стручњака у об-
ласти рударства, академика Николаја 
Николајевича Мељникова. Професора 
Мељникова је на почетку предавања 
поздравио генерални директор РТБ-а 
Благоје Спасковски, рекавши да ће 
због, како је подвукао, преко потребне 
едукације басенских инжењера, овак-
вих предавања убудуће бити више јер 
су она „једноставан, али аутентичан  и 
ефикасан начин презентације светских 
знања“. Због тога је предложио, а про-
фесор Мељников одмах прихватио, да  
група басенских инжењера оде у Русију 
на стручно усавршавање.

Од професора Мељникова, иначе ди-
ректора Рударског института Кољског 

научног центра, редовног члана 
Руске академије наука и иностраног 
члана Академије инжењерских наука 
Србије, чуло се да се ова руска научна 
институција налази на крајњем северо-
западу земље и да са још једанаест ин-
ститута чини комплекс Научног центра 
који је, поређења ради, велики као пола 
Новог Београда. Поред бављења повр-
шинском и подземном експлоатацијом 
и припремом минералних сировина, 
професор Мељников посебно је нагла-
сио истраживачки рад Института у об-
ласти геомеханике и механике стена, 
значајних са аспекта стабилности и си-
гурности подземних објеката и под-
земне експлоатације. У ту сврху је, како 
је рекао, на Институту развијено низ 
софтверских пакета за компјутерско 
пројектовање и напонско-деформационе 
анализе стања стенских масива, а иску-
ства у том пољу, по његовим речима, 
издвајају овај институт од осталих. 

-О комбинату бакра и о рудницима 
у Бору и Мајданпеку доста знамо 
јер су они познати у свету. Сматрам 

да можемо сарађивати у многим об-
ластима и спремни смо да угостимо 
ваше инжењере, упознамо их са 
истраживањима и радом института 
и омогућимо им посете руским рудни-
цима где могу да виде и конкретне ре-
зултате нашег рада. Такође мислим 
да бисмо могли да вам помогнемо 
у решавању проблема откопавања 

„Борске реке“ јер имамо велико ис-
куство у напонско-деформационим 
анализама хоризонталних и верти-
калних притисака – казао је професор 
Мељников захваљујући се пословод-
ству Басена на пријему и могућности да 
представи руску научну институцију и 
борави у граду бакра.

Директор развоја РТБ-а Димча 
Јенић оценио је презентацију про-
фесора Мељникова изузетно корис-
ном, пре свега због могуће сарадње у 
решавању проблема откопавања јамског 
лежишта „Борска река“. – Видели 
смо из предавања да се и у далекој 
Русији баве проблематиком која и 

нас оптерећује, а то је перспектива 
даљег развоја рударства, конкретно 
јамске експлоатације. Добро је то 
што је реч о идентичном случају, мал-
тене пресликаном, као и код нас, одно-
сно о експлоатацији јаме изнад које је 
површински коп. Видели смо колико 
је важно, да не кажем пресудно, да се 
добро размотри напонско-деформаци-
оно стање стенског масива пре избора 
методе откопавања дубоких лежишта, 
у нашем случају бакра, а код њих – 
гвожђа. Зато је важно да наставимо 
започету сарадњу и да покушамо да 
применимо њихова искуства и знања 
приликом решавања наших проблема 
– закључио је Јенић. 

Заједничка пројектовања и 
организовање стручних скупова, сматра 
он,  само су један од начина да дуго-
рочни планови у развоју рударства у 
Бору буду добрим делом засновани и на 
позитивним примерима светских науч-
них достигнућа.

Г. Тончев Василић 

Руски академик Мељников представио басенским инжењерима достигнућа у рударству

Мирјана Антић

„bOrska reka” izazOV za ruse

Николај Николајевич Мељников
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Потпредседница Владе Србије приликом посете комбинату бакра изјавила:

РТБ. - Потпредседница Владе 
Србије задужена за привреду и ре-
гионални развој Верица Калановић 
изјавила је, након разговора са 
менаџментом РТБ-а и разгледања нове 
рударске механизације на кривељском 
копу, 13. априла, да је Влада Србије 
донела добру стратешку одлуку када 
се определила за подржављење борске 
компаније и улагање у ревитализацију 
мајданпечког и борских рудника. То је, 
како је истакла, мудра инвестиција која 
већ даје резултате.

-У обнову рударства ради повећања 
профитабилности РТБ-а, Влада 
Србије уложила је знатна средства. 
Две милијарде динара инвестирано је 
у набавку нове рударске опреме у првој 
фази, дата је гаранција канадској 
банци за Пројекат нове топионице, а 
не мала средства биће обезбеђена и за 
обавезе према домаћим извођачима 
приликом изградње новог пироме-
талуршког постројења. Међутим, 
пошто Влада тај новац конвертује 
у власништво, сматрам да је овде 

реч о доброј инвестицији – казала је 
Калановићева. Притом је додала да 
је њена обавеза да, као координатор 
између ресорних министарстава и над-
лежних институција, прати реализацију 
државних програма, контролише уло-
жена средства и све иницијативе „са 
терена“ пренесе Влади Србије.

- Видим да се сва три велика про-
грама која се реализују у РТБ-у Бор 
– набавка рударске опреме, изградња 
нове топионице и реконструкција 
кривељске флотације – спроводе 
утврђеном динамиком и да све тече 
по плану. Набавка машина за копове, 
која ће се спровести у четири фазе, 
иде одлично, па ће РТБ у трећем 
наврату уложити 2,4 милијарде 
динара сопствених средстава у до-
датну механизацију. Када је реч о 
улагањима у нову топионицу, већ је 

„повучена“ прва транша кредита од 15 
милиона евра, а оправдана је припре-
мним радовима, лиценцом и базним 
инжењерингом. Реконструкција 
кривељске флотације, као трећи 
правац ревитализације РТБ-а, такође 
је договорена, па ће до краја ове 
године компанија добити и модерну 
линију припреме минералних сиро-
вина – рекла је потпредседница Владе. 

Повољан пословни амбијент за не-
сметано остварење производних, али 
и развојних планова компаније је, по 
речима генералног директора Басена 
Благоја Спасковског, у највећој мери 
створен „злата“ вредном подршком над-
лежних државних органа, институција и 
локалних самоуправа Бора и Мајданпека. 
– Користим, зато, прилику да се захва-
лим Влади Србије за све што је учи-
нила за РТБ Бор, али и да кажем да 
резултати нису изостали. Ми смо, 
после више од две деценије рада 
са губицима, у 2010. години оства-
рили добит из текућег пословања од 

35,5 милиона долара! Захваљујући 
таквом резултату анулирани су сви 
негативни утицаји обрачунатих курс-
них разлика за девизне обавезе Басена 
према Лондонском и Париском клубу 
поверилаца, а позитиван пословни ре-
зултат „испеглао“ је и дугогодишњи 
минус који је оптерећивао пословање 
Басена каматама за аранжмане скла-
пане до 2000. године, али и другим 
финансијским и комерцијалним оба-
везама предузећа из тог периода. Зато 

смо у збирном финансијском билансу 
уписали плус од 1,66 милиона долара 
– изјавио је први човек комбината бакра. 

На овакве резултате је, како је рекао, 
утицала првенствено већа производња, 
али и повољни тржишни услови на-
бавке и продаје, као и строга контрола 
трошкова предузећа захваљујући којој 
су они данас нижи за 32 одсто. - Овај 
плус је велики подвиг имајући у виду 
чињеницу да смо само до пре две 
године пословали са губитком од 48 
милиона долара, и то са сличном про-
сечном ценом бакра! РТБ је „стао на 

ноге“ и сада је у ситуацији да држави 
враћа уложена средства – казао је Спа-
сковски. 

Додао је да, ипак, највреднијим по-
словним резултатом сматра учинак 
остварен на раскривању мајданпечког 
и борских лежишта јер је са оба повр-
шинска копа прошле године уклоњено 
15,3 милиона тона раскривке. – То је 
2,2 пута више него 2008., а 38,4 одсто 
боље него прошле године. Притом смо 

битно изменили структуру ископина, 
па сада на једну тону руде дајемо 1,46 
тона раскривке, што је највећи однос 
у последњих 20 година. 

Знатно боља ликвидност Басена ак-
туелизовала је и питање регулисања 
обавеза компаније према локалној само-
управи и мештанима околних села, па 
је Верица Калановић искористила при-
лику да путем медија поручи мешта-
нима Кривеља да ће Влада Србије гаран-
товати за њихово испуњење у целости.

Г. Тончев Василић

РТБ. - У мајданпечком и борским 
рудницима од почетка године ископано 
је 3,87 милиона тона руде и из ње из-
вучено 9.225 тона бакра у концентрату. 
За четири месеца уклоњено је и чак 7,7 
милиона тона раскривке, што је два и 
по пута више него лане. Укупне иско-
пине су 11,5 милиона тона, а то је на-
спрам прошлогодишњих 6,2 мили-
она тона боље за 85 одсто. Учинак „на 
бакру“ је, с друге стране, поправљен 
за 22 процента, односно „јачи“ за 1.677 
тона. Овакви резултати, у свему бољи 
од лањских, постигнути су, између 
осталог, захваљујући максималној ан-
гажованости нове опреме и утоварне 
механизације. 

Највећи помак у односу на лањске 
резултате направили су Рудници бакра 
у Бору са производњом бакра и руде 
већом за 25 процената, али и четири 

пута бољим резултатима „на раскривци“. 
Од јануара до краја априла склоњено је 
преко пет милиона тона јаловине, док 
је, поређења ради, у истом раздобљу 
лане скинуто тек 1,35 милиона тона. За 
четири месеца са борских рудокопа от-
копано је 2,85 милиона тона руде, а из 

ње је извучено 7.250 тона бакра.
Учинак Мајданпечана у истом пери-

оду бољи је, такође, у свим сегментима у 
односу на прошлогодишњи. За 40 одсто 
„теже“ су укупне ископине, а за 36 проце-
ната поправљен је и резултат „на руди“. 
На „Северном ревиру“ је у прва четири 

месеца ископано милион и 10 хиљада 
тона руде, из које су у мајданпечкој 
флотацији извађене непуне две хиљаде 
тона бакра у концентрату. 

Повећање рударске производње реф-
лектовало се и на стабилност производње 
у металуршким постројењима, па је за 
четири месеца ове године у погонима 
Топионице и рафинације прерађено 
53.329 тона сувог концентрата, а произ-
ведено, искључиво из домаћих сировина, 
9.450 тона електролитног бакра. Топио-
ничари су излили 10.072 тоне анода, а 
електролизери произвели 9.450 тона 
катода. Поређења ради, минуле године 
је у истом периоду прерада сувог кон-
центрата била слабија за 10.000 тона, па 
је, самим тим, тада добијено три хиљаде 
тона катода мање.

Г. Тончев Василић

Позитивно пословање РТБ-а доказ да је опредељење Владе Србије да га задржи у државном власништу и помогне му гаранцијама за нову то-
пионицу и рударску опрему, добра стратешка одлука, рекла Верица Калановић. – После више од две деценије рада са губицима, Басен у 2010. 
години остварио добит од 1,66 милиона долара. -  Б. Спасковски: Овај плус је велики подвиг имајући у виду чињеницу да смо само до пре две 
године пословали са губитком од 48 милиона долара, и то са сличном просечном ценом бакра

Четворомесечна производња рудара и металурга

u sVemu bOqi neGO lane
 За четири месеца ископано 3,8 милиона тона руде и из ње извучено 9.225 тона бакра у концентрату. – Уклоњено и два и по пута више рас-
кривке, па су укупне ископине 11,5 милиона тона, што је наспрам прошлогодишњег учинка од 6,2 милиона тона боље за 85 одсто. – Топиони-
чари у истом периоду излили 10 хиљада тона анода, а електролизери произвели 9.450 тона катода

„OpraVDanO pOVereWe Dr@aVe”

Верица 
Калановић

Верица Калановић и Благоје Спасковски пред 
новинарима на кривељском копу
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РТБ. - Амбасадор Шведске у Србији, 
Његова екселенција Кристер Асп, са са-
радницима, посетио је 28. априла комби-
нат бакра и у разговору са менаџментом 
борске компаније истакао задовољство 
због традиционално добрих пословних 
односа које су шведски привредници 
успоставили са РТБ-ом, а који су, како је 
рекао, сигуран пут ка будућој економској 
сарадњи и чвршћим привредним везама 
двеју држава. Пријему у дирекцији 
Басена присуствовала је и делегација 
представника фирми из ове нордијске 
земље који су били једногласни у оцени 
да је РТБ највећа и најбоља референца 
у Европи за рударску опрему коју про-
изводе „Atlas Copco“, „Metso Minerals“, 

„Volvo“ и „SSAB“.
-РТБ и његови рудници су важни за 

економију Србије! Борска компанија 
је једна од оних које „чврсто стоје на 
земљи“ јер има изузетно добро ру-
ководство и зато сам посебно срећан 
што су са мном и представници швед-
ских компанија који су потврдили 
да је дугогодишње партнерство са 
Басеном утемељено на квалитетној 
сарадњи од обостраног интереса. 
Пословне односе са РТБ-ом, због 
тога, видим као добру прилику за 
успостављање тешњих веза између 
Шведске и Србије – изјавио је амбаса-
дор Асп разгледајући, након разговора, 
погон кривељске флотације.

Басенски трендови 
шведски брендови

-Није случајност што је амбаса-
дор државе која има највеће рударске 
брендове у подземној експлоатацији и 
припреми минералних сировина по-
желео да види кривељску флотацију 
– рекао је генерални директор РТБ-а 
Благоје Спасковски. – Није, зато што 
је недавно са шведском компанијом 

„Metso Minerals“, реномираним 
произвођачем флотацијске опреме 

и технологије, потписан уговор о 
адаптацији и аутоматизацији погона 
у Великом Кривељу. Посао је вредан 
17 милиона евра, а уградњом нових 
флотационих машина Басен ће до 
краја године добити модерну линију 
флотирања кривељске руде, са знатно 
мањом потрошњом електричне 
енергије, а, с друге стране, већим 
искоришћењем метала за чак осам 
процената. Чињеница да ћемо само 
из разлике у искоришћењу бакра и 
злата моћи да отплаћујемо ануитете 
за купљену опрему, довољно говори 
о значају овог посла – истакао је Спа-
сковски. 

Захваљујући се гостима из Швед-
ске, први човек комбината бакра подсе-
тио је на велику помоћ Владе Србије и 
подршку државе да, како је рекао, РТБ 
до 2014. године постане потпуно нова 
компанија. – Са новом флотацијом 
у „Великом Кривељу“ и новом ру-
дарском опремом која ради на ис-
тоименом Копу, са новом опремом у 
Мајданпеку, а ускоро и са новом опре-
мом за тамошњу флотацију, и новом 
топионицом, Рударско-топионичар-

ски басен Бор биће врло брзо висо-
копрофитабилна компанија – нагла-
сио је.

Знање на дар

Истичући врхунски квалитет швед-
ске опреме која се, како је рекао, кори-
сти у готово свим српским рудницима, 
Спасковски се осврнуо и на рецепт за 

успех Швеђана. – Само захваљујући 
непрестаном улагању у развој и 
знање, Шведска више од 100 година 
држи примат у квалитету рударске 
опреме којом се, уједно, постиже и 
најекономичнија производња. Зато 
сам предложио, а амбасадор радо 
прихватио, да нам уместо донације, 
рецимо аутобуса, трамваја, клацка-
лица, фирме са којима сарађујемо 
помогну у едукацији и доградњи 
знања. Јер, развој Бора, РТБ-а, али и 
Србије видим у бољем знању. Оно је 
будућност! 

За делегацију шведске амбасаде 
истог дана уприличен је пријем у Скуп-
штини општине Бор, а у поподневним 
сатима су у градском Музеју рудар-
ства и металургије амбасадор Асп и 
његов аташе за културу, Хелен Ларсон, 
заједно са председником борске Оп-
штине, Небојшом Виденовићем, отво-
рили изложбу карикатура које су дело 
шведских и аутора са Балкана. Изложбу 
под насловом „Суочавање са климом“ 
чине илустрације које на забаван начин, 
мешавином сатире и хумора, позивају 
свет да одговорније реагује на климат-
ске промене и опасности које оне носе.

Г. Тончев Василић 

МУЗЕЈ РиМ. - Суочавање са 
климом нешто је што морамо сви да 
урадимо. Јер, боља животна средина 
и боља клима је заједничка одговор-
ност: не познаје границе ни нације и 
управо зато смо срећни што ова из-
ложба окупља уметнике из неколико 
земаља овог региона и Шведске. Када 
будете погледали ове илустрације, 
фотографије, слике, видећете да су 
доста провокативне, а управо то и 
јесте сврха изложбе. Она треба да 
подстакне људе да стану и размисле 
шта чине нашем данашњем свету. И 
без обзира да ли живимо у Србији, 
Шведској или негде другде, заједничка 
одговорност је да оставимо бољи свет 

будућим генерацијама. 
Овим речима је Кристер Асп, ам-

басадор Шведске у Србији, отво-
рио изложбу илустрација под називом 

„Суочавање са климом“, 28. априла, 
у присуству председника општине 
Небојше Виденовића, генералног ди-
ректора РТБ-а Благоја Спасковског 
и бројних, углавном младих Борана. 
Притом је додао: „Такође, учинићемо 
врло важан корак напред уколико из-
ложба подстакне људе да кад следећи 
пут буду хтели да баце пластичну 
флашу или кесу тамо где не треба, да 
је баце тамо где треба. 

Илустрације на којима се умет-
ници са Балкана и севера Европе на свој 

начин суочавају са климатским проме-
нама већ су излагане у неким градовима 
Србије и Европе, а Борани су могли да 
их виде до другог маја. У сарадњи са 
конференцијом о клими, која је 2009. 
године одржана у Копенхагену, 25 ка-
рикатуриста из нордијских земаља при-
казало је забавна, али и забрињавајућа 
размишљања о климатским променама. 
У намери да илуструје активно учешће 
Шведске у овој области, Шведски ин-

ститут припремио је ову изложбу као 
део интензивних напора ове нордијске 
земље на промовисању одрживог 
развоја, под називом „Суочавање са 
будућношћу – одрживост на шведски 
начин“. Пројекат „Суочавање са климом“ 
има за циљ – каже се у каталогу - да под-
стакне дискусију о питању одрживог 
друштва и подигне свест о актуелним 
проблемима заштите животне средине.

Љ. Алексић

Шведски амбасадор приликом разгледања кривељске флотације рекао:

„Суочавање са климом“ – провокативна изложба у борском музеју   

Без обзира да ли живимо у Србији, Шведској или негде другде, ако ова 
изложба помогне да оставимо мало бољи свет генерацијама које долазе 
и ако подстакне људе да следећу пластичну кесу или флашу баце тамо 
где треба, онда смо учинили много за животну средину - казао је Кри-
стер Асп, амбасадор Шведске у Србији, отварајући поставку 

„rTb je Va@an za ekOnOmiju srbije”
Борска компанија је једна од оних које „чврсто стоје на земљи“ јер има изузетно добро руководство, рекао Кристер Асп истичући задовољство 
због  традиционално добрих пословних односа које су шведски привредници успоставили са РТБ-ом. – Б. Спасковски: Само захваљујући не-
престаном улагању у развој и знање, Шведска више од 100 година држи примат у квалитету рударске опреме, па сам предложио, а амбаса-
дор радо прихватио, да нам фирме са којима сарађујемо помогну у едукацији и доградњи знања

zajeDnO ka bOqem sVeTu

Представници шведских фирми једногласни у оцени да је РТБ 
највећа и најбоља референца у Европи за рударску опрему

Спасковски и Асп у командној сали кривељске флотације
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РБМ. – Рудник бакра Мајданпек 
25. јуна обележава велики јубилеј – 
пола века рада! За то време из његових 
копова извађено је - према речима ди-
ректора Светомира Мустецића - без-
мало 370 милиона тона руде бакра 
и 575 хиљада тона руде цинка и 
олова. Уклоњено је 918 милиона тона 
јаловине, тако да су укупне ископине 
1,288 милијарде тона. Произведено је 
7,857 милиона тона (сувог) концен-
трата са 1,696 милиона тона бакра. 
РБМ је дао (закључно са децембром 
2010.) и 84.325 кг злата у концен-
трату, 438.119 кг сребра и 25.383 тоне 
концентрата цинка и олова, односно 
9.145 тона цинка и 2.199 тона олова. 
Прве количине концентрата бакра 
из Мајданпека испоручене су (ками-
онима преко Милошеве Куле) 25. јуна 
1961. године и истога дана у борској 
топионици изливене прве аноде. У 
РБМ-у је свечано обележен почетак 
рада Рудника, а тога дана Управа за 

инвестиције НР Србије прикључила 
га је РТБ-у. 

Поглед у прошлост

После вишегодишњих истраживања, 
крајем 1953. утврђене су резерве руде 
бакра на „Јужном ревиру“ од око 85 ми-
лиона тона са просечним садржајем од 

0,83 одсто бакра, што се тада сматрало 
сиромашном рудом. На тим резервама, 
под претпоставком даљих истраживања, 
16. априла 1954. године Савезно извршно 
веће је донело решење (потписао Све-
тозар Вукмановић Темпо) о оснивању 
предузећа „Рудник бакра Мајданпек“ и 
постављењу инж. Мирка Бизјака за 
првог директора. Крајем 1955. усвојен је 
пројекат рударске експлоатације (урадио 

„Пројметал“) и све до средине 1959. ис-
траживано је, проширивани су про-
грами и пројекти. Али, јула 1957. одо-
брена су средства за изградњу рудника, а 
њеним крајем почело је уклањање шуме 
са терена будућег копа. Почетком 1958. 
припремају се прве етаже на „Ј.ревиру“, 
пошто је из Бора стигао први багер, а у 
касну јесен и четири „еуклида“ носиво-
сти 30 тона. Крајем 1958. започињу први 
радови на брду Швајс, а 1959. стиже и 
први багер из Америке. 

-Мајданпечки рудник – истиче 
Мустецић - умногоме се формирао 
по угледу на северноамеричке руд-

нике, односно технологију масовног 
откопавања сиромашне руде и фазно 
је растао као највећи и најмодернији 
европски рудокоп. Закључно са 
2010. са „Јужног ревира“ дат је 331,1 
милион тона руде и уклоњено 776,6 
милиона тона јаловине. До 28. фе-
бруара 1977. радио је само повр-
шински коп „Јужни ревир“, а тада 
почиње и „Северни“. До 1993. отко-
павана је само руда бакра, а од тада 
и руда цинка и олова. Прва руда са 
овог ревира дата је 1989. а радови на 
полиметаличној руди са „Тенке“ за-
почети су маја 1993. и трајали само 
два месеца. Обновљени су 27. новем-
бра 1999. и трајали до 26. марта 2001. 
године када су због ниске цене олова 
и цинка обустављени. Радови на „До-
ловима“ започели су јула 1996, а прва 
(порфирска) руда дата је априла 1999. 
До почетка ове године на „С.ревиру“ 
је откопано 37,9 милиона тона руде 
бакра (и поменута руда олова и 
цинка) и уклоњено 141,7 милиона 
тона јаловине.

Према сведочењу Љубише Ваг-
нера, дугогодишњег директора, РБМ 
је изграђен за откопавање 3,5 милиона 

тона руде и производњу 25.000 тона 
бакра у концентрату. Већ у другој поло-
вини 1967. она је почела знатно да расте 
по програму Друге фазе. Најпре на 4,65 
милиона тона руде, наредне на 6,25 а 
1970. на седам милиона тона. Завршет-

ком 11. секције у Флотацији откопавање 
и прерада руде повећана је на 12 мили-
она тона годишње, а 1980. прерађено 
је 13,5 милиона тона! Не треба забора-
вити да је из акумулације РБМ-а прак-
тично изграђен читав град Мајданпек 
– сви станови, све школе, обданишта, 
здравствени и спортски објекти, путеви, 
водовод, канализација, грејање, ел. 
инсталације, па и трговине...

Поглед у будућност

Након велике кризе која је 2001. 
сурвала годишњу производњу на 1.422 
тоне бакра, што је пет пута мање него у 
години отварања, РБМ се, захваљујући 
потезима новог руководства, на челу 
са Благојем Спасковским, и под-
ршци државе полако опоравља. Прошлу 
годину завршио је са 6.777 тона бакра, 
а оверене рудне резерве од 680 мили-
она тона у оба лежишта, са средњим 
садржајем бакра од 0,40 % у „Ј. ревиру“ 
и цена овог метала од преко 9.000 долара 
за тону, темељ су мајданпечког погледа 
у будућност. У том смислу сагледани су 
потенцијали овог копа и, према новим 
техно-економским параметрима, како 
истиче Димча Јенић, директор развоја 
РТБ-а, добијена је конструкција која 
омогућава експлоатацију око 190 ми-
лиона тона руде. Међутим, та граница 
откопавања подразумева „улазак“ копа у 
сам град! Пошто је то сада неизводљиво, 
за наредних 10 година сагледана је ди-

За то време са копова је уклоњено 918 милиона тона јаловине, из њих извађено безмало 370 милиона тона руде,  произведено 7,857 милиона тона кон-
центрата са 1,696 милиона тона бакра, 84,3 тоне злата, 438,1 тона сребра... - Након кризе која је 2001. сурвала производњу на 1.422 тоне бакра годишње, 
захваљујући потезима новог руководства РТБ-а и подршци државе, РБМ се опоравља, а оверене резерве руде од 680 милиона тона и цена „црвеног“ метала 
од преко 9.000 долара за тону, темељ су мајданпечког погледа у будућност 

pOla Veka 
Велики јубилеј 

Успони и падови
Највише руде:13.486.749 тона у 

РБМ-у је откопано 1977. године, мада 
се преко 13 милиона тона ишло и 1976., 
1980., 1988., 1990. и 1991. Рекордна 
по јаловини била је 1990. година са 
37,7 милиона тона, а по укупним 
ископинама 1990. са 50,9 милиона 
тона. Највише бакра у концентрату 
дато је 1974. године и то 74.953 тоне. 
Претходне је произведено 72,6 а 
наредне 72,9 хиљаде тона. Преко 
седмадесет хиљада тона „ишло” се 
још и 1973. и 1984. По количинама 
злата у концентрату примат носе 
1976. година, са 6.599 кг, и наредна 
1977. са 5.990 кг. Преко пет тона овог 
драгоценог метала РБМ је дао и 1978., 
1982., 1985., 1989., 1990. и 1992. Рекорд 
по сребру припада 1975. години када је 
у концентрату испоручено 35.825 кг, а 
нешто мање га је било 1977. 

Најмање руде откопано је 2001. 
године: 544.200 т, најмање јаловине 
уклоњено 2005. (857.000 т), а намање 
укупних ископина било је 2003. 
(1.879.000 т). Најмања количина 
бакра у концентрату - 1.422 тоне - 
произведена је 2001. године, када је 
дато и најмање злата (135 кг) и сребра 
(1.162 кг) у полувековној историји 
рудника.

Светомир МустецићСвечани испраћај првог 
концентрата за Бор

„Јужни ревир” у пуном замаху

Флотација у доба када је радило 
свих 11 секција
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РБМ. – У Руднику бакра 
Мајданпек одлучили су да месец у коме 
обележавају пола века рада буде у знаку 
надокнаде онога што је пропуштено 
претходних, првенствено у откопавању 
руде. Отуда је планираним количинама 
за овај месец, а оне су  330.000 тона, 
придодато и 70.000 тона подбачаја из 
претходних месеци. Тако је пред њима 
равно 400.000 тона руде и милион и 
по тона јаловине. Рачуна се на  про-
сечних 0,270 одсто бакра у поменутој 
руди и кад се све то избилансира – како 
рече директор Светомир Мустецић - 
испада да РБМ овог месеца треба да да 
833 тоне бакра у конентрату. То је и по 
његовој оцени веома амбициозан план,  
али мора да се покуша. У флотацији 
сада ради пет секција,  што је доста до-
принело одлуци да се иде на прераду 
400.000 тона руде.

Што се тиче маја, Мустецић је 
задовољан, пре свега ископинама  
којима се РБМ први пут приближио 

количини од милион и по тона. Про-
шлог месеца откпано је 376.330 тона 
руде, што је више од плана  за 46.330 
тона. Уклоњено је 1,094 милиона тона 
јаловине, што је мање од плана за 
306.560 тона. Укупно је дато 1.470.270 
тона ископина и оне су од зацртаних 
мање за 460.230 тона. 

- Подбачено је зато – објашњава 
Мустецић - што није рађено на 
раскривању „Андезитског прста”. 
Зато смо решили да га и не убацујемо 
у план за јун, јер није стигла бу-
шилица, а још нема ни дозволе 
од „Србијашума”. У флотацији је 
прерађено 310.120 тона руде, а било 
је планирано 330.000, тако да је план-
ско остварење 93,98 одсто. Произ-
ведене су 583 тоне бакра у концен-
трату (а план је био 649 тона), што 
и није тако лоше – процењује ди-
ректор – имајући у виду да је просе-
чан садржај бакра у руди био плани-
ран на 0,250%,  а радило се са 0,225 

процената. Тако је остварење на 
металу 89,83 одсто. Количине племе-
нитих метала у концентрату, углав-
ном, су испод планираних  зато што 

је прерађивана руда са „Долова 1”. 
Овог месеца се улази у руду „Долова 
2” која је њима богатија.

Љубиша Алексић

У РБМ-у спремни да надокнаде овогодишње подбачаје “на руди” 

bli@i prOizVODnim CiqeVima
После скоро милион и по тона ископина у мају, РБМ за јун планирао 400.000 тона руде, у којима је и 70.000 тона подбачаја из претходних 
месеци. – Директор Мустецић задовољан ископинама у мају  које су се први пут приближиле цифри од милион и по тона, мада се нешто 
подбацило на садржају метала. – Флотација сада ради са пет секција 

„majDanpeka”
Рудника бакра Мајданпек

намика откопавања источног дела 
„Ј.ревира“, која би, заједно са осталим 
налазиштима, задовољила оно што од 
РБМ-а очекује нова топионица.

-За 10 година (од 2011. до 2021.) у 
источном захвату – без „уласка“ копа 
у град - може да се откопа 94 милиона 
тона руде средњег садржаја 0,40 одсто 
бакра. Из ње може да се добије 367.000 
тона овог метала, 22 тоне злата и 142 
тоне сребра, али морају да се уклоне 
и 202 милиона тона јаловине. Укупне 
ископине су 297 милиона тона, а 
средњи коефицијент раскривке од 
2,15 омогућава да овај рудник послује 
профитабилно – истиче Јенић. - У 
другој фази развоја „Јужног ревира“ 
(сагледаној по истим техно-економ-
ским условима као и прва) може да се 
откопа 191 милион тона руде, уз 429 
милиона тона јаловине (укупне ис-
копине су 620 милиона тона). Из те 
руде са средњим садржајем од 0,37% 
бакра, може да се добије око 700.000 
тона овог метала за још 15-ак година 

експлоатације (од 2021. до 2036.)
Наш саговорник упозорава и на то 

да се морају изместити регионални пут 
Мајданпек – Кучево, корито Малог Пека, 
које иде преко самог лежишта, а са њима 
и мајданпечка канализација и део да-
лековода, јер веома компликују развој 

„Јужног ревира“. 
Производњу у РБМ-у сада носи „Се-

верни ревир“, такође значајно лежиште. 
Раскривање „Андезитског прста“, као 
бедема који дели два копа, омогућиће 
развој „Јужног“, а геолошки елаборат 
чија је израда у току пружиће јаснију 
слику о рудним резервама „Северног“, 
које се сада процењују на 180 милиона 
тона. Јер, на „Доловима 1 и 2“ откопава 
се разнородна руда по садржају бакра и 
злата, а и по флотационим својствима у 
односу на осталу руду порфирског типа. 

-У сагледавању потенцијала за на-
редних 10 година „Северни ревир“ 
није узиман управо због тога – каже 
Јенић. – Кад елаборатом добијемо 
прецизније податке, уследиће 

пројекат, пошто из разних ралога баш 
за ово лежиште не постоји техничка 
документација новијег датума.

Подсећајући да ће нова топионица 
радити са 400.000 тона концентрата 
годишње и да је захтев да 350.000 тона 
буду из домаћих сировина, Јенић на-
глашава како је нужно да РБМ од 2014. 
године даје 8,5 милиона тона руде и про-
сечно 28.000 тона бакра у концентрату 
годишње.

-Од ове до 2021. године РБМ 
треба да откопа 81,7 милиона тона 
руде и произведе 257.000 тона бакра 
у концентрату. Притом мора да 
уклони 205,8 милиона тона јаловине, 
а годишње количине све до 2017. 
поприличне су: између 17 и 27 милиона 
тона. Наравно, овакав концепт и 
динамику рударења мора да прати 
и Флотација, па је са компанијом 

„Мецо Минералс“ уговорена уградња 

нових машина и примена нових 
технологија. Тиме ће се знатно 
повећати временско искоришћење 
флотационих машина, које не сме да 
буде мање од 93 одсто, постићи ће се 
флотацијско искоришћење од 87% и 
концентрат са 21% бакра.

Што се тиче „Чока Марина“, ле-
жишта злата и бакра 20-ак километара 
северно од Мајданпека, тамо је запо-
чето узимање узорака за доказивање 
технолошких параметара. - Та руда 
прерађиваће се на посебној линији 
мајданпечке флотације оспособљеној 
прошле године, док ће се концентрат, 
због штетних примеса које не могу 
да се одвоје у нашој топионици, про-
давати иностраном партнеру који то 
може. Из „Чока Марина“ се очекује 
знатан профит који ће побољшати 
опште пословање компаније – каже 
директор развоја РТБ-а.

Руде има и испод самог града

Минери на 
„С. ревиру”
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РТБ. - Оверене геолошке рудне ре-
зерве у мајднпечким и борским руд-
ницима бакра гарантују профитаби-
лан рад Рударско-топионичарског 
басена Бор у наредних сто година! Реч 
је о обилним минеролошким ресур-
сима поткрепљеним геолошким ела-
боратима и потенцијалу од преко 2,65 
милијарди тона руде и 10,7 милиона 
тона бакра, 380 тона злата и 3.200 тона 
сребра!

- Узимајући у обзир економ-
ску исплативост откопавања 
руде применом постојећих метода 
експлоатације, Басену, ипак, сигурну 
валоризацију обезбеђују билансне 
рудне резерве које при садашњим 
условима износе 1,1 милијарду 
тона. Од тога, 320 милиона тона 
руде „отпада“ на могућу подземну, 
а око 757 милиона тона на повр-
шинску експлоатацију. Из тих би-
лансних рудних резерви може се 
добити 4,1 милиона тона бакра, 
141 тона злата и око хиљаду тона 
сребра – открива директор развоја у 
РТБ-у Димча Јенић тврдећи да су у 
данашње време, време „испошћених“ 
светских резерви бакра, минеро-
лошки ресурси басенских рудника 
импозантни и да управо они чине 
темељ концепта развоја компаније.

„Кривељ“ - окосница рударства

Рудник „Велики Кривељ“ остаће 
сигурно носилац производње бакра у 
РТБ-у Бор наредних 40 година,  каже 
наш саговорник. Од 1983. године до 
данас тамо је откопано око 200 милиона 
тона руде, а преостале рудне резерве, 
према најновијем геолошком елаборату, 
износе преко 617 милиона тона руде 
средњег садржаја 0,31 одсто или око 
два милиона тона бакра. – У оквиру 
допунског рударског пројекта 
који је урађен за предвиђени ка-
пацитет производње од 10,6 мили-
она тона руде годишње, обављена 
је оптимизација кривељског копа 
и одређене су му контуре, односно 
границе. Те пројектоване границе 
подразумевају 447 милиона тона ис-
копина, односно откопавање 234 ми-
лиона тона јаловине и 212,5 милиона 
тона руде са просечним садржајем 

бакра од 0,316%. У таквој контури 
копа, до коте минус 55, одатле ће се 
у наредних 20 година добити око 652 
хиљаде тона бакра, 14 тона злата и 
488 тона сребра. То, међутим, није 
крај! У другој фази развоја, до коте 
минус 100, откопавање је, под истим 
техно-економским условима, могуће 
наставити и следећих 20 година. 
Дакле, лежиште “Велики Кривељ” 
представља потенцијал за сигурну 

експлоатацију руде бакра у наред-
них 40 година. 

Концепт  развоја рудника засно-
ван је реалним технолошким и технич-

ким условима за његово проширење и 
стварање услова за повећање капаци-
тета производње са садашњих осам и 
по на 10,6 милиона тона руде годишње. 
Они се, подсећа Јенић, огледају у завр-
шеном циклусу набавке висококапа-
цитативне рударске опреме, почетку 
реконструкције кривељске флотације, 
секундарног и терцијарног дробљења 
и инсталирању нових и већих флота-
ционих машина.

За “Церово” 15 милиона долара

Активирање рудника “Церово” 
сасвим је известан посао, посао у 
који се већ ушло јер су припреме 
за поновно покретање производње 
већ у току. – У првој фази идемо на 
проширење копа “Церово 1” ради 
производње два и по милиона тона 

руде годишње. До краја ове године, 
у склопу реализације те фазе, по-
требно је ревитализовати постојећи 
погон за припрему и прераду руде 
и изградити нов хидротранспорт за 
коначан капацитет лежишта од пет 
и по милиона тона руде годишње. 
Толико, наиме, “Церово” треба да 
“даје” од 2014. године. За све то, али 
и за набавку рударске механизације 
која ће тамо бити ангажована, биће 
потребно око 15 милиона долара – 
каже директор развоја.

У следећој фази, вели он, плани-
рано је раскривање и експлоатација 
лежишта “Церово примарно” и “Дре-
нова”, али без измештања пруге Бор-
Београд. Све скупа, из та три ле-
жишта треба да се откопа 50 мили-
она тона руде и то уз веома повољан 
коефицијент раскривке.

Будућност Мајданпека је на “југу”

За дугорочни развој Рудника бакра 
у Мајданпеку најбитнија је правовре-
мена припрема “Јужног ревира” за по-
четак производње 2014. године. – Ин-
тензивно раскривање Андезитског 
прста до краја ове године је при-
оритет ако желимо да у јулу 2012. 
створимо услове за откопавање 
“Јужног ревира” у захвату “исток”. 
Морамо и да до половине наредне 
године реконструишемо и пустимо 
у рад транспортни систем “Ујевац” 
који је пре десетак и више година 
спаљен и потпуно уништен. Већ ове 

године радови морају да почну јер 
је јаловину која ће се откопавати из 
захвата “исток” у “Јужном ревиру” 
могуће само њиме транспортовати 

до одлагалишта. Реч је о значајним 
подухватима које морамо и термин-
ски испоштовати да не бисмо угро-
зили континуитет откопавања руде 
у Мајданпеку – каже Јенић. Додаје да 
најновија сагледавања и оптимизација 
копа кажу да из захвата “исток” може 
да се откопа 94 милиона тона руде са 
средњим садржајем бакра од 0,4% и 
злата од 0,2 грама по тони.

“Северни ревир”, подвлачи,  није 
био предмет дугорочног сагледавања 
с обзиром на то да тамо постоје раз-
личита лежишта, са рудом различи-
тих карактеристика и садржаја бакра 
и злата, али и различитих могућности 
флотирања. – У току је израда ге-
олошког елабората за “Северни 
ревир” којим најпре “обрађујемо” 
лежиште “Тенка 3”. У марту ове 
године тамо су завршена геолошка 
истражна бушења, а у току су 
лабораторијске анализе које треба 
да покажу и садржај бакра. Према 
прелиминарним обрачунима само 
у “Тенки” очекујемо око шест ми-
лиона тона руде, док цео “Северни 
ревир” има око 200 милиона тона.

У оквиру концепта развоја 
компаније планирано је и откопавање 
лежишта “Борска река” изнад XVII 
хоризонта. По Јенићевим речима, при-
премни радови почеће за три године, а 

од 2015. и експлоатација 1,2 милиона 
тона руде годишње.

Г. Тончев Василић

milijarDa TOna ruDe
Развој Басена утемељен на обимним рудним резервама

Билансне резерве износе 1,1 милијарду тона, а површинском и подземном експлоатацијом може се добити 4,1 милиона тона бакра, 141 тона 
злата и око хиљаду тона сребра, открива Димча Јенић. - Рудник „Велики Кривељ“ остаје носилац басенске производње наредних 40 година. – 
Развој Рудника бакра у Мајданпеку заснован на експлоатацији „Јужног ревира“ одакле само из захвата „исток“  може да се откопа 94 мили-
она тона руде са средњим садржајем бакра од 0,4% и злата од 0,2 грама по тони 

Димча Јенић

Активирање рудника 
„Церово” сасвим извесно

Неопходна реконструкција 
транспортног система „Ујевац” 

Откопавање у „В. Кривељу” сигурно у 
наредних 40 година
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КОП КРИВЕЉ. – Двадесет 
петог маја је потписан Споразум са 
Кривељанима о условима даљег ширења 
копа, а већ наредног дана велики 

„комацу“-багер (кашика 22 кубика) начео 
је тзв. Четврти захват овог рудокопа и 
отпочео нову етапу његовог развоја. Она 
ће га, према оцени управника Видоја 
Адамовића, за годину-две преобра-
титити у највећи европски рудник са 
површинском експлоатацијом. Испод 

60 милиона тона јаловине у овом за-
хвату је исто толико руде са просечних 
0,33 одсто бакра, али ће се ове године 
она само раскривати, и то по „скраћеној“ 
варијанти, јер ће део механизације са 
копа на јесен, вероватно, бити активи-
ран у Церову. Али, и тако ће се до руде 
стићи на време у том, засад доста непри-
ступачном терену на североистоку. 

Истовремено, учинак кривељских 
рудара у мају мери се са 1.400 тона 

бакра у концентрату и јаловином близу 
планираних количина. О добром раду 
кривељских рудара можда најбоље 
говори податак да су за прва четири 
месеца дали четири пута више ископина 
у односу на исти период 2010.

-Јун је такође амбициозан – каже 
Адамовић. – У плану је да дамо 750.000 
тона руде са 1.800 тона бакра у њој. 
Планирано је и уклањање 1,73 ми-
лиона тона јаловине, првенствено из 
Четвртог захвата.

Наглашавајући да је за непуних 
пет дана рада на поменутој локацији 
уклоњено око 200.000 тона раскривке, 
Адамовић нам је првог јуна рекао да 
ће се за пет-шест дана на разбијању 
кречњачке „капе“ овог захвата ангажо-
вати и нова секундарна бушилица марке 

„Атлас Копко“. Њу смо затекли управо 
допремљену испред управне зграде 
Копа. 

-Први камиони руде из Четвртог 
захвата могу се очекивати, можда, већ 
крајем ове године – оптимиста је, као и 
увек, Адамовић. - За почетак, мораћемо 
да скинемо 600 до 700 хиљада тона 
кречњака са прве две етаже како 
бисмо створили услове за несме-
тан рад багера. А, према поменутој 

„скраћеној“ варијанти уласка у овај 
захват уклонићемо око осам милиона 
тона јаловине и већ на етажи 360 доћи 
до прве руде. Без обзира што се овим 
захватом приближавамо селу Кривељ, 
набавком ове мале, а и бушилица 
које стижу почетком августа, нећемо 
много узнемиравати мештане потре-
сима јер нове машине могу да буше и 
мањим пречником, чиме ће и експло-
зивна пуњења бити слабија. 

 Љ. Алексић

Велики багер за пет дана уклонио око 200.000 тона јаловине, а наред-
не недеље придружи му се и нова бушилица за кречњачки део овог 
врлетног терена на коме испод 60 милиона тона јаловине лежи исто 
толико руде. – За почетак се иде на „скраћену“ варијанту да се укло-
ни седам-осам милиона тона јаловине и до прве руде, можда, стигне 
већ крајем године

РТБ. - Коп „Велики Кривељ“ може 
даље - у своју четврту развојну фазу. То 
је 25. маја потврђено споразумом између 
РТБ-а, односно Рудника бакра Бор и 
Месне заједнице „Велики Кривељ”, а 
за спровођење свега што стоји у 19 
тачака овог документа као привременог 
(прелазног) решења до доношења новог 
просторног плана посебне намене, 
својим потписима гарантују: генерални 
директор РТБ-а Благоје Спасковски, 
директор РББ-а Небојша Радошевић, 
председник Општине Бор Небојша 
Виденовић, председник МЗ „В. Кривељ” 
Новица Журкић, као и министар 
економије и регионалног развоја 
Небојша Ћирић. Овим споразумом 
дата је легалност рударским радовима 
до краја 2012. године на коповима 
Кривељ и Церово, на Кривељском 
камену и хидротранспорту од Церова до 

кривељске флотације.
Отварањем рудника у атару 

Кривеља ово село је постало једно од 
најугроженијих у Србији. Неке од оба-
веза које је рудник преузео према меш-
танима још 1993. године испуњене су, 
неке делимично, а неке нису, па су овом 
приликом детаљно набројане, а њихово 
испуњење орочено до краја ове године. 
Односе се на накнаду за земљиште и 
пољопривредне културе, довршетак 
кућа, инфраструктуру насеља Бањица, 
процену и накнаду штете од минирања, 
заштиту споменика и изградњу спорт-
ских терена, завршетак и опремање 
зграде МЗ и Дома културе, санирање и 
одржавање локалних путева, електричне 
и водоводне мреже. Ту су и залагања за 
донације ради отварања нових погона, 
а посебно предност Кривељана (под 
једнаким условима) при запошљавању. 
То је тачка 10 за чије се спровођење 
везује легитимност и дејство овог Спо-
разума.

-Овај скуп и данашњи дан може да 
буде историјски јер очекујемо велики 
преокрет у даљој сарадњи са РББ-ом - 
казао је овом приликом Новица Журкић. 

- Преокрет је почео доласком Благоја 
Спасковског за генералног директора 
РТБ-а који зна у каквом је стању 
оставио Кривељ и шта је све требало 
да се уради, а није урађено. Имамо 
пуно поверење у њега и ово што је 
данас потписано и подсећам да смо од 
пољопривредног села постали рудар-
ско. Зато су све наше снаге, очекивања 
и очи сада упрте у РТБ и радна места, 
па очекујемо да ће тачка 10 бити по-

штована, као и да ће бити све мање 
еколошких проблема. Што се тиче 
надокнаде претходних обавеза, она је 
кренула својим током. Управни одбор 
РТБ-а је, на захтев Месне заједнице, 
знатно повећао цену земљишта тако 
да се оно више не даје у бесцење, већ 
у просеку вреди око 7.000 евра по хек-
тару, чиме су Кривељани потпуно 
задовољни. РТБ-у желимо још бољу 
цену бакра, да нам испуни сва обећања 
и да ради, јер ми нисмо ти који имају 
намеру да зауставе производњу, већ 
смо за сарадњу.

Захваљујући Кривељанима на 
разумевању за минулих 15 година, 
током којих се, како рече, од лепог и 
богатог села преобратио у једно од 
најзагађенијих у Србији, са чијег атара 
сада стиже готово половина басенског 
бакра, Спасковски је нагласио да је то 
кључни разлог да се РТБ одужи управо 
његовим мештанима. Подвлачећи да 
овај споразум далеко детаљније од прет-
ходних наводи обавезе који ће важити од 
следеће недеље, он је објаснио новина-
рима:

-Ми ширимо кривељски коп за око 
87 хектара, улазимо у његову четврту 
развојну фазу и приближавамо се 
селу. Расељавамо мештане, могу 

рећи с максималним разумевањем 
с њихове стране, што се готово ни у 
једној рударској средини ове државе 
не може срести ни упоредити. И ако 
већ тамо има руде од које сви живимо, 
морамо задовољити све ово што је 
овде написано. Наравно, све ће ићи 
корак по корак, не због финансија, 
већ зато што су послови обимни и на 
много локација. Морам вам рећи да је 
тачка 10 посебно битна и поклапа се са 
мојом жељом да људи раде што ближе 
својој кући. Мештани Кривеља имаће 
предност (под истим условима) при 
запошљавању, што је крајње скромно 
од људи који су то поставили као услов. 
Пре свега, зато што им се одузима 
имање, родна кућа, парче неба...

На питање новинара да ли су 
процењена улагања РТБ-а у обавезе 
према Споразуму, Спасковски је казао: 

- Не могу вам прецизно одговорити, 
али вам могу рећи да смо само у овој 
години на име експропријације испла-
тили 71 милион динара и грубо рачу-
нам да ћемо са два милиона евра по-
крити сва обећања овде уписана. Ми 
смо то укалкулисали у овогодишњи 
план, па ако буде било и више, мислим 
да неће бити проблема. 

Љ. Алексић

Потписан споразум о условима даљег ширења кривељског рудника

Овим документом, као привременим решењем до доношења новог 
просторног плана посебне намене (крај 2012.), дата легалност 
рударским радовима у Кривељу и Церову. – У 19 тачака наведене 
обавезе Рудника и Месне заједнице, а важење споразума везано за 
тачку 10 којом се Кривељанима даје предност при запошљавању (под 
једнаким условима). – Мештани сада задовољни ценом земљишта које 
узима Рудник

isTOrijski Dan za kOp i kriVeq

ma[ine u[le u ^eTVrTi zaHVaT
Уз планирану производњу, увелико се ради на проширењу кривељског копа

Новица Журкић и Благоје Спасковски

Потписивање споразума у дирекцији РББ-а

Видоје Адамовић: Јуна 
је планирано уклањање 
јаловине првенствено 
из овог захвата
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РББ. – У сервисну радионицу 
старог борског копа из праховске луке 
20. маја су стигли делови за два „белаза“ 
носивости 220 тона, а првих дана јуна 
ови тешки камиони су већ били на точ-
ковима спремни да се придруже деве-
торици „браће“ на кривељском копу. 
Тако су ослободили место за монтажу 
следећа два, од укупно осам, колико 
је РТБ купио ове године. Цена једног 
дампера је око два милиона евра. Ис-
товремено, на кривељски коп је стигла 
и тзв. секундарна бушилица, вредна 
око 300.000 евра, чијим ће се бушоти-
нама пречника 110 мм и дубине до 32 
метра убрзати разбијање кречњачког 
масива на површини Четвртог захвата 
и омогућити приступ багера и остале 
опреме овом врлетном терену.

-Ова два камиона саставили смо 
у рекордном року да бисмо створили 
услове за монтажу следећа два. Веома 
смо задовољни руководством које 
очигледно, улаже велике напоре да се 
повећа производња у РТБ-у, а тиме и 
наш стандард. За раднике на монтажи 

ових камиона више нема непознаница 
и прилазе послу с великом вољом – 
рече нам машински инжењер Ивица 
Ђорђевић, који је водио овај посао. 

Подсећамо да је РТБ Бор прошле 
године купио десет великих „белаза“ 
(по пет за руднике у Великом Кривељу 
и Мајданпеку) и седам „мањих“, носи-
вости 136 тона (четири за Кривељ и три 
за РБМ). Добар однос квалитета и цене 
очигледно је пресудио да се руковод-
ство РТБ-а определи за још једну „туру“ 
највећих камиона који су икада јездили 

басенским коповима. Дугачки су 13,36 
м, високи 6,5 м, а широки 7,7 м. Само 
возило, празно, тешко је 150 тона, а 
носи 220 тона терета. Имају „камис“-ове 
моторе од 2.400 коњских снага, а два ра-
чунара управљају вучним погоном, мере 
терет, потрошњу горива, пређене кило-

метре, број тура...
- Ови велики „белази“ почели су да 

пристижу почетком прошле године – 
подсећа управник кривељског копа 
Видоје Адамовић док грдосије тутње 
поред нас одвозећи раскривку са управо 
начетог Четвртог захвата. - Стигло је 
пет, затим је пристигао велики багер 

„комацу” (запремине кашике 22 кубна 
метара), кога такође ево иза нас, а 
онда булдожер, грејдер. Ове године, 
почетком априла, стигла су четири 
мања „белаза” носивости 136 тона, а 

јуче и мала бушилица за секундарно 
бушење. Ових дана очекујемо још 
два велика „белаза“, од укупно осам, 
колико је уговорено за ову годину, ав-
густа почињу да пристижу три буши-
лице пречника бушења 250 мм, а по-
четком наредне године добићемо још 

један велики „комацу“ багер. 
Оволика улагања у рударску опрему - 

лане 27 милиона евра, а ове је планирано 
19, показују да РТБ озбиљно корача у 
будућност, а шта значе нове машине за 
кривељски коп показало се одмах од по-
четка њиховог рада, каже управник:

-Максимално су повећане 
могућности откопавања, како руде 
тако и јаловине. Људи су задовољни 
јер су машине безбедне за рад, поуз-
дане, расположиве за коришћење, 
а самим тим већи су и капацитети 
откопавања, раскривања лежишта, 
експлоатације богатијих партија руде 
и, наравно, више бакра из те руде. И, 
уштеде су велике. Одржавање је све-
дено на минимум, а са повећањем ка-
пацитета и трошкови по јединици 
ископа су много мањи.

Љ. Алексић

КОП КРИВЕЉ. – Након десетод-
невног пробног рада, 17. маја укључена 
је у редовну производњу још једна при-
марна дробилица на почетку транспор-
тног система којим се превози јаловина 
са кривељског у стари борски коп. 
Према речима управника копа Видоја 
Адамовића, она ће имати двоструку 

улогу. Осим за јаловину, моћи ће да се 
користи и за дробљење руде, чим буде 
завршен крак транспортног система 
(дужине око 200 метара) којим ће се руда 
превозити на оближње отворено скла-
диште. Тако ће се створити флексибилне 
производне линије које ће увек моћи да 
имају две дробилице за јаловину или две 

за руду.
Одлука о пресељењу постројења за 

дробљење из Церова на кривељски коп 
донета је половином новембра прошле 
године, а посао је окончан шестог 
маја ове. Дробилица је тада пуштена 
у пробни рад, а десет дана касније 
извођачи радова су потписали гаранције 
за оно што су урадили.

-Дробилица ради стабилно и, за-
висно од материјала, већ достиже 
могућности прве - каже Адамовић. - 
Када сјединимо учинак обе моћи ћемо 
да превозимо од 4.200 до 4.500 тона 
на сат, чиме ћемо добити капацитет 
који одговара нашим плановима за 
уклањање јаловине.

Јаловина из четвртог захвата, који 
ове године треба да се раскрије а на-
редне почне да експлоатише, одлагаће се 
у његовој близини, тако да је обезбеђен 
сигуран рад на јаловини у такозва-
ном текућем захвату копа. То, наравно, 
значи и довољне количине руде и ове и 
наредне године.

Укључењем ове дробилице и 
продужењем стреле на одлагачу 
јаловине у стари борски коп (са 30 на 
45 м) транспортни систем је доведен у 

пројектовано стање, што се није десило 
од почетка његовог рада. Тиме су по-
стигнуте и велике уштеде. Булдожер 
већ пет месеци (колико одлагач ради 
са новом стрелом) није коришћен за 
гурање јаловине са обода борског копа, 
а избегнути су и велики трошкови за 
гориво јер је осамсто хиљада до милион 
тона јаловине месечно превожено транс-
портним системом, а не камионима на 
одлагалиште са успоном.

-Следећи наш корак – додаје управ-
ник – јесте изградња крака транс-
портног система до отвореног скла-
дишта за примарно издробљену руду. 
Тиме ћемо омогућити да ова „нова“ 
дробилица ради комбиновано, и на 
јаловини и на руди. Пројекат је при 
крају и ускоро почињу земљани 
радови на усеку трасе у оближњи 
брежуљак. Та трака ће имати благи 
успон и „гађаће“ траку на тзв. лучном 
одлагачу поменутог складишта. Тиме 
добијамо велику резерву, сигурност, у 
случају да стане примарна дробилица 
за руду. Практично, имаћемо две дро-
билице за јаловину, а по потреби и две 
за руду!

Љ. Алексић

Нова опрема
На кривељски коп и даље пристиже нова опрема

Рударима у „Кривељу” омогућен стабилан рад на уклањању јаловине

sTarTOVala DruGa DrObiliCa

Огромни камиони носивости 220 тона састављени су за десетак дана, а ускоро стижу следећа два, од укуп-
но осам, колико је РТБ купио ове године. – Дампери имају моторе од 2.400 коњских снага, два рачунара 
управљају вучним погоном, мере терет, потрошњу горива, пређене километре, број тура. - Стигла и тзв. 
секундарна бушилица, уз чију помоћ ће се разбити неприступачни кречњачки масив у Четвртом захвату

Пресељена је из Церова и, осим за јаловину, користиће се и за примарно дробљење руде, када ускоро буде изграђен крак транспортног си-
стема за одвожење руде на отворено складиште. – Транспортни систем сада може да превози из Кривеља у стари борски коп од 4.200 до 4.500 
тона јаловине на сат

DVa „belaza” i bu[iliCa

Ивица Ђорђевић
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ТИР. – Топионица је 25 дана маја 
радила без застоја, са просечним 
дневним приливом око 500 тона 
концентрата бакра. За то време  укупно 
је примила 11.249 тона ове сировине, од 
чега највише криивељске (6.200 тона)  и 
мајданпечке (3.500 тона). Произведено 
је 3.033 тоне анода (од почетка године 
13.105). Топионица ових дана на 
залихама има око 1.500 тона шарже, 
4.000 тона угља, а добро је снабдевена 
и другим нормативним материјалима. 
Иначе, како нам је 26. маја казао Бобан 
Тодоровић, директор ТИР-а, према 
најновијим информацијама, увозни 
концентрат већ је на путу и стиже на 
прераду половином јуна (по 3.000 тона  
наредних пет месеци). 

-Велики проблем нам представља 
повремено већа емисија сумпор-
диоксида од дозвољене на појединим 
мерним местима. Притом, максимално 
се трудимо да поштујемо Акциони 
план за рад Топионице, што значи да 
заустављамо поједине агрегате све 
док вредности на мерним станицама 
не достигну законски предвиђени 
ниво – наглашава Тодоровић.

Електролиза ће, према очекивањима, 
завршити месец са билансом од 2.350 
тона катода (у раду је било 236 ћелија). 
Овде је обављена планска санација 
електроинсталација у појединим 
деловима погона, што годинама није 
чињено, као и грађевински радови 
(поправка подова).  Фабрика сумпорне 

киселине је добро радила (са свим 
филтерима) и произвела 7.000 тона 
монохидрата (искоришћење сумпора 
од 50 одсто). У току је интензивно  
уговарање и испорука киселине на грчко 
и турско тржиште. 

У Ливници бакра и бакарних легура 
стално је упослена фазонска ливница 
и одељење припреме материјала. На-
редних дана, по завршетку ремонта 
филтера, поново ће стартовати линија 
бронзе, и то са уговореним посло-
вима. У Преради метала производи се 
серија од 10.000 кућишта за водомере, а 
очекује се наруџбина за 1.000 водомера. 
Такође се приводе крају  активности за 
припајање овог прерађивачког погона 

Ливници. Фабрика бакарне жице је дала 
око 1.100 тона дипформинг жице за по-
знатог купца. Тодоровић истиче да још 
увек није пронађен стратешки партнер 
за покретање производње у Фабрици од-
ливака у Жагубици због познатих про-
блема – старих машина, мале продук-
тивности и скупих алата.    

Транспорт ТИР-а је превезао око 
65.000 тона шљаке, концентрата, кисе-
лине и угља. Након успешно завршене 
грејне сезоне,  Енергана се већ припрема 
за наредну (у току је ремонт котлова и 
турбина за производњу електричне 
енергије).

Ј. Станојевић

Производни домети металурга у мају

prera\uju DOma]i i O^ekuju 
uVOzni kOnCenTraT

Топионичари дали 3.033 тоне анодног, а електролизери 2.350 тона катодног бакра. – Б. Тодоровић: Максимално поштујемо Акциони план за рад Топионице, 
што значи да заустављамо поједине агрегате све док вредности сумпор-диоксида не достигну законски предвиђени ниво. – У Преради метала ради се серија 
од 10.000 кућишта за водомере, а очекује се поруџбина за 1.000 водомера 

Металургија

РТБ. - Уговор са канадским 
фондом за развој и извоз (EDC) дефи-
нише, поред осталог, и седам група ак-
тивности које РТБ Бор мора испунити. 
У првој је обавеза Басена да уради 
план примене система управљања 
животном средином (ИСО 14000) 
и безбедношћу и здрављем на раду 
(ИСО 18000), што је завршено крајем 
прошле године и одмах прослеђено 
Банци. Од 2011. до 2014. треба да 

„развијемо” и применимо сва доку-
мента, како бисмо 2015.  сертифико-
вали оба стандарда. Ту су и посебни 
планови управљања квалитетом 
ваздуха, отпадним водама, отпадом 
и опасним отпадом, хемикалијама, 
деловања у случају акцидената, као 
и заштите од пожара и безбедности 
и здравља на раду, и то за три пери-
ода: припремних радова (рушење и 
премештање инсталација и појединих 
објеката да би постојеће, старе линије 
нормално функционисале), током 
градње и након завршетка пројекта. 
Следећи корак  је план заштите жи-

вотне средине за цео РТБ, јер циљ 
није само санирање загађења које 
потиче из Топионице, него полако 
поправљање укупног стања, односно 
смањење емисије штетних материја 
из свих басенских извора – рекао је 
недавно Топлица Марјановић, главни 
инжењер за екологију у тиму за нову то-
пионицу.

Комбинат бакра је, такође, дужан да 
прибави све неопходне  еколошке до-
зволе, мишљења и сагласности држав-
них и општинских органа. У трећој 
групи активности је управљање ква-
литетом ваздуха. Басенски стручњаци 
су, на основу физибилити студије, ура-
дили моделе распростирања загађења 
сумпор-диоксида и прашине у граду и 
околини, и то за четири периода: када је 
била највећа производња у РТБ-у, када је 
била најмања, током изградње објеката 
и прогноза какво ће бити након тога. 
Пошто се сада раде главни пројекти, 
детаљно ће бити сагледане и додатне 
информације о изворима загађења. 
Дужност Басена је да, када буду завр-

шени главни пројекти, још једном про-
вери распростирање, како би било што 
прецизније  и са валиднијом прогнозом. 

-Следеће наше обавезе су 
управљање јаловиштима (шљака ће 
се флотирати, а јаловина која остане 
одлагати у јаловиште), као и  транс-
портом, што подразумева стварање 

безбедних услова за превоз од места 
испоручиоца до радилишта. Пошто 
ту има и опасних материја, за које 
су потребне посебне процедуре, не-
опходан је и план за безбедан транс-
порт и, уколико негде случајно дође 
до њиховог изливања, план санације 
и екипе која ће то урадити. Ту су 
и безбедност и здравље на раду, па 
морамо да сачинимо процену ризика 
у току изградње, као и за рад наших 
људи када буде завршена нова то-
пионица, обучимо их за безбедан 
рад,  проверимо њихово знање и то 
касније примењујемо. Последња 
област је ангажовање заједнице, од-
носно њено редовно информисање и 
консултовање о напретку пројекта. 
Тим планом је предвиђено да сваког 
првог уторка у месецу организујемо 
тзв. отворена врата, где све заинте-
ресоване стране и грађани могу да 
добију информације о еколошким 
аспектима досадашњег тока пројекта 
– закључио је Марјановић.

Ј. Станојевић

Рекли су: Топлица Марјановић, главни инжењер за екологију у тиму за нову топионицу

sVe mOra biTi kOnTrOlisanO
Басен је дужан да уради план примене система управљања животном средином (ИСО 14000) и безбедношћу и здрављем на раду (ИСО 18000). 
– Планови управљања квалитетом ваздуха, отпадним водама, јаловиштима, транспортом, деловања у случају акцеденета

Топлица 
Марјановић

У Елетролизи ради 236 ћелија

Топионица добро снабдевена нормативним материјалима
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ТИР. – Депонија прженог пирита 
смештена иза Фабрике сумпорне ки-
селине и „Контактне 2“ двадесетак 
година ружила је топионички круг и, 
на неки начин, угрожавала радну сре-
дину јер су ветрови овај материјал (реч 
је о тзв. црвеној прашини) разносили на 
све стране. Ненадано, пре непун месец, 
руководству ТИР-а стигла је понуда за 
откуп целокупне количине лагерованог 
прженог пирита. 

– Прикупљено је 15 хиљада 
тона овог материјала који служи за 
добијање концентрата гвожђа, а не-
давно је он извезен на инострано 
тржиште – каже Бобан Тодоровић, 
директор Топионице и рафинације. 

Додаје да је реализацијом овог посла 
остварен и мали профит, али је, тврди, 
много важније то што је овим по-
словним потезом учињено доста на 
побољшању радне средине борских 
металурга. – ТИР је друштвено одго-
ворна компанија која максимално 
води рачуна о заштити радне и жи-
вотне околине. Подсетићу да смо са 
Владом Републике Србије потпи-
сали Акциони план о поштовању 
мера које се предузимају у случају 
повећања емисије сумпор-диоксида 
у атмосферу. Очекујемо да, поред 
четири мерне станице које детектују 
ниво аерозагађења у граду, ускоро 
добијемо пету и то мобилну. Њоме 

ћемо лакше моћи да предупредимо 
повећану имисију гасова јер се таква 
станица може поставити било где у 
граду – наводи Тодоровић.

У ТИР-овом „дворишту“ је, 
напомиње, у току реализација највећег 
еколошког пројекта у Србији, а то под-
разумева и строгу контролу свега што 
се ради у оквиру реконструкције топи-
онице и изградње нове фабрике сум-
порне киселине. – У току је демон-
тажа технолошке линије број 2, па 
сво гвожђе одатле и челик рецикли-
рамо. Претапамо и поједине ватро-
сталне материјале, а интензивно тра-
жимо и постројење у Србији или ино-
странству које прерађује ванадијум-

пентоксид. Намера нам је да продамо 
око 200 тона ове супстанце, односно 
катализатора из Фабрике сумпорне 
киселине.

Ванадијум-пентоксид користи се за 
добијање чистог ванадијума, изузетно 
скупог метала. Технологија његовог 
издвајања, међутим, много кошта, те 
ТИР нема рачуницу да је купује због 
прераде 200 тона ове супстанце. Али 
зато, како нам рече директор, пристојна 
сума новца може да се заради њеном 
продајом.

Г. Тончев Василић 

izVezenO 15 HiqaDa TOna piriTniH OGOreTina
У ТИР-у решен деценијски проблем

Депонија прженог пирита иза Фабрике сумпорне киселине коначно уклоњена, а притом остварен и мали профит. – Целокупна количина 
материјала који служи за добијање концентрата гвожђа транспортована на инострано тржиште. – Б. Тодоровић: Тражимо купца и за око 
200 тона ванадијум-пентоксида 

Екологија

ТИР. -ТИР је друштвено одго-
ворна компанија и подразумева се 
да ће сва евентуална штета која је 
проузрокована радом топионичких 
агрегата, значи она коју стручњаци 
окарактеришу као такву, бити 
надокнађена мештанима Кривеља, 
као што је то био случај минулих 
година – изјавио је директор ТИР-а 
Бобан Тодоровић поводом тврдњи 
Кривељана да су им 21. и 22. маја, 
због велике концентрације топионич-
ког дима у атару тог села, страдале 
пчеле и усеви.

-Инсистираћемо да Општина 
одмах формира стручну комисију 
која ће отићи у Кривељ и тамо на 

„лицу места“ сачинити записник 
и извештај о причињеној штети. 
На основу тих докумената, као и 
ранијих година, утврђена штета 
биће свима надокнађена – казао је 
Тодоровић. Притом је подвукао да су 

„спорног“ викенда топионички агре-
гати радили добро и да ни на једном 
од четири мерна места у граду није 
било сигнала који би на време упо-
зорио на еколошки акцидент. - Иако 
ниједног тренутка не одступа од 
Акционог плана Владе Републике 
Србије о смањењу емисије топио-
ничких гасова у атмосферу, руко-
водство Топионице и рафинације 
спорадично се сусреће са овак-
вим ситуацијама због застареле 
технологије. Зато је добро што ће 
ускоро бити изграђено савремено 
пирометалуршко постројење, а 
нова топионица биће гаранција да 
се овакве појаве више не дешавају.

Потпредседник Еколошког савеза 
„Екоагенда 7/1935“ Драган Јанкуцић 
додао је да је баш зато министре за-
штите животне средине, рударства 
и просторног планирања Оливера 
Дулића и економије и регионалног 

развоја Небојше Ћирића замолио, у 
име „Екоагенде“, да утичу на убрзање 
реконструкције топионице и изградњу 
нове фабрике сумпорне киселине како 
би се у што краћем року решио про-
блем аерозагађења.

- Застарела технологија у топи-
оници и истрошена једина прео-
стала фабрика за производњу сум-
порне киселине, нису у стању да 
без последица по здравље грађана 
и животну средину прераде све ко-
личине гасова из басенских мета-
луршких агрегата. Зато је битно да 
се убрзају радови на изградњи нове 
топионице јер је то једино право 
решење за све – казао је Јанкуцић.

До тада, у циљу спречавања 
нежељених ефеката, Тодоровић 
истиче да би било најбоље инстали-
рати још једну, и то покретну, мерну 
станицу у атару села Кривељ која би 
надлежнима у ТИР-у омогућила пра-
вовремене реакције. И овако се, вели, 

реагује по свакој пријави грађана, 
а рад Топионице превентивно се 
обуставља чак и када се спаљује отпад 
на градској депонији.

-Уз то, у Топионици стална 
екипа прати временске прилике, 
прилагођава процес производње 
да не дође до прекомерног 
аерозагађења и са ручним мерним 
станицама редовно обилази град 
и околна села – истиче директор 
Тодоровић. 

Подсећања ради, надлежни 
у ТИР-у су у септембру прошле 
године свим мештанима Брезоника 
и Кривеља који су поднели захтев за 
обештећење, једнократно исплатили 
одштету за страдале пољопривредне 
усеве у износу од хиљаду до 150.000 
динара.

Г. Тончев Василић 

Застарела технологија повремено проузрокује штете, али ТИР не бежи од одговорности

nOVa TOpiOniCa GaranCija 
za ^isT VazDuH

Изражавајући жаљење што су појединим домаћинствима у селу Велики Кривељ страдали пчелињаци и усеви због топионичког дима, директор 
ТИР-а рекао да ће сва евентуална штета коју утврди Општинска комисија бити надокнађена, као и претходних година. – Када буде изграђена 
нова топионица овакве појаве више се неће дешавати, рекао Бобан Тодоровић 

Бобан Тодоровић

Драган Јанкуцић
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ТИР. – Крајем априла у Преради 
метала званично је завршена 
лабораторија за контролисање и 
испитивање водомера. Баждарница, како 
је већина назива, састоји се од одељења 
за формирање водомера, просторије за 
контролисање и испитивање и магацина 
за одлагање готових производа и 
резервних делова. Од инструмената 
којима располаже, ту су два мерна 
казана за испитивање водомера од једне 
половине до шест четвртине цола, као 

и линијски сто са десет гнезда. У току 
је обезбеђење једног линијског стола за 
хоризонталне водомере (од десет гнезда) 
и још једног за испитивање вертикалних 
(од четири гнезда). Ове техничке детаље 
сазнајемо од Радослава Ристића, 
техничког руководиоца лабораторије, 
који нам објашњава да за сада испитују 
пробне узорке домаћих и увозних 
произвођача сатних механизама, како 
би одабрали најквалитетнијег. Пошто 
је конструкција кућишта водомера, 
затварача и осталог усвојена, мора да се 
купи тај механизам и тако комплетира 
најквалитетнији производ на тржишту, а 
истовремено и најјефтинији. 

За Драгослава Јоцића, управника 
Прераде метала, лабораторија 
представља испуњење давне жеље да 
овај прерађивачки погон има финални 
производ који је и те како актуелан на 
српском, али и на осталим тржиштима 
у окружењу.

- Морам да изразим задовољство 
што је, после десетак година 
покушаја, дошло до реализације овог 
пројекта захваљујући разумевању 
руководства РТБ-а и ТИР-а који 
су дозволили његово финансирање. 
С обзиром на то да је Инса досад 

била једини домаћи произвођач 
водомера, сада се и нама пружила 
та прилика. Наша идеја је да најпре 
снабдевамо Борски и Зајечарски 
округ, не одустајући ни од тржишта 
у суседним регионима. Међутим, ту 
ће бити потребна допунска улагања у 
опрему, како бисмо повећали и обим 
производње и квалитет кућишта. 
По систематизацији, у баждарници 
ће за почетак бити пет извршилаца. 
Свакако да ће и комерцијална служба 
потврдити годишње потребе тржишта 
и надамо се да ћемо, уз њихову 
додатну активност, врло брзо доћи 
до годишње продаје 10.000 водомера. 
То се односи на оне од једне половине 
(хоризонталне и вертикалне) и три 
четвртине цола (хоризонтални) – 
истиче Јоцић.

У току је и (до)сертификација 
система ИСО стандарда 9001/2008, 
што подразумева да ће доћи и до 
обједињавања Прераде метала и 
Ливнице бакра и бакарних легура. 
Очекује се да до краја месеца стигне 
одобрење Агенције за приватизацију 
за овај поступак. На тај начин бисмо, 
сматра наш саговорник, „спојили све 
потенцијалне капацитете и, уз напоре 

комерцијале, оживели производњу у 
оба погона и довели је до економски 
оправдане”. У току је и израда пројекта 
стандарда ИСО 17020 који се односе 
на добијање акредитације за контролу 
мерења тачности водомером, чиме 
би се комплетирали сви захтеви које 
је пред њих поставио Институт за 
мере и драгоцености. Тако би Прерада 
метала била „обучена” и опремљена 
да самостално израђује и контролише 
водомере. 

-Један од праваца развоја 
обједињеног погона Прераде метала 
и Ливнице је нови производни 
програм мерења енергије, односно 
израда калориметра. Планира се 
да најпре то буде у кооперацији са 
представником Данфоса за Србију 
(фирма Вукас Меринг), при чему 
бисмо ми производили све месингане 
елементе који улазе у његов састав, 
а уређаје за мерење протока бисмо 
добијали из увоза. На тај начин бисмо 
били оспособљени за производњу 
калориметра за потребе целе Србије 
јер, сем ове фирме, не постоји други 
званични произвођач овог уређаја у 
земљи – закључује Јоцић.

Ј. Станојевић

У Преради метала завршена лабораторија за контролисање и испитивање водомера

Д. Јоцић: Надамо се да ћемо, уз додатну активност комерцијалне службе, врло брзо доћи до годишње продаје 10.000 водомера. – До краја ме-
сеца спајање Прераде метала и Ливнице бакра и бакарних легура. – Израда калориметра – нови развојни програм обједињеног погона

Прерада метала

najzaD finalni prOizVOD

Нови посао
-Посао који смо, заједно са 

земунском Инсом, добили на тендеру 
за београдски Водовод, односи се 
само на израду кућишта водомера и 
затварача. То је компензациони посао 

– они дају сировину у виду старих 
кућишта водомера и затварача, а ми 
наплаћујемо прераду и испоручујемо 
нова кућишта и затвараче. Један 
од услова је био да маса затварача и 
кућишта не буде мања од 1.500 грама. 
Стога је Инса приступила изради 
нових алата за ливење, јер садашњи 
омогућавају израду оба та комплета 
са мањом масом. Трагајући за што 
нижом ценом, Инса је променила 
конструкцију кућишта по угледу на 
кинеско које има сасвим другачије 
струјне карактеристике и не 
омогућава тачно мерење воде – истиче 
Јоцић. 

ТИР. - Скупштина ТИР-а донела је 
одлуку о проширењу капацитета ПО-
МЕТОН ТИР-а, итлијанско-српског 
предузећа за производњу бакарног 
праха, чији је предлог претходно прихва-
тио Управни одбор ТИР-а, на седници 
одржаној 28. априла. Њој су пруствовали 
и чланови Управног одбора већинског 
власника Pometon SPA из Италије, 
Ђовани Белин, предеседник, и Але-
сандро Банзоли, члан. Како сазнајмо 
од Чедомира Думитрашковића, ди-
ректора овог мешовотог предузећа, По-
метон СПА је, према ранијем договору, 
финансирао израду студије оправдано-
сти повећања капацитета производње 
бакарнног праха. Њен аутор је домаћа 
фирма РДС и управни одбор ТИР-а је 
на основу ње – а представио ју је госпо-
дин Белин - прихватио поменути пред-
лог одлуке о проширењу капацитета 
производње бакарног праха са 1.500 
на 3.000 тона годишње, уз могућност 
да се касније повећа на 4.500 тона. У 

ТИР-у је формирана и комисија за пре-
говоре са италијанским партнером и 
усаглашавање уговора који треба да се 
потпише. Комисија има седам чланова, 
а у њој су и директор ТИР-а Бобан 
Тодоровић и председник УО Алексан-
дар Сенић.

Договор је да представници Поме-
тона СПА ураде предлог уговора чији 
је нацрт већ достављен, као и коначну 
верзију коју треба усагласити, док би 
финансирање пројекта ишло по две 
“линије”. Једна је материјални удео ос-
нивача у односу 49(ТИР):51(СПА) да би 
се задржао постојећи однос власничког 
капитала. Од стране ТИР-а он садржи 
одговарајући простор и кран, а од старне 
Пометона СПА опрему коју је делом већ 
испоручена. Друга ”линија” је новац за 
пројектовање, извођење радова и купо-
вину опреме из кредита који би требало 
да узме ПОМЕТОН ТИР.

-Студија оправданости и бизнис-
план показују врло добре резул-

тате и профитабилност 
овакве инвестиције, уз 
запошљавање најмање 
још 15 нових радника – 
каже Думитрашковић. – 
Сви технички услови и 
решења су дефинисани, 
али све одлуке потребне за 
добијање дозвола и саглас-
ности државних органа 
још нису донете тако да 
је реализација програма 
проширења много спорија 
него што планови и по-
требе налажу. Настављено 
је добро пословање ПО-
МЕТОН ТИР-а и у овој 
години, тако да фирма са 30 
стално запослених, 7 при-
времено и једним приправ-
ником, у финансијским 
извештајима бележи доби-
так. Такође, ово предузеће редовно 
измирује све обавезе према запосле-

нима, оснивачима, “трећим лицима” 
и државним институцијама. 

Љ. Алексић

УО и Скупштина ТИР-а дали “зелено светло” ПОМЕТОНУ за проширење капацитета

DuplO Vi[e bakarnOG praHa
Студија оправданости за повећање производње са 1.500 на 3.000 тона годишње и бизнис-план показују профитабилност овакве инвестиције 
и могућност запошљавања најмање још 15 нових радника. – ТИР формирао комисију за преговоре са Италијанима око детаља уговора. -  
Настављено добро пословање ПОМЕТОН ТИР-а и у овој години
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Драгослав Јоцић
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РТБ. – Ово је мој девети 
или десети долазак у Бор. За 
овако велике и комплико-
ване пројекате, морамо често 
да се састајемо и разговарамо 
са свим заинтересованим стра-
нама. Важно је да постоји 
координација, а најважније 
да се уради добар инжењеринг 
за пројектовање, што подразу-
мева квалитет, најефикаснији 
и најекономичнији начин 
извођења. Ваша предност је 
што имате успешне компаније 
за сарадњу - SNC „Lavalin” 
и „Ototec” које имају велику 
репутацију. Процес је срце 
пројекта и за то морамо да 
добијемо све информације од 

крајњег корисника, а то је у овом 
случају РТБ Бор. Заједно радимо 
на томе, а прва информација коју 
смо од вас добили је тип шарже, 
односно материјала који ће се 
топити и на основу тога смо раз-

вили цео инжењеринг (утврдили 
тип, врсте и димензије опреме, 
а сматрам да је ова технологија 
најбоља и представља последњу 
реч технике у свету). Ула-
жемо додатне, велике напоре 
да бисмо били сигурни да је 
РТБ задовољан нама. И ми смо, 
такође, задовољни и захвални 
што имамо изузетно добре пар-
тнере. 

Овим речима је Индер Басин, 
главни менаџер пројекта из SNC 

„Lavalina”, почео обраћање полаз-
ницима недавног семинара о при-
мени ИСО стандарда, говорећи у 
којој је фази реализација пројекта 
модернизације топионице и 
изградње фабрике сумпорне кисе-

лине и какав је план њихових на-
редних активности.

-Кренули смо пуном паром и у 
претходна два-три месеца доста 
смо напредовали и финализо-
вали, јер је био велики изазов 

доћи у садашњу фазу. Имаћемо 
150 различитих фаза или корака 
како ћемо даље радити, али 
видим светлост на другом крају 
тунела. Ово није тзв. грин-
филд пројекат, пошто радимо 
у области где већ постоје стари 
објекти. Упућен нам је чврст 
захтев, а то је да што мање оме-
тамо постојеће операције. Наша 
компанија је позната по томе што 
строго води рачуна да задовољи 
стандарде здравља, безбедно-
сти и заштите животне околине. 
Драго ми је што РТБ то прихвата 
и зато пројекат можемо да изве-
демо на најбољи могући начин 
када је реч о овим питањима. То 
постаје много важније у тзв. бра-
унфилд области, односно тамо 
где постоји инфраструктура, 
нарочито топионички конвер-
тори који раде, што захтева пуно 
размишљања, разговора и тема о 
којима заједнички морамо да се 
договоримо. Око стотину наших 
људи већ је укључено у пројекат - 
задужени за лиценцу у САД и они 
из нашег центра у Торонту који 
ће бити задужени за димохватаче, 
конверторе, расхладне коморе, 
нове транспортне системе, траке 
за довод шарже – истакао је Басин. 

Наглашавајући да је 
инжењеринг у врло напредној фази 
и да су у сталном контакту са глав-
ним испоручиоцем опреме (Ototec), 
главни менаџер пројекта је додао: 

-Већ смо димензионисали 
највећу и главну опрему, као 
што су котлови отпадне топлоте, 
дуваљке, предгрејачи. Када је 
реч о фабрици сумпорне кисе-
лине, покушавамо да објаснимо 
овдашњим људима како то 
функционише, да би касније 
лакше могли да се укључе и у 
производњу и одржавање. Дошли 
смо у фазу када говоримо о 
добијању дозвола за изградњу, и 
то радимо корак по корак. Разго-

варамо и о стварима које нас тек 
очекују. На пример, о постројењу 
за третман отпадних вода које 
није део овог пројекта, али наш 
задатак је да га пројектујемо, 
како би РТБ касније могао да 
га изгради. Такође разматрамо 
и реконструкцију постројења за 
флотацију, углавном за шљаку. 
Постоје и други изазови – про-
стор који је доста ограничен 
за рад, зграде у околини које 
морамо да сачувамо, пошто увек 
сагледавамо могућност да зад-
ржимо нешто од постојећег и 
тако смањимо трошкове нове 
изградње. Басен је, у договору са 
нама, завршио велики део посла, 
јер је доста тога срушено. Много 
тога урадићемо на радилишту 
– судове за слабу киселину и га-
соводе. На лицу места добићете 
велике судове, 15 метара високе 
и четири метра широке, јер нема 
сврхе да их транспортујете. У 
току је реконструкција зграде 
старе фабрике бакарне жице за 
наше потребе. Ангажоваћемо 
и локалне извођаче радова из 
Србије, а стандарди за њихов 
избор биће врло брзо завршени 
(за 1,5 до два месеца). 

Ј. Станојевић

Најважније је да се уради добар инжењеринг за пројектовање, што подразумева квалитет, најефикаснији и најекономичнији начин 
извођења. - Наша компанија је позната по томе што строго води рачуна да задовољи стандарде здравља, безбедности и заштите животне 
околине. - Постоје и други изазови – простор који је доста ограничен за рад, зграде у околини које морамо да сачувамо, пошто увек 
сагледавамо могућност да задржимо нешто од постојећег и тако смањимо трошкове нове изградње

Реч стручњака: Индер Басин, главни менаџер пројекта из SNC „Lavalina”

ViDim sVeTlOsT na kraju Tunela

БОР. – Данас поново отварамо 
тему која се у Бору начиње одавно, 

односно настављамо покушај да 
се на критичним, „врућим” еко-
лошким локацијама повеже утицај 
загађења ваздуха на здравље људи. 
Део нашег мултидисциплинарног 
тима, заједно са спољним сарадни-
цима, укључујући и лекаре, за по-
требе истраживања ове теме потпуно 
је „развио” методологију коју је у 
првој фази тестирао на примеру Пан-
чева, а у другој Бора и Вршца. Осим 
што смо добили научну верификацију, 
дошли смо до сазнања да постоји 
доста празнина и несагласја у начину 
формирања података о животној сре-
дини и здрављу, као и у њиховом 
повезивању. Пошто се ове две обла-

сти „прате” различитим каналима 
и индикаторима, када се они „пре-
клопе” не добије се њихова узрочно-
последична веза. Данашњи семинар 
треба, на примеру Бора, да повеже 
здравствене и еколошке службе, како 
бисмо добили боље резултате. Литера-
тура стално каже да загађење ваздуха 
утиче на здравље, а у Србији то још 
не можемо да докажемо, јер увек фале 
неки подаци. По завршетку пројекта 
у октобру, предложићемо ресорном 
министарству шта треба урадити у 
системима здравства и животне сре-
дине, да би се тај утицај убудуће 
могао документовано пратити – ис-
такла је др Анђелка Михајлов, про-

фесор Факултета заштите животне сре-
дине Едуконс Универзитета у Сремској 
Каменици, на семинару „Аналитичко 
истраживање утицаја загађења ваздуха 
на здравље – еколошки ризици и од-
говорно пословање”, који је 30. маја 
одржан у Бору. 

У раду семинара, који се реализује 
уз подршку Министарства животне сре-
дине, рударства и просторног планирања, 
учествовали су представници служби за 
екологију РББ-а и ТИР-а, Техничког фа-
култета, Медицинског центра у Бору, 
МЗ „Слатина” и Завода за јавно здравље 

„Тимок” у Зајечару.
Ј. Станојевић

Семинар о утицају загађења ваздуха на здравље људи

^Vr[]a Veza ekOlOGije i zDraVsTVa
Део тима Универзитета Едуконс потпуно је развио методологију коју је у првој фази тестирао на примеру Панчева, а у другој Бора и Вршца. 
– А. Михајлов: По завршетку пројекта у октобру, предложићемо ресорном министарству шта треба урадити у системима здравства и живот-
не средине, да би се тај утицај убудуће могао документовано пратити 

Индер Басин

Анђелка Михајлов

Рушење линије 2 
се приводи крају
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РТБ. – На крају смо циклуса 
који је трајао од прошле јесени, 
када смо одржали пет јавних 
консултација о енглеској верзији 
овог истог текста. Већ у децембру 
минуле године послали смо EDC-у 
први извештај о реализацији еко-
лошких услова из кредита које 
смо морали да испунимо у року од 
два месеца. Јавна расправа није 
наш једини контакт с јавношћу, 
јер сваког првог уторка у месецу 
имамо тзв. отворена врата - ску-
пове на којима сви заинтересо-
вани могу да дођу и питају све у 
вези са напретком пројектом. И у 
децембру ове године, такође, до-
кументовано морамо да пред-
ставимо банци шта смо урадили. 
Организујемо и обуку за примену 
стандарда заштите животне сре-

дине, безбедности и здравља на 
раду. Ту је и договор са Агенцијом 
за ваздух да до септембра код нас 
стационирамо мобилну станицу 
за праћење аерозагађења. Макси-
мално се трудимо да испунимо све 
захтеве, који су веома ригорозни 
са еколошког аспекта, јер је то 
услов за следећу траншу кредита.

Ово је изрекао мр Звонимир 
Милијић, помоћник генералног 
директора РТБ-а за екологију, ква-
литет и стандардизацију, на почетку 
јавне расправе о Студији процене 
утицаја пројекта реконструкције 
топионице бакра и изградње фа-
брике сумпорне киселине на жи-
вотну средину (на српском језику), 
одржане 10. јуна. Скупу су при-
суствовали и представници Ми-
нистарства животне средине, ру-
дарства и просторног планирања, 
Басена, Општинске управе, Инсти-
тута за рударство и металургију, 
Друштва младих истраживача и 
еколошких организација из Бора. 
Представљајући студију, један од 
њених аутора проф. др Жељко 

Камберовић са Технолошко-мета-
луршког факултета у Београду, ис-
такао је да су најважнији циљеви 
пројекта: еколошки (управљање 
животном средином на технички 
изводљив начин), социјално-еко-
номски (смањење незапослености) 
и као круна: одржива производња 
бакра (прерада 400.000 тона кон-
центрата и производња 80.000 тона 
бакра годишње). 

- Данас сумирамо процес који 
је трајао више од годину дана, а 
чије ће исходиште бити позитивна 
ревизија, односно позитивна 
оцена студије од стране ресорног 
министарства. У то сам уверен, 
јер је рађена према захтевима из-
возно-кредитне канадске банке 
(EDC), Светске банке, али смо 
апсолутно испоштовали све што 

је било у домену домаћег законо-
давства. Уосталом, то је био први 
захтев и наша обавеза да, прили-
ком њене израде, користимо ком-
плетно доступно домаће пози-
тивно законодавство, како у про-

цени утицаја на животну средину, 
тако и у пројектовању – нагласио 
је проф. Камберовић, са чим се сло-
жила и његова колегиница са ТМФ-а 
Јасминка Шеровић. 

Потом је Драган Маринковић, 
директор пројекта нове топионице, 
објаснио у којој је фази његова 
реализација. 

-Наша обавеза је да припре-
мимо и уредимо локацију где ће 
бити грађени нови објекти – она 
за фабрику сумпорне киселине 
је потпуно очишћена (сва стара 
опрема је уклоњена, простор наси-
пан одговарајућим материјалом, 
нивелисан и спреман да се „уведе” 
локални извођач радова). Про-
блем је био већи код локације 
за топионицу, али цела техно-
лошка линија два (реактор, пла-
мена пећ, котлови три и четири) је 
уклоњена. Остао је још један мали 
објекат (ММЦ постројење) који 
ће у наредних неколико дана бити 
измештен, а плац грађевински 
припремљен. Преговори између 
иностраног партнера и домаћег 

извођача радова о дефинисању 
уговора су у завршној фази. 
Ништа не радимо без дозвола и 
сагласности надлежних државних 
органа (добили смо локацијску 
дозволу). Паралелно се одвија и 
пројектовање припремних радова. 
Очекујемо да до 20. јуна предамо 
главни пројекат са техничком 
контролом и врло брзо након тога 
добијемо грађевинску дозволу за 
ту фазу изградње. Крајем месеца и 
свечано ћемо обележити почетак 
радова на централном објекту у 
овом пројекту (темељ флеш-пећи). 
То је, на наше инсистирање, дина-
мика која је испред договорене са 
иностраним партнером. Наиме, по 
пројектованој динамици, израда 
темеља би „падала” у зимским ус-
ловима, нехуманим за рад људи, а 
захтевала би и додатне трошкове – 
казао је Маринковић. 

Ј. Станојевић

Јавна расправа о српској верзији „еколошке” студије

„zelenO” sVeTlO za 
„zeleni” DOkumenT

Ж. Камберовић: Данас сумирамо процес чије ће исходиште, уверен сам, бити позитивна оцена ресорног министарства, јер смо апсолутно ис-
поштовали све што је било у домену домаћег законодавства. – З. Милијић: Максимално се трудимо да испунимо све захтеве, који су веома 
ригорозни са еколошког аспекта, јер је то услов за следећу траншу кредита. – Д. Маринковић: Крајем месеца  свечано ћемо обележити по-
четак радова на централном објекту овог пројекта (темељ флеш – пећи),  и то је, на наше инсистирање, динамика испред договорене са ино-
страним партнером

Жељко 
Камберовић
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РТБ. – У оквиру пројекта 
модернизације топионице и изградње 
фабрике сумпорне киселине, РТБ 
има обавезу да у року од три године 

„уведе” сва три стандарда - ИСО 
9000 (систем квалитета), ИСО 14000 
(заштита животне средине) и ИСО 
18000 (безбедност и здравље на раду), 
као и да EDC-у шаље извештаје о 
напретку остваривања пројекта. Ове 
године предвиђена је едукација тима 
за примену тих стандарда. Након 
обуке и тестирања треба изабрати оне 
који су оспособљени за ове послове, 
па ћемо крајем године саставити 
тим који ће почети израду и примену 
документације. Поред технолошког 
реинжењеринга, Басен мора знатно 
да унапреди и организациони део. 
Примењујући те стандарде морамо 

да се уведемо у ред као и све друге 
одговорне компаније - истакао је мр 
Звонимир Милијић, помоћник ге-
нералног директора РТБ-а за екологију, 

квалитет и стандардизацију, на 
припремном састанку одржаном петог 
маја. 

Драган Ранђеловић, руководилац 
Сектора за кадрове РТБ-а, поновио 
је да су повод ове обуке обавезе које 
проистичу из пројекта, али то не 
подразумева да су њоме обухваћени 
само људи који директно учествују у 
његовој реализацији, него и други у 
Басену који ће се бавити применом 
система квалитета. Тако је формиран 
јединствен тим комбината бакра, па је на 
семинару било 36 полазника (по десетак 
из РББ-а и ТИР-а, шест из РБМ-а и 
тројица из тима за нову топионицу).

-Овај, али и други пројекти у 
РТБ-у, захтевају едукацију кадрова 
на различитим подручјима. За сада 
смо идентификовали 11 која треба 

да освајамо, како би наредних 
година наши људи могли да обављају 
одређене послове. Већ смо почели 
обуку из страних језика. Планирамо 

да организујемо три стручна 
семинара о конкртетним стандардима 
(први до 10. јуна, по један у септембру 
и октобру, тако да у новембру можемо 
обавити селекцију кадрова). Циљ је 
да се релативно млађи људи оспособе 
како би наредне три године, а и после 
тога, примењивали ове стандарде у 
оквиру пројекта нове топионице, али 
и шире у РТБ-у - казао је Ранђеловић.

Полазници су добили основне 
информације о овом пројекту 
од његовог директора Драгана 
Маринковића. Индер Басин, менаџер 
пројекта (SNC Lavalin), говорио је о 
томе колико је одмакла реализација 
пројекта и планираним активностима. 
Топлица Марјановић, главни 
инжењер за екологију у пројектном 
тиму, посебно се осврнуо на „зелени” 
аспект наглашавајући да уговор са 
EDC предвиђа обавезу Басена да уради 
план управљања животном средином, 

безбедношћу и здрављем на раду у току 
целог процеса, почев од припремних 
радова, преко изградње, до коначног 
пуштања у рад објеката, што је и урађено 
крајем прошле године. 

-Од 2011. до 2014. треба да 
„развијемо” и применимо сва 
документа, како бисмо 2015. 
сертификовали стандарде. Ту су 
и посебни планови управљања 
квалитетом ваздуха, отпадним 
водама, отпадом и опасним отпадом, 
хемикалијама, деловање у случају 
акцидената, заштите од пожара 
и безбедности и здравља на раду. 
Следећи корак је план заштите 
животне средине за цео РТБ, јер 
циљ није само санирање загађење 
које потиче из Топионице, него 
смањење емисије штетних материја 
из свих басенских извора – закључио 
је Марјановић.

Ј. Станојевић

За басенске стручњаке организован семинар о примени ИСО стандарда

sVrsTaVaWe u reD 
ODGOVOrniH kOmpanija

БОР. – Ове године имали смо 
рекордни број приспелих радова 
(113), од којих је прихваћено 108. 
Међу њима, двадесетак су „стигли” 
из иностранства, док су тридесетак 
радили студенти, докторанти и 
магистранти, тако да имамо укупно 
240 аутора и коаутора из десет 
земаља. Као и досад, радићемо 
путем пленарних седница, усмених 
предавања и постер–секција. 
Најактуелније теме обрађене у овим 
радовима су из области заштите 
природе, урбане екологије, медицине 
и, наравно, нових технологија. Први 
пут ове године позвали смо неку 
студентску организацију (Студентска 
алијанса из Бора) да нам се придружи 
у организовању ради окупљања 
високошколаца и помоћи онима који 
би желели да присуствују оваквим 
скуповима – рекао је проф. др Зоран С. 
Марковић, председник Организационог 
одбора „Еколошке истине 2011” (Eco – Ist 
’ 11), на отварању овог, 19. међународног 
научно – стручног скупа који је, од 
првог до четвртог јуна, одржан у хотелу 

„Албо” у Бору.
Манифестацију је званично отворио 

Синиша Пуљецовић, начелник Борског 
округа, који је учесницима и гостима 

пожелео добродошлицу и успешан рад, 
али и пријатан боравак и дружење у 
граду бакра. Поздрављајући присутне у 
име организатора – Техничког факултета 
у Бору, његов продекан проф. др Милан 
Трумић је истакао да ова високошколска 

установа ове године слави значајан 
јубилеј – 50 година рада. За то време 
2.143 студента је дипломирало, 149 
магистрирало и 75 докторирало, чиме 

су овде изузетно задовољни. Урађено 
је чак око 1.000 пројеката, а 351 рад 
је објављен у најцењенијим стручним, 
домаћим и иностраним часописима.

Потом је уследило прво пленарно 
предавање које је одржала Аделе 

Клаусен из Ахена (Немачка) о 
комуналним отпадима и рециклажи, 
као и о могућности да се њима 
запуњавају површине, како би се 
добили рекултивисани терени. На 
другом предавању је др Маја Николић, 
професорка на Медицинском факултету 
у Нишу, говорила о утицају загађења 
ваздуха на здравље. Упоредо са 

„Еколошком истином 2011”, одвијали су 
се и 24. „Дани превентивне медицине 
Тимочке крајине”.

Осим Техничког факултета, у 
организацији Eco – Ist ’11 учествовали 
су и Институт за рударство и 
металургију из Бора, Завод за заштиту 
природе из Београда, Завод за јавно 
здравље „Тимок” из Зајечара, Борски 
округ, општина Бор, Друштво младих 
истраживача, Туристичка организација 
и Студентска алијанса из Бора, а главни 
спонзор је било Министарство науке и 
технолошког развоја. 

Ј. Станојевић

Одржан 19. међународни научно – стручни скуп „Еколошка истина 2011”

rekOrDan brOj raDOVa
Од 108 прихваћених, двадесетак из иностранства, а тридесетак радили студенти, докторанти и магистранти. – Укупно 240 аутора и коаутора 
из десет земаља. – За пола века рада на Техничком факултету у Бору 2.143 студента дипломирало, 149 магистрирало и 75 докторирало

З. Милијић: Поред технолошког реинжењеринга, Басен мора да унапреди и организациони део. – Д. Ранђеловић: Циљ да се релативно млађи 
људи оспособе како би у наредне три године, а и после тога, примењивали ове стандарде у оквиру пројекта нове топионице, али и шире у 
РТБ-у. – Т. Марјановић: Од 2011. до 2014. треба да „развијемо” и применимо сва документа, како бисмо 2015. сертификовали оба стандарда

Звонимир Милијић
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РТБ. - Нова топионица је, веро-
ватно, технолошки најсложенији 
пројекат који се дешава у Србији 
за доста година уназад. Интере-
сантно је да се он уговара по два 
модела. По једном је генерално уго-
ворена технологија са јединственом 
ценом,  а по другом ће се уговарати 
сви грађевински радови – изводиће 
их махом домаће фирме - према ко-
личинама и јединичним ценама. То је 
јако добар распоред јер ће се, са једне 
стране, унапред знати шта је цена 
технологије (шта год да се десило), 
а од самих радова, који могу да се 
разликују  (кубици бетона, тоне иско-
паног материјала), „Бор“ ће платити 
само оно што је стварно урађено.  То је 
прилично иновативан систем и врло 
нам прија што можемо да помогнемо 
РТБ-у да примени тај нови приступ 
на свом великом пројекту.

Овако је др Зоран Ђорђевић, ди-

ректор и власник најпознатије српске 
консултантске куће за примену 
међународних уговора „Yu Build“, 
оценио уговарање овог великог пројекта. 
Управљање пројектом било је повод 
дводневној обуци (10. и 11. јуна) за при-
мену FIDIC-услова уговора, међутим, 
обука је имала толику ширину, да ће 
њени полазници из басенских предузећа 
моћи да користе стечена знања и за 
неке друге пројекте који буду везани за 
FIDIC - услове. А ти услови су, како се 
чуло од др Ђорђевића и његових сарад-
ница, Мирославе Вишњић и Јелене 
Маринковић, начин на који сви светски 
финансијери инсистирају да се гради у 
свету, па и у Србији.

-Због свега тога смо овде да помог-
немо РТБ-у да своју инвестицију – 
нову топионицу – уради што је могуће 
ефикасније и за Бор и за државу. 
FIDIC-систем уговора је у великој 
мери рађен тако да уговори буду мак-

симално транспарентни. Пошто иза 
сваког таквог уговора обично постоји 
нека велика банка која финансира, 
као што је и овде случај, имаћемо 
такав уговор који банка може да кон-
тролише да ли се успешно реализује, 
али истовремено, иако је то уговор о 
грађењу, имамо и јако битне правне 
и економске елементе. Већина 
домаћих уговора о грађењу је, углав-
ном, једноставна, али то онемогућава 
и банци и озбиљном инвеститору 
да детаљно прати свој пројекат. 
FIDIC-уговор то омогућава и зато 
је најпопуларнији светски систем 
уговарања грађевинских радова.

Одређен број руководилаца великог 
борског пројекта већ је прошао обуку 

„Yu Build“-а и пошто су били задовољни 
њоме, ова је организована за триде-
сетак запослених. Они  су добили ди-
ректне савете како да управљају по-
менутим пројектом у наредним годи-
нама, али и сазнања како да воде неке 
друге, будуће. За два дана интерактив-
ног семинара они су „проведени“ кроз 
FIDIC - организацију, моделе уговора, 
њихову примену у нашим условима и  
специфичним ситуацијама. – Посебно 
је интересантно како FIDIC предвиђа 
решавање проблема непредвиђених и 
накнадних радова који са озбиљним 
светским финансијером може да 
буде доста сложен. Како да одобрите 
неком нове, обимније радове, а да то 
није  ушло у уговор за кредит?! Е, овај 
систем уговора предвиђа како се то 
ради да сви буду задовољни, односно 
да  се покрију сви ризици – подвлачи 

др Ђорђевић.
Наводећи коридор 10, односно ау-

топут Ниш-Димитровград и Нови Сад - 
Београд, тзв. Кинески мост у Београду и 
реконструкцију Газеле, ревитализацију 
Ђердапа и изградњу Фабрике котлова 
у Обреновцу као најзначајније кон-
султантске референце „Yu Build“-а др 
Ђорђевић додаје:

 -Треба имати у виду да FIDIC-
систем уговора није затворен, тако 
да ми често за наше клијенте који не 
желе да „један на један“ понове FIDIC 

-уговор, искористимо модел FIDIC 
-уговора као подсетник. Наш клијент 
добије уговор који је касније веома 
применљив, иако на њему нигде не 
пише FIDIC. Такав систем се много 
примењује у Србији за међународне 
инвестиције  и реално је много 
ефикаснији од неких уобичајених 
овдашњих уговора. 

Љ. Алексић

Дводневна обука за примену међународних FIDIC-услова уговора

FIDIC-уговор омогућава и банци и инвеститору да детаљно прате пројекат и зато је, између осталог, то најпопуларнији светски систем 
уговарања. - Тридесетак запослених из басенских предузећа добило је директне савете од београдског „Yu Build“-а како да управљају пројектом 
нове топионице, али и знања како да воде неке друге, будуће пројекте 

„pOkriVaWe” sViH rizika

БОР. - После неколико година Ми-
нистарство просвете је коначно припре-
мило нацрт Закона о образовању одрас-
лих. Он је, иначе, из групе закона који 
су услов за приступ Европској унији, а 
његов циљ је да се створи јединствен 
образовни систем, односно повеже ре-
довно образовање, (основно, средње и 
високо), са веома разуђеним системима 
образовања одраслих. А, посебно да се 
реализује модерна концепција тзв. до-
животног образовања. Наша земља и 
Бор имају велико искуство у томе јер 
су многи прошли кроз тзв. вечерње 
и сличне школе у зрелом животном 
добу, а и семинаре, курсеве, обуку за 
тржиште рада или за стицање неких 
посебних знања и вештина. И сам РТБ 
дуго је радио на образовању својих рад-
ника, имао је чак посебне центре за то и 
велики број запослених се тако квали-
фиковао да рукује технологијом у рудар-
ству и металургији. 

Борско Друштво младих истражи-
вача, Група 55 и београдско Друштво 
за образовање одраслих, организовали 
су 28. априла трибину о улози школа, 

НВО и удружења грађана, предузећа, 
физичких лица и локалних самоуправа 
у образовању, саветовању и каријерном 
вођењу одраслих, а Драган Ранђеловић 
нам износи суштину Закона и примедбе 
које су се чуле. 

-Закон дефинише шта је, у 
ствари образовање одраслих, које 
институције могу да се њиме баве, по 
којим програмима и каква је тежина, 
односно значај знања које се стиче – 
каже руководилац Кадровског сектора 
Басена. - Значи, ради се о поступку 
сертификације и акредитације чита-
вог систем: институција, програма и 
начина на који се образују одрасли. 
Уноси се ред у систем који је сада 
прилично расплинут, а тиме се баве 
разне институције, често са квалите-
том који не задовољава. Нама у Бору 
је најважније да кроз нови закон 
добијемо прецизнија усмерења које 
институције да развијамо мимо Ре-
гионалног центра за образовање 
одраслих у Техничкој школи, по-
себно како да развијемо тзв. про-
фесионалну оријентацију, односно 

стално усмеравање младих и одрас-
лих на стицање нових знања, промену 
струка, професија и вештина у складу 
са променама технологије. 

Пошто је  иницирао обнову рудар-
ских струка, за РТБ је најважније, по 
Ранђеловићу, да се обезбеди усмеравање 
потенцијалних, и то квалитених, ко-
рисника на те струке, као и нова 
могућност коју пружа Закон, а то је тзв. 
сертификација искуства стеченог у раду. 
Наиме, да они који су ушли у рад без 
одговарајућих квалификација, а онда их 
стекли дуго година радећи, сада могу 
да их потврде, сертификују, верификују. 
Попут разних других институција, и 
РТБ може поново да се акредитује за 

неке врсте обука, али уколико се укаже 
потреба, сертификацију знања стечених 
радом морале би да обављају само обра-
зовне установе. 

-Мора да буде решено и како ће 
се  акредитовати обука која се код 
нас изводи по лиценцираним стра-
ним програмима, рецимо ECDL-
информатички пасош или обука из 
страних језика. Јер, РТБ ће као светска 
компанија све више бити оријентисан 
на то да његови радници завршавају 
управо такве међународне програме 
обуке који су већ верификовани ван 
земље. 

Љ. Алексић

Трибина о нацрту Закона о образовању одраслих

Законом се уноси ред у систем који је сада прилично расплинут, у 
посао којим се баве разне институције, често са квалитетом који 
не задовољава. - Нама у Бору најважније како да развијемо тзв. 
професионалну оријентацију, односно каријерно саветовање и вођење, 
а и како да радници сертификују знања која су стекли  радом – каже 
Драган Ранђеловић

kOnCepT DO@iVOTnOG u^eWa

Зоран Ђорђевић

За руковање модерним 
и скупим машинама 
потребно је све више 
знања
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БОР. - Пети сајам професионалне 
оријентације, одржан 19. маја у бор-
ском СПЦ „Младост“, као и време пре 
и после њега, све до изјашњавања уче-
ника (4. и 5. јула) у коју ће се школу 
уписати, Техничка школа, заједно са ка-
дровском службом РТБ-а Бор користи за 
промоцију рударских занимања. Јер, већ 
10-ак година се не школују кадрови за 
њих, а басенским и другим нашим руд-
ницима преко су потребни квалифико-
вани рудари. Отуда је, према речима пе-
дагога Наташе Станисављевић, Тех-
ничка школа ове године, уз досадашње 
образовне профиле (техничари за за-
штиту животне средине, рециклажу, 
прехрамбени техничар и фризер), на 
иницијативу и уз подршку РТБ-а, по-
нудила још три: рудар у подземној 
експлоатацији, рударски техничар и 
рударски техничар за ПМС. Доста 
интересовања за ове струке на Сајму, а и 
након обиласка школа, показала су деца 
из Сокобање, Мајданпека, Рудне Главе, 
Кривеља, а и самог Бора.

Током ових сусрета по школама, „ос-
мацима“ и њиховим родитељима пре-
дочено је да занимање рудар данас не 
представља прост и напоран рад, већ, 
између осталог, самостално руковање и 
управљање најмодернијим машинама у 
много повољнијим радним условима. 

-Овом иницијативом помажемо и 
школи и РТБ-у, пошто се већ читаву 
деценију не школују рудари – каже 

Драган Ранђеловић, руководилац Ка-
дровског сектора РТБ-а. - Још јесенас 
смо покренули опсежне припеме да 
вратимо ту струку, односно да моти-
вишемо основце и њихове родитеље. 
Као сложена и тешка, она раније 
није била толико атрактивна, али је 
последњих година битно модерни-
зована. И код нас и у свету рудари 
данас раде све модернијим маши-
нама, а техничари обављају сло-
жене оргaнизационе послове, кон-
тролу, безбедност, планирање. Уз то, 
ова струка нуди сигурно запослење, 
а пре тога стипендије државе, пошто 

је дефицитарна. За оне који нису из 
Бора обезбеђен је повољан и удобан 
смештај у Студентском дому. 

Како сазнајемо од Ранђеловића, 
људи из кадровских служби РТБ-а су 
заједно са екипом Техничке школе, 

обишли школе у Бору, Мајданпеку, 
Сокобањи, Жагубици и селима око њих, 
и објаснили деци како да се упишу и 
шта се учи. Очекује се да одељења 
буду попуњена, а пошто је наставни 
план и програм рађен доста давно, по-
степено ће бити иновиран. Пракса ће 
се обављати у погонима РТБ-а који ће 
помоћи да се школа боље опреми како 
би настава била врхунска – приме-

рена опреми са којом се у комбинату 
бакра већ ради и његовим плановима 
за будућност. Деца која се оријентишу 
према овим занимањима знају да су већ 
сада зараде рудара јако добре, да се у ру-
дарство улаже и да је перспектива дуго-

рочна. Уз то, измене Закона о ПИО нису 
погодиле рударе, па они и даље могу 
у пензију са 50 година живота и 27,5 
година бенефицираног радног стажа.

Иначе, на сајму профeсионалне 
оријентације, који иначе организује 
борска филијала Националне службе 
запошљавања, из године у годину 
учествује све више школа. Ове их је 
било девет. Све борске, плус Медицин-
ска школа из Зајечара, Пољопривредна 
из Букова (Неготин) и техничке школе 
из Књажевца и Бољевца. - Циљ сајма 
– рече нам Марија Фуштар, савет-
ник за планирање каријере - јесте 
информисање, а вероватно је да 
већина „осмака“ већ има неку пред-
ставу шта би хтела да упише. Овом 
приликом, у контакту са професо-
рима и друговима, могли су да раз-
реше неке своје дилеме, да виде шта 
се у којој школи учи , шта после ње... 
То у принципу помаже, а човек никад 
није сигуран да је донео најбољу 
одлуку. Важно је да она сада, ипак, 
буде довољно добра.

Љ. Алексић

Пети сајам професионалне оријентације

Техничка школа после 10-ак година, ове поново уписује једно одељење 
рудара за подземну експлоатацију и по 15 рударских и техничара 
за ПМС. - Као сложена и тешка, рударска струка раније није била 
атрактивна, али последњих година рудари у свету и код нас раде 
са модерним машинама, обезбеђене су стипендије, сигуран посао и 
бенефициран стаж

pOTrebni [kOlOVani ruDari

Драгана Спајић, најпре рударски техничар а сада дипл. психолог у РББ-у, разговара 
са основцима
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РТБ. – У сарадњи са менаџментом и 
Агенцијом за приватизацију, потребно је 
утврдити власничку структуру капитала 
свих предузећа металске индустрије која 
су у реструктурирању. Након тога, за она 
где је Република Србија власник капи-
тала у преко 50 посто донети одлуку да 
су државна предузећа. Имајући у виду 
да су скоро сва оптерећена великим ду-
говима који се гомилају, нереалним об-
рачуном и преписом камата, што може 
онемогућити успешну приватизацију, 
неопходно је и да се утврди структура 
дуга (посебно за главницу и камату) и 
да се, у складу са одредбама уредбе о 
поступку и начину реструктурирања 
субјекта приватизације, приступи 
отпису, репрограмирању или конверзији 
дуга ради „нормалног” пословања и 

„чишћења” предузећа од финансијских 
обавеза. 

Ово је главни закључак са проши-
рене седнице Председништва Само-
сталног синдиката металаца Србије, од-
ржаног првог јуна у Крушевцу, коме су 
присуствовали и Верица Калановић, 
потпредседник Владе Србије, Ивица 
Којић, државни секретар у Мини-
старству економије и регионалног 
развоја, као и представници Агенције 
за приватизацију. Активно учешће на 
овом састанку имали су и представ-
ници Самосталног синдиката и ди-
ректори зависних предузећа комби-
ната бакра. Закључак је образложен 
тиме да је судбина многих предузећа у 
реструктурирању неизвесна (многа су 
била у поступку приватизације која није 
успела, негде је поништен тендер или 
купопродајни уговор због непоштовања, 
највише због неисплаћивања заосталих 

и редовних примања, социјалног про-
грама и неинвестирања).

-Овај синдикат предлаже да се 
питања права радника по извршним 
судским пресудама реше као стара 
девизна штедња (да им се надо-
кнади путем кредита или на рате) и 
да се сви радници (који су тужили 
предузеће и који нису) ставе у равно-
праван положај. Фирму туже, углав-
ном, они који су узели отпремнину 
по социјалном програму, и то по 
основу неисплаћених јубиларних на-
града (у РТБ-у нема тужби због зао-
сталих примања, већ награда). При-
оритет морају бити потраживања 
која су бивши радници имали по 
основу повреда на раду или инвали-
дитета и да им се то исплати када се 
стекну услови. Такође је закључено 
да појединачне случајеве решавамо 
што брже и смањимо их. Иницијатива 

да се окупе представници синдикал-
них организација и пословодства 
предузећа која су у реструктурирању 
потекла је од Самосталног синдиката 
металаца Србије, јер су проблеми 
свуда исти (50 предузећа у металском 
комплексу Србије са близу 25.000 за-
послених) – рекао је Драган Алексић, 
председник ЈСО Самосталног синдиката 
РТБ-а Бор. 

Пошто је препорука Врховног каса-
ционог суда Србије да се започети пред-
мети проистекли из рада и по основу 
рада (тужбе радника на неисплаћена зао-
стала примања и новчана потраживања) 
морају окончати, што доводи до бло-
каде рачуна у бројним предузећима у 
реструктурирању, Самостални синди-
кат металаца Србије тражи да се хитно 
нађе начин како би се ово спречило, јер 
ће у супротном многа предузећа отићи у 
стечај, док су нека већ у блокади.

-Један од великих проблема при-
вреде Србије, који оптерећује и 
пословање РТБ-а, јесте тај што у 
држави не постоји развојна банка. 
Стога је предложено отварање 
развојне банке за оваква предузећа са 

„нормалном” кредитном политиком 
(од три до пет посто камате годишње), 
ослобађање плаћања пореза док не 
изађу из реструктурирања, као и око 
30 одсто стимулације извоза за сваку 
извозну тону или неку другу меру. Ту 
је и проблем субвенција које многа 
од њих користе сваког месеца за ис-
плату зарада запослених. Басен, на 
срећу, није таква фирма. Добар по-
ступак пословодства и синдиката 
комбината бакра, као и представ-
ника министарстава и Владе јесте 
да РТБ буде другачије „субвенциони-
сан” - кредити за развојне програме 
за механизацију, модернизацију то-
пионице и изградњу фабрике кисе-
лине - то је прави потез, а не за плате. 
И нама предстоји израда акционог 
плана и излазак из реструктурирања. 
Наш основни захтев је да сви радници 
по истеку реструктурирања аутомат-
ски буду и радници новог предузећа 
(без престанка радног односа), као и 
да сва акта која сада важе у зависним 
предузећима (колективни уговори) 
буду и у новом. Уговори о међусобним 
правима и обавезама биће готови до 
почетка рада новог предузећа – нагла-
шава Алексић. 

Ј. Станојевић

Самостални синдикат металаца Србије о положају предузећа у реструктурирању

За предузећа где је Република Србија власник капитала у преко 50 посто донети одлуку да су државна. -  Овај синдикат предлаже да се питања 
права радника по извршним судским пресудама реше као стара девизна штедња (да им се надокнади путем  кредита или на рате) и да се сви 
радници  (који су тужили предузеће и који нису) ставе у равноправни положај. - Приоритет морају бити потраживања која су бивши радни-
ци имали по основу повреда на раду или инвалидитета 

РТБ. – Актив добровољних да-
валаца крви РББ-а 11. маја органи-
зовао је за чланове Актива, али и за 
остале басенске раднике и грађане 
Бора, акцију прикупљања драгоцене 
течности у којој се пријавило њих 48, 
а прикупљено је 45 јединица. Драган 
Јоновић, председник Актива, ове 
бројке сматра изузетним успехом.

-Ово је наша прва овогодишња 
акција, и то заједничка са коле-
гама из ТИР-а и „Железничара” из 
Зајечара. Иначе, организујемо две 

годишње (у мају поводом 11. маја, 
Дана добровољног давалаштва крви, 
и крајем децембра). Притом током 
целе године, за потребе Болнице и 
Завода за трансфузију, а често и по 
позиву, наши људи се одазивају у 
било које доба дана или ноћи. Актив 
РББ-а има 246 чланова и увек су 
на располагању када је реч о да-
валаштву крви, коже или тромбо-
цита. Раднике РТБ-а, посебно рударе, 
одувек је красила хуманост. Истакао 
бих, на пример, радника Јаме Дра-
гишу Сурдуловића који је 117 пута 

до сада дао крв - наглашава Јоновић.
Милутин Браловић из Флотације 

Бор каже да је одрастао у породици у 
којој се давање крви подразумевало 
и то чинило на свака два или четири 
месеца. Сада ради са колегама који исто 
мисле и делају. Док су му из вене ис-
тицале капи драгоцене течности која ће 
некоме можда живот спасити, топиони-
чар Звонко Икић нам се поносно по-
хвалио да му је ово јубиларни 30. пут. 
Овом приликом повео је и колегу из 
Електролизе Сретена Јовановића који 
рече да он то ређе чини од Звонка, али 

да је осећај изванредан када знаш да си 
некоме помогао. Премда их поједини 
називају нежнијим полом, ни жене 
се нису обрукале, па је и њих било 
прилично – међу њима и Драгица 
Ожеговић (Заједничке службе РББ-а). 

Др Снежана Милутиновић, на-
челник Одељења за трансфузиологију 
опште болнице у Бору, као и Драган 
Јоновић, има само речи хвале за обо-
страну сарадњу и ову акцију сматра 
успешном.

Ј. Станојевић 

Акција добровољног давалаштва крви басенских радника

HumanOsT se pODrazumeVa
У мајској акцији прикупљено 45 јединица драгоцене течности. – Д. Јоновић: Актив РББ-а има 246 чланова и увек су на располагању када 
је реч о давалаштву крви, коже или тромбоцита. – С. Милутиновић: Наши даваоци потпуно схватају значај овог хуманог чина и никада 
не одбију да дођу

uTVrDiTi sTrukTuru kapiTala

Драган Јоновић Др Снежана Милутиновић

Драган Алексић



Уторак, 14. јун 2011. Број 2213/2214, страна 20 Запошљавање

БОР. – Седамдесеторо младих (до 
30 година) из Бора и Борског округа, 
и њихови послодавци, добили су 13. 
априла, на свечаности у Дому културе, 
уговоре по пројекту “Прва шанса” и 

“Стручна пракса”. Уручили су им их пот-
председница Владе Верица Калановић, 
идејни творац овог пројекта Млађан 
Динкић (сада шеф посланичке групе 
Уједињених региона Србије) и Дејан 
Јовановић, директор Националне 
службе за запошљавање. Поздрављајући 
препуну салу младих, Јовановић је 
казао:

-Имаћете прилику да од својих по-
слодаваца добијете сва практична 
знања која су вам недостајала током 
школовања. Сигуран сам да ће и по-
слодавци добити способне раднике 
и да ће заједно са вама остварити 
циљеве својих предузећа. Понудили 
смо и потпуно нов пројекат - “Стручну 
праксу” - који ће омогућити да 5.000 
младих стекне прва радна искуства, 
да се припреми за полагање струч-
ног, приправничког испита. Пошто 
смо омогућили да ове године и знатно 
већи број – њих 15.000 – добије своју 
прву шансу, прво запослење, то значи 
да ћемо у оквиру та два пројекта 
у целој Србији ангажовати 20.000 

младих људи. Они су ти који превас-
ходно треба да раде, а чињеница је да 
су на тржишту рада Србије у позицији 
једне од теже упошљивих група. 
Знатан број оних који се задржао код 
послодаваца по ранијим програмима 

“Прва шанса” већ је у прилици и да 
промени посао, уколико им послода-
вац не одговара, и да потражи нову 
прилику за исказивање.

Примајући прва уговор, Невена 
Миликић, дипл. инж. индустријског 
менаџмента, која је добила посао у Фор-
туни Д.О.О, оценила је пројекат “Прва 

шанса” изузетном приликом за младе и 
амбициозне, за показивање знања које је 
стекла на Техничком факултету у Бору и 
за свој даљи развој у струци.

Путујући Србијом потпредседница 
Владе Верица Калановић се, како рече, 
уверила да посла нема, да га многи 
млади траже и веома је задовољна што 
је у Бору оволико њих обухваћено овим 
мерама Владе, Министарства економије 
и регионалног развоја и Националне 
службе запошљавања.

-“Првом шансом” и “Стручном 
праксом” добијају и они који се први 
пут запошљавају, и послодавци, и 
локална заједница. И, само заједно 
то представља троугао успеха. Млади 
уносе нову енергију, нова знања, 
добијају прилику да од свога рада 
зараде, заснују породицу, лепше живе, 

путују… Послодавци, најпре, да 
покажу предусретљивост према тим 
младим људима, да им пренесу своја 
искуства, а онда и да задрже најбоље 
као потпуно спремне да спроводе 
њихове идеје и започете послове. 
Локална заједница, такође, може да 
буде задовољна, пошто ће велики број 
младих остати овде. То је посебно 
важно за источну Србију и зато сам 
лично пожелела да дођем и уручим 
уговоре послодавцима и онима који 
добијају први посао, да им на томе 
честитам.

И Млађан Динкић сматра да је про-
грам “Прва шанса”, чији је креатор, 
најважнији управо за овај део Србије. 
Јер, не постоји ни један други крај у 
држави из кога се толико и заувек одлази.

-Источна Србија је само двапут 
мања од Војводине, а овде живи чак 
пет пута мање становника – упозо-
рио је. - Много школованих младих 
оде у Београд или иностранство и 
никад се не врати. Раздвајају се поро-
дице, а родитељи најбоље знају како 
је то. Територија остаје без људи. Зато 
желим да добијете - и искористите - 
своју прву прилику, а послодавцима 
поручујем да буду свесни да ово није 
само шанса за младе, него и за опста-
нак региона! Није страшно ни више 
пута мењати посао. Битно је веровати 
у себе. Радите најбоље што можете и 
сигурно ћете успети у животу - пору-
чио је Млађан Динкић младима Борског 
округа.

Љ. Алексић

Свечано уручено 70  уговора по програму “Прва шанса” 

„pOsaO za mlaDe [ansa i za reGiOn”

БОР. – Ове године борској општини 
је, од 14 предложених, одобрено десет 
пројеката јавних радова, вредних преко 
девет милиона динара. „Зелено светло” 
добили су пројекти: „Ревитализација 
уређаја и опреме у Топлани и 
Топлификацији Бор” (ЈКП „Топлана”), 
„Одржавање фекалне канализације на 
територији града Бора” (ЈКП „Водо-
вод”), „Одржавање и заштита животне 
средине и природе на јавним површи-
нама” (ЈКП „3. октобар”), „Очување 
животне средине правилним третма-
ном медицинског отпада” (Здравствени 
центар Бор), „Социјална интеграција 
инвалида преко спорта” (Клуб за спорт 
и рекреацију инвалида Бор), „Чишћење 
речних корита, приобаља Борског језера 
и уређење пешачке стазе ка Злотској 
пећини” (Општина Бор), „За хуманију 
старост” (Центар за социјални рад), 
„Израда социјалне карте младих у оп-
штини Бор” (Ресурс центар), „Тим за 
подршку равномерном регионалном 
развоју” (Асоцијација за развој општине 
Бор) и „Санирање и заштита филм-
ске документације Бакар филма (ЈП 
ШРИФ). У овим радовима биће упос-

лен 81 радник (од три до шест месеци) – 
речено је на седници Локалног савета за 
запошљавање СО Бор (27. априла) при-
ликом разматрања информације о спро-
веденом конкурсу за извођење јавних 
радова у 2011. години. 

-Одобрени радови су од интереса 
и значаја за локалну заједницу јер 
обухватају све области – одржавање и 
заштита животне средине и природе, 
одржавање и обнављање јавне инфра-
структуре, хуманитарно - социјалне и 
културне делатности. Не само што ће 
се, захваљујући овим пословима, град, 
реке и Борско језеро очистити и улеп-
шати, него ћемо помоћи тим људима, 
углавном без занимања, да се запо-
сле бар на одређено време. Највећи 
број радника биће ангажован у раду 
који изводи „3. октобар” (15 НКВ). У 
селима сада неће бити јавних радова, 
јер ће бити спроведени у организацији 
Канцеларије Пројекта регионални 
развој Бора. Поред овог редовног, био 
је расписан и конкурс за запошљавање 
особа са инвалидитетом на који се 
пријавило укупно шест извођача 
јавних радова из Борског округа (пет 

у борској и један у мајданпечкој оп-
штини). Наша промоција на овом 
савету, као и у медијима, уродила је 
плодом, тако да ће, надам се, 42 како 
особе са инвалидитетом, тако и пер-
соналних асистената, наћи посао од 
три до шест месеци. Укупна вредност 
ових радова је 7,5 милиона динара 
– истакла је Лидија Начић, директор 
борске филијале Националне службе 
запошљавања.

И Нихад Мислимоски, председник 
Савета, дели задовољство Начићеве што 
ће 81 лице са евиденције НСЗ , у завис-
ности од пројекта, наћи посао од три до 
шест месеци.

- На тај начин ћемо помоћи 
најугроженијима јер је међу њима 
највише неквалификованих (55), 
остали су, углавном са средњом, док су 

седморо са високом стручном спремом. 
Лица са првим и другим степеном 
примају 17.600, са трећим и четвртим 
18.000, са шестим 20.000 и седмим 
22.000 динара, као и припадајуће 
доприносе и трошкове превоза. 
Очекујемо да ове године, захваљујући 
различитим активним мерама 
попут подршке самозапошљавању, 
субвенција предузетницима, јавним 
радовима и сајмовима запошљавања, 
посао добије и до 600 особа у борској 
општини. Драго ми је што овај савет 
добро ради, а сарадња са НСЗ је 
изузетна – нагласио је Мислимоски.

Иначе, у Србији су „прошла” 434 
пројекта јавних радова у којима ће бити 
ангажовано преко 5.000 радника и утро-
шено 700 милиона динара. 

Ј. Станојевић 

Поручио је Млађан Динкић младима Борског округа који су добили 
посао, а и онима који су им га дали, на свечаности у Дому културе. 
- Верица Калановић: Овим мерама добијају и они који се први пут 
запошљавају, и послодавци, и локална заједница, а само заједно 
то чини троугао успеха. - Дејан Јовановић: Верујем да ћете имати 
прилику да стекнете све што вам недостаје од практичних знања, а 
да ће послодавци добити способне раднике

Локални савет за запошљавање Скупштине општине Бор

Борској филијали НСЗ одобрено десет пројеката јавних радова, вред-
них преко девет милиона динара. -  Радовима ће бити ангажовано 81 
лице, од којих 55 неквалификованих.  -  Очекује се да се ове године за-
посли до 600 Борана

„uHlebqeWe” bar na ODre\enO Vreme
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БОР. – За сада немамо конкретне 
планове о привредној сарадњи Бора 
и неког мађарског града, али ћемо 
се консултовати са нашим уредом 
за привреду. Борска општина има 
велике потенцијале и импресиони-
ран сам предивним крајем. Обећао 
сам господину градоначелнику да 
ћемо бити први туристи када се буду 
остварили њихови планови у обла-
сти туризма. Пошто овде има бања, 
а у Мађарској је веома развијена 
тзв. велнес индустрија и већ имамо 
сарадњу са неким градовима, углав-
ном у Војводини, ништа нас не спре-
чава да сарађујемо и са осталим 

крајевима у Србији, па и са Бором. 
Ово је изјавио господин Оскар Ни-

ковиц, амбасадор Републике Мађарске 
у Србији, 13. маја, приликом посете 
Бору чији је непосредни повод био 
обележавање 102. годишњице рођења 
познатог мађарског песника Миклоша 
Раднотија. Небојша Виденовић, пред-
седник општине Бор, са сарадницима, 
приредио је пријем за делегацију ове 
суседне земље у којој су, осим Његове 
екселенције и запослених у Амбасади, 
били и директор и професори гимназије 
из Сегедина. Мађарска делегација и 
представници локалне самоуправе поло-
жили су венце на споменике жртвама фа-

шизма на Тргу ослобођења и Раднотију 
на платоу испред Дома здравља, као и на 
спомен - плочу овом мађарском песнику 
на Црном врху (на месту некадашњег 
логора Хајденау).

-Лепо је што Бор чува успомену 
на Раднотија и ми то веома ценимо. 
Заиста смо захвални граду што на тај 
начин негује не само наше, већ и ев-
ропско и светско културно наслеђе. 
Обећавамо да ћемо се сваке године 
враћати овамо и тако обележити 
рођендан нашег песника. На основу 
ове сарадње изградићемо још тешње 
односе и чвршће се повезати са Бором 
– истакао је мађарски амбасадор.

Ј. Станојевић

БОР. –Данас сам у Бору из неко-
лико разлога. Премда су наши односи 
већ добри, добио сам задатак од моје 
владе да још више приближим наше 
две државе. Други разлог је што смо 
организовали врло провокативну из-
ложбу радова уметника из Швед-
ске и Србије названу „Суочавање са 
климом” којом намеравамо да по-
кренемо размишљања о важности 
заштите животне средине и климат-
ских промена. Трећи је жеља да по-
сетимо рударски комбинат, па смо 
довели неколико наших компанија, 
од којих неке већ имају добру сарадњу 
са РТБ-ом. Осим тога, има још фирми 
које су повећале интересовање за овај 
регион и веома се радујемо разгово-
рима о будућим инвестицијама. Због 
стратешке и економске важности 
рудника, Бор је веома битан град у 
Србији, али и ван њених граница, и то 
је један од разлога зашто су шведске 
компаније заинтересоване, нарочито 
за овај део Србије. У нашој земљи 
ради доста њих које имају пуно знања 
о рударској индустрији, те постоји 
много разлога да се повећа сарадња на 

овом пољу. Нама је важно да чујемо и 
од вас у општини, а не само од РТБ-а, 
за друге начине проширења сарадње. 
При доласку сам схватио да постоји 
и четврти разлог, а то је лепота при-
роде овог краја – изјавио је Кристер 
Асп, амбасадор Краљевине Шведске у 
Србији, 28. априла, на пријему који му 
је приредио Небојша Виденовић, пред-

седникк општине Бор.
Изражавајући велико задовољство 

и част што је у прилици да поздрави 
Његову екселенцију у борској општини, 
њен челник је посебно истакао: „За мене, 
који сам 20 година радио у предузећу 
које се бави рударством, било је не-
замисливо извести било какав посао 
без опреме произведене у Шведској. 

Некадашња фирма ASEA, која сада 
послује у саставу концерна SSAB, 
произвела је још давне 1968. и пар 
година након тога уградила четири 
извозне машине у борској јами које 
су и даље у изузетно функционалном 
стању”. 

Господин Асп је, такође, нагласио 
да је од своје владе добио и задатак да 
помогне придруживању Србије ЕУ, јер 
у Шведској верују да она тамо припада. 

-Шведска ће дати пуну подршку 
током овог процеса, а оно што 
очекујемо од српске скупштине и 
владе јесте спремност на промене и 
реформе. Наша конкретна подршка 
се огледа у томе што Шведска 
доприноси заједничком буџету ЕУ, 
који се после користи за финансирање 
пројеката у Србији, па је наша влада 
одлучила да у ову сврху одвоји 12 
милиона евра. Како се Србија буде 
више приближавала ЕУ, и интереси 
шведских, као и других европских 
компанија, за ову регију и Србију биће 
много већи – закључио је амбасадор 
Шведске.

Ј. Станојевић 

Амбасадор Мађарске у Србији Оскар Никовиц посетио Бор

О. Никовиц: Обећао сам господину градоначелнику да ћемо бити први туристи када се буду остварили њихови планови у области туризма. – 
Захвалност Бору што чува успомену на Раднотија и на тај начин негује не само мађарско, већ и европско и светско културно наслеђе 

Пријем за амбасадора Шведске у СО Бор

^Vr[]e Veze

prO[ireWe priVreDne saraDWe
К. Асп: Због стратешке и економске важности рудника, Бор је веома битан град у Србији, али и ван њених граница, и то је један од разлога 
интересовања шведских компанија, нарочито за овај регион. – Влада Шведске одвојила 12 милиона евра за финансирање пројеката у Србији. 
- Н. Виденовић: Велика заступљеност опреме шведских фирми у борском руднику

Помоћ Србији на 
путу ка ЕУ

- Мађарска ће наставити да 
помаже Србији на њеном путу ка 
Европској унији, јер смо познати као 
земља која се залаже за што брже 
прикључење Србије ЕУ. Ове године, 
као председавајући ЕУ, имамо и мало 
више полуга и не дајемо да се та тачка 

„скида” са дневног реда. Залажемо се 
да мишљење Комисије за европске 
интеграције буде позитивно, на 
основу кога ће Србија добити статус 
кандидата крајем године – нагласио је 
господин Никовиц.
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БОР. – Наше стратешко 
опредељење је да стварамо повољнији 
амбијент за развој привреде, пред-
узетништва и пољопривреде, јер 
само тако можемо побољшати ква-
литет живота наших грађана. РТБ 
је носилац привреде целог реги-
она и увек је био стожер развоја оп-
штине Бор. Међусобна сарадња и пар-
тнерски однос комбината бакра и ло-
калне самоуправе једини су начин 
да заједничким снагама постигнемо 
жељене циљеве - побољшање имиџа 
града и решавање проблема незапо-
слености. У протеклих девет месеци 

„привукли” смо поједине инвеститоре 
и створили услове да се отворе нова 
радна места и запосли неколико сто-
тина Борана. У току је реализација 
пројекта модернизације топионице 
и изградње фабрике сумпорне кисе-
лине, што ће омогућити здравију жи-
вотну средину, а тиме и предуслове за 
развој туризма. Општина Бор се у ми-
нулом периоду озбиљније окренула и 
култури. После изградње амфитеатра, 
који представља највећу инвестицију 
у овој области у протеклој деценији, 
издвојена су значајна средства за 
реконструкцију сале Музичке школе, 

као и за неопходне радове у Музеју 
рударства и металургије, а потпи-
сана су и три уговора о финансирању 
пројеката заштите културног 
наслеђа у Бору, вредних три милиона 
динара. Наш највећи задатак у годи-
нама које долазе биће да вратимо 
наду у будућност живота у нашој оп-
штини.

Честитајући најпре свим житељима 
Дан општине Бор, ово је изговорио 
њен председник Небојша Виденовић, 
на свечаној академији одржаној шестог 
маја у сали Музичке школе. Свечаности 
су присуствовали представници побра-
тимског града Бара, Петровца на Млави, 
Миодраг Николић, заменик генералног 
директора РТБ-а, Бошко Радичевић, 
начелник полицијске управе Бор, пот-
пуковник Јене Радић, командант Петог 
центра за обуку Војске Србије у Зајечару, 
Братислав Ђорђевић, председник При-
вредне коморе Зајечар, старешине цркве 
Свети Ђорђе протојереј Нико Туфеџић, 
директори предузећа, установа и школа, 
представници републичких органа, суда, 
тужилаштва, банака, као и бивши чел-
ници општине Бор. Председнику и 
грађанима борске општине честитке 
поводом празника упутили су амба-
садор Мађарске у Србији, начелник 
Зајечарског округа, градоначелници 

Крезоа (Француска), Враца (Бугарска), 
Бара, Врања, Књажевца и Мајданпека.

У беседи насловљеној „Бор – мој 
град” наглашено је да је ова свечаност 
посвећена 64. годишњици проглашења 
Бора градом и 104 године од смрти 
Фрање Шистека. „Ове две годишњице 
су се на симболичан начин спојиле 
да би нам сведочиле настанак, путеве 
преображаја и развоја нашег града. 
Шистек није био само човек који је 
открио борско бакроносно рудиште и 
први директор Борског рудника, већ и 
неко ко се може сматрати синонимом 
за урбану и културолошку промену која 
се дешавала у каснијим деценијама”. 
У уметничком делу програма насту-
пили су Марија Митић, млада опер-
ска певачица родом из Бора, и браћа 
Теофиловић. 

Ј. Станојевић

БОР. – Чланови локалног парла-
мента, на седници одржаној 19. априла, 
усвојили су одлуку о буџету општине 
Бор за 2011. којом се планира његово 
увећање за 73 милиона динара и 
стварање услова за повећање зарада за-
послених у делу јавног сектора за десет 
одсто. 

-Ово је први ребаланс буџета ове 
године и надам се да ће бити још лик-
видних средстава која ће омогућити 
квалитетнији други или можда чак и 
трећи ребаланс у зависности од тога 
како ће нам се и којим интензите-
том пунити општинска „каса”. Ту је 
и одлука о новим комуналним так-
сама, где смо приватним предузет-
ницима изашли у сусрет смањивши 
све таксе за 50 процената. То није 
умањење само за половину, већ много 
више, ако се узме у обзир да су фир-
марине накнадно умањене за 40 до 
60 посто. Одлука предвиђа и новину 
да сви који редовно измирују своје 
обавезе за ову годину имају додатно 
смањење од 10 процената – нагласио је 
Драган Жикић, председник Скупштине 
општине Бор. 

Одборници су дали „зелено светло” 
и на одлуке о повећању зарада запосле-
них у Општинској управи (коефицијенат 
за плате председника СО Бор и његовог 
заменика „порастао” је од 5,4 на седам 

одсто). Усвајањем измена о промени 
пословања „3. октобра” и „Водовода” 
створени су услови да се и у овим 
предузећима плате запослених увећају 
за 10 процената. На овој седници фор-
мирани су фондови за популациону по-
литику (одлуком је предвиђено 1,5 ми-
лиона динара за вантелесну оплодњу, 
ђаке прваке и бебе које се прве роде у 
новој години) и за развој пољопривреде 
(три милиона динара за помоћ 
пољопривредним произвођачима и ис-

плату камата на кредите које регистро-
вана домаћинства узимају од банака). 
Усвојени су и извештаји о раду јавно-
комуналних предузећа, јавних установа, 
Општинске управе, јавног правобрани-
лаштва и буџетске инспекције у минулој 
години. Иначе, ова седница није од-
ржана у пуном саставу, јер су заседање 
на самом почетку напустили одборници 
Српске напредне странке као знак под-
ршке председнику ове политичке опције 
Томиславу Николићу у штрајку глађу 

и жеђу. Истовремено, чланови и сим-
патизери СНС-а окупили су се испред 
зграде општине Бор, где су захтевали 
расписивање ванредних парламентар-
них избора у Републици Србији. 

Ј. Станојевић

На априлској седници СО Бор одлучено

punija Op[Tinska „kasa”

Свечано обележен шести мај, Дан општине Бор

Vra]aWe naDe u bOqu 
buDu]nOsT

Првим ребалансом буџета за ову годину планирано његово увећање за 73 милиона динара и стварање услова за повећање зарада запослених 
у делу јавног сектора за десет одсто. -  Д. Жикић: Надам се да ће бити још ликвидних средстава која ће омогућити квалитетнији други или 
можда чак и трећи ребаланс у зависности од интензитета пуњења општинске „касе”. – Умањене фирмарине приватним предузетницима за 
50 процената

Окренимо се граду
-Не можемо а да не анализирамо 

трошковни део буџета. Дајмо да и њега 
мало смањимо и гарантујем да ћемо 
онда издржати. Прво, РТБ је „кренуо”, 
већи су приходи и доприноси, па се 
више пара „улива” у касу општине. 
Друго – морамо пооштрити контролу 
трошкова, да бисмо што пре дошли до 
поновног повећања плата тих људи 
који су стварно угрожени. Морамо да 
поведемо рачуна и о интензивирању 
привреде. Ових дана очекујемо посету 
словеначке делегације која долази 
да се договоримо о отварању још 
неког њиховог предузећа. Замолио 
бих и позицију и опозицију да се не 
критикујемо када је стандард грађана 
у питању. Окренимо се граду, РТБ-у, 
новим предузећима, обичном животу. 
Потрудимо се да очистимо град, што 
пре изградимо дом за стара лица, 
отворимо центар за аутистичну и 
хиперактивну децу, градимо хотел 

„Језеро” и запослимо 150 до 200 људи, 
побољшамо услуге Медицинског 
центра – казао је Благоје Спасковски, 
одборник Уједињених региона Србије.

Стварање повољнијег амбијента за развој привреде, предузетништва и пољопривреде – стратешко 
опредељење актуелне општинске власти. - Н. Виденовић: Међусобна сарадња и партнерски однос 
комбината бакра и локалне самоуправе једини су начин да заједничким снагама побољшамо имиџ града 
и решимо проблем незапослености. – Свечаност посвећена 64. годишњици проглашења Бора градом и 
104 године од смрти Фрање Шистека

Небојша 
Виденовић
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. - Пред 
161. годишњицу рођења човека који се 
може сматрати оснивачем Борског руд-
ника - и коме ће се Бор ускоро одужити 
спомеником - у препуној сали овдашње 
Народне библиотеке представљена је 
двојезична (српски и енглески) илустро-
вана биографија „Ђорђе Вајферт визи-
онар и прегалац“. 

Најпре је заменик председ-
ника општине Жика Голубовић из-
разио задовољство што Бор, заједно 
са Вршцем, Панчевом и Пожаревцем, 
учествује у обележавању поменуте 
годишњице рођења једног од највећих 

српских индустријалаца, банкара и за-
четника српског рударства. Подсећајући 
на тесну везу Вајферта са Бором кроз 
хронологију откривања рудника бакра, 
који ће пола века касније израсти у 
светску компанију са 25.000 запосле-
них и годишњом зарадом од 300 мили-
она долара, Голубовић је посебно под-
вукао да је Вајфертово име „одувек асо-
цирало на поштење, сигурност, пред-
узетништво, економску снагу. У то 
време у Србији није било привред-
ника са толико предузетничког духа, 
а не памти се ни већи добротвор од 
њега“.

Гордана Петковић, генерални се-
кретар Народне банке Србије, овом 

приликом је, такође, подсетила на неке 
вредности којима се руководио један од 
29 гувернера у 128-годишњој историји 
НБС. То су марљивост, посвећеност 
раду, радозналост и истраживачки дух, 
пословна храброст, али и одговорност, 
доброчинство и човекољубље.

У име ауторског триа публикације 
– Саша Илић, Соња Јерковић и Вла-
димир Булајић – присутнима се обра-
тио Илић говорећи о начину настанка, 
садржају и циљу богато илустроване 
биографије на 80 страна. Подвлачећи да 
је Вајферт, као једна од најзначајнијих 
личности Србије с краја 19. и почетка 
20. века (Немац пореклом, Србин по 
опредељењу) читаво своје биће посве-

тио развоју српске индустрије и банкар-
ства и двема страстима - истраживању и 
колекционарству, Илић је казао да обим 
и жар истраживања у овом делу Србије 
(Костолац, Глоговица, Благојев камен, 
Подвис, а посебно Бор) заслужују по-
себну студију, поготово што је откриће 
Бора изменило укупну историју и 
друштвени развој читаве његове око-
лине. 

Ништа мање нису ни Вајфертове 
заслуге  на плану банкарства, где је 
најдубљи траг оставио као гувернер 
НБС на чијем је челу био 28 година – од 
1890. до 1902. и од 1912. до 1926.,  обе-
збедивши да у време Првог светског 
рата и повлачења у избеглиштво (Кру-
шевац, Ниш, Солун, Марсеј) НБС функ-
ционише са што мање сметњи.

Љ. Алексић

БОР. –  Хвала Љуби на поверењу, 
великом срцу и осећају за јавно добро. 
Ово је изложба која се ослања на 
озбиљно поверење и поштује то што 
се даје Библиотеци, а тај специфи-
чан однос према јавном добру морамо 
да чувамо и презентујемо. Почетак 
дигитализације фотографија везан 
је за Љубин рад у „Колективу”, тако 
да смо, по његовој препоруци и саве-
тима, 2006. године добили на чување 
фотодокументацију „Колектива”  из 
РТБ-а Бор. Реч је о веома вредној 
колекцији зато што представља 

основу за сваки даљи развој ви-
зуелног бележења - фотографија. 
Дигитализација је урађена по свим 
стандардима и уз помоћ много 
пријатеља из Бора – рекао је Драган 
Стојменовић, библиотекар Завичајног 
одељења Народне библиотеке, петог 
маја, на отварању изложбе фотографија 
и фотографских негатива из колекције 
Љубомира Маркова под називом „Про-
шлост од стакла”. 

Ова јединствена изложба приређена 
је тако што су скенирани сви негативи 
са  336 стаклених плоча, а за ову при-

лику је издвојено 100 фотографија 
које су одштампане на папиру. Аутор-
ство негатива и фотографија још увек 
није разрешено, а највероватније је да 
су настали у периоду од 1907. до 1945. 
Колекција је део фотодокументације 
Француског друштва борских рудника 
које је управљало Борским рудницима 
од 1904. до 1941. године. „Професио-
налност вођења ове фотодокументације 
је неоспорна и показује институцио-
налну и предузетничку свесност вред-
ности визуелног бележења развоја руд-
ника, металуршке индустрије, колоније 
и вароши. Оно што колекцију чини по-
себно интересантном јесу фотографије 
које су настале у периоду тридесетих 
и четрдесетих година 20. века, када 
су се развијале и смењивале друшт-
вено-економске формације француске 
колонијалне управе и немачке окупације 

за време Другог светског рата”.
-То је вредна колекција и прет-

ходница басенском листу „Колек-
тив”. Имао сам ту срећу да наставим 
документацију која је, захваљујући 
људима из РТБ-а,  пребачена и завеш-
тана  Библиотеци на чување. Хвала 
људима из Библиотеке који су уло-
жили максимум напора да младост 
града види какав је Бор некада био 
у периоду који је најмање познат, 
а веома значајан за развој Бора и 
Басена  – нагласио је  Марков.

Изложба је реализована у оквиру 
пројекта „Дигитализација некњижне 
грађе, културне и јавне делатности” под 
покровитељством Министарства кул-
туре Републике Србије, а уз помоћ РТБ-а 
и општине Бор. 

Ј. Станојевић

Представљена илистрована биографија Ђорђа Вајферта

Читаво своје биће Вајферт је посветио развоју српске индустрије и банкарства и двема страстима - 
истраживању и колекционарству. Обим и жар његових истраживања у овом делу Србије заслужују посеб-
ну студију, поготово што је откриће Бора изменило укупну историју и друштвени развој читаве регије  – 
сматра Саша Илић, један од аутора публикације

Изложба фотографија и фотографских негатива из колекције Љубомира Маркова

Д. Стојменовић: Од басенског листа „Колектив” 2006. године добили смо на чување ову вредну фотодокументацију из периода француске 
колонијалне управе и немачке окупације Борских рудника. – Љ. Марков: Драго ми је да младост града види какав је Бор некада био у пери-
оду који је најмање познат, а веома значајан за развој Бора и Басена 

„prO[lOsT OD sTakla”

ViziOnar i preGalaC

Ђорђе Вајферт

Саша Илић

Љубомир Марков, Весна Тешовић и Драган Стојменовић
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РТБ. – Божин је био човек 
великог срца, срца које је 
најјаче куцало за РТБ Бор. 
Остале су ми у памћењу његове 
реченице које овом приликом 
желим да цитирам. Недавно 
је дословце рекао: „Ако Ба-
сеном управљају Борани уз 
помоћ државе, онда за њега 
има наде јер нико не зна боље 
да брине о Бору од самих 
Борана. Садашње руководство 
РТБ-а схватило је да од добрих 
и стручних одлука зависи оп-
станак и развој компаније, а 
држава треба само да ствара 
услове или амбијент и да се 
не меша у стручне одлуке о 
будућности производње бакра. 
Срећан сам због тога што РТБ 
сада има стручно руководство 
које „вуче” паметне потезе и 
што је држава Србија схватила 
колико за њен развој значи 
РТБ. Зато се надам, готово 
сам сигуран у то, да ће ускоро 
Србију у свету знати по успеш-
ном и признатом Басену Бор 
као некада”. Ове речи најбољи 
су доказ његове љубави према 
овом граду, а најмање што Бор 
може да учини и одужи се за 
све што му је пружио јесте да 
једна улица, и то она која од 
Генералне дирекције Басена 
води ка Техничком факултету, 
добије његово име. Општинско 
веће Бора је на данашњој сед-
ници то предложило и, убеђен 
сам, да ће одлука бити усвојена 

на првој седници Скупштине 
општине.

Овај одломак из беседе 
Благоја Спасковског, гене-
ралног директора РТБ-а Бор, 
на комеморативном скупу по-
водом смрти дугогодишњег 

челног човека комбината бакра 
Божина Јовановића (осмог маја 
у Београду), одржаном 10. маја 
у препуној Великој сали Дома 
културе, најбоље осликавају 

тврдњу да се у вечност пресе-
лио великан Тимочке Крајине и 
Србије, великан борске привреде, 
један од најуспешнијих, ако не и 
најуспешнији генерални дирек-
тор РТБ-а Бор - велики човек, 
радник, стратег, визионар, науч-

ник, човек од иницијативе. Божи-
нова радна биографија саткана је 
искључиво од изванредних ре-
зултата и бројних признања за 
послове који су му поверавани, 

јер је на најбољи могући начин 
наставио и унапредио све оно 
што су пре њега урадили ге-
нерални директори комбината 
бакра. 

Изванредни резултати

Рођен је 1920. године у селу 
Ново Корито код Књажевца. 
Гимназију је 1939. завршио у Не-
готину, а Правни факултет у по-
слератним годинама у Београду. 
Учесник је НОР-а, а непосредно 
по ослобођењу постаје гене-
рални директор Тимбаса, одно-
сно 17 подземних рудника угља 
на тимочком региону. Божин је на 
чело Басена дошао 1965. године у 
доба спровођења програма Друге 
фазе изградње комбината бакра. 
Пуних десет година руководио 
је гигантом и то у време његове 
највеће експанзије. Јер, у оквиру 
Друге фазе развоја, РТБ Бор до-
сегао је годишњу производњу 
100.000 тона катодног бакра из 
сопствених сировина и 50.000 
тона бакра прерадом увозног 
концентрата. 

-У његовом мандату уследио 
је снажан заокрет ка преради 
бакра и развоју прерађивачке 
индустрије, па су у то време 
изграђене Фабрика лак—жице 
у Бору, Фабрика каблова у 

Зајечару и Фабрика бакар-
них цеви у Мајданпеку. Нови 
производни програми у то 
време знатно су увећали до-
ходак Басена, нарочито де-

Комеморативни скуп поводом 

OTi[aO Velikan bOrske i 
Б. Спасковски: Божин је био човек великог срца, срца које је најјаче куцало за РТБ Бор. – Д. Алексић: Велико хвала човеку који је задужио 
све који су радили и сада раде у Басену. – С. Перишић: Отишао је најбољи међу нама, а Бор своје најбоље људе не заборавља. -  Д. Жикић: 
Здушно смо подржали идеју да будеш почасни грађанин Бора. – Б. Филиповић: Без њега наша организација изгубила је најбоље што је имала. 
– Ј. Жикић: Божин нам је свима био и остао узор и пример

Говорници на комеморативном скупу

Минут ћутања за Божина Јовановића у великој сали Дома културе
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визни прилив, а посао је 
добило нових пет хиљада рад-
ника. Генерални директор 
РТБ-а био је од 1965. до 1975, 
а као истакнути и афирми-
сани привредник председавао 
је Пословодном заједницом 

произвођача и прерађивача 
бакра „Југобакар” и Привред-
ном комором Југославије. РТБ 
је поносан што те је имао. Била 
је част што си био део нашег 
колектива. Комбинат бакра из-
губио је великана, а његова по-
родица брижног супруга, оца, 
деду - казао је Спасковски. 

Божин Јовановић је обављао 
значајне и одговорне друшт-
вено-политичке дужности, а за 
свој рад одликован је Орденом 
за пожртвовани рад, Орденом за-
слуга за народ са златном звез-
дом, Орденом Републике са злат-
ним венцем и многим другим 
одликовањима, од којих је 11 
добио од председника тадашње 
СФРЈ Јосипа Броза Тита. Био је 
почасни грађанин општине Бор 
и почасни доктор наука Мега-
тренд универзитета примењених 
наука у Београду. Имао је плодну 
научну и публицистичку де-
латност. Објавио је више од 
40 чланака у стручним часо-
писима и листовима, а аутор је 
четири књиге о привредном и 
друштвеном развоју Бора и Ти-
мочке Крајине. Једна од њих је 
и монографија „Сто година 
борског рударства 1903 - 2003” 
посвећена управо једновековној 
историји борског рудника. 

Након што је минутом ћутања 

одата пошта Божину Јовановићу, 
скупу се обратио Драган 
Алексић, председник ЈСО Са-
мосталног синдиката РТБ-а, који 
се, у име свих запослених и свих 
синдиката у Басену, захвалио 
човеку који је задужио све који 

су радили и сада раде у РТБ-у. 
 -Мени је припала велика 

част да човеку који је обеле-
жио једну успешну епоху не 
само РТБ-а него и града Бора, 
привредној легенди Басена, 
Србије и бивше Југославије, 
кажем велико хвала и да му 
је вечна слава – истакао је 
Алексић.

-Отишао је најбољи 
међу нама. Бор своје 
најбоље људе не 
заборавља. Сачуваћемо 
у сећању Божина – по-
ручио је Саша Перишић, 
председник Скупштине 
РТБ-а. 

Потом се, у име ло-
калне самоуправе, од 
Божина опростио и 
Драган Жикић, председ-
ник Скупштине општине 
Бор. 

Човек за пример

- Угасио се живот 
првака међу привредни-
цима Тимочке Крајине. 
Нема више човека смирене 
нарави, мудре мисли, далеко-
сежног видокруга, неизмерне 
енергије, снажне инвенције, 
упорне предузимљивости, пло-
доносне елоквенције, нема 
друга, саборца, драгоценог 
пријатеља. Божин је, на срећу, 
међу нас дошао 1965. Рудар-
ска колонија је тих и наред-
них година добила изглед мо-
дерног индустријског града, 
станишта и завичаја срећних 
и задовољних људи. Бор је 
радио и градио себе, Тимочку 
Крајину, Србију и Југославију. 
Здушно смо подржали идеју да 
будеш почасни грађанин Бора. 
Твоје дело ћемо наставити и 
сачувати успомену на тебе као 
неимара бољег живота – нагла-
сио је Жикић. 

О Божину као најстаријем 
члану борачких организација 
говорио је и Брана Филиповић, 
председник бор ске подружнице 
Савеза потомака ратника 1912 – 
1918. године.

- С поносом је казивао о 
својим славним прецима из 
Првог светског рата. Својим 
борцима, исписницима и по-
томцима старих српских рат-
ника помагао и срцем и душом. 
Без њега наша организација 
изгубила је најдрагоценије 
што је имала. Данас са овог 
места нека потекне завет да 
никада нећемо заборавити 
његове савете, драге речи под-
ршке и стално подстицање 
у неговању и чувању 
најсветијих традиција наших 
родољуба и нашег народа – 
поручио је Филиповић. 

Од Божина се на крају опро-
стио и Јова Жикић, пензиони-
сани радник Басена из Него-
тина, који је нагласио да је он 
увек свима био узор и пример. 

Божин Јовановић је са-
храњен 12. маја на београдском 
Новом гробљу у Алеји народ-
них хероја.

Ј. Станојевић

смрти Божина Јовановића

Божин Јовановић (1920-2011.)
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ГАЛЕРИЈА БАКАР. – Како 
бисмо, да није оваквог рукописа, 
дознали да је раднички Бор се-
диште културних, у овом случају 
ликовних дешавања, не само на 
истоку Србије, него и подаље. Из 
овог списатељско-хроничарског 
опуса упознајемо и себе и свој 
град, и његову традицију, врлине 
и мане, живот који јесте проте-
као, али је снажних корена који 
не дају места забораву. Од 1977. 
до 2007. нижу се изложбене по-
ставке, прикази, подаци о ауто-

рима, биографије сликара и скул-
птора, уметника и делатника с оно 
мало душе и с оно пуно ствара-
лачке енергије.

Овако је новинар Брана 
Филиповић најавио своју шетњу 
од занимљивости до занимљивости 
у књизи историчара уметно-
сти Душана Кабића на њеној 
промоцији у Галерији “Бакар” 24. 
априла. Притом је додао: „Бор 
индустријски, гарав, бакарни, 
златни, непредвидив и доброћудан, 
себи својствен и шаролик, од 

данас је, захављујући Кабићевој 
књизи, доказао да није културна 
периферија ни пламичак на кул-
турном огњишту Србије и Бал-
кана.”

Поздрављајући присутне и 
захваљујући РТБ-у на донацији, 
директорица Музеја Слађана 
Ђурђекановић Мирић је казала 
да ће овом (другом) књигом вишег 
кустоса Кабића, старији Борани 
моћи да се сете минулих деценија, 
а млађи да сазнају нешто више о 
тадашњем ликовном животу. Многи 
од текстова (у књизи их је 132) које 
је аутор објављивао у штампаним и 
електронским медијима поводом из-
ложби у организацији Музеја, носе 
драж и свежину првог писања, а 
заједно дају хронологију културе у 
Бору. 

Подсећајући да се о Бору као ру-
дарском центру у Европи и свету зна 
већ један век, Душан Кабић је нагла-
сио да је тек у другој половини 20. 
века, радом савремене механизације, 
знатно олакшан рад у Руднику чиме 
су створени услови да рудари и рад-
ници више времена посвете својим 
духовним потребама. Они су брзо 
показали да имају сензибилитета, 
маште, стваралачке ликовне веш-
тине и снаге да превазиђу своју сре-
дину и ублаже сурове предрасуде 
о њој. Школују се млади уметници 

на ликовним академијама широм 
Србије и Европе, заживела је умет-
ничка колонија бакар (међународна 
од 1985.) а интензивне изложбе 
аутора из Бора и ван Бора створиле 
су солидну и слојевиту ликовну 
традицију. У овом граду је 1977. 
године радио само један, а данас се 
зна за 33 академска ликовна ствара-
оца, неколико дипломираних исто-
ричара уметности и преко 70 са-
моука који доприносе ублажавању 
или отклањању сурове предрасуде 
о Бору само као граду бакра, злата, 
бронзе... 

 Љ. Алексић

Представљена „Ликовна догађања…” Душана Кабића

slOjeViTa likOVna TraDiCija
“Бор: индустријски, гарав, бакарни, златни, непредвидив и доброћудан, себи својствен и шаролик, захављујући Кабићевој књизи доказао да 
није културна периферија ни пламичак на културном огњишту Србије и Балкана.”

Душан Кабић

БОР. – Одлична расвета и 
још боље озвучење само су до-
датно подигли ионако узаврело 
расположење борских љубитеља 

„тврдог“ звука домаће рок-сцене 
који су, 10. јуна, на градском Ста-
диону малих спортова уживали 
у „Јелен Топ 10 турнеји“ и кон-
церту пет ТОП српских бендова.

Више од хиљаду Борана 
добило је четири сата квали-
тетног програма „зачињеног“ 
најбољом домаћом рокенрол му-
зиком, а за њих су те вечери сви-
рали „Канда, Коџа и Небојша“, 

„Hypnotized“, „Обојени Про-

грам“, „Darkwood Dub“ и 
борски бенд „Горибор“. 

Фуриозна „Јелен Топ 10 
турнеја“ је, након Крагујевца, 
Новог Сада, Панчева, Шапца, 
Сомбора, Чачка, Лесковца, Субо-
тице, Сремске Митровице, Бања 
Луке и Зрењанина, „продрмала“ 
и Бор захваљујући организатору, 
градском Центру за културу и 
медијском промотеру Турнеје, 
агенцији „Ist media“. Промоција 
„Јелен Топ 10 турнеје“ имаће 
своје финално вече у Београду, 
17. јуна. 

Г.Т.В.

„Јелен Топ 10 турнеја“ у граду бакра

ROCK N' BOR

Све што је племенито, 
поштено, искрено и 

људско, налазило се у 
вама и вашој души.

Срећни смо што смо вас 
имали и с поносом Вас се 

сећамо. Ваши: Жика, Лола, 
Влада, Владана и Ивана

Сећање

Миленија Миља Стевановић
31.07.1998. - 31.07. 2011.

Душан Душко Стевановић
23.06.2010. – 23.06.2011.

Мали 
оглас

Продајем трособан 
стан у Нишу на Булевару 
Немањића – преко пута 
Дома здравља (други 
спрат, 80 квадратних 
метара, централно 
грејање). Тел. 030/2491-
424.  
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Пола века борског факултета
Током боравка пред-

седника СФРЈ Јосипа 
Броза Тита Бору, 
седмог јуна 1961, пово-
дом пуштања у рад нове 
топионице и фабрике 
сумпорне киселине, на 
састанку са руковод-
ством града разгова-
рало се о даљем развоју 
РТБ-а. Том приликом је 
истакнуто да примена 
савремених технолош-
ких решења и опреме захтева школован кадар у производњи и одржавању 
опреме и агрегата. Осим неколико основних, град бакра је имао школу уче-
ника у привреди, средњотехничку са више одсека и гимназију. Међутим, 
постојала је жеља да се формира Рударско – металуршки факултет, коју је 
подржао и председник Тито. Убрзо су припремљене потребна документација 
и одлуке и покренут поступак добијања сагласности за његово отварање, за 
чији смештај је одређена зграда дома културе (бивша француска касина). Део 
наставног кадра обезбеђен је са београдских факултета, а део у Бору.

Већ августа, присећа се Момчило Јовановић, један од првих спољних 
сарадника Факултета, организован је састанак на који су, осим њега, позване 
и његове колеге машински инжењери Љубиша Токин, Бранко Сремчић, 
Бранислав Томашевић и електроинжењер Владимир Тиквински. „У сали 
смо затекли директора Басена Драга Чеха, техничког директора Мла-
дена Гајића, председника општине Љубишу Милошевића, секретара ко-
митета и председника синдиката. Директор Чех нас је обавестио да је за 
декана Факултета постављен Младен Гајић, а да смо ми одређени, као 
предавачи или асистенти, за спољне сараднике. На исти начин попуњен 
је потребан наставни кадар и осталих струка” – казује Јовановић.

Ј. С. 

Соларна електрана у Италији
Италијанска енергет-

ска компанија ENEL по-
дигла је прошле године 
на источној обали 
Сицилије велику соларну 
електрану која не само да 
користи, већ и акумулира 
прикупљену енергију. 
Електрана носи име чу-
веног античког грчког 
филозофа Архимеда, по-
реклом са Сицилије, који 
је, по легенди, у оближњој Сиракузи применио углачане металне штитове 
војника да би запалио римске ратне бродове.

У електрани „Архимед“ параболична огледала прате кретање сунца 
фокусирајући топлоту на челичне цеви кроз које протиче специјална течна 
со као одличан преносник топлоте. Фабрицио Морели је главни инжењер 
електране и каже: „Сва енергија прикупљена овим огледалима преноси се 
на цеви којима тече со“. Течна со загрејана до 550 Целзијусових степени 
спроводи се у велике резервоаре где производи пару за окретање турбина. 
Ови резервоари у стању су и да акумулирају топлоту прикупљену преко 
дана, тако да електрана неко време може да ради и без сунца. Мешавина 
од 60 одсто натријум-нитрата и 40 одсто калијум-нитрата јефтин је и без-
бедан медијум за акумулирање топлоте... Огледала укупне површине око 
30.000 м2 концентришу сунчеву енергију на око 2.400 метара цеви. Компанија 
ENEL каже да би чак и овакве, релативно мале електране, могле да снабдевају 
јефтином струјом домаћинства у земљама северне Африке.

Заменик генералног директора ENEL-а Ингмар Вилхелм каже да је 
пројекат „Архимед“ део шире европске иницијативе зване „Dezertek“, која 
се простире на четири континента. Њен циљ је проналажење начина за 
најефикасније коришћење најваљанијег енергетског потенцијала светских 
пустиња - енергије сунца. „Dezertek“ је идеја са два главна елемента. Први је 
увођење обновљивих извора - соларних огледала, соларних ћелија и електрана 
на ветар - посебно у афричке земље. Други елемент је коришћење те енергије 
за делимично задовољење потреба у Европи“, каже Вилхелм. У оквиру 
иницијативе „Dezertek“ до 2050. године требало би да буде положено неко-
лико високонапонских подморских каблова између Европе и северне Африке. 
Тако би огроман природни извор чисте енергије из тог подручја могао да до-
принесе смањењу загађења које производе многе термоелектране у Европи.

(Извор: Сајт „Гласа Америке“)

У Ливници довршавају бронзани споменик утемељивачу Борског рудника

ЛИВНИЦА. – Са нескривеним узбуђењем академски вајар Сава Босијоковић 
и радници Ливнице фазонских одливака ових дана довршавају монументални спо-
меник Ђорђу Вајферту, утемељивачу Борског рудника, а тиме и Бора, у чији ће се 
стари центар “вратити” 15. јуна, на 161. годишњицу рођења. А, управо то је крајем 
прошле године, на изложби поводом 160 година од Вајфертовог рођења обећао ге-
нерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски. Обећање се, дакле, остварује!

Око фигуре високе 2,4 м и тешке 750 кг бљеште варови, циче брусилице и 
бушилице како би аутор што верније преплео изглед забележен на бистама, 
фотографијама и своју визију једне такве личности  коју називају “оцем српске 
индустрије, банкарства и рударства”.

-Сада радимо тзв. цизелирање, а следи пескарење, па патинирање, као зав-
ршна фаза – каже Босијоковић, док и сам вајарским чекићем куцка по управо 
избрушеној бронзи. Он већ пола године на свој уметнички начин покушава да про-
никне у филозофију човека који је знао са новцем, јер био је власник пиваре, осни-
вач и доживотни гувернер Српске народне банке, али је у својој упорности трипут 
банкротирао финансирајући потрагу за рудним благом у овом делу Србије и – успео 
у томе!

 – Ово је једна од највећих фигура изливених у Ливници и да није било од-
личне сарадње са калупарима, ливцима, пословођама, подухват свог живота 
не бих извео до краја – истиче Босијоковић додајући: - Ђорђе Вајферт је “стигао” 
у Бор - ево га у Ливници - а ускоро ће и у стари центар града, где ће вечно 
остати да подсећа будуће генерације чијом великом заслугом је  настао овај 
надалеко познат град-рудник.

Љ. Алексић

VajferT uskOrO 
preD bOranima

Вајар Сава Босијоковић, уз помоћ ливаца, приводи крају полугодишњи 
рад на статуи високој 2,4 м и тешкој 750 кг, која ће 15. јуна бити 
постављена у старом центру Бора


