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Почела изградња нове топионице бакра у Бору

POSTAVQEN TEMEQ DR@AVNE
KOMPANIJE

Министар економије и регионалног развоја означио почетак радова у кругу старе топионице. – РТБ нећемо
приватизовати јер је стратешки важан за Србију. Од четири предузећа формираћемо једно функционално које ће се и даље бавити рударством и металургијом, изјавио Ћирић. – По изградњи нове топионице у
ваздух Бора и околине одлазиће највише два посто топионичког гаса, казао Оливер Дулић. – Б. Спасковски: Велико хвала држави и њеној Влади за разумевање и подршку на основу којих ми данас постављамо
темеље новог, просперитетног Басена. – М. Динкић: Хвала рударима, синдикатима, Благоју Спасковском и
мојим сарадницима на подршци у доношењу исправне одлуке да се у рударство и металургију „Бора“ уложи 300 милиона евра. – Свечаности присуствовали високи званичници из иностранства, а благослов упутио патријарх српски Иринеј Стране 2 и 3
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Почела изградња нове топионице бакра у Бору

POSTAVQEN TEMEQ
ски назвао, историјском
тренутку за РТБ, град Бор,
Крајину и целу Србију, присуствовали су и амбасадори
Канаде и Финске, Џон Морисон и Кари Веијалаинен,
директор инжењерске куће
„SNC Lavalin” Волкан
Матлер и представник
финске компаније Outotec
Кори Коркан.
-РТБ Бор је компанија
која је стратешки важна
за Србију! То је фирма
која заслужује да држава
у њу уложи и, због тога,
она неће бити приватизована – нагласио је министар Ћирић. – Започели
смо недавно и процес
њене реорганизације, па
ћемо врло брзо од четири
предузећа направити једно
функционално које ће се и
даље бавити рударством
и металургијом. Преко 30
милиона евра је досад уложено у рударску опрему, потписан је уговор за флотацију у “Великом Кривељу” и “Мајданпеку”.
Ускоро ћемо, ради обезбеђивања
сировинске базе, “напасти” и
“Церово”, што неће бити јефтино,
али ће Басену донети стабилност
у погледу сировина. Договорена
је, такође, и изградња постројења
за пречишћавање отпадних вода.
Када све инвестиционе активности буду завршене, овде у Бору
имаћемо најмодернији рударскотопионичарски басен у Европи!
Млади људи остајаће у овом граду
и радиће у Басену, а због добрих
плата и услова рада, Бор ће опет,
као пре двадесет година, бити град
у који ће се, у потрази за послом,
долазити из других крајева земље
– казао је министар Ћирић.

РТБ. – У кругу Топионице и
рафинације свечано је, првом кашиком земље ископане на простору где ће бити модерна линија
топљења бакра, 28. јуна, на Видовдан и Дан топионичара, означен почетак изградње нове топионице у
Бору. Част да радове озваничи припала је министру економије и регионалног развоја Небојши Ћирићу на
чији знак је багериста грађевинске
фирме „Енергопројект“ Милорад
Вуковић почео темељ савремене, аутогене флеш-смелтинг технологије.
Свечаности поводом почетка
изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору
су, поред министра Ћирића, присуствовали и Оливер Дулић, министар заштите животне средине, рударства и просторног планирања,
и Млађан Динкић, човек који се
пре две године, како се чуло, из све
Бору предстоје лепши
снаге заложио да Бор добије поддани
ршку државе и инвестиције у нову
технологију. Поред бројних гостију
из привредног и политичког живота
Подсећајући да је прве кореземље, овом, како га је генерални ди- ните промене свести, а потом и поректор РТБ-а Бор Благоје Спасков- словне политике компаније још 2008.

године унело тадашње Министарство екологије, проблематизујући
“болну тему Бора” проглашавањем
града “црном еколошком тачком
Србије”, министар животне средине,
рударства и просторног планирања
Оливер Дулић обећао је да ће
изградњом нове топионице та слика
Бора бити у потпуности промењена. –
Када се ова инвестиција реализује,
читавих 98,5 одсто сумпора биће
прерађивано у сумпорну кисе-

тимиста. Биће то новац који ће се
трошити за бољи живот свих вас,
за лепши град и регион у коме
живите, за много боље услове рада
– поручио је радницима Басена и Боранима министар Дулић.

лину и неће завршавати у ваздуху. Подсећања ради, до пре само
неку годину искоришћење сумпор-диоксида било је 32, а 70% су
Борани удисали. Тада је уложено у
реконструкцију мокрих електрофилтера, сувих електростатичких
филтера и гасовода, па се данас
искоришћење креће око 60 процената. По изградњи нове топионице
загађење Бора и околине биће драстично мање, а у ваздух ће одлазити највише два посто топионичког гаса – рекао је Дулић.
Истичући да је Пројекат
реконстукције топионице
и доградње фабрике сумпорне киселине прва велика
инвестиција у рударство
Србије у које ће, у наредном
периоду држава уложити три
милијарде евра, министар је
подвукао: - Прошла година
била је, након две деценије,
прва профитабилна година
за РТБ Бор. Очекујемо да
се ове године профит удвостручи и да, захваљујући
новим налазиштима руде
бакра и инвестицијама
у нову металургију, у годинама које долазе Басен
зарађује
милијарду
долара годишње. Тако
је рекао генерални директор Спасковски, а са
овом ценом бакра на светском тржишту то је, по
изградњи нове топионице,
сасвим могуће и ја сам оп-

Басеном учествују у стварању нове
историје бакарног комплекса Србије
и присуствују тренутку у којем
компанија почиње нову епоху свог
развоја, генерални директор РТБ-а
Благоје Спасковски је рекао: - РТБ
данас почиње да гради металургију
бакра по техничким и технолошким решењима и еколошким стандардима за 21. век! Радови на модерном топионичком постројењу
донеће новим генерацијама небо
без дима, небо какво је било пре
108 година када је овде почело

Захвалност држави и
Влади
Захваљујући високим званичницима из земље и иностранства што са
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рударење. Овде, у Бору, извиру
српски бакар и злато! Србија то зна
и препознала је стратешку важност борске компаније за развој
целокупне привреде. Јер, управо
захваљујући разумевању државе и
подршци Владе Републике Србије,
ми данас постављамо темељ нове
топионице и фабрике сумпорне
киселине, који је уједно и темељ
новог, просперитетног Рударско-топионичарског басена Бор.
Велико хвала, у то име, председнику државе господину Борису
Тадићу и републичкој влади.
Посебно истичући допринос ресорних министарстава – економије
и регионалног развоја и рударства, животне средине и просторног планирања – без чије подршке,
несебичног ангажовања и помоћи
у обезбеђивању свих потребних дозвола за реализацију овако значајног
подухвата, нове топионице не би
ни било, Спасковски је додао: - Не
бисмо никада сопственим снагама
могли да “изгурамо” овај, многи

кажу, најсложенији еколошки
пројекат у Србији без те подршке.
Влада, односно држава Србија реаговала је у, по комбинат бакра,
преломним годинама – 2009., када
је одлучила да подржи програм
развоја и стабилизације РТБ-а и
2010., када је дала гаранцију за
кредит од 135 милиона евра за нову
топионицу и фабрику сумпорне
киселине. У име свих радника
Басена, грађана Бора, Мајданпека
и мештана околних села желим,
зато, и сада да кажем велико хвала
за све што је Влада Србије учинила за компанију, град и регион.
Оправдаћемо указано поверење на
најбољи могући начин тако што
ћемо и у наредних 100 година производити бакар, али овога пута под
чистим небом, као и онда када је
1903. године овде почело рударење.

и помоћи Бору, подсетио је да је
стара топионица изграђена пре 50
година и да, упркос тој чињеници,
није било нимало лако доћи до сагласности да се “Бору” помогне. –
Срећан сам што данас, на Видовдан, поново стојим пред вама и
што данас почиње да се гради нова
топионица. Неоправдане дилеме у
последњих 10 година шта радити са
“Бором” су отклоњене и ја желим
да се захвалим рударима, синдикатима, Благоју Спасковском и
мојим сарадницима на подршци у
доношењу исправне одлуке јер смо,
сви заједно, пре две године донели
неопозиву одлуку да држава уложи
озбиљан новац у “Бор”, боље
услове за рад и чист ваздух. Није се
могло са старом опремом и старом
флотацијом и зато смо за рударство
и за металургију одлучили да дамо
око 300 милиона евра. Срећа прати
храбре, па смо, ево, уз добру цену
бакра која нас прати, дошли до тренутка када је „SNC Lavalin” урадио
велики део посла на детаљном
инжењерингу за нову топионицу, а
“Енергопројект” добио задатак да,
као најквалитетнија грађевинскопројектантска фирма у Србији,
изведе грађевинске радове.
Благослов патријарха

Искрену честитику поводом
почетка изградње нове топионице
и фабрике сумпорне киселине,
менаџменту РТБ-а Бор упутио је
патријарх српски Иринеј у којој
се, између осталог, каже: ”Са
благодарношћу
потврђујемо
Срећа прати храбре
пријем Вашег љубазног писма, а
у немогућности да се лично одаМлађан
Динкић,
покретач зовемо позиву и присуствујемо
инвестиције у нову технологију Вашој
свечаности,
због

богослужења у манастиру Грачаница, с благословом Вам
упућујемо своје честитке, очинске поздраве и патријаршки благослов, Вама лично господине
директоре, Вашим сарадницима,
као и свима присутнима на свечаности.”
Честитку су, такође, упутили и:
председник Србије господин Борис
Тадић, председник Владе Србије,
господин Мирко Цветковић, заменик премијера Ивица Дачић,
проф. Петар Шкундрић, начелник Војно-медицинске академије
у Београду, пук. проф. др Марјан
Новаковић, генерални директор
јавног предузећа “ПТТ саобраћаја
Србије” Горан Ћирић, генерални
директор италијанског Пометона
Алесандро Пасети и многи други
пословни партнери и пријатељи
Басена који су препознали важност
овог дана за РТБ и Бор.
У оквиру свечаности поводом почетка изградње нове топионице у Бору, у старом центру града
су истог дана генерални директор
Басена и министар економије и регионалног развоја, пред многобројним
суграђанима открили споменик
Ђорђу Вајферту, утемељивачу Борског рудника. Председник Општине
Небојша Виденовић и министар
Ћирић су, пре тога, симболичним
пресецањем врпце пустили у рад
нови кружни ток који краси монументални споменик.
Г. Тончев Василић
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Бор добио још један кружни ток и споменик

SA „VAJFERTOM” I U NOVI VEK
добио повластицу да на површини од
2.400 хектара, у општинама борској,
кривељској и оштрељској, може 50
година откопавати и прерађивати бакарне руде. По његовој жељи повластица је у рударским књигама заведена под именом „Свети Ђорђе, Бор“.
Чим је откривено богато рудиште
бакра под Дулкановом чуком, Вајферт
је одмах почео да тражи финансијера,
јер експлотацију и отварање таквог лежишта није могао „покрити“ ни он
сам ни домаћа финансијска друштва.
После више неуспешних преговора са
Аустријанцима, обратио се Французима
и са њима основао Француско друштво
Борских рудника. Коначно су рударска истраживања, којима се бавио неколико деценија, Вајферту донела и
финансијску сатисфакцију.
На дан када је РТБ започео свој технолошки искорак почињући изградњу модерне топионице, у
-Ђорђе Вајферт је био једна од
старом центру града министар економије Небојша Ћирић, генерални директор РТБ-а Благоје Спа- најзначајнијих личности у Србији с
сковски и председник Скупштине Басена Саша Перишић, открили споменик оснивачу Борског руд- краја 19. и почетка 20. века. Немац
ника. - Присуствовали амбасадори Финске и Канаде, бројни гости из политичког и привредног жи- по пореклу, а Србин по опредељењу,
човек изузетне животне енергије и
вота државе, општине и околних места
наглашеног предузетничког духа –
нагласио је Перишић док су очи приБОР. – Видовдан 2011. године у у име запослених РТБ-а може да ода руци шест година раније.
Бору ће се памтити по два догађаја. признање човеку због кога је, како
-Већ у првим месецима 1903. године сутних нестрпљиво ишчекивале појаву
Један је почетак изградње нове топи- рече, данас и сам рударски инжењер – подсетио је Перишић - било је очи- „бронзаног господина“ у рударској
онице са модерном финском флеш- у Бору, Саша Перишић је подсетио гледно да је у Бору откривено богато одори чијом заслугом Бор може и
смелтинг технологијом, а други, који како је захваљујући Ђорђу Вајферту,
му је претходио, јесте откривање спо- индустријалцу, банкару, предузетнику,
меника Ђорђу Вајферту, човеку чијим визионару и филантропу - у Бору давне
је новцем и упорношћу пре 108 година 1903. године почела производње бакра.
никао Борски рудник и уз њега израстао Иако је почео са производњом пива, па је
овај град. Бронзана статуа знаменитог брзо усавршио и проширио, оно по чему
српског индустријалца, банкара и истра- је Вајферт остао упамћен јесу рударживача, висока преко два метра и тешка ски подухвати за које је требало много
750 килограма, коју је за мање од пола више храбрости, истрајности и вере.
године, уз помоћ борских ливаца, урадио Интересовање за рудна блага тадашње
академски вајар Сава Босијоковић, от- Кнежевине Србије родило се код њега
кривена је 28. јуна у средишту новог сасвим случајно, као потреба да обекружног тока у старом центру града. Та збеди енергију за своје пиваре. Најпре
част припала је министру економије и је откупио право на експлоатацију угља

Бранислав Зец, Млађан Динкић, Небојша Виденовић,
Благоје Спасковски, Небојша Ћирић и Саша Перишић

рудиште бакарних руда, знатних
димензија. Не губећи време, Вајферт
је одмах затражио повластицу за
експлоатацију и Рударско одељење у
Београду образовало је комисију која
је маја 1903. године била у Бору и утврдила да сигурне резерве, и то богате
руде, износе више од 250 хиљада
тона. На основу извештаја комисије,
Ђорђе Вајферт је 30. септембра 1903.

Небојша Ћирић и
Небојша Виденовић
пуштају у саобраћај
нови кружни ток

регионалног развоја Небојши Ћирићу,
генералном директору Рударско-топионичарског Басена Благоју Спасковском и председнику Скупштине РТБ-а
Саши Перишићу.
Претходно је министар Ћирић, и
сам родом Боранин, са председником општине Небојшом Виденовићем,
пустио у саобраћај поменути кружни
ток на задовољство бројних житеља
града бакра. Свечаности је присуствовао и Млађан Динкић, човек коме је
„Бор“ веома захвалан за подршку државе,
амбасадори Канаде и Финске, бројни
гости из политичког и привредног врха
државе, општине и околних места.
Истичући да му је велика част што

у Костолцу, а недуго затим, у жељи да
прошири производњу, довео је Чеха
Фрању Шистека, рударског инжењера,
који ће га верно пратити на свим
следећим истраживањима рудног богатства Србије.
Неколико обимних, а неуспешних
подухвата финансијски су исцрпли
Вајферта, али је он заједно са Хофманом и Шистеком, ипак, наставио да
истражује. Веровао је да је рударство
уносна привредна грана која награђује
само стрпљивог и паметног улагача, јер
се плодови рада не могу видети одмах.
Упорност му се исплатила тек почетком
1903. године, након истраживања у Бору,
које је започело по Хофмановој препо-

данас да размишља о нових сто година
рударења, али на много модернији и
еколошки прихватљивији начин. А, са
места у старом центру, где је постављен,
„Вајферт“ ће моћи да „прати“ у какву ће
компанију израсти РТБ Бор и његови
рудници за две године, када буде
изграђена нова топионица бакра и фабрика сумпорне киселине.
Љ. Алексић

Актуелно
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Министар економије и регионалног развоја о реорганизацији Басена:

SPAJAWE UZ OSNIVAWE

РББ, РБМ, ТИР и Матично предузеће престаће да постоје без ликвидације а, као њихов следбеник, биће основана нова компанија
са ефикаснијом администрацијом и једним системом набавке, изјавио Небојша Ћирић
РТБ. - Министар економије
и
регионалног
развоја
Небојша Ћирић изјавио је да
је, након усвајања Закључка о
прихватању Акционог плана
реорганизације Рударско-топионичарског басена Бор на седници Владе Србије, 23. јуна,
почела реорганизација борског
комбината бакра.
-Реорганизација ће бити
спроведена
кроз
рестру
ктурирање или једнодневни
стечај – рекао је Ћирић и
објаснио: – Ако крајња одлука
Владе Србије и буде реор
ганизација кроз стечај, то ће
бити процедурална ствар која
ће се десити у једном дану
јер ће предузеће ући и, одмах
потом, изаћи из стечаја.
Додао је да ће у том процесу
комбинат бакра проћи кроз ста-

Министар
Небојша Ћирић

тусну промену која подразумева спајање садашња четири
предузећа уз оснивање једног
новог привредног друштва. На
тај начин ће предузећа РББ, РБМ,

ТИР и Матично престати да
постоје без ликвидације, а, као
њихов следбеник, биће основана
нова компанија са ефикаснијом
администрацијом и једним системом набавке.
-У оквиру започетих активности у Министарству ће наредних дана, са пословодством
и репрезентативним синдикатима Басена, бити потписан споразум као гаранција
да у поступку реорганизације
компаније
неће
бити
отпуштања радника – додао је.
Акциони план реорганизације
РТБ-а Бор, између осталог,
предвиђа
конверзију
потраживања државних поверилаца у основни капитал новог
предузећа. – Влада Србије формирала је радну групу која
преговара са државним пове-

риоцима о отпису дела дугова
и конвертовању у капитал,
док се са комерцијалним повериоцима преговара о дисконту
од 60 до 70 одсто, са периодом
мировања до завршетка нове
топионице. Уверен сам да ће,
када за две године буде завршена нова топионица, РТБ
Бор моћи сам да враћа своје
дугове – рекао је министар
економије.
Захваљујући
Акционом
плану реорганизације, подвукао
је Ћирић, борска компанија ће
се технолошким и организационим променама поставити на
још здравије основе за успешно
пословање.
Г. Тончев Василић

Полугодишња производња у Рударско-топионичарском басену

REKORDI NA RASKRIVCI I
RUDI

РТБ. – У једином српском руднику
бакра и злата за шест месеци произведено је 14.000 тона катодног бакра, што
је 34 одсто више него прошле године.
У истом периоду дато је 10 одсто више
злата и 20 процената више сребра!
Погони Топионице и рафинације
прерадили су од почетка године 85.136
тона сувог концентрата и произвели, претежно из домаћих сировина,
16.000 тона анода, односно 14.000 тона
катода. Борски металурзи су, такође,
у полугодишњи биланс уписали и
производњу 6,3 тона дипформинг жице,
515 килограма бакар-сулфата (плавог

камена) и 36,3 хиљада тона сумпорне
киселине.
Мајданпечки и борски рудари су, с
друге стране, од почетка године ископали 5,7 милиона тона руде и из ње извукли укупно 13.820 тона бакра у концентрату. За шест месеци са мајданпечког и
борских лежишта уклоњено је 12,3 милиона тона раскривке, што је у поређењу
са прошлогодишњих 5,5 милиона тона
боље за 120 одсто. Ваља истаћи да
овакав резултат „на раскривци“ у РТБ-у
није забележен у последњих 12 година,
прецизније од 1998. Најмање је раскривено у првој половини 2005. године,

када су укупно (са мајданпечког и борских лежишта) склоњене тек 933 хиљаде
тона јаловине. Толико је, поређења ради,
само из мајданпечког „Северног ревира“
скинуто само у једном месецу – јуну!
Паралелно са тим и остварени шестомесечни откоп руде бакра највећи је у
последњих десет година.
Овогодишње ископине „теже“ су
осам милиона тона од лањских и
износе укупно 18 милиона тона, а количине бакра у концентрату добијеног из
борске, кривељске и мајданпечке руде
боље су од прошлогодишњих за две
хиљаде тона.

У борским рудницима од почетка
године откопан је 4,1 милион тона руде,
који је дао 10.800 тона бакра у концентрату. Са рудокопа у Великом Кривељу,
за исто време, уклоњено је чак пет и
по милиона тона раскривке више него
прошле године.
Шестомесечним радом у овој години
у мајданпечком руднику остварено је, у
односу на прошлу, 40 одсто више ископина. Полугодишња прерада руде „јача“
је 30 одсто, па је из тамошње флотације
изашло укупно 3.020 тона бакра у концентрату.
Г. Тончев Василић

Енергетика
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Басен, општина Бор и аустријски GREG потписали Меморандум о разумевању

ENERGIJA IZ OBNOVQIVIH IZVORA

РТБ. – Благоје Спасковски, генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор, Небојша Виденовић,
председник општине Бор, и Михаел
Диханд, већински власник Gussing
Renewable Energy GmgH (GREG) – Европског центра за обновљиву енергију
из Гисинга (Аустрија), потписали су
17. јуна Меморандум о разумевању.
Парафирању
овог
документа
у
генералној дирекцији Басена присутвовали су и Вањо Димитријевић, директор GREG-а за југоисточну Европу, као
и представници комбината бакра, локалне самоуправе и Института за рударство и металургију. Господа из ове
аустријске корпорације истог дана разговарала су и са руководством РБМ-а и
општине Мајданпек.
Будући да је GREG развио
технологију добијања топлотне, електричне енергије, гаса и дизел-горива од
свега што је органског порекла (отпадно
дрво и угаљ, угљена прашина, детелина,
кукуруз, силажа, комунални отпад),
циљ посете господина Диханда је био
да упозна област у којој би инсталирао
њихово прво постројење.
-Зашто баш овде – зато што су
присутни, пре свега, материјални
инпути (шуме, нарочито у околини
Мајданпека, рурално земљиште у
долини Тимока, површине изнад
Болнице које припадају РТБ-у,
кривељско, борско, церовско и

Н. Виденовић, М. Диханд, Б. Спасковски и В. Димитријевић

мајданпечко јаловиште које се,
захваљујући средствима СБ, врло
брзо могу претворити у плодне површине са брзорастућим дрвећем као
извором енергије). Такође поседујемо
још једно велико богатство, а то су
људски ресурси - инжењери који ће
градити овакве фабрике у другим местима и државама. И мештани околних села себи могу обезбедити сигурну
егизстенцију тиме што ће сећи шуму,
превозити, утоварати и истоварати и
радити на ″чипсирању″ дрвета. Бор
је на изузетно доброј локацији (пруга,
путеви, близина Дунава), такође и
Мајданпек. Још једна повољност је
и што се на пет километара од Бора
налази аеродром којим ће се сутра

моћи транспортовати скупоценији
производи, јер не мислимо да станемо само на овом. ″Зачели″ смо и
нове приче о којима ће бити речи за
неколико месеци. Председник Србије
Борис Тадић рекао је на почетку
мандата да штедимо енергију, јер је
немамо довољно, а пре неколико дана
и да се окренемо њеном добијању из
обновљивих извора. Ми смо кренули
путем који је први човек ове државе
одредио – нагласио је Спасковски.
Захваљујући се у име компаније из
Гисинга на могућности да буде овде
присутна и изражавајући задовољство
што ће са РТБ-ом имати joint venture
(заједничко улагање), господин Диханд
је казао:

- Иницијатива ће помоћи да се
ова област развије, а нама да даље
развијамо технологију. Ми у Аустрији
не можемо да је дистрибуирамо зато
што имамо мањак људи, али ћемо
овде моћи да их пронађемо и обучимо,
јер намеравамо да је проширимо кроз
целу југоисточну Европу, чак и изван
граница Европе. Бићемо више у близини Бора, пошто ће за нас он бити
центар дистрибуције ове технологије
на југоисток и даље. Мада за рад
и управљање нашим постројењем
није потребан велики број радника,
неопходан је да бисмо задовољили
цео ланац производње и допремили
извор енергије до постројења. Стога
ће нам бити потребна сарадња са
овдашњом популацијом. Биће нам
циљ и задовољство да свакој кући понудимо сопствену енергану, а све оне,
заједно са постојећом која ће бити реконструисана, обезбедиће овој области преко потребну енергетску сигурност. Од процењених 300 милиона
евра годишње, које се овде потроше на
увоз енергије, бар 60 одсто треба да
замените сопственим изворима. Препуштам вашој машти да претпоставите колико ће тих 150 милиона евра
моћи да помогну вашем развоју.
Ј. Станојевић

Америчко-израелска компанија понудила Басену снабдевање природним гасом

JEFTINA I ^ISTA GORIVA
Замена течног горива природним гасом доноси компанији
годишњу уштеду 15 до 20 одсто, тврди „Energtek“ који је
вољан да све басенске погоне
снабдева најјефтинијим, али и
најчистијим горивом. – Чули
смо да ће у Бору бити инсталирано постројење за добијање
енергије из обновљивих извора
и радо бисмо били коинвеститори у том пројекту, рекао Лев
Заиденберг. – Б. Спасковски:
Места за сарадњу има, пре свега, пошто је реч о еколошким
пројектима, а такве програме подржавају и држава, али и
тзв. зелени фондови
РТБ.
Америчко-израелска
компанија „Energtek“ заинтересована
је да све басенске погоне који користе
било који облик течног горива (мазут,
дизел, лож-уље) снабдева природним
гасом - најчистијим и најјефтинијим горивом, али и да заједно са аустријским
GREG-ом, РТБ-ом и Општином уложи
у отварање првог постројења у Бору
за добијање енергије из обновљивих
извора.
Ова фирма, како је истакао њен директор Лев Заиденберг на састанку са
првим човеком РТБ-а Благојем Спасковским и његовим сарадницима, 11.
јула, већ послује у суседној Босни и
Херцеговини где гради постројење за
испоруку природног гаса мостарском
Алуминијумском комбинату, а у борски
комбинат бакра су, како се чуло, дошли
по препоруци амбасадора Израела у
Србији Артура Кола, чија је жеља била
да Израел успостави привредну сарадњу

са РТБ-ом.
– Веома смо заинтересовани и
за сарадњу, односно заједничко
улагање у инсталирање постројења
за добијање енергије, гаса и дизелгорива из обновљивих извора са
аустријском фирмом GREG која је,
како смо чули, са РТБ-ом и општином Бор потписала Меморандум о
разумевању. Радо бисмо били коинвеститори у том пројекту – рекао је Заиденберг.
Представљајући делатност компа
није, директор „Energtekа“ је додао:
- Развили смо високу технологију
за транспорт и складиштење природног гаса, тако да можемо да вам
гарантујемо да ћете, на пример, уколико течна горива која користите
у погонима Ливнице и Фабрике бакарне жице, па чак и за камионски
превоз, замените природним гасом,

годишње на том нормативу уштедети
15 до 20 одсто – додао је Заиденберг.
Објашњавајући да је реч о пројекту
који се састоји из три дела (компресорске станице повезане са цевоводом, транспортног система и самог
погона где би опрема била замењена
и прилагођена раду на гас, али уз
задржавање и пређашње функције),
челни човек „Energtekа“ подвукао је да
је, приликом дефинисања потенцијалне
сарадње са РТБ-ом, али и локалном самоуправом, разматрана могућност испоруке гаса из Параћина, али и из бугарске Монтане.
Изражавајући најпре задовољство
што се, после низа тешких година, о
Басену светом шире добре вести и са
њим тражи пословна сарадња, Спасковски је, између осталог, казао: - Заинтересовани смо за сарадњу, пре свега,
пошто је реч о еколошком пројекту, а

такве програме подржавају и држава,
али и тзв. зелени фондови. Посебно
ме радује и ваше интересовање за
заједничко улагање у инсталирање
првог постројења у Бору за добијање
енергије од свега што је органског порекла. Места за партнерство и у тој
области има.
На састанку је, такође, било речи
и о потенцијалном „превођењу“ градске Топлане на природни гас (пошто
поред котлова на угаљ постоји и котао
на мазут), а представници „Energtekа“
рекли су да ће и о томе, као и о осталим темама које су биле предмет разговора, на основу добијених инпута сачинити детаљну студију изводљивости и за
пар недеља је, приликом следећег сусрета, представити менаџменту Басена.
Г. Тончев Василић

Актуелнo
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Америчко-британске фирме спремне да улажу у борску хидрометалургију бакра

DO STO MILIONA EVRA ZA LU@EWE
Фирме “Кларендон” и “Харско” заинтересоване да технологију борске “Аероакве” примене за добијање бакра из басенске јаловине и
да, у изградњу погона у Бору, за почетак уложе 20 милиона евра, а
касније и до 100 милиона. - Б. Спасковски: Крајње је време да се из
раскривке, која је сада отпад, добије нешто корисно. У “Мајданпеку”
и “Церову” има преко 350 милиона тона материјала и у њему око
200 хиљада тона бакра. Заинтересовани смо за сарадњу и због тога
што је лужење користан начин да се употреби сумпорна киселина

РТБ. - Две британско-америчке
фирме које се баве финансирањем
пројеката у области енергетике и рударства заинтересоване су да са комбинатом бакра и фирмом “Аероаква инжењеринг” из Бора успоставе
сарадњу у области добијања бакра из
јаловине путем лужења, односно поступком хидрометалургије. Представници компанија “Кларендон” и “Харско”
су, на састанку са генералним директором Басена Благојем Спасковским и
његовим сарадницима, 30. јуна, истакли
намеру да у Бор инвестирају и примене
сопствени know-how, а технологију
борске фирме “Аероаква”, за издвајање
бакра из јаловине управо због, како се
чуло, великих ресурса којима РТБ Бор
располаже.
-Хтели бисмо да у Бору најпре обавимо “due dilligence”, односно све припремне радње на основу којих ћемо
добити параметре да ли је посао исплатив и вредан закључивања уговора. Ресурси РТБ-а су велики, а
технологија у власништву “Аероакве” је вероватно најбоља у свету,
па је логично да је најпре тестирамо
у Бору (јер она фактички потиче

одавде), а потом је посредством америчке компаније “Харско” и њихових
партнера са Универизтета у Бирмингему, применимо глобално, у целом
свету – рекао је Милош Булајић, директор “Кларендон групе” у Србији
и подвукао: - Зависно од резултата,
додатних тестирања и геолошке
проспекције, за добијање бакра из
јаловине путем лужења, односно поступком хидрометалургије, спремни
смо да, у каснијој фази, издвојимо чак
до 100 милиона евра.
Истичући заинтересованост за
сарадњу и задовољство због идеје
коју одавно и сам пропагира, Спасковски је рекао: - Крајње је време да се
из раскривке, која је сада отпад,
добије нешто корисно. Басен се још
1951. године бавио лужењем, а поступком цементације некада се
добијало око три хиљаде тона бакра
годишње. Неколико страних фирми
је у последњих годину дана већ показало интересовање за експлоатацију
бакра из раскривке нудећи Басену
различите моделе партнерства. Јер, у
Мајданпеку имамо преко 300 милиона тона јаловине, а на локалитету

“Церова” (ван просторног плана села
Кривељ) више од 50 милиона тона
са доста оксидног материјала који је
јефтинији за лужење. Према грубим
проценама, у материјалу са “Церова”
и мајданпечке депоније укупно има
око 200 хиљада тона бакра – казао
је Спасковски наглашавајући да је и
борска Јама потенцијална локација.
У свету се данас, додао је, хидрометалуршки добија око четири милиона тона бакра годишње, а то је поступак који је од конвенционалог јефтинији
до 35 одсто. - Заинтересовани смо за
партнерство из два разлога. Први је
везан за бакар, а други што је лужење,
у ствари, користан начин употребе
сумпорне киселине, пошто ћемо по
изградњи нове топионице имати до
четири пута већу производњу монохидрата – рекао је генерални директор
Басена.
Истичући задовољство што му се
пружила прилика да сарађује са комбинатом бакра чији су, како је рекао,
потенцијали велики и значајни за Европску унију, саветник компаније „Харско“
за рударство при Универзитету у Бирмингему Ентони Хартвел, захвалио се
менаџменту за указано поверење и изразио наду да ће британско-америчке
фирме, у будућој сарадњи са Басеном,
допринети одрживом развоју компаније
и локалне заједнице.
Директор „Аероаква инжењеринга“,
фирме која је носилац технологије
издвајања бакра из јаловине, Милош

Ентони Хартвел

Каровић рекао је да је концепт сарадње
са компанијама „Харско“ и „Кларендон“
заснован искључиво на партнерству
са РТБ-ом Бор. – Идеја је заснована
на обједињавању свих јаловишта
– течних и флотационих, рудничких и отпадних вода које производи
индустрија борског Басена – закључио
је Каровић.
Између дводневних разговора који
су вођени у дирекцији Басена последњег
јунског и првог дана јула, представници
компанија “Кларендон” и “Харско” посетили су потенцијалне локације за
лужење у Мајданпеку и “Церову”.
Г. Тончев Василић

Бивши басенски радници обишли темеље нове топионице

VE^NA QUBAV PREMA KOMPANIJI

Бобан
Тодоровић

ТИР. – Ни велика припека и спарина
која је тог 14. јулског дана притисла
Бор није омела четрдесетак чланова
Месног одбора пензионера МЗ ″Младост″, иначе, некадашњих топионичара,
електролизера, сумпораша, рудара, да
задовоље своју знатижељу и на лицу
места се увере како напредује Пројекат
реконструкције топионице и изградње

фабрике сумпорне киселине. Многи од
њих иако опхрвани болестима, нису дозволили да их температура која је прелазила тридесети подељак Целзијусове
скале спречи да се још једном нађу на
својим некадашњим радним местима
и радо се присете тренутака када су
овде зарађивали ″хлеб са девет кора″.
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а,
њихов домаћин тог дана, најпре је изразио велико задовољство овом посетом бивших басенских радника и истакао да је ово тек прва група, а најављене
су још најмање две-три.
-Хвала што сте показали велико
интересовање за компанију у којој
сте некада радили и дошли да видите
докле је стигао пројекат који је сада,
свакако, највећи еколошки пројекат
у Европи. Његов циљ је да емисија
сумпор-диоксида над градом бакра од
првог новембра 2013. године буде 120
микрограма по нормалном кубном
метру, што је бројка по највећим европским законима и регулативама.
Од тог датума топионица у Бору ће
радити по свим европским и светским нормативима. Ко једном дође у

На градилишту нове топионице

РТБ и заради хлеб овде, стекне вечну
љубав према компанији. И, не долазе
само они. Наши пословни партнери
редовно и са великим задовољством
посећују наше погоне и захтевају
нове и више степене сарадње – поручио је Тодоровић.

А онда је, поред моћних
грађевинских машина које су припремале терен, фотоапарат овековечио
моменат за памћење - групни снимак
поред камена темељца нове топионице.
Ј. С.

Понедељак, 18. јул 2011. Број 2215, страна 8

Јубилеј

У Мајданпеку обележена 50. годишњица почетка рада Рудника бакра

SPREMNI ZA NOVE DECENIJE

Резултати полувековног рада добри, још боље то што рудник има перспективу. – РТБ Бор, па и РБМ као његов саставни део, највеће инвестиционо поље у Србији. - Синдикатима захвалност што су спречили лошу приватизацију, држави за спремност да подржи инвестиције у рударство
Некадашњи
директори РБМ-а:
Љ. Вагнер, М. Грујић,
Ј. Керчуљ,
С. Радивојевић и
И. Костов

На свечаној
седници Одбора и
Скупштине РБМ-а
разговарано је о
резултатима и
плановима

МАЈДАНПЕК. - Мајданпечки руда
ри обележили су 25. јуна јубилеј каквим
се може похвалити мало рудника у
свету - пола века рада обновљеног Рудника бакра Мајданпек! Обележен је уз
поруку да су на новом почетку и наду

од 5.700 тона бакра, а прошлу завршио са око 5.300 тона бакра и 961 запосленим. Тако смо, практично, на
новом почетку. Мустецић је притом
подсетио да су у међувремену биле
година рада, развоја, узлета и макси-

обновимо опрему на дробљењу, да је
ревитализујемо на млевењу и потпуно заменимо на флотирању, како
бисмо сиромашну руду што више искористили. Јер, 1961. године садржај
бакра био је 0,85 одсто, сада радимо

Северни ревир

да ће свом руднику, граду, општини,
Србији и генерацијама које долазе, дати
још толико успешних година. То је суштина скупова и манифестација које су
овим поводом организоване у граду под
Старицом.
- За пола века рада са копова Рудника ископано је безмало 370 милиона тона руде бакра и 575 хиљада
тона руде цинка и олова. Скинуто је
918 милиона тона јаловине, тако да су
укупне ископине 1,288 милијарде тона.
Произведено је 7,857 милиона тона
(сувог) концентрата са 1,696 милиона
тона бакра. РБМ је до краја прошле
године дао и 84.325 кг злата у концентрату, 438.119 кг сребра и 25.383 тоне
концентрата цинка и олова, односно
9.145 тона цинка и 2.199 тона олова истакао је резултате полувековног рада
РБМ-а директор Светомир Мустецић.
Учинио је то на свечаној седници Скупштине и Управног одбора овог предузећа
којој су присуствовали и некадашњи директори, а затим је пред гостима и званицама указао на занимљиву симболику:

мума који је у производњи руде достигнут 1977. године, на ископинама 1990., а
онда су дошла тешка времена, санкције,
немогући услови за рад, пад производње,
па и критична 2001. Тада се постављало
питање даљег рада рудника, уследиле су
неуспеле приватизације, социјални програми, смањење броја запослених, одлазак великог броја људи из самог града.
- Прекретницу је означила 2008.
и довођење новог менаџмента,
прихватање чињенице да има ресурса
које треба користити и покретање
производње. Данас
производимо око 550600 тона бакра у концентрату, 40–так килограма злата и око
250 кг сребра. То није
довољно, али смо зауставили пад, Рудник
је опет у експанзији,
развија се, има перспективу - рекао је
Светомир Мустецић
и оптимизам образложио: - Купили смо
нову опрему за коп
Нови почетак
и створили услове за
- Рудник је прву годину рада запо- обимније раскривање
чео са 921 радником и производњом руде, остаје нам да

са 0,22-0,23%, а уз то смо оптерећени
са трипут више јаловине. Али,
изгураћемо ми то...

Највеће инвестиционо поље
Поздрављајући пре свих слављенике
- запослене у Руднику бакра Мајданпек,
а затим њихове госте и званице, Благоје
Спасковски, генерални директор РТБ
Бор, пренео је поруке премијера Србије
Мирка Цветковића и његових сарадника, а потом пажњу свих усмерио на

будућност:
- Сада почињемо од почетка. Са
новом механизацијом, са новим
флотацијама и новом топионицом ми
ћемо 2014. имати нови рудник, нови
коп, нову јаму, нов коп овде, нову
флотацију у Великом Кривељу, нову
флотацију у Мајданпеку и нову топионицу. После тога нам остаје „ситница“, да „одрадимо“ електролизу,
дотерамо систем за пречишћавање
вода у једном и другом граду и онда
се можемо похвалити да смо стварно
успели – истакао је први човек РТБ-а
Бор и конкретизовао: – То је 400 до 450
милиона долара улагања, па пред
свима вама желим да се захвалим
Влади која је схватила нашу визију,
а онда заједно са нама урадила овако
велики и тежак посао.
Притом није крио понос и
задовољство због чињеница: - Данас је
РТБ Бор највеће инвестиционо поље
у Србији. И наредне две године ће
бити највеће. Тај исти РТБ Бор који је
некада нуђен за 240 милиона долара?!

Манифестације
поводом јубилеја
Јубилеј мајданпечких рудара
обележен је и низом пратећих
дешавања. У галерији градског
Музеја Удружење за Мајданпек
приредило је изложбу фотографија
– „50 година Рудника бакра
Мајданпек“. Локална телевизија
припремила је филм „Од минирања
до катоде“, последњих месеци
емитовала и приказивала емисије
о РБМ-у из своје архиве, а на свој
начин
допринос
обележавању
јубилеја дали су и спортисти. Нико,
притом, није пропустио да истакне
судбинску везаност града и рудника
и чињеницу да је увек када је било
добро у руднику било добро и у
граду. Зато у Мајданпеку нема оног
ко се није обрадовао сазнању да
Рудник бакра има перспективу и у
наредних 30 до 50 година.

Хвала вам што га нисте дали! Прошле
године остварио је приход од 320 милиона долара, у овој ће бити сигурно 380
до 400, а 2014., када производња буде
била 80 хиљада тона бакра (уверавам
вас да ћемо из сопствених сировина
имати 70 хиљада тона), очекујемо (по
садашњим ценама) приход од 900 милиона до готово милијарде долара.
Силвија Вукашиновић
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У РБМ-у настављен производни раст током шестомесечја

DOBAR U^INAK U GODINI JUBILEJA

Укупне ископине за 40 одсто веће од остварених у истом периоду прошле године. - Полугодишња производња 3.021 тона бакра у концентрату
Андре Марковића, заменика директора
РБМ-а, уз наглашавање да је то најбољи
резултат у последњој деценији. - Прерадили смо милион и 545 хиљада
тона руде, 28 одсто више него за шест
месеци 2010., али је сиромашнији
садржај утицао да резултат буде 3.021
тона бакра у концентрату. То је, поред
повољног квалитета концентрата
и доброг искоришћења, и за петину
више од прошлогодишње шестомесечне производње – казао је Марковић.
Везано за јунску производњу он је истакао: - Дајући 225 хиљада тона руде

и 939 хиљада тона јаловине на површинском копу нисмо испунили
план. Спречили су нас непредвиђене
хаварије са траком 37 и 35 Б на руди
и застој на багеру „комацу 1“ за рад
на јаловини. Флотација је у јуну прерадила сву руду, али је, и поред доброг
квалитета и искоришћења, због нижег
садржаја, дато 460 тона бакра, иако
смо желели да месец јубилеја обележимо и већом производњом.
У Флотацији је током јуна било
тешкоћа са допремом руде.
Најпре, имали смо застој на траци

Андра Марковић

МАЈДАНПЕК.- Јун, месец вредног јубилеја мајданпечког Рудника
бакра, када се очекивала прекретница у
производњи као потврда спремности да
се планирано оствари, а јубилеју подари
рекордна производња (у овој деценији),
обележен је непланинарим проблемима
и тешкоћама са опремом. Али, и поред
тога, полугодишњи учинак на укупним
ископинама за 40 одсто већи је од оствареног у истом периоду прошле године на раскривци за 41,5%, на руди 28 процената, тако да је производња од 3.021 т
бакра у концентрату за петину већа од
полугодишње у 2010-ој.
За шест месеци рада у овој години
уклонили смо 4,66 милиона тона раскривке и откопали 1,54 милиона тона
руде, тако да су укупне ископине премашиле 6,2 милиона тона – речи су

37, а њеним сужењем изгубили на капацитету, да би се крајем месеца суочили са новим проблемом због којег
се четири дана није радило - подсећа
Марковић и наставља: – У међувремену,
припремали смо алтернативну линију
са траком 44 која дуго није радила, а
била је веома оштећена. Оспособили
смо је за коришћење, покушавамо да
одржимо производњу на секцијама у
флотацији, али капацитативно имамо
недостатак у транспорту.
Дејан Вагнер, управник Флотације
РБМ-а каже да се дробљење показало као целина са највише проблема, да су поред трачних транспортера, недостајале терцијалне дробилице, да је одрађен ремонт једне, али
да се морају санирати њихови бункери. На секундарним морало је да се
побољша одржавање, како би се квалитет производа поправио за улаз у млинске секције, а производња подигла до
планиране.
Подсетимо, мајданпечки Рудник
бакра у овој години треба да оствари
производњу од 7.731 тоне бакра у концентрату, 376 килограма злата и 2.079
килограма сребра и при том откопа
3,7 милиона тона руде и 11,075 милиона тона раскривке. Година није почела
најбоље, али има времена да се добар
део изгубљеног надокнади.
С. Вукашиновић

Мајданпечки флотери спремни за нове задатке

PRATE NOVU DINAMIKU RUDAREWA
РБМ. - Несебично, савесно, желећи
да у доприносу повећању производње не
заостану за колегама из других погона,
запослени у Флотацији Рудника бакра
Мајданпек, успели су уз малу, али
кажу, значајну, помоћ колега из АТБ
ФОД-а Бор, да створе услове за планирано повећање обима прераде руде.
Подсетимо, амбициозним плановима
производње у овој години, Флотација је
добила задатак да од маја прерађује 330
хиљада тона руде, 60 хиљада више него
претходних месеци.

„У складу са таквим плановима, проширење капацитета постало је императив, добро схваћен
од свих запослених, па се на посао
прионуло без одлагања и изговора, а
када је тако резултат ретко кад изостане“- рекао нам је Дејан Вагнер,
управник Флотације мајданпечког Рудника бакра објашњавајући: „Још током
прошле године оспособљене су три
секције за основно флотирање руде
бакра, чиме је повећан укупан капацитет флотације, али и посебна

Дејан
Вагнер

Флотација: опрема спремна за већу производњу

линија за прераду златоносне руде
„Чока Марина“. Међутим, како та
производња из објективних разлога још није стартовала, део њених
могућности користиће се за прераду
руде бакра.“
Практично, у Флотацији су се побринули да буде оспособљен млин
са шипкама четврте секције, трака за
допремање руде у млин, додавач за
дозирање руде, тако да је та линија на
којој су трећа и четврта секција сада у
функцији прераде руде бакра.

„За даље повећање флотацијских
капацитета, за повећање производње
разматрају се могућности „подизања“
још једне секције у најскорије време.
Да ли ћемо се определити за другу или
10-ту, одлучиће време, односно брзина
којом би се нека од њих могла увести
у производњу“ - потврдио нам је Светомир Мустецић, директор Рудника
бакра Мајданпек, наглашавајући да у
Флотацији на томе неће стати.
С. Вукашиновић
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Још једна моћна машина на мајданпечком површинском копу

MALA BU[ILICA ZA
VELIKE U^INKE

Бушилица „Atlas Copco Roc F6“ за секундарно бушење, из реда
најсавременијих, започела рад. – Руковаоци савладали обуку,
стручњаци веома задовољни њеним могућностима

Површински коп РБМ - Синиша
Матејић: „Нова моћна машина идеална за наше услове”

МАЈДАНПЕК.- Површински коп
мајданпечког Рудника бакра добио је
још једну моћну машину. У питању је
бушилица за секундарно бушење „Atlas
Copco Roc F6“, која је после успешне
обуке руковалаца под будним надзором
сервисера, укључена у производњу.
-Ова
бушилица
шведске
производње ће нам омогућити да са
постојећим, за примарно бушење,
повећамо производњу на површинском копу, да не застајемо пред жо-

ловима, стенским масама које заостану приликом минирања или у
самом процесу производње – речи су
Братислава Благојевића, помоћника
директора РБМ-а за електромашинство. - У питању је дизел машина коју
покреће један „катапиларов“ мотор
C7, доњи строј је хидрауличан „Бергове“ производње, а све остало је
„Atlas Copco“. Хидраулична је, једна
од најсавременијих машина у овој
грани експлоатације.

Обуку за рад на новој бушилици
савладало је пет радника РБМ-а који су
већ радили на сличним машинама, али
много старије производње:
- Радио сам на сличној машини на
секундарном бушењу - каже Синиша
Матејић, КВ рудар и описује нову бушилицу: – Изузетна је, нема шта. Има
боље отпрашивање, прави мању буку,
чистије је, изузетни су услови за рад.
Верујем у њу, шведска машина, америчка технологија, за наше услове –
идеално!“
- Оператери су се добро снашли.
Први дан био сам са њима, сада само
контролишем – вели Милош Илић,
сервисер за бушилице марке „Atlas
Copco“ преносећи још неке детаље. Машина у добрим условима показује
најбоље
перформансе.
Дубина
бушења је неких 4,5 м, брзина је од 0,8
до метар у минути, а дијаметар круне
је 110, што је мањи пречник у односу
на бушилице које овде раде.

Братислав
Благојевић

Мања је у односу на машине које већ
раде, а права мера за тренутне потребе
на површинском копу РБМ-а, сагласни
су стручњаци и додају да су реакције на
ову набавку позитивне, како руковалаца
тако и надзорно-техничког особља.
С. Вукашиновић

РТБ-ова чета за спасавање добила девет најмодернијих апарата

POUZDANI „^UVARI”
QUDSKIH @IVOTA

Апарати су производ фирме „Биомарина“ која снабдева НАСУ и амерички свемирски програм, а на тржиште су
„лансирани“ 2006. године. – Осим што су веома једноставни за коришћење, највећа предност им је што натпритиском
у систему за дисање спречавају тровање спасилаца уколико се оштети удисно-издисно црево. – Омогућавају независно
деловање четири до седам сати у најразличитијим условима (рудници, хемијска индустрија, пожари)
РББ. – У Рударско-топионичарском басену Бор волели би да чета за
спасавање никада не употреби управо
пристиглих девет апарата, али морају
их имати јер је став компаније да су
људски животи изнад свега! Руководећи
се тиме ових дана купљени су уређаји
најновије генерације и осмог јула почела

Апарати су производ компаније
„Биомарина“ која снабдева НАСУ и амерички свемирски програм. На тржиште
су „лансирани“ 2006. године, а о
њиховом квалитету довољно говори то
што су коришћени, и добро се показали,
током спасавања настрадалих из рушевина „кула близнакиња“ Светског трго-

Зоран Шимурина
представља
нови апарат
припадницима
чете за спасавање

обука за њихово коришћење. И у бившој
Југославији борска чета за спасавање
била је водећа по опремљености, а овом
набавком РТБ ће имати примат, не само
у Србији, већ на Балкану.

винског центра у Њујорку након терористичких удара авиона. Чак је препорука америчке владе да сваки дом има
један овакав апарат. Он је можда скуп за
наше услове, али када се види где се и

шта са њим може, онда та цена уопште
није битна – чуло се од продавца.
-Тешко је поредити ове апарате
са нечим што је 25-30 година технолошки иза њих – рече Зоран Шимурина, представник земунске фирме
„Албо“ која је испоручила апарате. Али, њихова основна одлика и предност је што раде на принципу позитивног притиска. То значи да ако дође
до било каквог оштећења црева које
спроводи кисеоник, односно ваздух
прилагођен кориснику, неће доћи до
његовог тровања опасним гасовима
уколико се налази у таквом окружењу.
За разлику од старијих модела, овде је
то немогуће зато што натпритисак у
апарату не дозвољава продор таквог
ваздуха. Уз то, сигналне лампе и манометри упозоравају на проблем и спасилац се може благовремено повући.
-Друга предност – додао је он –
јесте у томе што овај апарат пружа
аутономију деловања спасилаца од
најмање четири сата, а испитивања и
искуство показали су да, уз одређена
подешавања, може да се користи
шест, па и седам сати. То је сасвим
довољно за услове којима је намењен.
Такође, апарат је врло компатибилан
за разне ситуације где су могући инциденти, почев од рудника и цурења
у хемијској индустрији, па све до
пожара. Једна од његових предности је и та што обучени сервисер (у
случају спасилачке чете Јаме серви-

сери-оружари) могу све самостално да
обаве на апарату.
Припадницима чете испоручиоци
апарата су показали да је измена „патрона“ са медицинским кисеоником
врло једноставна. Објаснили су им и
како делују апсорбери за угљен-диоксид,
а и све остале детаље ове веома напредне
технологије којом се врло једноставно
рукује. Апарат има и систем за хлађење
ваздуха чији су „извор“ два уметка
са дестилисаном водом која се, након
замрзавања, врло лако убацују на своја
места. Спасилац тако удише свеж ваздух
током целе акције и не мора да напушта
позицију на којој делује. Загревање ваздуха у цреву за дисање, које је доводило до сушења уста и грла спасилаца и
смањивало њихову делотворност - како
смо чули у чети - било је једна од већих
мана претходних модела. Иначе, стари
апарати марке „дрегер“ које поседује
борска Јама, иако су исправни, више
нису могли да се користе јер им је истекао рок, а Европа је у међувремену и забранила њихову употребу.
Љ. Алексић
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Почела монтажа великих камиона доскора „заточених“ у праховској луци

SASTAVQAJU JO[ ^ETIRI
TE[KA[A
Плато испред радионице на старом борском копу није скоро био
тако пун делова и нових гума. – До краја јула биће на точковима
два, а у августу још два „белаза“ носивости 220 тона, тако да ће
кривељски коп, уколико сви буду тамо радили, располагати са 15
нових камиона ове марке – 11 великих и четири мања

РББ. – Крајем маја завршена је монтажа прва два, од шест новокупљених
„белаза“ носивости 220 тона, и по
њиховом одласку на коп „Кривељ“
требало је првих дана јуна да почне
састављање следећа два. Тако би и
било да се због блокаде праховске
луке од стране бивших радника ИХП-а
две пошиљке ових тешких возила из
Белорусије нису сустигле, па су тек од
четвртог до осмог јула у Бор довезени
сви делови за четири камиона. Ивица
Ђорђевић, машински инжењер који
ће руководити њиховом монтажом,
рече нам да радионица за сервисирање

тешких возила на старом борском копу и
плато испред ње одавно нису били тако
пуни. У самој хали су смештене три
шасије, а напољу четврта, делови корпи
за сва возила, фелне, огромне гуме...
- Најпре ћемо монтирати возило
које је на отвореном да бисмо ослободили простор за завршницу. Јер,
због величине, све корпе камиона
се монтирају напољу. Око корпи је
и највише посла за вариоце, пошто
за овај тип камиона стижу у четири
дела – дно, две странице и такозвани качкет који штити кабину. Њих
морамо најпре да окренемо, и то са
две дизалице, да би их заварили, а онда их тако
састављене (када теже
35 тона) постављамо на
шасију.
Пошто је монтажа претходних камиона показала да
паралелан рад на два возила
даје добре резултате – монтирана су за двадесетак дана
– и сада ће се тако радити.
-Без обзира што је
сезона годишњих одмора,
организоваћемо се да до
краја јула завршимо два,

а у августу и преостала два камиона.
То су, као што је већ познато, моћне
машине са моторима од 2.400 коњских
снага и електричном вучом. Њоме
управљају два рачунара и она се у
нашим условима показала као добро
решење. Ови камиони се разликују
од купљених прошле године само по
предњим кочницама. Наиме, такозвана кочиона клешта на овима су пребачена на унутрашњу страну точкова
како не би долазило до оштећења по-

клопца који штити кочнице. Ми смо
то успешно санирали, али сада нећемо
имати тај проблем захваљујући овом
веома добром решењу.
Ђорђевић додаје да после склапања
седам овако великих и четири мања
„белаза“, људи у радионици знају где иде
сваки завртањ, али ће ту бити и сервисер
да све спреми за сваки склоп, а онда да
посао сигурно и брзо одмиче.
Љ. Алексић

Басен претрпео штету због штрајка радника у праховској ИХП

DAMPERI KAO TAOCI

Делови четири велика дампера вредна 6,3 милиона евра двадесетак дана задржани у Прахову због блокаде тамошње луке, фабричких улаза
и индустријског колосека. – У ИХП није могла ни композиција 36 цистерни сумпорне киселине. – Преусмеравање баржи са товаром угља
на београдску луку коштало РТБ додатна два милиона динара

РТБ. – Блокада фабричког улаза,
луке и индустријског колосека коју
су 13. јуна започели бивши радници
Индустрије хемијских производа „Прахово“ код Неготина нанела је троструку штету Рударско-топионичарском басену Бор.
У Прахову је, наиме, две и по

недеље било „заробљено“ 6,3 милиона
евра, колико коштају делови четири камиона-дампера носивости 220 тона.
„Срећа у несрећи“ била је што је Басен
уговорио њихову испоруку у Бору, па
су директну штету, зато, у овом случају
имали испоручилац опреме и фирма
која је ангажована за транспорт делова
до Бора, али и РТБ којем су за несметану производњу у рудницима ови камиони преко потребни. У међувремену,
како и оне не би постале таоци радничког незадовољства, барже из Белорусије
са деловима још два тешка камиона за
Басен, преусмерене су у Београд.
Штета је претрпљена и због
„заробљеног“ угља за потребе Топионице јер су барже са товаром 2.800
тона висококалоричног енергента
из Украјине данима биле усидрене у
праховској луци. С обзиром на то да

је истовар био спречен, надлежни у
РТБ-у су, свесни додатних трошкова
транспорта, одлучили да се оне и преусмере у београдску луку, па да се угаљ
железничким и друмским саобраћајем
превезе до Бора. Тако је 600 тона угља
друмом стигло у Бор, а остатак железницом. На овакав корак, који је борску
компанију коштао додатна два милиона динара, надлежни у Басену били су
принуђени да се не би угрозио континуитет рада металуршких постројења.
Јер, много би скупље било заустављање
топионичких агрегата због недостатка
угља.
Додатна штета РТБ-у је нанета
тиме што ТИР-овим цистернама није
био омогућен улаз у круг фабрике, па
је композиција 36 цистерни сумпорне
киселине више од 15 дана чамила на
тамошњој железници. Око хиљаду и

по тона ове специфичне робе са посебним режимом транспорта дангубило је
на железници, уместо да се употреби за
производњу вештачког ђубрива. Само
по том основу РТБ је, кроз додатне закупнине и лежарине, био оштећен за
преко 150 хиљада динара.
Г. Тончев Василић

Рударство
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Кривељски рудари дају планиране количине бакра и напредују у IV захвату

KOP SE [IRI
Уз
помоћ
нове
бушилице
скинута капа кречњачког
масива на североистоку и уклоњено
1,2 милиона тона јаловине. – Ако се настави
овим темпом, управник Видоје Адамовић се нада уласку у руду IV захвата крајем године. - Без обзира што је
дато нешто мање руде од планиране, захваљујући бољем
садржају, јуна а и током целог полугођа, бакар у руди
изнад плана. – За шест месеци уклоњено три и по пута
више јаловине него у истом периоду прошле године, а
укупне ископине скоро двапут веће
КОП КРИВЕЉ. – Врх кречњачког 12 метара (а ова бушилца може да иде
масива на североистоку копа “Кривељ” до 36, и то под разним угловима) поуклоњен је за мање од месец дана. требно нам је 15 до 20 минута – додаје

Предраг Пауновић са
новом бушилицом на
врху кречњачког масива

Новом малом бушилицом искусни Славиша Јовић (30 година стажа) и Предраг Пауновић ( рударски техничар који
је на копу тек годину) отворили су пут
минерима, а ови булдожерима и већ се
сишло за једну “терасу” ниже (десетак
метара) ка лежишту у коме је 60 милиона тона руде. Како је до ње исто толико
јаловине, крећу у нову серију бушотина, а стотинак метара доле, по самом
ободу копа, моћни “комацу” багер и пет
великих “белаза” увелико формирају
етажу “скраћеног” захвата. У њему ће
се - очекује управник Видоје Адамовић
- стићи до руде пре краја године.
-Скинули смо кречњачки врх и
сада идемо дубље – каже Пауновић
док на брдо са кога се пружа авионски поглед на коп и околна села снажно
налеће ветар. - Од седам ујутру до
седам увече у овом камену бушили
смо до 200 метара. То је по 20-ак бушотина дневно. За једну бушотину од

млади бушач, док његов колега Јовић, командама из климатизоване кабине, премешта нову машину на следећу локацију.

Не гасе машине
Утоваривши 1,2 милиона тона
јаловине у прошлом месецу нови багер
је управо у IV захвату показао сву своју
моћ. Створени су услови да се размахне
и он се готово не гаси. Багеристи, као
и возачи великих “белаза”, смењују се
на лицу места. И док се овде бије битка
за руду у наредним годинама, доле, у
копу, једни ремонтују стари багер “PH
1”, а други настоје да остваре план. На
самом дну копа Борко Сокочанин припрема бушотине за нову серију мина
у богатијој руди, али се она дозирано
узима да би потрајала док се не сиђе у
богатије партије по средини копа где
два багера (“ОК” и “PH3”) сада товаре

носивости 220 тона, четири возила исте
марке су од 136 тона, два “комацу”- дампера се још могу убрајати у новије, а ту
је и седам старих тешкаша. Почетком
јула управник нам рече да је план за
седми месец 750.000 тона руде (са просечних 0,25 одсто бакра) и 1,6 милиона
тона јаловине. Међутим, већ августа,
када се укључи поменути “PH1”-багер,
па све до краја године, план на јаловини
мора се “подићи” на два милиона тона
месечно да би се “испеглао” подбачај и
стигло до планираних 20 милиона тона
јаловине.

Бакар преко плана

Према прелиминарним билансима,
на кривељском копу је за шест месеци
уклоњено 7,6 милиона тона јаловине, а
требало је девет милиона тона. Као разлоге што није толико управник наводи
нешто закаснели излазак великог багера
у
четврти захват (чекао се споразум са
час јаловину, час руду. И мада се силом
прилика нешто подбацило у испоруци селом око услова проширења копа), мада
те сиромашније руде (депонија је пуна моћна машина ни тада није стајала, већ
због застоја које су имали флотери на
секундарном и терцијалном дробљењу),
Запослено 12
подбачај је ублажен мешавином у којој
Кривељана
су боље партије са дна.
-Јуна су откопане 582.000 тона руде
Према недавно потписаном
са 0,286 одсто метала, што је 1.627 тона споразуму између Рудника бакра Бор и Месне заједнице “Вебакра у руди (односно 170 тона мање
лики Кривељ” о условима даљег
од плана) – каже Адамовић. - Уклоњено
ширења копа у атару овог села
је 1,4 милиона тона јаловине, од чега
је 1,19 милиона тона у IV захвату, (тачка 10) у руднику “Велишто значи да се на јаловини подба- ки Кривељ” је добило посао 12
житеља овог села. Како нам је
цило у тзв. текућем захвату. Делом
рекао Видоје Адамовић, осморизбог седмодневног застоја ОК-багера
ца су примљени за возаче, а по
ради замене цилиндра, а делом због
двојица за послове електричара
ангажовања багера на “тражењу” и рад на дробилици. Активирање
рудника “Церово” вероватно ће
ситније руде коју би флотација могла
омогућити додатни пријем.
да преради док отклања проблеме на
дробљењу.
Ремонт старог “PH 1”- багера је скоро сасвим очистила унутрашњи
треба да се заврши до краја јула. То планир, што није било у плану. Такође,
ће повећати расположивост утоварне “ОК”- багер је зашао у пету годину рада
опреме за јаловину, а тешких камиона и све чешће захтева замене пумпи, ције сада довољно. “На точковима” их је линдара, па се мора уложити нешто
равно 20, а од њих седам су “белази” новца у резервне делове како би се предупредили дужи застоји. Међутим, треба
имати у виду да је у протеклом полугоБорко
дишту уклоњено скоро три и по пута
Сокочанин
више јаловине него у истом периоду
буши на
прошле године, док су укупне ископине
дну копа
скоро двапут веће.
У протеклој половини године на
копу “Кривељ” је откопан 4,1 милион
тона руде, а план је био 4,45 милиона
тона. Међутим, захваљујући бољем
садржају, без обзира на мање руде, количине метала су изнад плана, па је за
пола године дато 10.989 т бакра у руди,
а план је био 10.403 тоне. Тај тренд ће
се, по Адамовићевим речима, задржати
и годишњи план на руди и бакру биће
сасвим сигурно остварен. Остаје да се
надокнади подбачај у раскривању, а
управник копа сматра да се до краја
године може стићи до 20 милиона тона
јаловине, с обзиром на то да су потребе
за њеним уклањањем у делу копа одакле
ће се узимати руда све мање, а у IV захвату је већ потврђена могућност великог учинка.
Љ. Алексић
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Заштита на раду

У ТИР-у се приводи крају израда Акта о процени ризика

LI^NA BEZBEDNOST
NA PRVOM MESTU

Досад урађена акта о процени ризика за Електролизу, Енергану, Фабрику бакарне жице и Транспорт ТИР-а. – Око 200 електролизера и 60
радника Енергане већ упозната са ризицима на својим радним местима. – Обуку за пружање прве помоћи успешно завршило њих 88. – Б.
Живановић: Тек изградњом савремене топионице и фабрике сумпорне киселине очекујемо драстично побољшање услова за безбедност и
здравље на раду
као најповољнији од седам понуђача,
требало да уради Акт о процени ризика.
-Пре израде акта морали смо да
предузмемо претходне кораке, а то су
преглед машина и опреме (поједина
није испитивана од када је стављена
у функцију пре две деценије), као и
услова радне околине, што, такође,
није чињено више од 20 година. После
тих сагледавања кренули смо у процену ризика за поједина радна места.
Досад су урађена акта за четири
погона: Електролизу, Енергану, Фабрику бакарне жице и Транспорт
ТИР-а. Са њима ћемо упознати и

Бранислав
Живановић

ТИР. – У Топионици и рафинацији
бакра ових дана приводи се крају израда
Акта о процени ризика. Како сазнајемо
од Бранислава Живановића, координатора за безбедност и здравље на
раду у ТИР-у, пословодство предузећа
и лица задужена за ове послове почетком године договорили су се да учине
све, како би се побољшао квалитет ове
области. С обзиром на бројне законске
обавезе и чињеницу да се само четири
особе у ТИР-у баве овим пословима,
одлучено је да се ангажује реномирана
кућа. Избор је пао на Институт за безбедност, квалитет и заштиту животне
средине ″27. јануар″ из Ниша који је,

консултовати представнике запослених, управнике и техничке руководиоце погона, као и друге заинтересоване, након чега ће директор ТИР-а
и званично ″донети″ акт – наглашава
Живановић.
Овде, такође, планирају да све запослене у предузећу информишу о
утврђеним опасностима и штетностима, и то су почели у појединим погонима (око 200 радника Електролизе и 60
Енергане већ су упознати са ризицима
на својим радним местима, а остали ће
током наредних недеља). Организована
је и обука за пружање прве помоћи, коју

Смањење ризика допринеће мањем
оболевању и повређивању на раду

је успешно завршило њих 88 из свих
металуршких погона, а наставиће се са
још једном групом од тридесетак запослених.
- Акт о процени ризика представља
основни документ за даље вођење политике безбедности и здравља на раду
и предузимања конкретних мера заштите у ТИР-у. На основу њега мора
се донети Програм смањења ризика
на најмању могућу меру, нови Правилник о личним заштитним средствима, процедуре и упутства за безбедан рад и увести OHSAS - систем
управљања. Основна порука на свим
предавањима је да је лична безбедност на првом месту и да радник, по
нашим законским одредбама, има
право да прекине рад уколико му
прети непосредна опасност по живот
и здравље. Ако возач, на пример, примети да су отказале кочнице, дужан је
да одмах заустави возило и о томе обавести непосредног руководиоца. Основни циљ је да смањењем ризика
умањимо оболевање, инвалидност и
повређивање на раду. Тек изградњом
савремене топионице и фабрике сумпорне киселине очекујемо да ће се
услови за безбедност и здравље на раду
драстично побољшати - закључује
Живановић.
Ј. Станојевић

Презентација ″Система управљања ризицима″ у скоро празној општинској сали

BORSKI DIREKTORI NEZAINTERESOVANI
ZA STANDARDE
М. Ђурић: То су међународни стандарди, општег карактера,
применљиви на све организације - привредна друштва, институције,
јавна предузећа, школе, здравство. - Захваљујући њиховој примени,
топ менаџмент, пре свега, добија алат којим боље може да управља
организацијом
БОР. – Реч је о интегрисаним системима управљања ризицима који
укључују првенствено три стандарда – ИСО 9001 (основни стандард),
OHSAS 18001 (безбедност и здравље
на раду) и ИСО 14001 (заштита животне средине). Ту је и HASSAP
који је сада актуелан због законских одредби. То су међународни

стандарди,
општег
карактера,
применљиви на све организације
(привредна друштва, институције,
јавна предузећа, школе, здравство).
Захваљујући њиховој примени,
топ менаџмент, пре свега, добија
алат којим боље може да управља
организацијом. Код нас се често
употребљава израз добра пракса,

Синиша Владимировић и Миладин Ђурић

односно много тога од ових стандарда се већ примењује и у нашим
организацијама. Међутим, ово је
систем који не трпи импровизације,
већ су обавезни записи и идући
уназад може се доћи до података о
евентуалним грешкама, да би се на
њима учило, а систем унапређивао
на основу нових сазнања и метода
које упућују на боља решења у
организацији. Све ово говоримо,
како би евентуално заинтересоване
стране у Бору и околини пришле
томе са правог, суштинског аспекта
и увеле стандарде.
Ово је, између осталог, истакао
Миладин Ђурић који је, заједно са
колегом Синишом Владимировићем
(обојица су менаџери квалитета и ек-

стерни проверивачи система квалитета
Института за рударство и металургију
у Бору), првог јула, представио ИСО
стандарде малобројнима који су дошли
да се информишу о овој важној области. Наиме, презентација насловљена
″Систем управљања ризицима″, коју
је организовала општина Бор, била је
намењена превасходно руководиоцима
јавних предузећа и установа, основних и средњих школа, од којих се само
њих четворо одазвало позиву. Премда
увођење ИСО стандарда није законска
обавеза, може да буде веома значајно
за оне који желе да се укључе у светске
трендове, па је права штета што је општинска сала том приликом била скоро
празна.
Ј. Станојевић

Металургија
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Јунски производни рапорт металурга

SVI USLOVI ZA DOBAR RAD
Прошлог месеца у Топионици прерађено 15.333 тоне концентрата
бакра и произведено 2.225 тона анода. – У току припремни радови за нову топионицу. – Настављено уређење радног простора и
сређивање погона. – Предстоји ремонт у септембру

рисницима. Откако је четвртог јула прекинута ″блокада″ Прахова, предузеће
поново користи ову луку за допрему и
отпрему својих производа и сировина.
-Рад Топионице у јуну обележили су припремни радови у оквиру
Пројекта реконструкције топионице
и изградње фабрике сумпорне киселине, па је извезена велика количина шута. Притом је настављено
уређење радног простора (кабина)
ТОПИОНИЦА. – Топионица је у
јуну примила 15.333 тоне концентрата
бакра, од чега највише (7.000 т) из ″Великог Кривеља″, 3.100 т из РБМ-а, око
3.000 т увозног, 2.100 т из Бора, као и
1.360 т богате јамске руде, и произвела
2.225 т анода. Прошлог месеца је радио
конвертор број три и анодна пећ број
један. Због еколошког акцидента који се
догодио у мају, како нам је казао Бобан
Тодоровић, директор ТИР-а, руковод-

ство предузећа инсистира на праћењу и
поступању по Акционом плану и превентивном деловању ради спречавања
могућих прекорачења концентрација
сумпор-диоксида у наредном периоду.
Иначе, за првих шест месеци прерађено
је 93.000 т ове сировине и продуковано
око 16.000 т анода. Ових дана у Топионици има око 6.000 т шарже и 5.500 т
руде. У току је планска допрема угља и
отпрема сумпорне киселине другим ко-

тне три. Овај погон је имао мали број
радних дана у јуну због застоја у Топионици (првих десет дана јуна) услед
недостатка шарже, као и превезивања
и пребацивања електроинсталације
са технолошке линије број два на
линију један. Сваки застој се користи за ″притезање″ агрегата – истиче
Тодоровић.
Наш саговорник подсећа да се овде
увелико припремају за ремонт Топио-

Моћне грађевинске машине припремају темеље
нове топионице

Стигао увозни концентрат
- Половином јуна у Топионицу је стигла прва количина увозног концентрата
(3.000 тона) и сваког месеца се очекује по толико. Са Трафигуром је укупно уговорено 21.000 т, а садржај бакра је од 20 до 22 процента. Пошто је реч о увозној сировини, она пролази све стандардне тестове на граничним прелазима и има све потребне анализе и одобрења које предвиђају закони Србије за прераду таквих концентрата. Његова прерада за нас значи попуњавање топионичких капацитета, што
ће довести до њиховог већег временског искоришћења (са увозним оно износи 85%,
а без њега 60-70%), а стварају се и услови за смањење свих нормативних трошкова за 10%. Такође, уговорена је и прерада домаћег блистер-бакра од сакупљача (до
300 тона месечно, са могућношћу повећања до 500 т). Притом је договорено да се 90
% блистера прерађује до бакарне жице пречника осам милиметара, што ће ФБЖ
омогућити да дође до прага рентабилности и укупне производње око 20.000 т дипформинг жице месечно – нагласио је Тодоровић.

и сређивање погона, а пословодство
ће инсистирати да се достигнути
ниво чистоће у наредном периоду и
повећа. Сходно томе наставићемо демонтажу и рушење свих објеката који
нису у функцији (стара конверторска хала у Топионици и стара ливница). Почело је и рушење ЕБАРЕ дуваљке у Фабрици сумпорне киселине, као и управне зграде контак-

нице који је предвиђен да крене 20. септембра. Главна компонента (750 тона
ватросталне опеке) уговорена је још почетком године, а очекује се да последња
испорука стигне до првог септембра.
У току је израда динамичких планова,
пописивање свих активности које је
потребно обавити пре ремонта, као и
уговарање опреме и израда делова.
Ј. Станојевић

VI[E KATODA NEGO LANE

Електролиза дала 2.186 тона катодног бакра. – Квалитет ″црвеног″ метала износио је 99,48 одсто. – Повећање производње допринело благом
паду потрошње норматива. - Велика пажња поклања се погонској спремности и припремама за зиму

Драган
Јовановић

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Са 260 ћелија
у раду Електролиза је у јуну произвела 2.186 тона, а у првих шест месеци
14.006 тона катодног бакра, што је за
око 3.500 т више него у првом полугођу
минуле године (10.429 т). Квалитет ″црвеног″ метала износио је 99,48
одсто. Искоришћење ″на струји″ достигло је 93,7 процената (434 киловата
по тони катоде, што се уклапа у планску потрошњу од 460 киловати), као и
0,63 тоне паре по тони катоде. Драган
Јовановић, управник Електролизе,

оцењује да је повећање производње
допринело благом паду утрошка норматива. Иначе, за јули је планирана
продукција 2.480 тона катодног бакра.
-Када је реч о погонској спремности, већ се припремамо за зиму –
у току је санација крова нове електролизе. Још једна група од 22 резервоара потпуно је замењена, а приводе се крају грађевински радови
за компресорску подстаницу, после
чега следи уградња, повезивање на
струју и пуштање компресора у рад.
Очекујемо да ће све бити готово до
јесени. Већи послови који следе на
линији производње катодног бакра
јесу санација комерцијалних резервоара (прикупљају се понуде),
израда и замена струјних шина. Тренутно се ради комплетан прстен хидрантске мреже, јер морамо да обратимо пажњу на безбедност електролитичке рафинације, али и осталих
наших радних јединица. У Златари
је одрађена кампања пре неколико
месеци и ову паузу користимо да завршимо послове које дуго нисмо успевали. Срушен је озид ″доре″ - пећи
и сада радимо делимичан ремонт. У

наредних
десетак
дана треба да стигне
опека из Словачке,
а после пар недеља
предстоји
зидање
пећи. У току је и
санација система за
мокро прање гасова
(обављени су припремни грађевински
радови
за
монтажу новог резервоара који стиже
из ваљевског ″Крушика″). Следи уградња млина и дробилице за третман шљаке, све у циљу
освајања новог производа. У машинска хали Електролизе, где су смештени
трафои и силицијумски исправљачи,
ради се комплетна замена крова и
хидроизолације на појединим местима – наглашава Јовановић.
По мишљењу нашег саговорника,
РЈ регенерација је једини погон који
ради пуним капацитетом, јер је за шест
месеци произвела 515 тона ″плавог
камена″ и тако премашила план од 480
тона. Потражња овог производа је велика
и све иде у тзв. пољопривредни квали-

У јулу
планирано близу
2.500 тона катода

тет. У овој радној јединици Електролизе
предстоји замена плашта измењивача.
Фабрику соли метала карактерише,
такође, велика сезонска потражња соли
сребра, тачније сребро-јодида који се користи за противградне ракете. Јовановић
сматра да комерцијална служба у наредном периоду треба прецизно да дефинише годишње потребе, како наше
тако и земаља у окружењу, да бисмо постали његов ексклузивни произвођач.
И Фабрика фотохемикалија ради добро
– производи се углавном антифриз, и
то према захтевима Транспорта ТИР-а,
РББ-а и РБМ-а.
Ј. Станојевић

Стандарди
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Настављен семинар за басенске стручњаке о ИСО-стандардима

PUT DO USPE[NIJEG POSLOVAWA
З. Милијић: Ускоро ћемо бити јединствена компанија и они који
прођу обуку биће, практично, тим који ће и у будућности да ″носи″
овај део посла. – Д. Ранђеловић: У РТБ-у се налазимо на почетку
великог инвестиционог циклуса, како у металургији тако и у рударству, али је најважније да ″унесемо″ нова знања, оспособимо
и ојачамо квалитет људског фактора. – М. Богдановић: Утврдити
све процесе у РТБ-у, њихове „власнике”, границе и параметре, путем којих би менаџмент и остали пратили ефикасност и успешност
сваког процеса
РТБ. – Ви сте тим који у наредне три године треба да уради
документацију за сва три стандарда
(ИСО 9000, ИСО 14000 и ИСО 18000)
на најмање 4.000-4.500 страна. Пред
нама је огроман посао и од вас зависи
да ли ћемо успети у томе. Зато прво
морате да прођете циклус обуке, а
после ћете, свако у свом погону који
ће имати своју радну групу, бити задужени за израду докумената. Од вас

завршимо одређена докумената, када
ћемо послати извештај EDC-у, што је
наша уговорна обавеза. Ускоро ћемо
бити јединствена компанија и они
који прођу обуку биће, практично,
тим који ће и у будућности да ″носи″
овај део посла.
Овим речима се мр Звонимир
Милијић, помоћник генералног директора РТБ-а за екологију, квалитет и стандардизацију, обратио полаз-

немо нова знања″.
- У РТБ-у се налазимо на почетку великог инвестиционог циклуса, како у металургији (Пројекат
реконструкције топионице и изградње
фабрике сумпорне киселине) тако и у
рударству (нова опрема и технологије),
али најважније је да ″унесемо″ нова

очекујемо да се максимално укључите
у разумевање стандарда и добро их
проучите, јер након ова три курса
(наредни ће бити у септембру за ИСО
14000 и у октобру за ИСО 18000), ви
ћете бити ти који ће тумачити захтеве другима. Већ крајем октобра
добићете конкретне задатке за израду
различитих докумената и одмах ћемо
кренути од производње, пошто ће ту
бити велики број процедура и упутстава. До краја новембра треба да

ницима семинара о стандардима ИСО
9000, који је за тридесетак запослених
у сва четири басенска предузећа (РБМ,
ТИР, РББ и Матично предузеће) организован седмог и осмог јула. Драган
Ранђеловић, руководилац Сектора за
кадрове РТБ-а, најпре је истакао да ова
обука није намењена само ужем кругу
стручњака или радника који ће водити
или радити у новој топионици него свим
запосленима у Басену, јер ″сви морамо
да ’уђемо’ у нове технологије и стек-

знања, оспособимо и ојачамо квалитет људског фактора. Осим ове обуке
за увођење и примену ИСО стандарда,
имамо и обимније друге програме (12),
попут оних за стране језике, FIDIC стандарде. . . Зато су овде људи и из
рударства, металургије и генералне
дирекције. Ово је тим који надаље
треба да ″носи″ послове управљања
стандардима – казао је Ранђеловић.
У ову компликовану материју басенске раднике покушао је да ″уведе″ Ми-

Милутин Богдановић и Звонимир Милијић

лутин Богдановић, специјалиста за системе управљања квалитетом, који се
бави едукацијом и оцењивањем система
за Evrocet из Београда и ОQС из Беча
(Аустрија). И предавач је упозорио полазнике да неће имати ни мало лак задатак с обзиром на њихов циљ и мисију, а
то је да препознају и управљају процесима који се одвијају у предузећу.
- Уколико нису прецизно одређене
границе између две функције (процеса), појављује се празан простор у
коме опет нико ништа не уради и послови остају недоречени. Зато је неопходна добра организација, односно
прецизно дефинисано ко шта ради.
Прва ствар или захтев стандарда који
се зове одговорност руководства треба
то да реши путем система управљања
квалитетом. Из тога ће произићи
рационалнији начин дефинисања
процеса и идентификовања непотребних трошкова који се појављују
због понављањa рада, шкартова,
дораде, нерационалног пословања,
како би се њима управљало. Стога је
најважније да се утврде сви процеси
у РТБ-у, њихови ″власници″ (подразумева се човек одговоран за процес),
границе и параметри, путем којих би
менаџмент и остали пратили ефикасност и успешност сваког процеса. Ови
критеријуми, чак, могу да послуже за
одређивање плата. То је циљ овога
што хоћемо да урадимо, а крајњи је
да наши купци буду задовољнији, а
ми успешније послујемо – нагласио је
Богдановић.
Ј. Станојевић

Потписани уговори о јавним радовима за особе са инвалидитетом

VE]A SOCIJALNA INTEGRACIJA

Борској општини одобрена четири, а мајданпечкој један јавни рад. - У њима ће бити упослено 41 лице, од којих 30 са инвалидитетом и 11 персоналних асистената
БОР. – Национална служба за
запошљавање одобрила је пет јавних
радова за особе са инвалидитетом
за Борски округ (четири за борску
и један за мајданпечку општину). У
њима ће бити упослено 41 лице, од
којих 30 са инвалидитетом и 11 персоналних асистената. Поред четири
јавна рада за Бор, имамо још два, јер
су Удружење за самостални живот
инвалида и Етно-мрежа из Београда
такође конкурисали, тако да ће још
пет жена из Бора радити у Етномрежи, а пет персоналних асистената
у Удружењу. Не само да се први пут
ове године органузују јавни радови
за особе са инвалидитетом, што ће им
омогућити да се укључе у средину и

очувају неке радне способности које
су стекли током школовања, већ се
ангажују и персонални асистенти. То
су незапослена лица са евиденције
НСЗ која ће пружати помоћ особама са инвалидитетом (разговарати
са њима, плаћати им рачуне, излазити са њима у шетњу и обављати
друге лакше кућне послове). За ове
јавне радове добили смо 6,7 милиона
динара – казала је Лидија Начић, директорка борске филијале НЗС, првог
јула, приликом уручивања уговора о
спровођењу јавних радова за особе са
инвалидитетом појединим извођачима
радова.
″Одржавање и заштита животне
средине″ (ЈКП ″3. октобар″), ″Шансе

једнаке за све и ми смо
способни да радимо″
(Друштво за помоћ
МНРО), ″Социјална
интеграција
и
смањење сиромаштва
за особе са инвалидитетом″ (″Лак-жица
Заштита″) и ″Брига о
немоћнима″ називи
су четири јавна рада
у Бору, а ″Равноправни и запослени″
(Удружење грађана са хендикепом
″Френд″) у Мајданпеку. Иначе, у борској
општини евидентирано је 150 незапослених особа са инвалидитетом, а у
Борском округу преко 300.
Након уручења уговора, од-

ржана је седница Локалног савета
за запошљавање чији је председник
Нихад Мислимоски посебно истакао
изузетно добру сарадњу са НСЗ, како
у организовању јавних радова, тако и у
другим активним мерама запошљавања.
Ј. Станојевић
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Екологија

ТИР исплатио накнаду за усеве и пчеле страдале од дима

[teta 400 hiqada dinara

Због страдалих пољопривредних усева исплаћено 323.704 динара, а пчела 76.750 динара. – Кривељани у просеку добили од хиљаду до 44.000
динара
ТИР. – Надлежни у Топионици и
рафинацији исплатили су 14. и 15. јуна
обештећење свим мештанима Кривеља
који су поднели захтев општинској
Комисији за процену штете настале
радом топионичких агрегата. Шездесет
домаћинстава чији су пољопривредни
усеви и пчеле 21. и 22. маја страдали од топионичког дима, добило је
једнократно, „на руке“, укупно 400.454
динара.

Сходно извештају које су сачиниле
обе комисије (једна је била задужена за
процену штете настале у пчелињацима,
а друга за усеве), Кривељани су у просеку добили од хиљаду до 44.000
динара. Захтев за одштету због страдалих пољопривредних култура поднело
је 56 домаћинстава, а укупан износ који
је у ту сврху исплаћен је 323.704 динара.
Пет домаћинстава је, такође, у исто
време поднело захтев за обештећење

због настрадалих пчела и она су укупно
добила 76.750 динара.
Највећа појединачна исплаћена
накнада за страдале усеве износила
34.152 динара, док је 44.000 динара
била највиша одштета за страдале
пчеле.
Одговорни у ТИР-у ће, у складу са
Акционим планом о смањењу емисије
топионичких гасова у атмосферу, као и
до сада, пратити временске прилике и

прилагођавати процес производње да
не дође до прекомерног аерозагађења.
На тај начин, Топионица и рафинација,
као друштвено одговорна компанија,
настојаће да предупреди акцидентне
ситуације, попут оне која се десила
последњег викенда у мају.

Г.Т.В.

Представљен пројекат рекултивације дела леве обале Борске реке

PONOVO ]E SE OVDE SADITI
Изградњом заштитног бедема од хумуса, деградирано земљиште ће се, после више од 40 година, вратити пољопривредној производњи. – З.
Милијић: Тај контаминирани део представља наше историјско наслеђе са којим морамо да се суочимо и понудимо решење. – Ј. Маковеј: И
ово што је Румунија донирала је скромно, али важно је као гест суседне и пријатељске земље

Огледна парцела низводно код Слатине

БОР. – Пројекат обухвата три
активности - геодетско снимање,
односно
мапирање
локације
предвиђене за рекултивацију, његову
израду (Институт за рударство и
металургију) и техничку контролу
(Технички
факултет).
Долина
Борске реке спада у једно од
најзагађенијих подручја Србије, јер
је стално угрожена како киселим
и дренажним водама из јаловишта,
тако и са више десетина хиљада
тона фине флотацијске јаловине.
У ранијим периодима рада борске

флотације, а и касније услед честих
акцидентних испуштања, јаловина
је често доспевала у колектор
градских комуналних вода, а потом
и у Борску реку. Таложећи се успут,
она угрожава њено приобаље, све до
улива у Тимок и даље до Дунава, тако
да је близу 2.000 хектара најплодније
приобалне земље потпуно уништено
и без икакве употребне вредности.

тачније огледној парцели низводно
код Слатине.
Ово је нагласио Љубиша Обрадовић,
председник Еко клуба Бор – друштва
за промоцију екологије и здраве хране,
14. јуна, на презентацији ″Пројекта
рекултивације дела леве обале
Борске реке″. Њој су присуствовали
и Јон Маковеј, амбасадор Републике
Румуније у Србији, представници РТБ-а,
локалне самоуправе, НВО, Института
за рударство и металургију и Техничког
факултета из Бора. Представљајући
пројекат, др Ружица Лековски, главни
пројектант, истакла је да он предвиђа
формирање огледне парцеле (површине
од 1,1 хектар) у складу са савременим
знањима, искуствима и препорукама
ЕУ из ове области (заштитни бедем од
хумуса висине пола метра). На тај начин
ће се деградирано земљиште, после
више од 40 година, вратити првобитној
намени – пољопривредној производњи.
-Тај
контаминирани
део
представља наше историјско наслеђе
са којим морамо да се суочимо и
понудимо решење. Протекле деценије
покушавали смо да нађемо разне
варијанте рекултивације, али нисмо
нашли
″рецептуру″.
Садашња
иницијатива ″пала је″ у право време
зато што је почела реализација
пројекта ″Регионални развој Бора″,

Повољнији
услови
-У наредне две–три године
стварају се радикално другачији и
много повољнији услови за овакве
пројекте. Надамо се да ће крајем
2013. и почетком 2014. престати
загађење које је предуслов да се сви
пројекти покрену, јер раније шта
год смо урадили, и даље смо имали
стално загађење. Сада можемо да се
″бацимо″ на озбиљан истраживачки
посао. Сигуран сам да у наредне три
године рудничке воде више неће
ићи као до сада. Међутим, нисам
сигуран да ли ћемо решити проблем
отпадних градских вода, који је
сада доминантан за овај наш мали
водоток, пошто већ десет година
имамо пројекат за израду новог
колектора. То мора бити брига
свеопште јавности – нагласио је
Милијић.

Љубиша Обрадовић говори на презентацији

Еко клуб је добио 890.000 динара за
израду техничке документације, на
основу које сада радимо пројекат
којим ћемо, путем прекограничне
сарадње заједно са нашим румунским
партнерима, конкурисати за средства,
како бисмо га спровели на терену,

који се финансира из кредита
Светске банке (33 милиона долара), за
санацију историјских загађења. Реч је
о четири локације – о старом борском
јаловишту које је узрок овога о чему
причате, делу кривељског јаловишта
од бране 2 и брана 3, источном

одлагалишту коповске раскривке
према Оштрељу и ″Сарака потоку″.
На њима се већ пројектује и почињу
да изводе радови. Са друге стране, РТБ
је донео стратешку одлуку о промени
технологије одлагања јаловине и
напуштању долине Кривељске реке
(примена тзв. паста технологије којом
се згуснута флотацијска јаловина и
раскривка са копа одлажу у стари

Јон Маковеј

борски коп). Уколико се иде до коте
450, предвиђа се да сва јаловина тамо
може да се смести за 20 година и тако
врати некадашњи рељеф – нагласио
је мр Звонимир Милијић, помоћник
генералног директора РТБ-а за екологију,
квалитет и стандардизацију.
Донатори
овог
пројекта
су
UNDP, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Србије
и Министарство спољних послова
Румуније. Наиме, у Србији су била
одабрана четири града – Алибунар,
Вршац, Ћуприја и Бор (са укупно седам
пројеката, од којих три из Бора).
- Ови фондови представљају
допринос Владе Румуније, а не ЕУ. То
су фондови за асистенцију и развој и
драго ми је што сте, са различитим
институцијама у Србији, успели да
стигнете до овог пројекта који је
сигурно веома тешко реализовати
пошто су скромна средства. И ово
што је Румунија донирала је скромно,
али важно је као гест суседне и
пријатељске земље. Убудуће би
требало обезбедити учешће и других
земаља које су заинтересоване за
сарадњу са Србијом – поручио је
Његова екселенција господин Маковеј.
Ј. Станојевић
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Синдикална

Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије, у интервјуу за “Колектив”:

METALSKA INDUSTRIJA ]E
NOSITI RAZVOJ SRBIJE

Она је поново витална, машине поново раде, поново се извози, освајају стара тржишта, поново продиремо у Европу. - Одлука Врховног касационог суда блокирала рачуне предузећа у реструктурирању - истакао први човек металаца Србије приликом посете Мајданпеку поводом
јубилеја Рудника бакра
МАЈДАНПЕК.- Сви имамо само
један циљ: да металска индустрија
буде јача, да се врати у воде од пре
10-20 година - речи су Зорана Вујовића,
председника Самосталног синдиката
металаца Србије, у интервјуу за „Колектив“ приликом посете Мајданпеку где
је присуствовао обележавању јубилеја
Рудника бакра.
- Мислим да се показује да смо
у претходне четири године успели
да „образујемо“ власт да без металске индустрије Србије нема Републике Србије, нема пореза, нема доприноса, нема буџета, нема школства, здравства, нема војске... Све то
зависи од радника, пре свега, радника металске индустрије Србије
који су витални, машине поново
раде, извози се, поново освајају стара
тржишта, поново продиремо у Европу.
Уз још мало подстицаја и без нових
оптерећења, металска индустрија ће
врло брзо постати носилац развоја
ове Републике.

рад и овако.

• За Самостални синдикат металаца
Србије ово је нова, тешка година,
обележена потребом да се привреди
створи повољнији амбијент. Шта у
том погледу представља најактуелнији
проблем?
-Држава је, по нама, направила
још једну грешку. Врховни касациони
суд у Београду је донео сентенцу
правног мишљења којим је дозволио
да се, супротно одредбама Закона о
приватизацији, изврше принудне
наплате
потраживања
радника,
бивших радника и пензионера,
поводом извршних судских пресуда за
неисплату личних доходака, односно
зарада, регреса итд. Ми нисмо против
да радници све то наплате, али ово
није тренутак. Одлука Врховног
касационог суда је блокирала рачуне
многих предузећа у реструктурирању,
а она су управо добила то „р“ да би
изашла из кризе јер имају велике
дугове. Покушавамо да укажемо на
• Шта сада смета на том путу?
потребу да се таква одлука стави
Представници
власти
не ван снаге како би предузећа могла да
поклањају довољно пажње металској набављају сировине, да плаћају рад и
индустрији Србије, иако се у неким зараде и послују нормално.
сегментима
труде
да
направе
одређени резултат. Али, укупно по- • На примеру приватизације РТБ Бор
сматрано, не можемо да будемо став синдиката био је супротан ставу
задовољни положајем радника који државе и, испоставило се, исправан!?
-Држава је низ година имала полии данас живе са просечном платом
од 20 до 22 хиљаде динара – каже тику „продај без обзира на последице“,
Вујовић. Задовољство што присуствује без обзира на то да ли је пронађен
јубилеју мајданпечких рудара образ- прави стратешки партнер. Овде је положио је овако: - Сведок сам упорног кушана приватизација са компанијом
настојања људи који живе и раде на која је желела да купи „Бор“, иако
овим просторима да докажу да овај није имала резултате ни значај који
рудник вреди, да овде има бакра, да има „Бор“ и ми смо успели да докаима сребра и злата, других племени- жемо да би таква приватизација била
тих метала, да Рудник не треба при- контрапродуктивна, да би се РТБ Бор
ватизовати, већ да треба да настави довео у тежак положај, тежи него што

Зоран Вујовић

је био. Актуелна власт је то разумела
и донела праве одлуке. Према мојим
сазнањима, више нико и не размишља
да се у догледно време прави неки експеримент са приватизацијом. Напротив, РТБ Бор ради, има повољну
ситуацију на берзи, бакар је стратешка сировина, људи знају свој
посао, менаџмент такође, синдикат

одржава успешну сарадњу са пословодством и добар контакт са радницима, па зашто бисмо мењали екипу,
позицију која добија?!
• Без намере да „као неко одозго или са
стране“ оцењујете улогу својих колега
у Рударско - топионичарском басену
Бор, шта бисте могли да кажете о
улози и значају који они имају у раду
Самосталног синдиката металаца
Србије?
-РТБ Бор је од највеће важности
за Самостални синдикат металаца
Србије. Синдикати који овде делују
веома су важни за креирање наше политике. Са колегама често говорим о
важним, суштинским стварима и од
њих очекујем да много агресивније
и са више визија креирају ту политику кроз Самостални синдикат металаца Србије. Мени и мојим сарадницима се чини да су познате и
старе акције синдиката мало изгубиле на важности. Социјални дијалог
на нивоу Републике Србије је замро
и залутао у воде из којих не може да
изађе јер нема резултат који би требало да има. Постављен је као контакт између људи који разговарају
аргументима, а не личним и интересима неке групе коју заступају. У
размишљању да ли потезати за протестима и штрајковима или пронаћи
неки трећи пут, чини ми се да ће
веома важно бити мишљење људи
који овде раде, па ћемо у најскорије
време овде одржати састанак и потражити решења за најважнија синдикална питања.
Силвија Вукашиновић
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Јавни радови

Реализација пројекта ″Регионални развој Бора″

U DVA JAVNA RADA - 45 ZAPOSLENIH
″Брига о старима у општини Бор″ ангажоваће 23, а ″Уређење јавних
простора у МЗ ’Шарбановац Тимок’ Бор″ 22 незапослене особе. –
М. Страк: Увод у још двадесетак јавних радова који ће се у наредном периоду организовати у Бору и Мајданпеку. – Л. Начић: Ово
ангажовање, ипак, значи помак - могућност да се укључите у радну средину и остварите одговарајућу зараду према вашој стручној
спреми. – Н. Ђокић: Корак напред у схватању људи како и хуманитарно ангажовање може некад да се исплати
БОР. – Ово је леп дан за све запослене у пројекту ″Регионлни развој
Бора″. Требало нам је 11 месеци
да сву документацију и процедуре,
које се значајно разликују од оних у
Националној служби запошљавања,
усагласимо са Светском банком. Резултат тога јесу ови јавни радови који
представљају увод у још двадесетак
који ће се у наредном периоду организовати у општинама Бор и Мајданпек
и ангажовати више стотина људи –
казао је Миодраг Страк, виши координатор Пројекта, 11. јула, на свечаном
потписивању уговора о раду у оквиру
реализације јавних радова ″Брига о
старима у општини Бор″ и ″Уређење
јавних простора у МЗ ’Шарбановац
Тимок’ Бор″.
Видојко Симоновић, руководилац канцеларије Пројекта у Бору и
Мајданпеку, најпре је истакао да су
ово први јавни радови, који се у
њиховој режији, организују ове године.
Њима ће бити ангажовано 45 незапослених особа из Бора (првим 23, а
другим 22). Вредност првог јавног
рада је око 60.000 евра, а трајаће
шест месеци. Свака геронтодомаћица
ће имати обавезу да обиђе четири
домаћинства дневно по два сата, а планирано је да буде обухваћено 200 корисника услуга. Због специфичних захтева посла, за будуће геронтодомаћице
биће организована обука у трајању од
90 часова. Реализатор овог јавног рада
је Агенција ″Хумана″, а другог фирма
″Градител″ из Бора (вредност 45.000
евра, а трајаће пет месеци). Њиме је
предвиђено рашчишћавање и уређење
корита реке, постојећег парка, центра
села и сеоског гробља.
-Веома сам срећна што је напо-

кон, после дужег времена, дошао дан
да, иако на одређено време, заснујете
радни однос, пошто знам да су многи
од вас годинама на нашој евиденцији.
Јавни радови су мера активне политике запошљавања која се спроводи у
општем интересу општине Бор, тако
да ће ово ангажовање, ипак, значити
помак - могућност да се укључите у
радну средину и остварите зараду
према вашој стручној спреми.
Биће ми драго да касније буде већи
број места на којима ћете моћи да
заснујете радни однос на неодређено
време. Срећан почетак рада - поручила је Лидија Начић, директорка

Представници Канцеларије пројекта у Бору

борске филијале НСЗ.
Драган Ранђеловић, координатор
Центра за транзицију запослених РТБ-а
Бор, подсетио је да је овај пројекат
настао из опредељења да се помогне
решавању вишка басенских радника.
-Међутим, он се после проширио, тако да су сада њиме обухваћени
и остали незапослени, превасходно

Новица Ђокић потписује уговор

млади, жене и људи са села, мада овде
препознајем неке наше бивше раднике. Неколико година смо припремали овај пројекат и драго ми је што
се најзад интензивирао. Жеља ми је
да ово ваше привремено ангажовање,
када се побољша ситуација у нашем
граду и земљи у целини, прерасте у
дугорочније - нагласио је Ранђеловић.
Новица Ђокић, власник ″Хумане″,
истакао је да су ови јавни радови корак
напред у схватању људи како и хуманитарно ангажовање може некад да се исплати.
-Велика је наша одговорност како
према овим људима који се сада
запошљавају, тако и према старим
лицима (скоро једна трећина становништва Бора је старија од 65
година). Овако ће бар 200 њих у наредних шест месеци имати на кога да
се ослоне. Геронтодомаћице ће проћи
обуку и добити сертификате који ће
им отворити врата будуће службе
помоћи у кући. Од њих 23, више од
52 одсто су од 35 до 50, а остале преко
50 година, што је показатељ да предност у овом јавном раду имају тзв.
тешко запошљиве категорије. Близу
60 процената ових жена су са средњом
стручном спремом, а 30 посто су НКВ
особе. Циљ је и био да стекну додатна
знања и вештине ради проналажења
решења трајног запослења – рекао је
Ђокић.
Ј. Станојевић

POSAO ZA 23 LICA
Ускоро крећу и јавни радови на инфраструктурном уређењу.
– Ове сезоне кроз јавне радове у Бору и Мајданпеку посао
за 473 особе
МАЈДАНПЕК.- „Брига о старим
особама у општини Мајданпек“ назив
је јавног рада који је одобрен Удружењу
грађана „Френд“ из Мајданпека, а у
оквиру којег су потписани уговори са
23 лица која ће захваљујући томе имати
посао наредних шест месеци. Јавни рад
се изводи под ингеренцијом пројекта
„Регионални развој Бора” који се, уз
финансирање Светске банке, спроводи
на подручју Бора и Мајданпека.
Кроз поменути јавни рад Удружење
грађана „Френд“ из Мајданпека предвидело је да старим и болесним лицима,
као и особама са инвалидитетом, обезбеди помоћ у кући. Полазећи од тога
да многе старије, болесне и особе са инвалидитетом живе у својим становима,
али не могу увек да се старају о себи,
покушаће да се задовоље основне по-

требе ових лица, као што су припремање
хране, одржавање личне хигијене, набавка хране и лекова, плаћање рачуна,
разговори и дружење. Геронтодомаћице,
њих 20, и три мајстора ће, уз сва права
из радног односа, бити обавезни да два
пута седмично буду присутни на по два
сата у домаћинствима око 200 корисника
и пруже им помоћ, како у Мајданпеку
тако и Доњем Милановцу, Орешковици, Тополници и Рудној Глави. Због
специфичности посла, за све запослене
је обезбеђена и обука у трајању од 90
часова, и то 40 часова теорије и 50
часова праксе.
Приликом свечаног потписивања
уговора, њих је најпре поздравила
Душица Марковић из мајданпечке
канцеларије пројекта „Регионални
развој Бора“ и исказала задовољство

због почетка јавних радова који ће бити
настављени сличним пројектима на
инфраструктурном уређењу. Видојко
Симоновић, координатор пројекта,
објаснио је да је овај 5,7 милиона динара
вредан, само први у низу јавних радова
кроз које ће на подручју општина Бор и

Мајданпек бити радно ангажована 473
лица. Војкан Извонар из Удружења
грађана „Френд“, Мајданпек, изразио је
захвалност због разумевања за потребе
свих људи који ће се наћи у групи корисника, али и реализатора овог јавног рада.
С.Вукашиновић
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Донације

Басен и његови пословни партнери помажу уређење града

DONACIJAMA DO LEP[EG BORA

Добављачи, купци и пословне банке са којима Басен дуго сарађује позитивно оценили гест менаџмента и позив за допринос уређењу Бора. –
Донаторство најавило четрдесетак пословних партнера, а на рачун отворен у ту сврху стижу и прве уплате. - Ради регуларности свих послова формиране и мешовите комисије састављене од представника РТБ-а, Општине и градских јавних предузећа које контролишу радове финансиране из донација, али и трошење тих средстава

РТБ. - Рударско-топионичарски
басен Бор, као друштвено одговорна
компанија која својим пословањем
покреће укупна привредна збивања,
учествује у обнови и изградњи инфраструктурних објеката у Бору, Мајданпеку
и селима двеју општина, а помоћи ће

оснивање и развој нових услужних и производних програма и погона, нарочито у
сеоским срединама, као и афирмацију
туристичких потенцијала у Тимочкој
крајини. Управни одбор и Скупштина
Басена су, подсетимо, усвајајући План
пословања компаније и мера за његово
остварење, почетком
године
једногласно
оценили да је то у интересу не само басенских радника, већ
и осталих грађана.
То што је планом
пословања
Басена
предвиђено улагање
у, рецимо, завршетак стамбеног објекта
„П+3“ ради расељавања
станара из угрожене
зоне са ивице старог
копа, поправку теретних
саобраћајница
и заобилазнице око
Бора, оспособљавање

„Капије Бора“, реконструкцију хотела
„Језеро“ (на Борском језеру), Клуба
РТБ-а Бор итд., доказ је јаке привредне позиције комбината бакра, али и
његовог значаја за развој, не само Бора и
Мајданпека, већ и целог региона.
Полазећи од чињенице да позитивне
ефекте на светској берзи обојених метала
и глобалном финансијском тржишту не
треба да убире искључиво РТБ, већ и
грађани општина на чијим територијама
компанија послује, менаџмент је одлучио да у години обележавања значајних
јубилеја и догађаја најпре помогне општини Бор у уређењу
града. Јер, за његов
данашњи
изглед,
након једновековног
рударења, добрано је
заслужан и сам. Позитиван финансијски резултат борске компа
није остварен минуле
године, и то након две
деценије рада са губицима, омогућио је, додатно, повољну климу
за испуњење ове, пре
свега, моралне обавезе коју РТБ има
према општинама Бор
и Мајданпек.
Менаџмент Басена,
такође, ниједног тренутка није пренебрегао чињеницу да је компанија
у реструктурирању и да повећана
производња и позитивни ефекти
пословања, ипак, не дају превелики маневарски простор за улагања у обнову
и изградњу сеоских и градских инфрастурктурних објеката. Зато је бројним
пословним партнерима почетком јуна
упућен захтев за сарадњу и финансијску
подршку уређењу града. Добављачи,
купци и пословне банке са којима Басен
дуго сарађује позитивно су оценили
гест менаџмента и позив за допринос
уређењу Бора, па је четрдесетак пословних партнера одмах најавило донаторство, а на рачун отворен у ту сврху

стижу и прве уплате.
Улагање у уређење града (кречење
фасада у улици Моше Пијаде и „Капије
Бора”, санација платоа испред градског
Дома културе, уређење саобраћајница,
изградња кружних токова, улична расвета и друго) допринеће знатно бољем
социјалном амбијенту општине Бор,
а добро пословање комбината бакра
и домаћинско понашање менаџмента
осетиће ове и наредне године и становници осталих делова града, али и
житељи околних села и Мајданпека.
Наиме, ово је само први корак који је

РТБ као иницијатор, а по препоруци и
у сарадњи са Општином и надлежним
јавним предузећима, предузео у циљу
обезбеђења квалитетнијег живота средине у којој послује. Ради регуларности свих послова формиране су и мешовите комисије састављене од представника РТБ-а, Општине и градских
јавних предузећа које ће контролисати
радове финансиране из донација, али и
трошење тих средстава.
Ваља, на крају, истаћи да РТБ
очекује активније учешће и осталих привредних субјеката у својеврсној „великој
радној акцији за лепши Бор“ сматрајући
је заједничким интересом и циљем.
Г. Тончев Василић

Делегација борске општине посетила братски град у Француској

BORANI U KREZOU
БОР. – Делегација општине Бор
на челу са председником Небојшом
Виденовићем, у којој су били председник СО Драган Жикић и директори
јавних предузећа Живорад Петровић
(″Топлана″), Далибор Орсовановић (″3.
октобар″) и Владан Нововић (ШРИФ),
од четвртог до шестог јула, боравила је
у радној посети братском граду Крезоу
у Француској. Борани су присуствовали
свакодневним стручним радионицама на
којима се, између осталог, разговарало о
томе како треба управљати градом, планирати и израдити буџет, вредновати
туристичке предности, оживети град
путем спорта и културе и какав треба
бити однос града и фабрика у њему да
би се успело у индустријском окружењу.
Градоначелник Крезоа Андре Бијардон,
пројекат обнове објеката које су Франса сарадницима, организовао је и посету ″Комб″.
Борани су искористили трод- цузи подигли на овом простору након
делегација Бора и Мајданпека фабрици
лима ″Индусел″ и туристичком парку невну посету да домаћинима представе Првог светског рата, када је рудником

управљало Француско друштво борских
рудника. Господин Бијардон је истакао
да општина Бор има сву подршку и да
ће његова држава помоћи у реализацији
пројекта обнове француског културног наслеђа. Овом приликом изродила
се и идеја да се у Бору изгради забавни
парк за децу, али и одрасле, по угледу
на онај у Крезоу који је, иначе, подигнут
на месту некадашњег рудника. Будући
да пријатељство ова два рударска града
траје више од 30 година, а међусобна
сарадња и размена искустава се
остварују у области културе, образовања,
туризма и раду локалних самоуправа,
челник борске општине је изразио жељу
да се настави некадашња размена ученика основних и средњих школа, при
чему би одмаралиште ″Савача″ на Борском језеру било идеално место за такве
сусрете и окупљања.
Ј. С.
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На осмој седници одборници Скупштине општине Бор одлучили

DRUGI REBALANS BUXETA

Општинска ″каса″ пунија за 146 милиона динара. – Д. Жикић: Ових 60 милиона које ћемо узети од пословних банака усмерићемо у капитално одржавање и инвестиције. – Именовани директори јавних предузећа и установа (Владан Нововић у ШРИФ-у, Дарко Дукић у ″Водоводу″, Жељко Васковић у Спортском центру и Жаклина Туфонић у Туристичкој организацији Бора). – Поскупели изношење смећа (за 15 одсто)
и погребне услуге (66 процената)
топионицу – казао је Драган Жикић,
председник Скупштине општине Бор.
Одборници су именовали директоре јавних предузећа и установа, и то
досадашње руководиоце (у ШРИФ-у
Владана Нововића, у ″Водоводу″
Дарка Дукића, у Спортском центру
Жељка Васковића и у Туристичкој
организацији Бора Жаклину Туфонић).
Усвојене су измене планова пословања
јавних и јавно-комуналних предузећа у
Бору, предлог о снижењу цена грејања
предузећима и установама које се
финансирају из буџета општине, као и
занатлијама за 30 одсто, а повећана је

БОР. – Одборници локалног парламента, на осмој седници одржаној 30.
јуна, усвојили су други ребаланс буџета
у овој години, а дали су и „зелено светло”
да се општина Бор задужи кредитом од
60 милиона динара. Захваљујући овим
одлукама, општинска „каса” биће пунија
за 146 милиона динара (по 60 милиона
на основу пореза на зараде запослених и кредитног задужења, а 26 милиона од накнаде за коришћење минералних сировина и из Фонда за заштиту животне средине). Ова средства намењена
су повећању зарада запослених у јавном
сектору (девет милиона), капиталним
инвестицијама и „покривању” осталих
трошкова (43 милиона за асфалтирање
улица које су под ризлом и пута Шарбановац село – Шарбановац Тимок,
реконструкцију Улице „Моша Пијаде”,
15 милиона биће уложено у изградњу
мреже јавне расвете, уређење платоа
испред ″Капије града″ на улазу у Бор,
дечијих игралишта и зграде топловода у
улицама „7. јули” и „Јована Дучића”, 20

цена комуналних услуга ЈКП ″3. октобар″ (изношење смећа из стамбеног простора за 15 одсто и погребних услуга за
66 процената). У мноштву одлука које су
се нашле на обимном дневном реду ове
седнице (36 тачака) ″прошле″ су и оне
о суфинансирању потреба и интереса
грађана у области спорта, утврђивању
назива улица и тргова, грађевинском
земљишту и ауто-такси превозу, а
потврђен је и мандат новом одборнику
из ДСС-а Предрагу Крачуновићу.
Ј. Станојевић

Басен даје тон граду

милиона субвенција јавном линијском
-Кредитно задужење од 60 милиона дипревозу, а шест милиона за накнаде
нара јесте само 4,2 процента од укупног
грађанима због уједа паса луталица).
дуга општине који смо наследили. То је
-Ребаланс буџета је био неминован. ″ситна″
пара која ће бити враћена за само
Он није развојни и то смо рекли још у месец и по дана кад нови закон ступи на
децембру када смо га усвајали. Ових снагу. Али, зашто да не искористимо лепо
60 милиона које ћемо узети од послов- време и завршимо путеве према једном
них банака усмерићемо у капитално или другом селу. Хајде да причу ″окренемо″ ка томе како штедети и рационално
одржавање и инвестиције. Наши трошити новац и чему дати приоритет. Ту
грађани, посебно они из „7. јула” и су и фарбање зграда, улични канделабри. .
„Јована Дучића″, заслужују да имају . Није све у томе да подижемо само лични
грејање као и остали у Бору. Део пара него и колективни стандард. Морамо датон граду. Ново је што то раде донатоће се искористити за путну мрежу и вати
ри и спонзори од којих смо до јуче добили
јавну расвету, јер и они у селу и они у 240 хиљада евра. Они су на посебном раграду треба да иду по асфалтираним чуну РТБ-а и посебна комисија ће контроулицама и виде куда се крећу. Ово не лисати та средства. Канделабри су ствар
фонда, а не општине. Басен мора поможемо урадити без кредита, а и све овог
магати, јер је овде због грађанства, локалнајвеће светске куће раде тако. И код не самоуправе, свих села, а један од видонас је кренула једна велика капи- ва помоћи је и ово спонзорство и донаторство. Предложићу органима управљања
тална инвестиција која, такође, није РТБ-а да сваки камион који уђе у Топионицу плати таксу зато што је газио и утамогла без кредита. Користим прилику бавао асфалт и да она буде усмерена за нови зоолошки врт у Бору. Убеђен сам да
ћемо прикупити још толико пара. То је равно кредиту који ћете узети, контролисада свима вама, грађанима општине но га трошити да подједнако буду задовољни мештани села као и грађани Бора. А,
Бор, а посебно директору РТБ-а средства од спонзорства ћемо користити за улепшавање села и града – нагласио је
Благоју Спасковском честитам на Благоје Спасковски, одборник УРС-а.
постављеном камену темељцу за нову

Локални парламент Мајданпека у јуну заседао три пута

VI[E PARA U OP[TINSKOJ KASI
Усвојен завршни рачун буџета за прошлу и ребаланс за ову годину. - В.д. директорима мандати продужени само до избора директора по
конкурсу

МАЈДАНПЕК. - Усвајање завршног рачуна буџета општине за
прошлу годину, ребаланс овогодишњег
буџета и продужење мандата в.д. директорима до окончања конкурсног поступка, најважније су одлуке три јунске
седнице СО Мајданпек.
Без велике расправе, са тек којим
питањем, одборници су усвојили зав-

ршни рачун буџета општине за прошлу
годину, а потом и ребаланс овогодишњег
буџета.
Измене
најважнијег
финансијског документа општине образложила је Гордана Николић, шеф
одељења за финансије, буџет и трезор: Буџетска примања су са 515, увећана
на нешто више од 637 милиона динара,
а укупни издаци са 504, на готово 623

милиона динара. Николићева је нагласила да су већа примања омогућила
процентуално
повећање
расхода,
док код већине индиректних корисника није дошло до повећања. Основном образовању капитални трансфери
умањени су за 1,4 милиона динара јер
није одобрен пројекат за који је тај
новац требало да буде учешће, али ће
за физичку културу бити мало више
пара. Социјална заштита имаће милион
више, 14,5 милиона динара од Фонда за
заштиту животне средине РС биће усмерено на суфинансирање пројектне
документације за замену котлова у
градској топлани, око 24 милиона за
изградњу школске фискултурне сале у
Рудној Глави, а 40 милиона динара биће
усмерено “Комуналцу” Мајданпек за
отплату мазута Робним резервама Републике Србије…
Прихваћен је закључак о усвајању
Нацрта уговора о оснивању Друштва
са ограниченом одговорношћу „Добродошли на Лепенски вир“, новом
предузећу које ће у том комплексу

функционисати и за које је средства обезбедила Република. Подржана
је иницијатива упућена Министарству правде да се судској јединици
у Мајданпеку врати статус основног
суда, због специфичности ове средине,
разуђености, лоше повезаности и великих трошкова до Неготина, где сада
Мајданпечани остварују своја права.
Зоран Митровић поново је изабран за
директора Центра за културу Мајданпек
(на основу конкурса).
Другу седницу обележила је расправа о продужењу в.д. мандата директорима предузећа и установа чији је оснивач општина, до окончања конкурсног
поступка. Одборници су једној од претходних седница затражили да се оконча
в.д. стање које (са изузетком Туристичке
организације општине и Центра за културу Мајданпек, где су директори изабрани на конкурсима) предуго траје.
Актуелним в.д. директорима мандати су
продужени само до окончања конкурсног поступка и избора директора.
С. Вукашиновић

Туризам
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Познати археолошки локалитет на Дунаву под кровом

NOVI @IVOT LEPENSKOG VIRA

У недавно отворени Центар за посетиоце уложено 350 милиона динара. - Предстоје радови на изградњи
пристаништа
ЛЕПЕНСКИ ВИР. - Праисторијски
локалитет Лепенски вир, после безмало
три године, отворен је. У међувремену,
саграђен је Центар за посетиоце у који
је уложено око 350 милиона динара из
фондова Националног инвестиционог
плана, а на отварању уприличеном 25.
јуна, у присуству учесника Међународне
пловеће дунавске конференције и посетилаца, говорио је премијер Владе Републике Србије Мирко Цветковић и више
чланова његовог кабинета.
-За нас је ово не само од историјског,
већ и економског значаја. Ширићемо
добре односе са свима који долазе и
истовремено промовисати дунавску
туристичку руту и омогућити да људи
виде не само овај локалитет, већ природне лепоте читавог краја - истакао је
Цветковић. - Очекујем да ће мноштво
туриста и посетилаца, обилазећи реку
Дунав, застати на овом месту и за нас
ће то бити не само од историјског
већ и од економског значаја, рекао је
премијер.
Министар Предраг Марковић је

истакао значај изградње овог Центра:
- Очекујемо да ће то подићи локалну
заједницу и њене капацитете, а
најважније је да је једна култура, која
је била затворена, сада отворена у
оквиру Дунавске стратегије и заједно
са тврђавама представља једно од
најатрактивнијих места на Дунаву.
Министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић је додао:
- Од археолошког налазишта које
није могло да види пуно људи, данас
имамо прави визиторски центар.
Сви они који желе да истражују културу имају прилику да се упознају са
једним од најзначајнијих налазишта
у овом делу Европе.
Изградњом Центра на археолошком налазишту Лепенски Вир, локалитет је заштићен најсавременијом кровном конструкцијом. У његовом саставу
је и зграда са амфитеатром, изложбеном
салом, канцеларијским простором и санитарним чвором одговарајућег капацитета за прихват посетилаца.
Аутори пројекта Визиторског

центра, архитекте Марија Јовин и
Синиша Темерински, истичу да су изведени сложени радови на изградњи челичних носача, решетке и покривању
полупровидним поликарбонатним по-

кривачем. Мрежа покрива 4.000 квадратних метара налазишта, али и
пратећих простора - амфитеатра, поставке покретних налаза и радионица.
У највећој мери, изведени су и конзерваторски радови на налазишту, уређење
музејске поставке, а припремљена је и
виртуелна реконструкција неолитског
села. Радови су коштали око 350 милиона динара, говоре подаци Министарства економије и регионалног развоја Сектор за туризам.
Налазиште је ван домашаја језерских
вода и отргнуто од обале на којој се налазило, а исплетена бела мрежа над
локалитетом прати нагиб падине, па
је Лепенски вир поново враћен својој
природној околини. - Све је током
пројектовања било подређено посетиоцима, да могу да реконструишу
ону слику и онај осећај који су пред
природом имали праисторијски људи
- објаснио је Темерински наводећи да су
урађени и пројекти за изградњу пристаништа намењеног туристичким бродовима који путују Дунавом - Коридором
7, а који је све значајнији у програмима
европских туроператера. Лепенски Вир,
као јединствено археолошко налазиште
из доба неолита, одлуком Владе Србије
одређен је за туристички простор.
С. Вукашиновић

Лепенски вир - поглед са Дунава

НП Ђердап угостио 200 учесника седмог састанка Еуропарк чартер мреже

TURIZAM U ZA[TI]ENIM PODRU^JIMA

Одрживи туризам, тема седмог састанка Еуропарк чартер мреже, окупила представнике заштићених природних подручја из 23 земље

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ. - Показали смо да имамо „зелено“ срце које
нас инспирише да штитимо природу, да штитимо културу и пејзаже
које имамо у сваком од заштићених
подручја, показали смо спремност
да наслеђе које имамо сачувамо за
генерације које долазе, уверавамо се
да сваки одлазак у дивљину заправо
значи повратак природи - поруке су високих званичница Еуропарк федерације
Керол Ричи и Ерике Станциу са
отварања седмог састанка Еуропарк

чартер мреже.
Седми састанак ове мреже,
на тему одрживог
туризма,
окупио је у Националном парку
Ђердап, и први
пут у овом делу
Европе,
скоро
200 учесника из земаља чланица Еуропарк федерације и Србије. Еуропарк
чартер мрежа обухвата 78 заштићених
подручја са циљем умрежавања и размене искустава и знања, а на отварању
овог скупа говорили су и представници
министарстава која су подржала његово
одржавање.
-Дунав, који протиче кроз највећи
национални парк у Србији, НП
Ђердап, препознат је од стране Програма за развој УН као један од 25 ре-

зервата слатке воде и једини у Европи
- истакао је Горан Петковић, државни
секретар за туризам у Министарству економије и регионалног развоја.
Притом је нагласио да ће се у наредних
20-так година повећавати број туриста,
па и оних који ће боравити у заштићеним
природним подручјима, што заштитаре
ставља пред посебне обавезе.
Гордана Пламенац, директор ТОС,
указала је на симболику да је овај скуп
у нашем највећем, на Дунав ослоњеном
националном парку, почео на Дан
Дунава, а Драган Поповић, председник општине Мајданпек, да су учесници
седмог састанка Еуропарк чартер мреже
изабрали право место за одржавање овог
скупа. Ивица Раковић, државни секретар у Министарству животне средине,
рударства и просторног планирања је,
отварајући скуп, нагласио да одрживи туризам чини део одрживог развоја чији су

стубови друштво, економија и животна
средина. Он је оценио је да је Дунавска
стратегија један од кључних европских
докумената: - Када је реч о животној
средини, одрживи развој се поред
осталог заснива и на усклађивању
домаћих закона са европским, примени тих закона, едукацији и развоју
јавне свести - навео је Радовић.
„Вода од снова ка нади“ назив је
изложбе коју су учесници могли да
погледају пре него су започели рад кроз
радионице са медијаторима из Еуропарк
федерације, а потом да изаберу излет до
Великог Штрпца, Ковилова и Рајкове
пећине, Вратне и Рајачких пимница или
шетње Дунавом до Казана и Трајанове
табле. У оквиру прославе Дана Дунава,
на обали реке могли су погледају наступ
фолклорних ансамбала, а затим и концерт Биљане Крстић и групе Бистрик.
С. Вукашиновић

Образовање
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Рударство се буди - удвостручено интересовање свршених основаца и средњошколаца

MLADI HO]E U RUDARE
На три рударска смера у борској Техничкој школи уписало се педесеторо деце. - С. Глишић: Одзив је изузетан, а „кумовало“ му је
добро пословање РТБ-а које доноси веру у сигурну егзистенцију. –
Рударство је тренд не само у Бору, већ у целој Србији, каже декан
борског Факултета. - Удвостручен број средњошколаца заинтересованих за студије рударства на овом смеру, па размишљамо да приликом акредитације програма за следећу годину, квоту за рударско
инжењерство коригујемо навише
БОР. - Педесеторо „осмака“ из Бора,
Мајданпека, Сокобање, Рудне Главе,
Кривеља, Деспотовца, Поповца и Подгорца изјаснило се, након полагања квалификационих тестова за упис у средњу
школу, да жели у рударе! Толико их је,
наиме, одабрало један од три рударска смера за даље школовање у борској

Техничкој школи. Рударство је, иако
тешко и одговорно, након десет година
поново постало тражено занимање у
Бору, али и у целој Србији.
Иницијатива
„враћања
рударске струке у живот“ потекла је од
менаџмента РТБ-а Бор, а стручне службе
борске компаније су, у сарадњи са Техничком школом у мају и јуну промовисале ово занимање и све његове предности у односу на неке минуле године када
је то заиста био мукотрпан рад. Јер, сигуран посао и пристојна зарада само су
неки од фактора који су рударење поново
учинили атрактивним, а додатни мотив
свакако су и услови рада који „хлеб са

девет кора“ данас чине - мекшим, а
посао, захваљујући најмодернијим и
компјутерски опремљеним машинама
- лакшим. Министарство просвете и
науке је, приде, рударство прогласило
дефицитарним занимањем, па су овој који се, заједно са „ПМС-ом“, деца из
целе Србије могу школовати једино
деци обезбеђене и стипендије.
-Интересовање које су показали у Техничкој школи у Бору – истиче
Глишићева.
Узроке великог интересовања за
рударство, додаје, треба тражити у
добром пословању РТБ-а Бор. – Када
је кренуло комбинату бакра, кренуло је и све остало у граду. Почетак изградње нове
топионице, улагања
у рударство, нове
машине и остало
утицало је, верујем,
на
такав
избор
даљег школовања.
Уосталом, у Бору је
круг који чине Техничка школа, Технички факултет и
РТБ, круг који сутра
обећава
сигуран
посао и пристојну
зараду.
Да је то тако
потврђују и речи
декана
Техничког
факултета у Бору
свршени основци за три рударска проф. др Милана
смера далеко је изнад очекиваног – Антонијевића. Он,
каже директорка Техничке школе и ко- такође, у први план истиче удвоструординатор рада свих борских средњих чен број средњошколаца заинтересошкола Соња Глишић. – Смерови „ру- ваних за рударско инжењерство. – Ове
дарски техничар“ и „рударски техни- године се за тај студијски програм
чар за припрему минералних сиро- пријавило 48 кандидата, а то је дупло
вина“, сваки по 15 ученика, попуњени више него прошле. И поред тога што
су „из цуга“ и то по првој жељи, а имамо 20 буџетских места, многи од
остало их је минимум још толико за- њих који су остали испод „црте“ одинтересованих за ту струку. На смеру лучили су да као самофинансирајући
„рудар у подземној експлоатацији“ студенти остану на том смеру. Зато
уписали смо 20-оро деце, од могућих већ сада размишљамо да прили30 слободних места, што је, такође, из- ком акредитације програма за
узетан одзив, довољан да скоро после следећу годину број буџетских места
10 година „реанимирамо“ тај смер, за коригујемо навише.

Професор Антонијевић додаје да
је на Техничком факултету за школску
2011/2012. годину попуњено свих 180
буџетских места, а да је поред 48 бруцоша који су се определили за рударско
инжењерство, њих једанаесторо узело
индекс за студије металургије, 49 их се
одлучило за технолошко инжењерство,
а 107 за менаџмент.

-Рударство је постало тренд. Актуелна слика РТБ-а и све иницијативе
пословодства борске компаније помно
се прате, па је отуд и мотивисаност студената управо за ове смерове постала
већа. Не треба, наравно, пренебрећи
ни егзистенцијално питање, односно сигурност коју ова диплома
носи приликом запошљавања. Деца
једноставно желе да студирају рударство јер оно се дефинитивно буди и то
не само у Бору, већ у целој Србији –
закључује професор Антонијевић.
Г. Тончев Василић

Борска општина наградила најуспешније основце и средњошколце

PODSTREK ZA JO[ BOQE REZULTATE
БОР. – У лично и име извршне власти
срећан сам што имамо оволико ученика који
се издвајају од своје популације. Ово је један
од начина да им локална самоуправа изрази
захвалност и подстакне их на што боље резултате у даљем школовању. Омладина, односно они који постижу вансеријске резултате, јесте један од приоритета којима
треба да се бави и бавиће се ова општинска
власт. У нади да ћете наставити овим путем
који је афирмативан, како за вас тако и за
вашу породицу, школу, али и нашу средину,
желим вам све најбоље – поручио је Слободан
Кнежевић, члан Општинског већа Бора задужен
за образовање, на свечаном пријему који је општина Бор, 29. јуна у сали Музичке школе, организовала за ученике генерације и оне који су
у претходне две године освајали награде на ре-

публичким такмичењима, као и за наставнике и
професоре који су учествовали у њиховим припремама.
Др Жика Голубовић, заменик председника
општине Бор, уручио је најуспешнијим основцима и средњошколцима новчане награде, у просеку, од две до три хиљаде динара (локална самоуправа је за ову намену издвојила укупно 600.000
динара). У школској 2009/2010. и 2010/2011.
години 159 ученика основних и средњих школа
понели су диплому ″Вук Стефановић Караџић″,
а њих 27 су проглашени ученицима генерације.
Од укупно освојених 27 републичких награда,
једно од прва три места из различитих предмета
и области заузео је 41 борски ученик, док је 24
професора, који су награђени са по 4.000 динара,
допринело њиховим припремама.
Ј. С.

Мозаик
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У фазонској ливници завршена дела овогодишње Колоније ″Бакар″

^EKAJU SE VAJARI
DA IM UDAHNU DU[U
-Ових дана је била Анђелка
Ковачевић из Бора, која је завршила своју скулптуру, и то један
комад. Наиме, сада се, уместо у три
као ранијих година, свако дело лије
у два примерка. Пошто је годинама
почела да расте количина легура потребних за ова дела, одлучено је да
се она смањи до 600 килограма по
колонији. Такође је ограничена и величина дела, да то не буде гломазна
композиција као некада. Дешавало
се, на пример, да једна скулптура буде

састављена од чак 15 делова. Сада
нам долазе фина, мала, згодна дела.
Иако нисам дуго овде, за сарадњу и
дружење са уметницима имам само
речи хвале – наглашава Слађана.
У овогодишњој колонији учествује
седморо уметника – академских вајара:
Михајло Пауновић, Миле Симић,
Невена Поповић, Исак Аслани,
Анђелка Ковачевић, Рајко Попивода
и Борис Лукић.

Ј. С.

Ливац Драгиша Миладиновић завршава једну од скулптура

ЛИВНИЦА. – У фазонској ливници ТИР-ове Ливнице бакра и бакарних легура седмог јула званично
је завршена и последња скулптура из
овогодишње, 27. по реду, Уметничке
колоније ″Бакар″. Међутим, дела још
увек нису добила свој коначни изглед,
јер предстоји доста посла. Како нам

рече Слађана Симијоновић, руководилац фазонске ливнице, модели, и то
у деловима, овде су почели да стижу
од априла. Након тога уследила је само
груба обрада – модели су калуповани и
ливени, а тек када уметници дођу они ће
исказати своје жеље, како су замислили
да дело изгледа и удахнути им душу.

Мали огласи
Оглашавам неважећим сведочанство о завршеној ОШ „Ђура
Јакшић” у Кривељу (школска 2004/2005. година) на име Јадран
Радуловић.
***
Продајем трособан стан у Нишу на Булевару Немањића – преко
пута Дома здравља (други спрат, 80 квадратних метара, централно
грејање). Тел. 030/2491-424.

У Ливници бакра и бакарних легура ради једино фазонска ливница

MALA UMETNI^KA RADIONICA
ЛИВНИЦА. – У Ливници бакра и
бакарних легура ради једино фазонска
ливница која је у јуну, уместо планираних 27 тона, произвела 20 т различитих
легура (калајне, оловне и елке - бронзе,
бакар и, ређе, месинг). По речима
Слађане Симијоновић, руководиоца
фазонске ливнице, углавном је то за потребе одржавања РТБ-а – тренутно се
израђују жакети неопходни за ремонт
Топионице. Пошто је наручено око 200
комада, они се сукцесивно испоручују.
Ту је и наливање цинком дробилица на
терену, тачније на Површинском копу
″Велики Кривељ″, јер располажу покретном опремом. Међутим, слободно
се може рећи да је овај део Ливнице прерастао и у малу, уметничку радионицу.

- Осим за потребе одржавања
РТБ-а, буде посла и за ″трећа″ лица.
Скоро смо радили велике металне
крстове од два метра из тзв. црквеног програма (свећњаци, манастири),
као и фигурице за презентацију
(рудар, ливац, Свети Сава). Канделабри од сивог лива који су недавно постављени по граду, произведени су у ливници у Љигу, а ми смо
их овде обрађивали, спајали и фарбали. Али, зато су они од RG - бронзе
у Брестовачкој Бањи у потпуности
наших руку дело. И споменик Ђорђу
Вајферту је, такође, изливен овде,
као и дела из Уметничке колоније
″Бакар″- каже Симијоновићева.

Ј. С.

Слађана
Симијоновић
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„Звезде Гранда“ разгалиле два рударска града

RASPEVANA MLADOST
Све траженије „ретке земље”
Ти скупи минерални важни су као састојци делова за савремене елекетронске уређаје, укљућујући батерије за електрична возила. Али, многе
збуњује назив „ретке земље“
Мобилни телефони, таблет-компјутери, видео игрице, 3D телевизори – практично сви савремени уређаји, као и критично важна војна опрема, садрже делове
саграђене уз помоћ групе егзотичних метала званих „ретке земље“. Ако се присетите периодног система елемената, са сличним су карактеристикама, али различитим од других метала. Те особине су их и учиниле толико траженим. Али,
колико су ретке те „ретке земље“ и зашто се зову „земље“? О томе говори Џеф
Пост, геолог-истраживач у америчком Националном природњачком музеју, Вашингтон.
„Редак“ је погрешан назив. У неким случајевима више би одговарала реч
’скривен’, јер ти елементи су, углавном, веома распрострањени у земљиној кори“,
каже Пост додајући да су лантаноиди распрострањени као и бакар, никл или
цинк. Оно што је ретко јесу њихове веће концентрације. Само на неким местима
природни процеси су их концентрисали довољно за исплативу експлоатацију.
Термин „ретки“ значи да, једноставно, нису концентрисани на једном месту.
Али, „ретке земље“ су данас веома тражена роба и цена неког од тих метала
расте вртоглаво. Према интернет сајту mineralprices.com, килограм неодијума је
у децембру коштао 130 долара, а сада кошта хиљаду! Минералог Џеф Пост каже
да многи савремени уређаји зависе од тих метала: „Колор слика коју видите на
LCD екранима, на компјутерским мониторима, у многим случајевима заснива се
на тим елементима. Многе електронске компоненте за мобилне телефоне и мале
компјутере зависе у некој мери од ретких земаља. Батерије и магнети такође
садрже елементе из те групе“.
На земљи има неколико налазишта на којима су природни геолошки процеси
концентрисали веће количине „ретких земаља“ у облики кристала. Али, како
потражња за њима расте постало је економски исплативо отварати налазишта
чак и са малим процентом ових метала. Некадашње налазиште руде гвожђа у
кинеској покрајини Монголоји сада је највеће налазиште лантаноида, на коме
се вади 90 одсто светске производње.
Џеф Пост каже да је и сепарација тих метала од других минерала
компликована. „Потребан је специјалан хемијски процес за раздвајање
различитих лантаноида, не само од других метала, већ и од метала исте
групе. Готово свака руда „ретких земаља“, као ова, садржи не само један већ
најчешће исту количину свих других метала из те групе. Међусобно раздвајање
лантаноида највише компликује чињеница да су они хемијски веома слични.
Геолози у свету непрестано трагају за новим налазиштима, а истовремено расте
интерес за рециклажу тих елемената из електронског отпада.
(Извор: Сајт „Гласа Америке“)

Бор се шири због топионице
„Председник
Југо
славије Јосип Броз
Тито, у пратњи директора Басена Драга Чеха,
стигао је око 11 сати,
седмог јуна 1961. године,
у Топионицу. Најпре су
стали испред бединга,
где им је показана целокупна технологија (била
је нацртана шема прераде), а затим су сишли
доле код анодне пећи.
Ваше колеге новинари и
фоторепортери били су распоређени по целој Топионици, други у Сумпорној,
трећи на разговору са привредницима који је после уследио. Тито је пустио у
рад нову Топионицу, онда је званично кренула и Сумпорна, чиме је, у ствари,
завршена Прва фаза развоја Басена” - присећа се верни читалац ″Колектива″
и учесник ових догађаја Момчило Јовановић.
Топионица је са Сумпорном тада имала око 900 радника који су, углавном, пребачени из старе топионице. Новопримљених није било, јер није било
пријављених на бироу за запошљавање. Ни у борским селима није било заинтересованих, пошто се у старој топионици све радило ручно, и то лопатом. После су почели да доводе раднике са стране, посебно из јужних делова
Србије. Знало се да пословођа Донча из Топионице сваке године иде да доведе
10 до 15 људи из тог краја. Онда је већина тих радника полако почела да
одлази по своје породице, а Бор на тај начин да се шири. Да није било Прве
фазе, по Момином казивању, Бор би се или затворио или би остао месташце
са око 15.000 становника.
Ј. С.

Ивана пред својим боранима

БОР. - Наша суграђанка Ивана Павковић, којој је за мало измакао победнички
трон овогодишњег надметања за „Звезду Гранда“ (ТВ Пинк) са својих десеторо
млађаних колега-финалиста, одушевила је на Видовдан (28. јун) препун амфитетар
Борана, очигледно жељних оваквог опуштања. Према неким проценама било их је
до осам хиљада у, и око недавно довршене сцене на отвореном, потврђујући да је
такав објекат уз градски корзо прави погодак, а и да није могао имати успешнију
промоцију.
„Звезде Гранда” у Мајданпеку

Распевана Ивана и колеге отпочеле су скоро трочасовни концерт песмом
„Видовдан“, а завршиле га уз овације Борана, поготово оних млађих, који су све
време певали и играли са, сасвим је извесно, будућим звездама. Број оних који
су остали са певачима од прве до последње песме, и од прве до последње искре
богатог ватромета, потврђује да ће и млади Борани запамтити дан на који су у
РТБ-у ударени темељи нове топионице и фабрике супорне киселине - модерних
постројења која ће њима и њиховој деци омгућити да остану у родном граду,
богатије и здравије живе и раде.
Борски амфитеатар није могао да има успешнију промоцију

И Рудник бакра Мајданпек је, три дана раније, обележавајући 50 година рада,
поклонио свом граду концерт „Звезда Гранда“. Лоше време није дозволило да се
он одржи у центру града, на отвореном, па је око 1.200 Мајданпечана више од два
сата (у хали СРЦ „6. август“) уживало у музичком програму за који су се побринули
Ивана Павковић и остали млади певачи из групе „Топ 12“ са такмичења за „Звезде
Гранда“.
Љ. А. – С.В.

