
Овим речима је Јован Кркобабић оценио стање у Басену и граду бакра примајући у име  Владе Србије 
награду „Инжењер Шистек“ од Благоја Спасковског. - Награђена и тројица инжењера: Милован Ступар 
(РББ), Саша Радуловић (ТИР) и Андреја Марковић (РБМ). – На III километру нови кружни ток и на њему 
споменик Фрањи Шистеку. – Небојша Ћирић најавио даљу подршку Басену и још бољи живот у Бору, а 
Спасковски обећао да ће се, корак по корак, то и остварити на темељу даљих улагања и 1,5 милијарде руд-
них резерви. – Небојша Радошевић надахнуто подсетио на чешког инжењера који је до смрти остао веран 
Србији, а Драган Жикић  пустио у рад дивну фонтану и нови плато испред Дома културе 
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Б. Спасковски: У наредних 11 година треба да дамо 65 милиона тона ископина годишње, 726.115 тона 
катодног бакра, 16.679 килограма злата и 95 и по хиљада килограма сребра. – Однос руде и раскривке 
ће током свих 11 година бити 1:1,74 јер се планира да до 2021. године буде откопано преко 260 милиона 
тона руде и уклоњено 455 милиона тона јаловине . - Озбиљне производне планове и бројке које досад 
нису оствариване прате и озбиљна улагања од 620 милиона долара у наредних десет година – казала 
Мирјана Антић. - Из економског дела документа недвосмислено се закључује да је РТБ способан да под-
несе терет ископина, инвестиција и комерцијалних кредита. – Чак и са ставком ранијих комерцијалних 
задужења која расходе компаније повећавају за 320 милиона долара,  РТБ ће у наредних 10 година оства-
рити укупан нето ефекат од 1,1 милијарде долара 

Дан рудара у знаку пословног напретка РТБ-а и подсећања на Фрању Шистека
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РТБ. - Дошло је време када 
можемо рећи да се, напором Владе 
и народа Србије, Бор враћа у 
живот. Отварају се нови послови, а 
нова топионица донеће овом крају 
потпуно нови живот. У то име се 
посебно захваљујем нашим руда-
рима који су жуљевитим рукама и 
енергијом учинили да Бор оживи. 
Но, све што је Влада дала, и што 
ће се дати, имаће праве резултате 
тек ако наши рудари, инжењери, 
стручњаци, дају допринос у обиму 
који је потребан за убрзани развој. 
А, развитак Бора није само ствар 
Бора, већ целе Србије. Његово 
убрзано подизање означава да 
Србија излази из економске кризе 
и постаје стабилна држава која ће 
свима обезбедити бољи живот, а 
нарочито онима који свакодневно 
проливају зној у јамским и на 
површинским коповима. У то име 
се захваљујем директору „Бора“ и 
свима који су допринели да се овај 
велики посао, ја не кажем заврши, 
већ отпочне. Јер, тај почетак 
гарантује дугогодишњи, рекао бих 
дуговековни успешан рад и развој 
овога краја. У име Владе Србије и 
лично честитам и желим да ваши 
потомци живе удобније и срећније 
него ви у овом лепом крају. А он ће 
тек онда бити леп када га потпуно 
очистимо од свега што смета нор-
малном животу. 

Влади Србије бронзани рудар
Овако се потпредседник 

Владе Јован Кркобабић захва-
лио на награди „Инжењер Шистек“ 
чија је додела обновљена после 
десетогодишње паузе за овогодишњи 
Дан рудара, који је и Дан компаније. 
Прослављен је у Клубу РТБ-а у 
Брестовачкој Бањи, са бројним го-
стима, пословним пријатељима, пен-
зионерима, уз џез-оркестар „Мамбо 
старс“ и трубаче. Осим повеље, ге-
нерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски предао је г-дину 

Кркобабићу (са којим је претходно 
и краће разговарао у генералној 
дирекцији) бронзану статуу рудара 
тешку 80 кг. Таква досад никоме 
није поклоњена. Јер, како рече Спа-
сковски, све што је Влада обећала за 
ревитализацију Басена, то је и испу-
нила.

 
Басенски „шистековци“

Награду „Инжењер Шистек“ 
добила су и три басенска инжењера. 
Машинцу Миловану Ступару 
(1961), техничком руководиоцу 
кривељске флотације, додељена је 
за изразиту самоиницијативу, бројна 
унапређења и техничка решења 
у електромашинском одржавању, 
супституцију делова (поготово у 
време санкција), али и за адекватно 

упошљавање радника и спремност 
да на млађе преноси своје иску-
ство. Металург Саша Радуловић 
(1969), технички руководилац То-
пионице, награђен је за залагање, 
организаторске способности, дис-
циплинован рад и развој складних 
међуљудских односа. Допринео је 
и увећању производње, а посебно 
организовању и спровођењу при-
премних радова за реконструкцију 
Топионице и изградњу нове фабрике 
сумпорне киселине. Награду им је 
уручио Драган Алексић, председ-
ник ЈСО самосталног синдиката 
РТБ-а. Трећи овогодишњи лауреат, 

„рудар“ Андреја Марковић (1957), 
добио је највише признање из руку 
Благоја Спасковског који је, уз напо-
мену да „кад се каже РТБ Бор, онда 

се мисли и на Мајданпек“, честитао 
Мајданпечанима на преко 800 тона 
бакра у прошлом месецу, наспрам 
само 200 тона у 2008-ој. А, Марковић 
је показао изузетно залагање, приме-
ром и ауторитетом подигао радну и 
технолошку дисциплину тамошње 
производне линије, а тиме и њене 
резултате. 

Кружни ток и споменик 
Пре доделе награда, на Трећем 

километру у Бору председник оп-
штине Небојша Виденовић и његов 
заменик Жика Голубовић пу-

стили су у саобраћај нови кружни 
ток. Виденовић је овде нагласио 
да после много година Бор добија 
ново, лепше лице. Градске фасаде 
су реновиране и окречене, а ту су и 
нови центри окупљања – амфите-
атар и плато Дома културе са фон-
таном. Бор је добио нове тргове, 
кружне токове, шеталишта, уређене 
паркове и дечја игралишта, а жеља 
је да се и борским селима омогући 
комфорнији и лепши живот.

Неколико хиљада Борана апла-
узима је испратило откривање спо-
меника првом директору Борског 
рудника, Чеху Фрањи Шистеку, 
чији је аутор академски вајар Сава 
Босијоковић. Споменик су от-
крили Небојша Ћирић, министар 
економије и регионалног развоја, 
Благоје Спасковски, генерални ди-
ректор РТБ-а и Небојша Радошевић, 
директор Рудника бакра Бор. 

Пожелевши да овај некада из-
узетно леп град и живот у њему 
поново постану такви - а промене на 
боље су видљиве - Јован Кркобабић 
је поручио да очекује још успешнију 
производњу и брз завршетак топи-
онице како би се обезбедио здрав 
живот борској деци. Уз честитку 
својим суграђанима (родом је Бора-
нин) министар Ћирић је подсетио да 
је све почело од рудара и топиони-
чара и да се много тога у Бору већ 
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Честитке државног врха
Председник Србије Борис Тадић честитао је 6. августа руда-

рима Србије њихов празник и оценио да сви морају бити свесни да је 
тај посао један од најзахтевнијих и да носи велике опасности.“Њихов 
живот је веома тежак и на наше рударе увек морамо мислити и 
обезбеђивати им најбоље могуће услове рада. Јер, рударство има стра-
тешки значај за Србију и представља велику развојну шансу наше 
земље“- пренела је Прес служба председника. Подсетимо да је председ-
ник маја прошле године посетио РТБ и, спустивши се на 600 метара, у 
борској Јами разговарао са рударима о условима њиховог рада и живота. 
 Најсрдачније честитке пословодству компаније и генералном директору 
Благоју Спасковском, упутили су: министар животне средине, рударства и 
просторног планирања Оливер Дулић, министар за инфраструктуру и енерге-
тику Милутин Мркоњић, директор аустријског ГРЕГ-а Михаел Диханд, по-
словодство Фармакома МБ Зајача, председник Регионалне привредне коморе 
Зајечар Братислав Ђорђевић... Искрене честитке стигле су и од председ-
ника Самосталног синдиката Србије Љубисава Орбовића, металаца Србије 
Зорана Вујовића, председника општине Бор Небојше Виденовића и других 
представника локалне самоуправе. Жеље су да рудари и даље постижу успехе 
у производњи, да их на том путу прати добро здравље и достојне зараде.

Овогодишњи „шистековци”: Милован Ступар, 
Андреја Марковић и Саша Радуловић

Небојша Виденовић и 
Жика Голубовић пуштају у 
саобраћај нови кружни ток 
на Трећем километру
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дневно мења, и мењаће се. Поводом 
Шистекове награде Влади он се за-
хвалио и потврдио да су сви препо-
знали стратешки значај Бора и РТБ-а 
за Србију, да ће се наставити помоћ 
Басену и да ће Бор, од „прецртаног“ 
града на мапи државе постати рудар-
ско-топионичарски центар Европе 
и један од главних градова Србије. 
А, за две године РТБ је консолидо-
ван, рудари сада имају плату од 70 
до 90 хиљада динара, (просечна 
је око 58 хиљада). - Полако и си-
гурно доћи ће се до циља који смо 
– како рече - г-дин Спасковски и 
ја зацртали пре две године. А, то 
је да просечна плата у Бору мора 
бити најмање 100 хиљада динара. 

На томе радимо јер ће омогућити 
бољи живот свима овде, па и пен-
зионерима. 

Руде за два века
После министрових речи Спа-

сковски је и обећао да ће то, корак 
по корак, бити остварено. Позвао 
је на стрпљење, а основа за све 
то је 1,5 милијарда тона оверених 
рудних резерви, што је за наредних 
250 до 300 година рударења, а три 
нове бушилице кренуле су у даља 

истраживања. Купљена је опрема 
за коп, ревитализују се флотације 
у Мајданпеку и Кривељу, копају се 
темељи нове топионице. Са њом 
ће Бор 2014. имати небо као 1903. 
године. 

О томе шта је и колико за борски 
рудник и тадашњи Бор учинио ис-
траживач и његов први директор, 
чешки инжењер Фрања Шистек 
(умро 1907. на II хоризонту Јаме), 
Боране је веома надахнуто подсетио 
садашњи директор РББ-а Небојша 
Радошевић. Притом је подсетио и 
на Шистеков став да сам рудник не 
значи много ако се локалном станов-
ништву не обезбеди пристојан живот, 
због чега је уз помоћ добротвора овде 

отворио прву апотеку, прву болницу, 
прву школу, прву пошту. – Бор има 
резерве за векове унапред, али све 
то неће значити много ако овде 
сви не живе пристојним животом. 
Зато ће РТБ учинити све да овај 
град не буде само индустријски, 
већ и културни центар, место где 
ће борска деца желети да живе и 
да се врате.

Дивно вече уз фонтану
А, оно што су Борани те вечери 

видели и чули испред Дома културе, 
свакако је један од корака ка мла-
дима овога града. Најпре је председ-

ник Скупштине општине Драган 
Жикић отворио нову, прелепу фон-
тану на којој Бору могу позавидети 
и престони градови. У пуном ам-
фитеатру уследио је концерт поме-
нутог џез-оркестра „Мамбо старс“, 

кратак наступ познатог глумца Ми-
лана-Ланета Гутовића, а онда и 
концерт групе „Неверне бебе“. Пре 

сваке програмске целине небо над 
Бором било је окићено раскошним 
ватрометима, а онај последњи - као и 
читав овај Дан рудара – памтиће се!

Љубиша Алексић

 BOR SE VRA]A   U @IVOT
Честитка генералног директора Благоја Спасковског

Задовољство резултатима
Честитајући запосленима у РТБ-у 

и грађанима Бора и Мајданпека Дан 
рудара и Дан компаније, генерални ди-
ректор Благоје Спасковски је изразио 
велико задовољство резултатима  између 
два празника: - Комбинат бакра је, после 
две деценије, у 2010. остварио добит од 
1,670 милиона долара, а још су значајнији 
овогодишњи резултати у производњи. РТБ 
је до првог августа уклонио 15,5 мили-
она тона раскривке, што је 15 пута више 
у односу на 2003. годину! Заслугом Владе 
Републике Србије и гаранцијама које је 
дала –  на чему јој се још једном захвалио 
– уложена су огромна средства у завршетак 
изградње топионице, у куповину рударске 
опреме, у почетак ревитализације флотација у В. Кривељу и Мајданпеку...  Све 
то – нагласио је Спасковски - даће резултате пре 2014. године када нова топио-
ница буде кренула и када ћемо из сопствених сировина обезбедити 90 и више 
процената концентрата, а већ у 2015. можда и више од 100 процената. Тим по-
водом захваљујем се свим радним људима РТБ-а Бор, свим добронамерним 
људима који су помагали са стране, институцијама и институтима који су уче-
ствовали у изради и ревизији бизнис-планова и пројеката. 

Споменик су открили Благоје Спасковски и Небојша Ћирић

Споменик чешком 
инжењеру дело је 
академског вајара 
Саве Босијоковића

Садашњи директор Небојша Радошевић 
говори о првом директору Борског 

рудника Фрањи Шистеку
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Управни одбор и Скупштина усвојили Бизнис-план РТБ-а за период 2011-2021. година

РТБ. - Производно, инвестици-
оно и економски обрађено пословање 
РТБ-а Бор у периоду 2011-2021. године, 
обједињено у Бизнис-плану компаније, 
након провере првог од ревидената 
и позитивне оцене надлежних у Ми-
нистарству економије и регионалног 

развоја, нашло се крајем јула и пред 
члановима Управног одбора и Скуп-
штине Басена. Након разматрања овог 
документа највиши органи управљања, 
на заједничкој седници, усвојили су 
Бизнис-план по којем ће компанија 
радити у наредних 11 година и самим 
тим дали легитимитет развојним пла-
новима и будућим пословним потезима 
које ће РТБ повлачити до 2021. године. 

Образлажући значај овог, како је 
рекао, стратешког документа за РТБ 
Бор, и разлоге због којих је он поново 
предмет разматрања, и то две године 
након усвајања претходног Бизнис-
плана који је обухватао период од 2009. 
до 2023. године, генерални директор 
Басена Благоје Спасковски је рекао: 

- У последње две године битно су се 

измениле околности у којима РТБ 
Бор послује. Висококапацитативна 
рударска, транспортна и помоћна 
механизација набављена је много 
брже него што је то предвидео прет-
ходни документ. Померили смо уна-
пред динамику активирања рудника 

„Церово“, али и променили ранији 
концепт који је предвиђао радикално 
активирање лежишта, укључујући 
измештање пруге и све оне инфра-
структурне трошкове који су, у ствари, 
оптерећивали отварање тог рудника. 
Овим документом предвиђено је да 
се до 2021. године задржимо на лока-
литетима који имају довољно руде 
коју можемо економично експлоати-
сати, без задирања у подухвате који 
представљају велики трошак. Такође, 
раније ћемо почети откопавање тзв. 
капе „Борске реке“ како бисмо до 
2014. године обезбедили што више 
сопственог концентрата бакра за нову 
топионицу. Јер, њени агрегати су ди-
мензионисани тако да економичност 
гарантује само рад пуним капаците-

том, односно прерадом 400.000 тона 
концентрата годишње и то концен-
трата са 21 одсто бакра. Због тога је 
уговорена реконструкција флотације 
у „Великом Кривељу“ (70 одсто 
радова је већ плаћено), а ових дана је 
са фирмом „Metso Minerals“ потпи-

сан уговор за исту врсту послова и у 
Мајданпеку. 

Масовна производња

Претходни Бизнис-план, додао је 
Спасковски, рађен је у условима када је 
цена бакра тек почела да се опоравља од 
стрмоглавог пада крајем 2008. године, 
па је компанија тада као задатак добила 
дупло мање ископина од количина које 
предвиђа иновирани документ. Поред 
тога, у њему су прављене и грубе про-
цене потребних улагања и могућих 
ефеката реконструисане металургије у 
првих 10 година рада. Све то су, како је 
рекао, били разлози за нова сагледавања 
перспективе рударства и металургије у 
Бору и Мајданпеку у периоду 2011-2021. 

године.
-У наредних 11 година треба у про-

секу да дамо 65 милиона тона иско-
пина годишње, 726.115 тона катод-
ног бакра, 16.679 килограма злата 
и 95 и по хиљада килограма сребра, 
уз пратеће ретке метале. Велике су 
то бројке и одговорни задаци. Пла-
нирано је откопавање укупно 
715.753.000 тона ископина, просе-
чан садржај 0,33 одсто бакра у руди 
и однос руде и раскривке 1:1,74. Про-
изводни план је, дакле, амбициозан 
и то највише у делу раскривања ле-
жишта, с обзиром на то да је за 11 
година предвиђено склањање 455 ми-
лиона тона јаловине, односно преко 
40 милиона тона годишње. Планира 
се, такође, производња 3.725.592 тоне 
сувог концентрата уз стални раст 
производње, па је у првој години рада 
нове металургије предвиђено 334.000 
тона концентрата из сопствених сиро-
вина, а, рецимо, у 2021. години 406.600 
тона. 

Истичући да је у Бизнис-плану 
први пут РТБ Бор сагледан као целина, 
али да је и поред тога детаљно ана-
лизирана исплативост експлоатације 
сваког лежишта понаособ, Спасков-
ски је закључио да је стратегија РТБ-а 
Бор, оличена у овом документу, засно-
вана на омасовљењу сопствене рударске 
производње и унапређењу технологије 
откопавања и транспорта руде и рас-
кривке увођењем висококапацита-
тивне опреме, побољшању технологије 
флотирања и увођењу аутоматизације 
процеса ради постизања високих произ-
водних учинака уз минималне трошкове. 
– Уз све то, реконструкцијом топио-
нице и изградњом нове фабрике сум-
порне киселине постићи ћемо макси-
малну валоризацију рудних резерви 
бакра којима располажу РТБ Бор 
и држава Србија, али и, с еколошке 
стране посматрано, безбедан техно-
лошки процес усаглашен са свим еко-
лошким нормама Европске уније.

Улагања од 620 милиона долара 

Говорећи о економском делу Бизнис-
плана компаније, заменик генералног 
директора Басена за економска питања 
Мирјана Антић је казала:

- Озбиљни производни планови и 
бројке које досад нису оствариване 
прате и озбиљна улагања у износу 
од 620 милиона долара у наредних 
десет година. Динамика тих улагања 
интензивнија је у годинама које прет-
ходе почетку рада нове топионице 

 TEMEQ DUGORO^NE    BUDU]NOSTI BASENA

Мирјана Антић, Благоје Спасковски и Миодраг Николић

Коп „Кривељ”

Новим бушилицама
ка новим резервама
руде
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зато што се инвестиције односе на 
оспособљавање рудника, флотација 
и металургије. Ове године је, рецимо, 
планирано улагање у износу 260 ми-
лиона долара, док је за 2019. обим 
инвестиција ограничен на 14 мили-
она долара. Финансијски показатељи 
су такви да планирана улагања могу 
у целости да се реализују и да нето 
ефекат који нам остаје за цео период 
износи 1,1 милијарду долара. Дакле, 
наш приступ производне и дина-
мике улагања има своју проверу кроз 
финансијски ток, а он показује да је 
овај концепт развоја компаније у на-
редних 10 година могућ и основано 
прихватљив - истакла је Антићева. 

Нису заборављене ни старе 
обавезе

Бизнис-планом, додала је, 
предвиђено је и регулисање обавеза 
према старим комерцијалним повери-
оцима које, према проценама, износе 
320 милиона долара. – У сагледавању 

могућности враћања комерцијалних 
обавеза дошло се до процене да ће у 
преговорима са већином великих по-
верилаца моћи да се постигне дого-
вор о отпусту 60% дуга, а да нам као 
обавеза за плаћање остане 40 проце-
ната. На основу тога, проценили смо 
да тих 320 милиона долара старог 
дуга можемо да вратимо у 10 једнаких 
полугодишњих рата, с тим да отплата 
почне 2014., а да се камата на дуг 
измирује и у 2012. и 2013. години.

Нисмо заборавили ни оно што смо 
се задужили. Чињеница је да ће део 
наших дугова бити регулисан кроз 
елементе Акционог плана, али ми 
смо у опоравак кренули крајем 2009. 
када је почело озбиљно задуживање 
текућим кредитима за инвестиције. 
Све то је у целости сагледано у овом 
документу и њихово регулисање смо 
апсолутно предвидели и то по већ уго-
вореним условима. 

Свака година у посматраном пе-
риоду, како се чуло, има позитиван ре-

зултат, односно добит, чак и са урачу-
натим растом просечних зарада запо-
слених које ће следеће и 2013. године 
бити веће за седам одсто (колика је 
претпостављена инфлација) у односу 
на 2011., а од 2014. до краја посматра-
ног периода за 25 одсто од плана за ову 
годину због значајног повећања обима 
производње. – Чак смо и целокупну 
опрему амортизовали до 2021. године, 
па и ону коју планирамо да набавимо 
2019., да бисмо што комплетније са-
гледали способност РТБ-а да издржи 
удар високог обима ископина и односа 
између руде и раскривке. Предвидели 
смо и то да ће производња бакра из 
шљаке бити обустављена после 2013. 
године јер се нова шљака, коју ће про-
изводити савремена технологија, не 
враћа у процес као сада – напоменула 
је Антићева.

У расходима који за посматрани 
период износе 4,79 милијарди долара 
највеће учешће, чак 49,1%, имају 
трошкови нормативног материјала и 
енергената и то због великих коли-
чина раскривке која треба да се да. На 
другом месту су бруто зараде, потом 
амортизација и остали расходи. Обра-
чунати приходи, с друге стране, износе 

укупно 6,82 милијарде долара.

Неисцрпне резерве

-Све ово што је дато у Бизнис-
плану, од обима производње до ефе-
ката, није забележено у стогодишњој 
историји „Бора“. Реч је о озбиљном 
развојном документу у којем је све до 
таначина сагледано, документу који 
нам, у ствари, говори једну веома 
важну истину. Рударство у Бору и 
Мајданпеку је неисцрпно јер ни по-
ловина ресурса досад није експло-
атисана – казао је заменик председ-
ника Управног одбора РТБ-а Небојша 
Радошевић коментаришући развојну 
стратегију комбината бакра. 

Управни одбор једногласно је потом 
предложио Скупштини Басена да усвоји 
Бизнис-план компаније за период 2011-
2021. године, што су чланови највишег 
органа управљања РТБ-а Бор, такође 
једногласно учинили. На седници је, 
поред осталог, иницирано отварање руд-
ника „Церово“ и „Чока Марин“, а донета 
је и одлука о додели награде „Инжењер 
Шистек“ за 2011. годину.

Г. Тончев Василић 

Реконструкцијом Топионице до максималне валоризације рудних резерви РТБ-а

Ускоро повратак на „Јужни ревир”
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РТБ. - Посетом експерата са Акита 
универзитета из Јапана РТБ-у Бор 
практично је отпочео рад на пројекту 

“Управљање рударским отпа-

дом” који је Влада Јапана одобрила у 
оквиру техничке помоћи Влади Србије. 
Акита универзитет биће носилац овог 
двогодишњег посла са јапанске, а борски 
Институт за рударство и металургију са 
српске стране. Основу пројекта чини 
Мастер план реконструкције српске ру-
дарске индустрије урађен између 2005. 
и 2007. године посредством јапанске 
државне агенције “Џајка”, која и овога 
пута има ту улогу. Теме пројекта су кла-
сично рударство, обогаћивање мине-
ралних сировина и посебно оно што 
је насловом пројекта прецизирано – 
екологија као нарочито важна за грађане 
Бора и Србије. Како се чуло од генерал-
ног директора РТБ-а Бор Благоја Спа-
сковског, Јапан је до скора био велики 
произвођач бакра, истина из туђих кон-
центрата, па је његово еколошко ис-
куство у овој области велико и РТБ га, 

заједно са борским Институтом, мора 
искористити.

-Ево још једне потврде – истакао 
је Спасковски - да је Влада Републике 
Србије определила развој рударства, 
нормално и пољопривреде, као водеће 
гране. Повод и потврда тога је дола-
зак професора са Акита универзитета 
из Јапана. Они су овде седам дана и 
радиће заједно са стручњацима Ин-
ститута за рударство и металургију 
на откривању и обележавању нових 
задатака који се морају урадити у 
РТБ-у Бор и рударству Србије. 

Ширење сарадње
Захваљујући Влади Јапана на 

оваквој помоћи, Зоран Теодоровић, 
помоћник министра за рударство је, 
између осталог, казао:

-Овим је потврђена тесна 
сарадња између две државе, а 
и између јапанских и српских 

стручњака.“Џајка“ 
нам је помогла у 
дефинисању оквира 
овог пројекта и 
још једном јој 
се захваљујемо. 
Подсетићу да је 
ово други пројекат 
из нашег Ма-
стер-плана који је, 
такође, донирала 
јапанска влада, а 
који је завршен пре 

три године. Ово је оквир у коме ћемо 
у наредне две године с јапанским ек-
спертима сагледавати две важне 
ствари за овај регион. Прва се тиче 
заштите животне средине, а друга 
могућности унапређења и коришћења 
нових технологија у домену ПМС-а, 
конвенционалног рударства итд. 
Надам се да ћемо заједничким радом 
остварити добре резултате, а на основу 
њих отворити и друге могућности 
сарадње између две земље. 

Напомињући да ни у претходном 
пројекту примарна величина није била 
у новцу него у резултату, Теодоровић је 
додао:

- Буџет овог пројекта није велик, 
али је сам пројекат врло значајан и 
интересантан. Ми у овој првој мисији 
имамо шест професора-експерата 
из различитих области (рударства, 
екологије, ПМС-а, хидрометалургије). 
Са колегама из Института и РТБ-а 
они ће покушати да дају одговор на 

нека питања која нас одавно копкају. 
Искорак ка врхунским еколош-

ким и другим технологијама, какве 
има Јапан, по Теодоровићу, управо 
иде путем сарадње, размене мишљења, 
стручњака и знања. Опште је познато 
да Јапан симболизује технолошки врх 
цивилизације, планете земље, што значи 
да ако од кога имамо шта да научимо, 
онда су то Јапанци. А, како се чуло овом 
приликом, басенски инжењер Иван 
Анђелић ускоро креће у ову земљу на 
двоипомесечну специјализацију. 

Вишеструка корист

Обраћајући се у име „Џајке“, 
Такахаши Јохеи је изразио задовољство 
што овај пројекат може да се реализује, 
а сматра да је третман јаловишног 
отпада врло важна тема. – Сигурни смо, 
с обзиром на то да су овде стручњаци 
са Акита универзитета, да ћемо за три 
године видети добре резултате. Јапан 
се, иначе, суочава са јако тешком 
ситуацијом због катастрофе која га 
је задесила пре неколико месеци, 
али чак и у таквим околностима 
ми не прекидамо помоћ Србији. 
Такође, изражавам захвалност 
српском народу од којег смо добили 
многобројне донације – казао је Јохеи. 

И Даизо Ишијама, директор Центра 
за геоеколошке науке, задовољан је што 
су два предлога (ИРМ и Акита универ-

зитета) уродила плодом код јапанске 
међународне агенције за развој, чиме 
се дошло до овог пројекта. - Наравно, 
ми знамо, што се тиче екологије, да 
је све повезано са металуршким ком-
плексом РТБ-а Бор и да то није огра-
ничено само на ову област, већ да се 
односи на ширу околину. Надам се да 
ће овај пројекат бити од велике кори-
сти за људе који овде живе, али и да 
ћемо моћи да дамо и велики допри-
нос у области науке, металургије и 
уопште технологије и искоришћења 
метала, нарочито бакра. 

Одговорност за овај пројекат са 
српске стране носи Зоран Стевановић 
из Института за рударство и металургију. 
Он је задовољан што је од свих локација 
у поменутом Мастер-плану – а план је 
обрађивао највећи део металичних руд-
ника Србије - у наставку тог пројекта 
и сарадње са Јапаном, изабран управо 
рудник у Бору.Током наредне две године 
пројекат ће се усмерити на две ос-
новне тачке: еколошку и примену нових 
технологија, нечег што до сада овде 
није било, на искоришћење и додатну 
валоризацију бакра и осталих племени-
тих метала. Он се нада да ће се, поред 
добрих резултата на самом пројекту, ис-
користити прилика за успостављање 
још неких пословних веза између наших 
и јапанских фирми. 

Љ. Алексић

Јапански експерти са Акита универзитета посетили РТБ

EkOlOGIjA I NAjNOVIjA TEHNOlOGIjA
Предстојећи двогодишњи рад на пројекту “Управљање рударским отпадом”, који је Влада Јапана одобрила и у тако тешким околностима по-
сле катастрофа које су задесиле ову земљу, биће прилика да наши стручњаци упознају њено велико еколошко искуство а и технолошку супе-
риорност

Такахаши Јохеи

Зоран Теодоровић, Благоје Спасковски и Даизо Ишијама

Даизо Ишијама

Зоран Стевановић
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РТБ. – Приликом посете Бору, на 
Дан рудара и Дан компаније, потпред-
седник Владе Србије Јован Кркобабић, 
разговарао је са Благојем Спасков-
ским, генералним директором Рудар-
ско-топионичарског басена, и његовим 
сарадницима. Том приликом Спасков-
ски је упознао госта са успонима и па-
довима рудника који је за више од сто 
година постојања произвео два милиона 
тона бакра и 112 тона злата. Посебно се 
задржао на урушавању РТБ-а од средине 
90-их и алармантном стању које је зате-
као 2008., када је произведено тек 10 – 
11 хиљада тона бакра (што је десет пута 
мање него у најбољим годинама руд-
ника). 

Подршка Владе (најпре за санацију 
електрофилтера ради смањења 
аерозагађеости), а потом (кроз програм 
реструктурирања) за куповину рудар-
ске опреме и гаранције за нову топи-
оницу, била је – по Спасковском – да-
лековида. Изградња нове топионице 
је почела, а половина рударске опреме 
(вредне 60-ак милиона евра) стигла је 
и даје резултате. Раскривка већ “иде 
испред руде” и прошле године је дато 
15 милиона тона (2003. само милион!), а 
ове 15,5 милиона тона за седам месеци! 
До краја године сигурно ће бити 35, а 
амбиције за наредну су 40 до 50 мили-
она тона.

-Могу вам се похвалити – казао је 
ген. директор РТБ-а - да смо први пут 
после 20 година прошлу завршили са 
38 милиона долара “позитиве”. Кад 
су “покривене” све камате Париског и 
Лондонског клуба, остало нам је 1,671 
милион долара. А, 2008. године, када 
је цена бакра била само 500 долара 

нижа, губитак је био 88 милиона 
долара! Плате су редовне и просечна 
је (са регресом) око 57.000 динара. 
Све ово потврђује да је одлука Владе 
о подршци РТБ-у била исправна. Ви-
шеструко смо смањили трошкове и 
стабилно држимо производњу и са 
овим старим технологијама, а рудар-
ска опрема пристиже, флотације се 
реконструишу, нова топионица гради 
и РТБ ће ускоро бити сасвим нова 
компанија чија се будућност темељи 
на милијарду и по тона рудних ре-
зерви, што је за 250 наредних година.

Дајући пуну подршку Спасков-
ском за оно што је учинио на опоравку 

компаније Кркобабић се - уверен да 
“Бор” може живети само од борске руде 
- интересовао за даљи ток геолошких 
истраживања, а потом и остало: 

-Технологија о којој говорите и 
коју треба обновити, осавременити, 
кључ је за здрав живот овога града и 
овог становништва. То треба чинити 
што је могуће брже и упорније. Ја 
сам од почетка био против разнораз-
них комбинација, продаја, погађања, 
шпекулација око Бора, које су све по-

казале да оне само воде „Бор“ у про-
паст, и не само „Бор“. Цела земља 
трпи велике штете ако „Бор“ не ради 
како треба и ако није наш. Зато сам се 
заложио да држава максимално стане 

иза „Бора“, да максимално учествује 
у његовој ревитализацији и да се 
предузму научни, технолошки и опе-
ративни захвати да би се „Бору“ про-
дужио живот.

Овоме је додао: - И, ко год буде иза-
бран за стратешког партнера, држава 
увек мора бити та која ће овде имати 
51 проценат власништва! Јер, Србија 
ће живети успешно, уз стратегијски 
развој Бора. Ако те две ствари не буду 
спојене, неће бити добро ни по „Бор“ 

ни по Србију. 
Напомињући да је он човек у Влади 

који непрестано инсистира на одабиру 
правих приоритета, Кркобабић је то 
образложио речима да има нешто што 
може сачекати сутра, а да никог притом 
не заболи глава, али и да има и нечег где 
ако се сачека само минут - може многе 
да заболи глава.

-Потребно је развијати оне који су 
у стању да допринесу развоју других, а 
то је „Бор“ – нагласио је потпредседник 
Владе, притом додајући да „Бор“ није за 
медијску промоцију било кога, већ је 
широк државни стратегијски интерес и 
мора му се прилазити на тај начин.

-Вама као директору хоћу да кажем 
– обратио се Спасковском – да смо сви 
заједно оценили да за сада добро 
радите и да добро ради цела ова екипа. 
Али, никад није тако добро да не може 
бити боље, као што и никад није тако 
лоше да не може бити горе. То је ис-
кусио и Бор и Мајданпек и немојте 
да се то врати. Сваки дан мора бити 
све боље и интензивније, а синдикат 
и друге организације, такође, морају 
бити у служби убрзаног напретка овог 
краја и ових људи.

Љ. Алексић 

Потпредседник Владе Јован Кркобабић разговарао са руководством Басена

Кркобабић: Цела земља трпи велике штете ако „Бор“ не ради како треба 
и ако Бор није наш. – Спасковски: И са старим технологијама стабилно 
држимо производњу, плате су редовне, пристиже нова рударска опрема, 
реконструишемо флотације, градимо нову топионицу и РТБ ће ускоро бити 
сасвим нова компанија

„RAZVIjATI ONE kOjI MOGU DA 
pOMOGNU I DRUGIMA”

БОР. – Небојша Ћирић, 
министар економије и регионалног 
развоја истакао је да ће се Рударско-
топионичарски басен Бор као фирма 
регистровати на Лондонској берзи по 
завршетку изградње нове топионице 

бакра у Бору 2014. године. 
- Једна од могућности је, уколико 

се РТБ као компанија региструје 
на Лондонској берзи по окончању 
изградње нове топионице бакра, да би 
се тада објавила иницијална понуда 
за продају 20-30 одсто капитала 
борског гиганта, а та средства би 
се уложила у нове инвестиције или 
за враћање старих дугова – рекао је 
Ћирић.

Он је нагласио да се реорганизација 
РТБ-а у јединствено предузеће очекује 
до краја године, с тим да би већински 
део акција новог РТБ-а остао у 
државном власништву. На овај начин, 
реорганизацијом четири предузећа из 
састава РТБ у једну компанију, додатно 
ће се уштедети на трошковима, јер ће 
бити мања администрација и један 
систем набавке, што ће допринети 
ефикаснијем пословању компаније у 
будућности.

-Циљ је да се део обавеза 
РТБ-а отпише, док би се остатак 

конвертовао у капитал новог 
предузећа. Идеја је, пошто РТБ 
дугује више од 100 милиона евра 

“Стандард” и “Еуроаксис” банци и 
грчкој компанији “Митилинеос”, 
најпре уследе преговори са овим 
комерцијалним повериоцима. 
Након тога, отпочеће разговори са 
државним повериоцима. Дуговања 
РТБ-а НИС-у су око 20 милиона 
евра, а “Гаспромњефт” за та 
потраживања може да добије до два 
одсто акција у будућој компанији. 
Ради формирања профитабилне 
компаније, трансформација РТБ-а 
у јединствено предузеће обавиће 
се, највероватније кроз 24-часовни 
стечај, а обавеза државе је да сви 
радници остану у новој компанији – 
додао је министар економије. 

Ћирић је подвукао да су у току 
преговори са три реномиране светске 
фирме о њиховом улагању у изградњу 
постројења у граду бакра.

-У изградњу погона у Србији, 

једна од ових фирми жели да уложи 
око 70 милиона евра, друга око 200 
милиона, а трећа око 400 милиона 
евра – додаје Ћирић.

(“Блиц”, 08.08.2011.)

Регистрација након изградње топионице бакра

RTB BOR OD 2014. NA lONDONSkOj BERZI

Бобан
Тодоровић

Небојша Ћирић
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РТБ. – Недавно усвојена развојна 
стратегија РТБ-а до 2021. године подраз-
умева развој у две фазе. Прва је од 2011. 
до 2014. године, када ће се радити на 
припреми лежишта, односно рудника: 

„Церово“, „Велики Кривељ“, „Јама“ и 
„Рудник бакра Мајданпек“ да новој то-
пионици пруже довољно концентрата. 
Следи период пуне производње током 
које се, у просеку, очекује 77.000 тона 
сопствених катода које ће омогућити да 
се лакше поднесе терет инвестирања 
које је овим планом, такође, фазно кон-
ципирано. О Бизнис-плану је 28. јула 
на борској телевизији говорио директор 
развоја РТБ-а Бор Димча Јенић, а ово 
би могла да буде суштина његове приче. 

-Основни концепт плана је 
повећање производње, пошто нам 
тржишни услови, отвореност ле-
жишта, доказане рудне резерве и 
могућности инвестирања у рудар-
ску опрему то дозвољавају. Пун про-
изводни капацитет треба очекивати 
од 2014. године, па надаље – изјавио је 
Јенић. – Реч је о (просечних) 26 мили-
она тона руде годишње, са средњим 
садржајем бакра од око 0,33%, 
искоришћењем у флотацијама од 
87% и металуршким искоришћењем 
од 98% које нуди нова технологија 
топљења. Почетних 330.000 тона кон-
центрата, односно око 70.000 тона ка-
тодног бакра годишње, треба очеки-
вати 2014., да би се производња посте-
пено повећала до 2021. године када се 
очекује и преко 400.000 тона концен-
трата, односно преко 80.000 тона ка-
тодног бакра. 

-То ће рећи – нагласио је Јенић - да 
је просек од 2014. до 2021. негде око 
77.000 тона катода, што ће, уз огромне 
инвестиције, донети и импозантну 
добит. Наиме, за 11 година плани-
рано је укупно улагање око 620 ми-
лиона долара (у рударство око 293, у 
металургију око 302 и инфраструк-
туру 25), а економски показатељи 
говоре да је овај бизнис-план изу-
зетно ефикасан, односно економски 
исплатив. У разматраном периоду 
даје приход од 7,2 милијарде долара, 
односно нето добит од 2,2 милијарде 
долара! То отвара перспективу не 
само компанији РТБ Бор, већ ствара 
услове и за развој општине, инфра-
структуре и отварање нових радних 
места. Однос руде и раскривке је 
1:1,72 а то значи да треба да се откопа 
око 261 милион тона руде и 455 мили-
она тона јаловине, односно око 716 
милиона тона ископина. 

Огроман рудни потенцијал

Бизнис-план као стратешки до-
кумент не само за РТБ, већ и државу 

Србију, без чије се подршке не би кре-
нуло овако крупним корацима, засно-
ван је – како је истакао Јенић – на ре-
алним, овереним рудним резервама. 
Оне су 31. децембра 2010. године изно-
силе преко 2,6 милијарде тона. Од тога 
тзв. билансне резерве, које су меродавне 

за планирање и пројектовање, износе 
преко милијарду и по тона.

-То је огроман минералошки 
потенцијал који омогућава РТБ-у да 
планира и производи не само у наред-
них 10, већ преко 200 година – казао је 
Јенић додајући да су куповином нових 
бушилица геолошка (до)истражвања - 
после двадесетак година - појачана и 
са површине и из Јаме. Од њега се чула 
и интересантна најава да се на локали-
тету Церово, у реону Малог Кривеља, 
може очекивати око 350 милиона тона 
руде сличне кривељској (која се добро 

флотира), а изнео је и претпоставку да 
се и у самом кривељском копу (између 
кота -100 и -500) може очекивати још 
око 400 милиона тона руде, и то пови-
шеног садржаја бакра, пошто две раније 
бушотине нису изашле из орудњења. 
(До)истражиће се и “Борска река” чије 

су оверене геолошке резерве преко 
милијарду тона, али су билансне око 319 
милиона тона.

Обнова “Церова”и ширење 
“Кривеља”

У руднику бакра “Церово”, при-
времено затвореном децембра 2002., 
производња ће се поново покренути и то 
у две фазе. У првој фази, 2012. и 2013. 
планира се по 2,5 милиона тона и по 
шест милиона тона јаловине годишње, а 
од 2014. године, у другој фази, по 5,5 ми-

лиона тона руде и по пет милиона тона 
јаловине, такође, годишње. Овде је реч 
о 50 милиона тона руде са просечним 
садржајем бакра од 0,34 одсто (“Церово 
1” има 14 милиона тона, “Церово 2” има 
16, а “Церово примарно” и “Дренова” 
20 милиона тона.) Међутим, у “Церову 
примарном” после тих 10 година остало 
би још 120 милиона тона билансне руде 
са 0,34 одсто бакра, што је још 20 година 
експлоатације и развоја компаније, ло-
калне самоуправе, запошљавања. Уто-
лико пре што је деценија довољно вре-
мена да се ураде пројекти за измештање 
пруге и далековода. Према Јенићу, у 

“Церову” ће се ревитализовати постојећи 
погон и изградити нови хидротранспорт 
до кривељске флотације за коначни ка-
пацитет овог рудника од 5,5 милиона 
тона руде годишње.

Према новом Бизнис-плану “Велики 
Кривељ” треба да повећа производњу 
на 10,6 милиона тона руде годишње. 
Реконструкција копа је у току – увелико 
се раскрива у четвртом захвату – и толико 
руде се може очекивати већ наредне 
године. Јер, моћна опрема је, углавном, 
стигла, повећан је капацитет дробљења 
јаловине и продужена стрела одлагача 
тако да транспортни систем сада може 
годишње да превезе пројектованих 25 
милиона тона јаловине. Све то је врло 
важно за ширење овог копа на четврту 
и пету фазу, пошто у садашњем захвату 
има руде за око две и по године. 

Већ се ушло и у реконструкцију се-
кундарног и терцијалног дробљења 
са просејавањем, а до краја године 
инсталираће се и нове флотацијске 
машине велике запремине, тако да ће 
кривељска флотација прерађивати тих 
10,6 милиона тона руде, уз поменуто 
искоришћење од 87% и давати кон-
центрат са 21 одсто бакра и девет про-
цената влаге, какав тражи нова топи-
оница. То ће важити и за мајданпечку 

 kA 80.000   TONA kATODA
Димча Јенић, директор развоја, о Бизнис-плану РТБ-а за наредну деценијуДо 2014. рудници ће се при-

премити да дају 330.000 тона 
концентрата новој топио-
ници, а потом се годишње 
просечно очекује 77.000 
тона катода. - „Церово” дот-
ле треба да даје 2,5 милио-
на тона руде годишње, а по-
сле 5,5. - „Велики Кривељ“ 
одмакао у припрема-
ма за повећање капаците-
та на 10,6 милиона тона 
руде. - У Јами се припре-
ма масовнија производња, 
пошто 2015. треба да поч-
не откопавање виших де-
лова „Борске реке“. - РБМ 
од јула 2012. проширује коп 
„Јужни ревир” како би поно-
во постао носилац тамошње 
производње са годишњих 
8,5 милиона тона руде 

У рудном телу „Т”
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флотацију која, такође, ускоро креће у 
реконструкцију. 

Улазак у „Борску реку“

-Битно у овом Бизнис-плану је и 
активирање лежишта „Борска река“, 
односно откопавање његовог вишег 
нивоа изнад 17. хоризонта – чуло се 
од Јенића. -Ту имамо оверене рудне 
резерве и урађену студију на основу 

које можемо да наставимо II фазу 
пројектовања и већ од 2015. године 
почнемо откопавање дубљих делова. 
Притом ћемо узети у обзир и руска ис-
куства на која нас је недавно упутио 
академик Мељников. У делу „Борске 
реке“ изнад 17. хоризонта је око 20 ми-
лиона тона, што представља сасвим 
солидне резерве за непрекидан рад у 

Јами, а ту су и богата рудна тела. 
У Јами се сада откопава РТ „Т“ (са 

239 хиљада тона оверених рудних ре-
зерви и садржајима који иду до 6-7 одсто 
бакра). Истражено је и доведено до ге-
олошког елабората рудно тело „Т1“ (са 
око 350 хиљада тона руде и два посто 
бакра у њој). У зони између 13. и 15. хо-
ризонта интензивно се (до)истражује, 
па је ове године у плану и рудно тело 

„Д“ које има два до 2,5 милиона тона 

руде, што је такође погодност за допуну 
откопавања сиромашније руде из вишег 
дела „Борске реке“. 

-Дакле, при овако доброј цени 
бакра и Јама има своју перспективу, 
уз одређене услове. Ми смо почели на-
бавку нове опреме, али неопходан је 
њен реинжењеринг и реорганизација 
да би се постигли добри ефекти, сни-

зили трошкови и она радила са про-
фитом - каже директор развоја.

Повратак на „Јужни ревир“
Посебна пажња посвећена је 

„Јужном ревиру“, богатом мајданпечком 
лежишту у коме је производња пре-
стала пре неколико година. Тамо је 
преко 240 милиона тона билансних ре-
зерви са 0,40% бакра и доста злата, па 
је сачињена посебна стратегија његовог 
отварања, док се откопавањем „Северног 
ревира“ ствара профит ради покривања 
дела инвестиција. Реконструкција „Ј. 
ревира“ треба да почне јула 2012., а 
дотле да се оконча доста претходних по-
слова и доспе сва опрема за пуни капа-
цитет откопавања 8,5 милиона тона руде 
годишње.

-Важно је још рећи да септембра 
ове године треба да почне откривање 

„Андезитског прста“, као предус-
лова за почетак радова на „Јужном 
ревиру“. То значи стварање услова 
за измештање реке Мали Пек и ре-
гионалног пута Мајданпек–Кучево, 
који сметају проширењу копа, а мора 
се оспособити и транспортни систем 
„Ујевац“ за јаловину. Он је запаљен 
2000. године и потпуно уништен, па 
само у његову ревитализацију треба 
уложити око два милиона евра. Ваља 
рећи да и „Северни ревир“ има своје 
потенцијале. У току је верификација 
рудних резерви, а само у источном 
делу има око 190 милиона тона пре-
остале порфирске руде.

Обављене су и све припреме (израда 
подземних рудничких просторија, 
технолошке пробе, посебна линија 
флотирања) за почетак експлоатације 
(полиметаличног) лежишта злата “Чока 
Марин”. У све то, лане је уложено преко 
600.000 евра, али – према Јенићевој 
изјави – још није произведен, а камоли 
истопљен у Бору, ниједан грам тог кон-
центрата! Пошто садржи арсен и друге 
штетне примесе, он ће се продавати и 
топити у адекватној топионици у Ка-
захстану.

Техногене сировине и екологија

Свему овоме додајмо да РТБ рачуна 
и на три до пет хиљада тона катодног 
бакра из техногених сировина (јаловина, 
шљака, “плаве” воде). Јенић је подсе-
тио да само у “Церову” има преко 22 
милиона тона јаловине са 0,20% бакра, 
а има и оксидних руда за које су неке 
компаније већ показале интересовање. 
Лужење као могући пут до бакра по-
менуто је и у вези са борском Јамом, 

“Тенком 1 и 2” у Мајданпеку.
Није заборављено ни то да су, осим 

природних и технолошких предус-
лова за остварење овог плана потребни 
радни и стручни људи. РТБ је већ покре-
нуо школовање младих за своје потребе, 
кренуле су и разне обуке, али је то “мало 
дужа прича”. Планом није запостављена 
ни екологија јер ће нова топионица и 
фабрика сумпорне киселине донети 
чисто небо, а “паста”-технологија 
при одлагању флотацијске јаловине у 
стари борски коп ослободити мештане 
Кривеља, Оштреља и још неких села 
прашине са брана јаловишта. Директор 
развоја РТБ-а најавио је и нови закон 
који ће објединити Закон о геолошким 
истраживањима и Закон о рударству по 
угледу на најнапредније европске земље 
у овој области, а у чију је израду ангажо-
ван као члан државне комисије.

Љубиша Алексић

 kA 80.000   TONA kATODA

Димча Јенић

Ливење анода

Коп „Кривељ”
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МАЈДАНПЕК. - На златонос-
ном лежишту „Чока Марин“, 20-так 
километара од Мајданпека, у току 
је вађење технолошког узорка од 
хиљаду тона руде. Она ће, након пре-
раде у мајданпечкој флотацији, пока-
зати да ли њен концентрат, створен у 
индустријским условима, потврђује из-
узетно повољне лабораторијске резул-
тате у погледу искоришћења племени-
тих метала. Ово богато рудно лежиште 
откривено је пре три деценије, али до 
експлоатације није дошло раније због 
повишеног садржаја тешких метала и 
арсена у полиметаличној руди. Решење 
је сада пронађено тако што ће се концен-
трат топити у топионици у Казахстану.

 - До сада смо извадили око 700 
тона руде, врло брзо ћемо и преоста-
лих 300 тона, а након тога почети 
превоз до постројења за дробљење, 
млевење, флотирање и складиштење 

тог концентрата на месту где смо 
некада складиштили магнетит, по-
себном линијом како не би дошло 
до мешања са концентратом бакра. 
Тако створени концентрат треба да 
потврди изузетно добре резултате 
лабораторијског испитивања руде са 

„Чока Марина“ на Рударско-геолош-
ком факултету у индустријским ус-
ловима - каже Светомир Мустецић, 
директор Рудника бакра Мајданпек. 
Он наводи да је за то обезбеђена ком-
плетна флотацијска линија, а да ће ана-
лиза тако створеног концентрата пока-
зати његову комерцијалност за Рудник 
бакра Мајданпек са аспекта свих трош-
кова по тони, трошкова превоза до Ка-
захстана, трошкова топљења. Тако 
ће бити сагледана економија за даљу 
експлоатацију када се за то добију све 
неопходне дозволе - Тај поступак 
почиње одбраном елабората о рудним 

резервама у септембру, а 
подразумева добијање 
свих дозвола у погледу 
екологије на самом руд-
нику и грађевинских за 
изградњу објеката. Али, 
експлоатација се не може 
очекивати пре априла на-
редне године. Јер, прак-
тично већ од октобра, у 
зимским условима, транс-
порт руде шумским путе-
вима са „Чока Марина“ 
неће бити могућ.

 Димча Јенић, директор 
развоја РТБ Бор, истиче да 
је после вишегодишњих истраживања 
урађен геолошки елаборат о рудним ре-
зервама из 2005. године. Према елабо-
рату оверене рудне резерве су 271.000 
тона, а билансне преко 220.000 тона. 
То није лежиште руде бакра, већ злата, 
са полиметаличном рудом и садржајем 
злата преко 14 грама по тони, преко 
113 г сребра и око четири одсто бакра, 
па је садашња вредност лежишта око 
90 милиона долара: - Када се одбију 
трошкови откопавања, транспорта 
и топљења за век експлоатације од 
35 месеци, може да се очекује приход 
од око 30 милиона долара, а када се 
у виду имају нове одредбе Закона о 
рударству, где се пет одсто усмерава 
држави, а половина враћа локалној 
самоуправи, практично милион и 
по долара би могла да добије оп-
штина Мајданпек за развој тог свог 
неразвијеног дела – истиче Јенић. Он 
наводи да много људи брине о динамици 
и реализацији овог пројекта, па су и ру-
дарска и геолошка инспекција утврдиле 

да се радови одвијају по пројекту и 
рударској дозволи.

- Мајданпек од руде из „Чока 
Марина“ очекује даљи раст. Ми 
радимо на „Северном ревиру”, са си-
ромашном рудом просечног садржаја 
0,22-0,25. За даљи развој потребно 
нам је уклањање великих количина 
јаловине, 52 милиона тона на „Јужном 
ревиру”, како бисмо стигли до руде 
која спада у релативно богатије са 
садржајем од 0,4 одсто бакра и око 
0,3 грама злата по тони, што је за 
флотирање јако примамљиво - каже 
директор Мустецић. Он још додаје да је 
испитивање радиоактивности, које су на 
захтев мештана обавили стручњаци Ин-
ститута у Винчи, показало да она није 
повећана: - Као људи који на овом про-
стору живе и раде, ми имамо далеко 
већу одговорност према екологији 
у свом непосредном окружењу од 
некога са стране.

Силвија Вукашиновић 

МАЈДАНПЕК .- Можда смо и ми 
могли да покушамо у неком другом 
граду, у неком другом предузећу, али 
нисмо… Мајданпек као град, а радно 
место у Руднику бакра, био нам је 
некако предодређен и најнормалнији 
избор, прво за мог оца Живка, једног 
од првих возача тешких возила 

60-тих година прошлог века, затим 
за мене, а сада и за мог сина Давора - 
речи су којима занимљиву причу о веза-
ности своје породице за рударски хлеб 
и град под Старицом почиње Жељко 
Алексић (48).

 - Мени се, да будем искрен, тај 
очев посао свидео, па иако је он био 
против, будући да је знао сву његову 
тежину, јер је до пензије стигао као ин-
валид рада, кренуо сам истим путем 
и ево, већ 31 годину не помишљам да 
бих могао да радим на неком другом 
месту - открива на почетку разговора 
Жељко и додаје: – Задовољан сам што 
је и мој син крајем прошле године 
овде почео да ради. Као помоћник 
на бушилици, уписао је прве дане 
у радну књижицу, добро се снашао, 
лепо прихваћен од колега, па је за 
сада задовољан послом, радом, а 
богами, и зарадом - тако отац, тако 
он, син. 

 Све ово је супер. Некада нисам 
помишљао да ће ми као деди и оцу 

опредељење бити рудник, а сада сам 
готово сигуран да ћу доста година 
провести на овом месту - потврђује и 
Давор кога смо затекли на бушилици 
на површинском копу РБМ-а при крају 
смене. - Напорно је, ради се сменски, 
одговоран је посао, услови за рад су 
тешки, али задовољан сам. Имам 
сјајне колеге, који су ми помогли да 
се снађем, а сада већ видим да може 
и да се напредује у послу, може да се 
солидно заради, па како да не будем 
задовољан. 

 Рудник и град се са разлогом 
поистовећују, мишљење је Алексића 
који у првом раде, а у другом живе свих 
ових 50 година обновљеног Рудника. - 
Увек када је добро било у Руднику 
добро било и у граду.

 Свака генерација Алексића у 
овогодишњем јубилеју Рудника имала 
је “своје”: Живко да ради на отварању, 
Жељко у најбољим, али и најтежим 
данима, а Давор ето, на новом по-
четку: - Верујем у боља времена, у 

то да ће рудник опет имати услове 
да запошљава већи број младих, а 
они имати услове да остајући у граду, 
радећи, живе нормално, формирају 
породице, са рудником проживе нови 
живот. Лепо и наравно, СРЕЋНО!

 С. Вукашиновић

Мајданпек

RUDNIk kAO SUDBINA

 Када започне експлоатација овог златоносног рудног тела надомак Мајданпека, руда ће се 
прерађивати у Флотацији РБМ-а, а добијени концентрат топити у Казахстану

Три генерације Алексића у мајданпечком Руднику бакра у последњих 50 година

„̂ OkA MARIN” kRE]E 
NA pROlE]E

Ако технолошки узорак оправда очекивања, „Чока Марин“ би могао да буде отворен априла наредне године

Нова линија дробљења за 
руду „Чока Марина”

На улазу у „Чока Марин”

Жељко Алексић Давор Алексић
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РТБ. - Мултинационална компанија 
„RK Mine“ са седиштем у Лондону за-
интересована је да у отварање рудника 

„Церово“ уложи 30 милиона евра и да 
већ до краја августа РТБ-у пренесе та 
средства. С обзиром на то да је Планом 
пословања компаније финансирање по-
новног отварања запостављеног рудника 
предвиђено из екстерних извора, а да је, 
у исто време, планирано и уклањање три 
милиона тона раскривке из лежишта 

„Церово 1“ до краја ове године, сасвим 
је извесно да ће интересовање енглеског 

инвестиционог фонда врло брзо бити 
преточено у конкретан аранжман са Ру-
дарско-топионичарским басеном.

-Интензивно преговарамо о усло-
вима кредита и већ на првом састанку 
успели смо да годишњу каматну стопу 
спустимо на 4,4 одсто. „RK Mine“ је 
спреман да нам кредит од 30 милиона 
евра одобри на четири године, с тим 
што би прва била година мировања, 
односно грејс период, а зајам бисмо 
отплаћивали у наредне три године, 
дакле по отварању рудника – каже ге-

нерални директор РТБ-а Благоје Спа-
сковски. 

Оно о чему ће се, како наводи, до 
краја августа преговарати јесте ниво 
и начин обезбеђења зајма. У опцији 
су хипотека и ручна залога на будућу 
производњу бакра из „Церова“, што 
РТБ-у, свакако, више одговара. – Ен-
глези у пакету траже и додатну врсту 
обезбеђења кредита, која за нас није 
неприхватљива, а реч је о њиховој 
жељи да за овај посао „вежу“ дуго-
рочни комерцијални аранжман ку-

повине бакра од РТБ-а. Они би, 
по берзанској цени, у наредних 10 
година од нас купили између 100 и 
120 хиљада тона бакра, односно око 
10 хиљада тона годишње – истиче Спа-
сковски. Додаје да је овај инвестициони 
фонд био спреман да од Басена купује и 
злато, али су одустали после упозорења 
да, према прописима у Републици, без 
сагласности Народне банке Србије то 
није могуће. 

Само у лежишту „Церово 1“ има око 
14 милиона тона руде бакра и злата, па 
ће профит који ће се остваривати током 
откопавања, по речима Спасковског, 
поред враћања дугова, бити уложен и 
у његово проширење. – Из комплекса 

„Церова“ је у наредних 20 година 
могуће извући око 350 хиљада тона 
бакра, 18 тона злата и 120 тона сребра 
тако да ћемо експлоатацијом овог руд-
ника, у коме ће посао добити преко 
400 људи, у том периоду остваривати 
профит од милијарду и по долара – 
тврди Спасковски. 

На заједничкој седници Управног 
одбора и Скупштине Басена недавно 
је, подсетимо, једногласно подржана 
иницијатива о отварању рудника „Церово“.

Г. Тончев Василић

Инвестициони фонд из Лондона заинтересован да кредитира „Церово“

Мултинационална компанија 
„RK Mine“ спремна да већ до 
краја августа РТБ-у пренесе 
средства за отварање рудника 
„Церово“. – Кредит од 30 ми-
лиона евра, са каматном сто-
пом од 4,4 одсто годишње по 
садашњим условима, био би 
одобрен на четири године, а 
прва би била грејс период. – 
Енглези желе да за овај аранж-
ман „вежу“ и куповину између 
100 и 120 хиљада тона борског 
бакра у наредних 10 година. - Б. 
Спасковски: Експлоатацијом 
овог рудника, у коме ће посао 
добити преко 400 људи, за 20 
година остварити профит од 
милијарду и по долара

Улагања

ЦЕРОВО. – После десетак година 
“Церово” очекује повратак рудара. А да 
ће они сигурно и ускоро доћи потрђује 
велики нови багер који се попут белог 
лабуда спустио на ивицу напуште-
ног копа. Док га најбољи мајстори из 

“Кривеља” састављају уз помоћ велике 
нове дизалице, крче се приступни 
путеви ка оближњој узвишици где ће 
најпре зарити своју кашику од 15 кубика. 
До краја године тамо треба да уклони 
око два милиона кубика јаловине и око 
400.000 тона руде која се очекује на путу 
до масовније минерализације. 

-После четири године, ево, опет 

монтирамо други багер “PH120” – 
каже Градимир Милосављевић, сер-
висер фирме “Caterpillar mining”, док 
са мајстор-Пецом тражи неки завртањ у 
гомили кутија. – У односу на онај први, 
исте марке, који ради на кривељском 
копу, овај багер је веома напредовао 
на плану електронике. То се споља 
не види, али су управљачки софтвер 
и електроника сасвим другачији и 
надам се да ће се машина још боље 
показати од претходне. Између оста-
лог, има тач-скрин екран (на додир) 
и сопствени интернет у кабини, што 
омогућава да се њен рад прати и са 

даљине. Кашика је запремине 15 
кубика, а то говори да у једном замаху 
копа 30-ак тона материјала. Имамо 
добру екипу из РТБ-а и радује ме да 
их видим у добром раположењу. Посао 
добро иде.

То потврђује и Зоран Врчежић, 
технички руководилац електромашин-
ског одржавања на површинском копу 
“Церово”. 

-Ова екипа је склопила претходне 
нове багере. Али, узели смо и неко-
лико млађих људи да их уведемо у 

овај посао – каже Врчежић. - Склапање 
се одвија изузетно добро и ми смо за 
пет-шест дана завршили посао од 
осам дана. За монтажу имамо две 
недеље и мислим да ћемо је обавити 

у року. Ради се од јутра до вечери, од-
носно све док не завршимо оно што 
смо планирали за тај дан. Људи су мо-
тивисани, добро раде и желим да их 
похвалим. Јер, одлична атмосфера 
у тиму утиче да и посао брзо одмиче. 
Допрема делова је трајала недељу 
дана. Стигло је 11 шлепера са свим 
склоповим и подсклоповима, при 
чему смо имали проблеме са путем од 
Малог Кривеља до платоа поред копа 
где састављамо нови багер. Пут је на-
сипан ризлом, а терет је био и до 40 

тона, па је долазило до проклизавања 
камиона и морали смо да их шлепамо 
булдожерима и грејдерима. 

Љ. Алексић

У “Церову” теку припреме за почетак производње

SASTAVQAjU NOVI BAGER
Велика нова машина стигла је, попут белог лабуда, на обод напуштеног копа најављујући скори и сигуран повратак рудара. – Тач-скрин 
екран и интернет у кабини

UlOG VREDAN 30 MIlIONA
        EVRA

Градимир Милосављевић

Зоран 
Врчежић
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РТБ. – Рударско-топионичар-
ски басен Бор, као друштвено од-
говорна компанија, у 2010. години 
уложио је значајна средства у разли-
чите видове заштите животне средине 
у Рудницима бакра Бор, Руднику бакра 
Мајданпек, а поготово у Топионици и 
рафинацији бакра због примене БАТ – 
технологије (еколошки пројекти). Како 
нам је потврдио мр Звонимир Милијић, 
помоћник генералног директора РТБ-а 
за екологију, квалитет и стандардизацију, 
комбинат бакра је за те намене у Бору и 
Мајданпеку лани издвојио око десет ми-
лиона евра, а најмање исто толика сума 
биће инвестирана и ове године.

-Трошкови заштите животне сре-
дине РТБ-а и зависних предузећа гру-
писани су у седам целина (мониторинг, 
еколошке таксе, „загађивач плаћа”, 
санације, за пројектну документацију, 
остали трошкови и инвестиције у ЖС 
– БАТ технологије). Говоримо о раз-
личитим пројектима, али све то су 
крупни финансијски захвати, и лично 
верујем да нас, када је реч о тој теми, 
очекује боља будућност – нагласио је 
Милијић. 

Свакако највише средстава је отишло 
за реализацију најсложенијег еколошког 
пројекта у Србији „Реконструкција то-
пионице и изградња фабрике сумпорне 
киселине и постројења за пречишћавање 
отпадних вода” чија су два основна 
циља – модернизација технологије пре-
раде концентрата бакра и дугорочно 
обезбеђивање стабилне производње 
бакра и заштита ЖС у складу са 
домаћим и међународним прописима и 
стандардима.

-Док не буде готова нова топио-
ница, строго се придржавамо про-
цедура дефинисаних у „Акционом 
плану смањења аерогађености из То-
пионице бакра у Бору” који је Ми-
нистарство ЖСРПП усвојило фебру-
ара 2010. године (најновија верзија). 
Упркос поштовању свих прописаних 
мера из овог документа, ипак, долази 
до епизодних загађења, и то из разли-
читих разлога. Прво током ове године 
било је крајем маја, када је дошло до 
повећане концентрације сумпор-диок-
сида у Брезонику и Великом Кривељу. 

Општинска комисија, у сарадњи са 
Басеном, установила је и исплатила 
домаћинствима одштету због униш-
тених пољопривредних усева. Након 
тога комбинат бакра је предузео мере 
тако што је обучио комплетан тим 
који спроводи АП, тачније одржан је 
краћи курс ради поновног упознавања 
свих одговорних са обавезама које 
имају у технолошком поступку при-
ликом повећаних концентрација сум-
пор-диоксида. Притом су се сви пот-
писали да су упознати са тим и оба-
везни да се стриктно придржавају 
плана – каже Милијић. 

У јуну је дошло до новог епизод-
ног загађења, али у Великом Кривељу, 
где не постоје мерне станице. Еко-
лошки тим РТБ-а, анализирајући по-
следице, закључио је да се то десило 
зато што су се стекли такви климатски 
услови, па је дим, практично, „транспор-

тован” изнад мерне станице у Брезонику 
и, због конверзије, се „спустио” дирек-
тно у Велики Кривељ. Пошто у градској 
мрежи има пет станица (три републичке 

- Брезоник, Градски парк и Институт, и 
две општинске – Електроисток и Фа-
култет), одлучено је да се, осим два мо-
билна уређаја за мерење SО2 гасова, 
купе још два, како би се „покрили” и 
делови града у којима не постоје ста-
нице. То је и урађено, а постојећа два 
су сервисирана, пошто нису калибри-
сани дуже време. И поред свих ових ак-
тивности, крајем јула уследило је треће 
епизодно загађења које је трајало мало 

дуже. Опет је закључено да су га изаз-
вали неповољни метеоролошки услови 
(услед пада ваздушног притиска настала 
је дуготрајна „тишина” од два-три дана, 
а није било ветра да растера дим изнад 
града). Иначе, анализа стања у претход-
ним годинама показала је да се ови про-
блеми чешће јављају у летњем периоду, 
када су нагле промене времена, него у 
другим месецима. 

-Онда смо предложили посло-
водству РТБ-а да се набави софтвер 
који ће „пратити” прогнозу вре-
мена, макар неколико сати уна-
пред, и такође давати прогнозу и 
дистрибуцију аерозагађења на целој 
територији града. Такви софтвери, 
тренутно најсавременији у свету, 
развијени су у САД и користе се тек 
неколико година. Консултовали смо 
Агенцију за заштиту животне сре-
дине и добили препоруку који од њих 
евентуално да набавимо. Реч је о врло 
моћном софтверу са резолуцијом 
од 100 метара који је „развила” ка-
надска фирма „Сенес консалтинг”. 
Њихови представници су нас недавно 
посетили и том приликом смо угово-
рили израду софтвера који код нас 
очекујемо до краја септембра. Замо-
лили смо Агенцију, која нам је изашла 
у сусрет, да и она такође „преради” 
свој софтвер за три постојеће станице 
у Бору, тако да, поред овога што се 
сада може видети на мониторима по-
средством интернета (очитавање про-
сечних часовних вредности SО2), само 
за РТБ дистрибуирају бројке о троми-
нутним загађењима. То ће нам бити 
од велике користи јер ће информаци-
они центар у ТИР-у имати податке у 
реалном времену за све три станице 
које мере аерозагађење на републич-
ком нивоу. То ће омогућити оператеру 
да одлучи о даљим поступцима у про-
цесу производње и моћи ћемо колико 
– толико превентивно да реагујемо 
пре него што буде инсталиран „Сене-
сов” софтвер. „Прерада” њихових со-
фтвера требало је да се заврши до 12. 
августа – истиче Милијић. 

Наш саговорник додаје да је по-
четком месеца у Бору одржан састанак 

са државним секретаром у Министар-
ству ЖСРПП др Миладином Аврамо-
вим и републичким инспекторима за за-
штиту животне средине, на коме је до-
говорено да, због епизодних загађења на 
местима где не постоје станице, треба, 
практично, „погустити” мрежу. Стога је 
одлучено да се набаве још две станице - 
једна која ће бити стационирана у Ве-
ликом Кривељу и друга неопходна за 
израду новог софтвера за моделирање 
будућег аерозагађења из нове топионице 
(она мора бити лоцирана поред димњака 
у кругу топионице). 

-Предузели смо мере за набавку 
такве опреме која мора бити у складу 
са нашом националном мрежом, 
јер њу касније треба да одржава 
Агенција за заштиту животне сре-
дине. Такође, на том састанку смо се 
договорили да се крајем септембра, 
када буде примењен нови софтвер 
за праћење прогнозе аерозагађења у 
Бору, измени Акциони план и допуни 
овом најсавременијом технологијом, 
тако да у октобру можемо очеки-
вати иновиран АП који ће важити 
до завршетка нове топионице. Уз све 
проблеме услед старе технологије, у 
РТБ-у покушавамо да грешке због 
људског фактора сведемо на најмању 
могућу меру, практично, да их елими-
нишемо - закључио је Милијић.

Ј. Станојевић

Активности Басена за заштиту животне средине у Бору и Мајданпеку

ТИР. - Због неповољног ваз-
душног притиска и руже ветрова 
која је дим носила ка граду, 25. јула 
је у поподневним сатима забеле-
жена повећана концентрација сум-
пор-диоксида на једном од четири 
мерна места у Бору - у градском 
парку. 

Након што су мерења показала 
присуство сумпор-диоксида у износу 

од 2.284,4 микрограма по кубном 
метру ваздуха (максималне дозвољене 
вредности су 350 микрограма) на 
овом мерном месту, у центру Бора, 
надлежни у Топионици и рафинацији 
су одмах зауставили производњу 
у топионици бакра. То је, као и 
досад, учињено у складу са Акцио-
ним планом Владе Републике Србије 
о смањењу емисије топионичких 

гасова у атмосферу. - Спорадично се 
сусрећемо са оваквим ситуацијама 
због застареле технологије - то је 
чињеница - али и због временских 
прилика на које заиста не можемо 
да утичемо. Зато је добро што ће 
ускоро бити изграђено савремено 
пирометалуршко постројење, јер ће 
нова топионица бити гаранција да 
се овакве појаве више не дешавају 

– казао је Бобан Тодоровић, директор 
ТИР-а.

Подвукао је притом да ће над-
лежни у ТИР-у и убудуће пратити 
временске прилике, као и до сада, 
и прилагођавати рад металуршких 
агрегата јер је, како каже, у РТБ-у 
Бор екологија увек била испред 
производње.

Г.Т.В.

AEROZAGA\EWE ZAUSTAVQA TOpIONICU

Комбинат бакра је у различите видове заштите ЖС у РББ-у, РБМ-у 
и ТИР-у лани уложио десет милиона евра, а за ову годину планира 
најмање исто толико. - Уговорена израда софтвера који ће „прати-
ти” прогнозу времена, макар неколико сати унапред и, такође, да-
вати прогнозу и дистрибуцију аерозагађења на целој територији 
града. – Уместо просечних часовних вредности SО2, ускоро ће се 
очитавати подаци о троминутним загађењима. – З. Милијић: Уз све 
проблеме због старе технологије, у РТБ-у покушавамо да грешке 
људског фактора сведемо на најмању могућу меру, практично, да 
их елиминишемо

U EkOlOGIjU DESET MIlIONA EVRA

Звонимир 
Милијић

Живорад Радоњић, 
представник „Сенес”-а
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РББ. – Пошто су два од осам 
новокупљених „белаза“ носивости 
220 тона још крајем маја отишла на 
кривељски коп, последња два сустигла 
су „четворку“ која је неко време била 
„заточена“ у луци Прахово (протестом 
бивших радника ИХП-а), тако да су сада 
хала и плац радионице за сервисирање 

тешких возила на старом борском копу 
– пуни! Делови за шест великих, нових 
камиона - огромне шасије и корпе, 
кабине, фелне и гуме, ускоро ће зау-
зети своје место на моћним возилима 
и кренути пут кривељског копа. Тамо 
ће заменити нешто мању, такође нову 

„сабраћу“ исте марке, који ускоро треба 
да се преселе на 
коп „Церово“. Под-
сетимо да је реч 
о моћним маши-
нама са „cumins“-
овим моторима 
од 2.400 коњских 
снага и електрич-
ном вучом. Њоме 
управљају два ра-
чунара и она се у 
нашим условима 
показала као добро 
решење.

 - Упоредо 
радимо ком-
плетну монтажу 
две шасије и 

један од два камиона је већ на точ-
ковима – каже Ивица Ђорђевић, ма-
шински инжењер који води овај посао. - 
На реду су корпе, али је то сложеније, 
пошто долазе у деловима које, због 
величине, морамо да варимо напољу, 
а неки варови са унутрашње стране 
не смеју да се прекидају све док се 
не заврше. То ових летњих дана, 
признаћете, може да буде озбиљан 
тест за вариоце. Те две корпе су 
управо састављене и варе се са доње 
стране. Следи окретање помоћу две 

дизалице, постављање заштитника 
кабине, тзв. качкета, а онда монтажа 
на возилима. Поменута два ками-
она су спремна за то, али варилаца је 
мало. До скора се радило у две смене, 
а сада само у једној, пошто три екипе 
наших радника раде на демонтажи 
гума из РБМ-а. Ипак, не стоји се ни 
час, кад не може напољу, због кише, 
ради се унутра, јер посла је преко 
главе. 

Љ. Алексић

Шест нових „белаза“ пред монтерима на старом борском копу

Огромне шасије и корпе, кабине, фелне и гуме, ускоро ће заузе-
ти своје место на тешкашима носивости 220 тона и кренути пут 
кривељског копа где треба да замене, такође нове, нешто мање „бе-
лазе“ који треба да се преселе у „Церово“

Рударство

КОП КРИВЕЉ. - Од планираних 
750.000 тона руде коп „Велики Кривељ“ 
је у јулу дао 725.500 тона са 1.894 тоне 
бакра. Уклоњене су и 1.408.684 тоне 
јаловине (планирано 1,6 милиона), што 
је 88 одсто плана. Управник копа Видоје 
Адамовић истиче да велики „комацу“-
багер у четвртом захвату већ трећи 
месец утовара преко 1,2 милиона тона 
јаловине (јула 1,232 милиона тона)! Кад 
се сабере руда и јаловина остварене ис-
копине су 90 одсто планираних, односно 
2.134.000 тона (планирано 2,350 мили-
она). Ове године само у марту је дато 
нешто више ископина, односно укупно 
2,3 милиона тона. 

-Посебно сам задовољан оним што 
смо постигли на јаловини коју фор-
сирамо у четвртом захвату – каже 
Адамовић. -То добро иде и ово је 
један од бољих резултата. Наравно, 
не смемо заборавити да смо оства-
рили и план „на бакру“ и да је све то 

урађено без багера „PH1“ који се још 
ремонтује. Задовољан сам постигну-
тим, али све похвале онима који, уз 
минималне застоје, раде са „комацу“-
багером и пет великих „белаза“ на 
јаловини.Треба рећи да и мала буши-
лица одлично ради на кречњачком 
масиву у четвртом захвату, а и да се 
ускоро очекују и велике бушилице и 
три од шест великих „белаза“ који се 
управо склапају у радионици старог 
борског копа, пошто „мали“ иду у 

„Церово“. 
Осврћући се на оно што је пратило 

рударе на кривељском копу у јулу, а ве-
роватно ће и у августу, Милан Делић, 
технички руководилац производње, рече 
нам:

- У четвртом захвату дајемо 
највеће количине јаловине и када 
су овако сушни дани остварујемо 
много боље резултате него када 
пада киша јер камиони теже излазе 

из тог старог јаловишта. Међутим, 
пратећа механизација за пар сати 
стабилизује подлогу око багера и на 
самом кипалишту високог планира, 
па производња креће нормално. И 
радно време се максимално користи 
захваљујући томе што се руковаоци 

- багеристи, булдожеристи, возачи 
„белаза“ - једноставно само замене за 
команадама машинама. И надзорник 
стално надгледа радове у четвртом за-
хвату. Све то у доброј мери повећава 
ефекте на јаловини. 

Делић додаје да се на кречњачком 
масиву новог захвата досад радило само 
са мањом бушилицом „Atlas Copco“ и 
булдожером. Само се буши, минира 
и булдожером уклања јаловина. Још 
нема услова да се укључи утоварна 
механизација.

-У тзв. текућем захвату највише 
тешкоћа је са бушилицама са којима 
се, иначе, највише касни у обнављању 
опреме. До половине августа требало 
је да стигне једна нова, велика, и плато 
за склапање већ је припремљен. На-
редних месеци очекујемо још тако да 
ће њиховим доласком и то „уско грло“ 
на бушењу бити отклоњено. На руди 
раде багери „PH3“, „ОК“ и „Марион 
4“, на дну копа. Доле смо, приликом 
неколико великих киша имали, за 
кратко време, велики прилив воде 
која није ухваћена ободним кана-
лима. То је отежавало рад, али имамо 
добар систем каскадног одводњавања 
и брзо успевамо да је испумпамо. Бу-
шилица „Б4“ на дну копа припрема 
силазак багера за још једну полуетажу 
од 10 м, пошто је ту богатија руда коју 

мешамо са сиромашнијим партијама 
из виших делова да бисмо остварили 
плански садржај бакра.

А, план за август је, као и за преходне 
месеце, оптимистичан: 800 тона влажне 
руде и 1,5 милион тона раскривке. Руда 
је планирана са средњим садржајем 

0,236%. Остварењем плана би се добиле 
око 1.832 тоне бакра у руди. Овакав план 
укупних ископина од 2,3 милиона тона, 
по Делићу, оствариво је пошто су ак-
тивна четири багера, а током августа 
очекује се завршетак багера „PH1“ који 
ће се повремно укључивати на руди или 
јаловини у централном делу лежишта. 
Он би омогућио миниремонте и оста-
лих старих багера.

-Стање са опремом све је боље 
и има тренд даљег побољшавања - 
задовољан је технички руководилац 
копа. - Доласком великих бушилица 
стабилизује се и та производна фаза, 
што ће нам олакшати остварење пла-
нова.

Љ. Алескић

Коп „Кривељ“  и у јулу задржао добар производни темпо

Бранислав 
Живановић

RADIONICA pUNA kAMIONA

Дато 725.500 тона руде са 1.894 тона бакра и  уклоњено 
1.408.684 тоне јаловине, углавном из четвртог захвата. – По-
што мали „белази“ иду за „Церово“, на коп стижу нови, носи-
вости 220 тона, а и велике бушилице, чиме се полако уклањају 
„уска грла“ 

pREkO DVA MIlIONA 
TONA ISkOpINA

Милан Делић

Ивица Ђорђевић
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РТБ. – Тек сада када је, уз помоћ 
државе оснажио посустале руднике, за-
почео нову топионицу и сачинио пла-
нове за деценију која долази, Рудар-
ско-топиничарски басен Бор је показао 
шта опорављен и све виталнији значи 
не само за оне који раде у њему, већ и 
за читав град. Пред Шести август, праз-
ник рудара и Дан компаније, посетили 
смо “копаче борског бакра” у Јами и 
на копу “Кривељ” да видимо и чујемо 
шта  о свом послу кажу људи који раде 
600 метара испод земље, а шта они који 
преврћу кривељска брда. Циљ им је 
исти: руда бакра - стратешког “црвеног” 
метала - и још траженијег злата и сребра, 
јер, кад је ова “тројка” на окупу, онда је 
свима добро.

Иако се највише јамске руде (додуше 
сиромашније) даје из рудног тела “Бре-
заник” на 9. хоризонту, упутили смо 
се у рудно тело “Т” где се копа много 
богатија руда, али у много тежим ус-
ловима. Са жељом да упознамо рударе 
у том, засад, најдубљем радилишту, 
заједно са екипом РТС-а, сместили смо 
се у бивше војно возило које “Јамци” 
једноставно зову “десетка”. Миливоје 
Бацић, један од четворице пословођа 
Јаме, једноставо нас је увезао у лифт, 
а кад смо се спустили на 15. хори-
зонт – кренуо је јамским ходницима. 
Спуштајући се, ћутке смо “ловили” 

светла промичућих “подземних ста-
ница”, а по изласку из лифта уследила 
је подужа вожња нископом, па равни-
ном на 17. хоризонту, а онда спиралним 
ускопом у само рудно тело “Т”. Управ-
ник Јаме Петар Пожега повремено нас 
је опомињао да се сагнемо како невешто 
натакнутим шлемовима не бисмо “опро-
бали” тврдоћу неке стенске избочине. 
Успутне шале полако разбише зебњу 
оних који су први пут на овој дубини, а  
онда смо се нашли усред необичне дво-
ране чији су полумрак шарали рефлек-
тори бучних машина и где је све врвело 
као у кошници.

У рудном телу “Т”
Поздрављамо се са ознојеним и 

прашњавим рударима око “бумера”  
који  је немилице заривао две моћне 
механичке “руке” у богату руду. За 

два и по минута он избуши оно што 
су рудари старом опремом бушили по 
10-ак минута. Заједно са нашим,  ту су 
и радници бугарског “Полимер инжекта”  
који обезбеђују кровину и бокове откопа 
на посебан начин. Кровински део је без-
мало завршен, постављани су екстензи-
ометри и остали мерни уређаји и сада 
се прелази на осигуравање бокова и 
полако силази наниже.  Ово рудно тело, 
иначе, има облик усправљеног  јајета 
и откопава се тако што се ускопом око 
њега изашло на врх и сада, у силазној 
спирали, вади руда са просечних преко 
пет одсто бакра. Ознаку “Т” у Јами су 
добила још три скоро откривена рудна 
тела (“Т1”, “Т2“ и “Т3”) и врло је ве-
роватно да ће до краја године почети 
откопавање још неког од њих.

Уз пошалице и добацивање колега, 
надзорник смене Дејан Костадиновић, 
рударски техничар са 25 година стажа, 
прихавата да први стане пред камере. 
Након доласка у Јаму, прошао је сва 
радна места, а само са таквом праксом, 
сматра он,  може добро да се води посао.

-У нашем руднику сада се мало 
тога ради физички. Готово све раде 
машине, а радни услови ни у једном 
руднику нису идеални, па ни овде. 
Али, стално се побољшавају. Иако 

рударски посао није лак, доста 
младог кадра је запошљено и, што је 

најважније, они хоће и воле да раде. 
Рудник је пролазио кроз разне фазе - и 
кад је било много пара, и кад их није 
било. Сада је све боље и зараде су у 
реду – каже Дејан.

Бојан Радовановић је копач-пали-
лац. У Јами је од 2000. године. И он се 
уверио да посао под земљом није  лак, 
а ко није окушао рударски хлеб, сматра 
он, и не може да каже какав је. - Што се 
послова тиче, ја сам “универзалац”– 
додаје. – Радим и на утоваривачу, и са 
миниматиком, и на новом “бумеру”. 
Радим све: од припреме за минирање, 
минирање, утовар… На питање шта га 
је “оставило” у овом тешком послу он 
каже: - Једноставно, определио сам се 
за ово занимање, завршио школу и то 
је то! Опет бих исто изабрао. 

Људи, пре свега
Владислав Николић је КВ руко-

валац рударском опремом и затекли 
смо га на поменутој машини последње 
генерације. - У свему овоме бушење 
је најлакша ствар. Најважније је да 
се сачувају људи – наглашава он. – А, 

то значи да треба водити рачуна о 
одронима, обрушавању. Имао сам 
сасвим другу представу о рударству, 
док нисам овде дошао. А, онда сам, 
радећи, заволео овај посао.

С обзиром на то да се ради веома 
дубоко под земљом, управник Јаме 
нам рече да руководство предузима све 
мере предострожности да не дође до 
незгода. Почев од набавке личних за-
штитних средстава, па до осигурања 
откопаног простора по пројекту. 

-Конкретно – нагаласио је Петар 
Пожега -  то је постављање геотехнич-
ких анкера са више слојева тзв. тор-
кет-бетона и металних мрежа. Иако 
ова јама спада у једну од безбеднијих 
у Србији, руководство Рудника је 
чети за спасавање недавно купило 
девет најмодернијих тзв. изолаци-
оних апарата надајући се да никад 
неће бити употребљени. Иначе, 
стално постоји потреба за новим ру-
дарима, но једно су потребе, а друго 
могућности. Велики је број запосле-
них у овом погону (422), наспрам 
оних који силазе у Јаму (укупно 150 

- рудара и људи из електро и машин-
ског одржавања). Јама има и 60 ин-
валида. 

Господари великих машина
По изласку из Јаме отишли смо на 

коп “Кривељ”. Осунчан, широких и 
равних путева на којима под теретом од 
200 тона брекћу тешки камиони,  дело-
вао је много привлачније за рад, пого-
тово када се види да његовим путевима 
већ језди 16 нових “белаза” и још шест 
управо монтира. Али, и овако модерни-
зован рударски посао на површини има 
своју тежину и одговорност за рад са 
скупом опремом. Кабине нових ками-
она, багера, булдожера, “авионски” су 
удобне, али количине руде и раскривке 
које су пред њима  су огромне. Прошлог 
и претпрошлог месеца само из четвртог 
захвата уклоњено је по 1,2 милиона 

тона јаловине! Довољно је да прође само 
недеља дана, па да не можете да препо-
знате терен на коме 25-годишњи баге-

риста Марко Томић, и његове колеге, 
великим „комацу“-багером раскривају 
четврти захват. Багер им је поверен 
пре годину и два месеца и није погре-
шено. Они не само да постижу оно 

 Рударска опрема вредна милионе долара, како за копове тако и за јаму, поверена је у доброј мери младим људима који са великом вољом и вештином 
рукују њоме и, постижући оно што се од њих очекује, стасавају у људе који ће носити производњу наредних деценија

Пред Шести август у борској јами и на кривељском копу

NOVE GENERACIjE   RUDARA I MA[INA

Дејан Костадиновић

Бојан Радовановић

Петар Пожега

Владислав Николић
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што се од њих очекује, већ то чине са 
одушевљењем, и може се само замис-
лити какви ће то мајстори бити кад „од-
макну“ са стажом.

-Ово је нова машина великог капа-
цитета – каже Марко, пошто је на тре-
нутак сишао са багера. – Све зависи 
од услова производње, али углавном 
дамо 70 до 80 тура. Помножите то са 
200 тона, колико вози један „белаз,“ 

па видите колико је то раскривке за 
једну смену. Ова машина готово не 
стаје (само се заменимо за коман-
дама), а одликује је велики капаци-
тет, прецизност, брзина (са четири-пет 
кашика напуни камион) и потпуно 
оправдава одлуку што је купљена. За 
мене је ово је леп посао. Јесте одгово-
ран, јесте тежак, али је много леп. Не 
планирам да га мењам, а моја порука 

Боранима и запосленима у РТБ-у је: 
Срећно!

Дејан Аџић је у РТБ-у више од 25 
година, а тешке камионе вози од 1999. 

-Овај Шести август дочекујемо у 

много бољим условима - каже Аџић. 
– Те услове је донела нова опрема, а 
захављујући пратећој механизацији  
путеви су шири и бољи, па и они чувају 
ове вредне камионе. Али, управо због 
тога што имамо нове машине, све 
време морамо бити сконцентрисани 
на посао. А, он је одговоран, с обзи-
ром на њихову величину, специфич-
ности и цену. Како радимо и ноћу, пре 
свега,  нема брзе вожње. То ни само 
возило не дозвољава, а пошто су ка-
миони нови, мање се и кваре, распо-
ложивост је боља. Зависно од даљине 
багера до дробилице за руду или 
транспортног система за јаловину, са 
12 до 14 тура дневно пређемо 50-ак км. 
Производња је повећана,  а са њом 
зараде. Задовољни смо! 

Љубиша Аексић

NOVE GENERACIjE   RUDARA I MA[INA

РБМ. - У односу на последњих 
10-так година, овогодишњи Дан 
рудара дочекали смо у повољнијим 
приликама. Ради се више, али је и 
боље, када се погледа и производња и 
платна листа – мишљење је већине рад-
ника мајданпечког Рудника бакра, који 
имају и заједничку жељу: да се створе 
услови за ново запошљавање, пре свега 
младих људи.

 Славољуба Лупуловића (44), смен-
ског пословођу у Флотацији, који већ 
четврт века ради у РБМ-у, затекли смо 
на свакодневном послу. - Боље је време, 
боље се ради. Истина, много више 

радимо него прошлих година, али то 
никоме не пада тешко. Више секција 
је у погону, бољи су производни резул-
тати, а боља и плата – каже Лупуловић. 
Као жељу за Дан рудара је истакао: - 
Сигуран сам да уз одређена улагања 
овде може да се ради и више. Себи и 
другима желим прво пуно здравља, 
а онда и посла, али и да се деца која 
посао чекају на бироу брже и више 
запошљавају, како овде, код нас, тако 
и у другим предузећима.

У ПУС-у РБМ-а Зоран 

Стојановић(46) као ВКВ варилац, 
захваљујући бенефицираном радном 
месту већ има 31 годину стажа: Наш 
рудник овогодишњи Дан рудара до-
чекао је боље него последњих 10-так 
година у погледу укупне ситуације, 
производње, резултата, опремљености, 
па и финансија. Он верује у перспек-
тиву колектива у којем је започео радни 
век, којем памти и добре и лоше дане, а 
из кога ће, верује, отићи у пензију када за 
то дође време. - Сви смо сагласни да је 

боље него што је било, али 
би добро било да добијемо 
још нешто нових машина, 
да су примања боља, да 
је више запослених, тако 
да и већи посао који нас 
очекује може да се подели, 
али и да се рудник освежи, 
подмлади, ојача…испри-
чао нам је овај радник који 
до радног места у ПУС-у 
сваког дана путује из Кло-
кочевца.

 Посао је тежак, али 
да се ради мора. Добро 
је и када знамо да има 
места, када се стварају 
могућности, за боље у 
сваком погледу - каже и 
Славиша Дервишевић(40), 

који на Површинском копу РБМ-а ради 
последњих 15 година као возач тешких 
возила, а журећи да до краја своје смене 
превезе још једну туру…

 Овогодишњи Дан рудара по први 
пут као свој празник обележило је и не-
колико десетина младих радника који су 
посао у Руднику започели у последњих 
годину дана, са пристизањем нове 
опреме, а чија је највећа жеља да и на-
редних година Дан рудара буде њихов 
празник.

С.Вукашиновић

Мајданпечки рудари у сусрет свом празнику

DOBRO jE, BOQEM SE NADAMO
Прижељкују повољније и време и резултате. – Неподељена жеља:ново запошљавање, подмлађивање компаније

Марко Томић

Дејан Аџић

Зоран Стојановић

Славољуб Лупуловић Славиша Дервишевић
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РБМ.- Јулска производња запосле-
них у мајданпечком Руднику бакра ре-
кордна је у последњих 12 година. Произ-
ведено је 755 тона бакра у концентрату, 
уз одговарајуће количине племенитих 
метала, тако што је прерађено више од 
320 хиљада тона руде, али и уклоњено 
скоро 900 хиљада тона јаловине.

 - Радило се добро. Оваква 
производња стигла је као резул-
тат „подизања” још две секције у 
Флотацији, тако да је пет секција било 
у раду. Имали смо нешто повољнији 
садржај од 0,285 што је и даље сиро-
машна руда, али је у комбинацији са 
залагањем људи дало овакав резултат. 

Наговестило је и да смо на добром 
путу надокнаде подбачаја из прве по-
ловине године - коментарише јулски 
учинак Светомир Мустецић, директор 
Рудника бакра у Мајданпеку. Притом 
додаје да се упоредо радило инвестици-
оно одржавање са циљем да се систем 
припреми за производњу и прераду шест 
милиона тона руде у наредној години - 
Радимо на подизању крака за транс-
порт јаловине који иде преко фазе II 
где возимо руду и на оспособљавању 
дела за превоз јаловине. На рудном 
дробљењу имали смо инвестици-
оне захвате у ремонту дробилице 28 
Е, као и замену комплетне транспор-

тне траке на позицији 37, у рекордном 
року и без одраза на производњу.

 Повећање погонске спремно-
сти опреме и залагање људи дали 
су резултат – објашњење је Синише 
Филиповића, управника Површин-
ског копа за добар јулски учинак, уз 
подсећање да сада рударским путе-
вима крстари флота од 10 до 12 тешких 
возила, али да се са нестрпљењем 
очекује нова опрема: још један хидрау-
лични багер и ротациона бушилица.

 Драгомир Благојевић, пословођа 
минирања на Површинском копу РБМ-а 
такође, каже да се радило добро о чему 
сведочи и утрошак експлозива од око 
200 тона – То је 10 пута више него 
некада. Уосталом, некада смо имали 
по једно минирање за два дана, а сада 
и три-четири за дан - каже Благојевић 
истичући да запослени не приговарају 
тешким условима рада. – Ту смо да 
бисмо радили. За то смо плаћени.

 И августовски производни задатак, 
чија је реализација добро почела, ус-
мерен је на надокнаду пропуштеног у 
првој половини године, па ће бити не-
опходно да се за производњу 704 тоне 
бакра у концентрату и одговарајуће ко-
личине племенитих метала откопа 330 
хиљада тона руде и “скине” милион тона 
раскривке.

 У Флотацији, чијих пет секција је 

непрекидно радило у јулу, много полажу 
у предстојећу реконструкцију и поче-
так радова на подизању флотационих 
машина за прераду шест милиона тона 

руде у наредној години. Стога кажу – 
Ово је добар увод.

 С. Вукашиновић 

Јулска производња у Руднику бакра Мајданпек

Мајданпечки рудари покушаће да добром производњом до краја го-
дине надокнаде подбачај из прве половине

Рударство 

РБМ. - Квалитетно, брзо, ефи-
касно и без застоја у производњи 
замењено је 1.257 метара траке 37 која 
омогућава пренос руде са трачног си-
стема „35Б“ до бункера флотације, 
вредне око 250 хиљада евра – речи су 
којима недавно завршен велики посао 
на Дробљењу описује заменик дирек-
тора Рудника бакра Мајданпек Андреја 
Марковић. 

За малу, али уиграну екипу вулкани-
зера од 15. јула трајало је ванредно стање. 
Пуних шест дана, у првој и другој смени, 
радила се припрема, транспорт, утовар и 
истовар траке, а потом њено развлачење 
и постављање на конструкцију. Захват је 
био окончан спајањем трака, после чега 
су „тридесетседмицом“ могле да крену 
нове количине руде на прераду.

-Велики је посао у питању, али 
ми смо уиграна екипа, рекао бих, 
одлична, па је замена трака ишла 
изванредно - каже Мишо Рацић, 
пословођа одржавања транспор-
тних трака, и додаје: - У овом послу 
најважнија је била припрема и пре-
цизност приликом извођења радова. 
Знали су то вулканизери, вешта ше-
сторка којој је био поверен овај зада-
так, тако да је све завршено на време. 
Наглашава, притом, да иако изузетно 
важан, овај посао представља само први 
у низу сличних који их очекују и додаје 
да ће за транспортер „F“ и замену 3.044 
метара траке на „фази II“ бити потребно 
дупло више времена. 

- Важно је постављање траке. 
Од тога све зависи јер ту промена 
нема, а онда и да се пребацивање на 
конструкцију, које радимо са бра-
варима, обави прецизно и, коначно, 
тачно споје траке – рече нам Сретен 
Златић, вулканизер. - Ово је „жила ку-
цавица” рудника, без ње се не може. 
Његов колега Живорад Филиповић 
истог је мишљења о значају и вредности 
посла: - Последњих година важнијег 
није било, али као тим смо му дорасли, 
функционишемо одлично – истиче, 
додајући да је највећи проблем бројно 
стање. - Било би добро да нас је више, 
да макар муку поделимо.

Руководилац одржавања Ненад 
Стојићевић наглашава да тропске тем-
пературе последњих дана нису успора-
вале њихов рад. - Услови овде, на отво-
реном, нису проблем, али се у погону 
спајање обавља под тежим условима. 
А, сви смо ту да што квалитетније, 
тачно и прецизно обавимо замену, 
знајући колико је производња трпела 
у последњих месец и по дана када је 
стара трака радила преполовљеним 
капацитетом, па су такве биле и ко-
личине допремане руде. 

Раније „Клеберове“ траке радиле су, 
каже, десет, па и 15 година. - И ова би 
морала толико. Реч је о моћној траци 
пољске производње (некадашња 
фирма „Stomil“, сада „Stomil –
Wolbrom“), широкој 1.200 мм. 

На Дробљењу у РБМ-у у функцији је 
око 11 километара транспортних трака. 
„Фаза II“ има скоро шест, а када крене 
„фаза I“ биће још око четири километра 
трачног пута руде.

 С. Вукашиновић

Квалитетно, брзо, ефикасно и без застоја у производњи замењено 1.257 метара траке 37 која омогућава 
пренос руде са трачног система „35Б“ до бункера флотације. – Реч је о моћној траци пољске производње, 
вредној око 250 хиљада евра, каже Андреја Марковић. – Ускоро замена траке на транспортеру „Ф“

У мајданпечком руднику замењена транспортна трака

REkORD kAO UVOD

„@IlA kUCAVICA” 
OpET U pUNOj SNAZI

Синиша 
Филиповић

Драгомир 
Благојевић
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РББ. – Кривељска флотација спрема 
се да од наредне године прерађује 10,5 
милиона тона руде. Реконструкција 
дробљења се приводи крају, а ускоро 
ће набавка машина велике запремине 
и остале најмодерније опреме. У све 
то уложиће се 20-ак милиона евра, а 
онда поверити тамошњим инжењерима. 
Међу њима су, тек по два месеца, ди-
пломирани инжењери машинства Зорка 
Јовановић и Мирко Ђурић. Обоје су 

студирали процесну технику на Ма-
шинском факултету у Београду, неко-
лико година тамо радили код приватника 
и одлучили да се врате у Бор, у погон 
кривељске флотације.

-Радила сам у једној приватној 
фирми која се бавила термотехнич-
ким инсталацијама – каже Зорка док 
се удаљавамо од огромних, бучних 
млинова. - Онда ми се указала при-
лика да се вратим у Бор и да радим 
на реконструкцији ове флотације. 
Мислим да је ово јединствена шанса 
да од самог почетка упознамо и радимо 
са најмодернијом опремом коју про-
изводи „Meco Minerals“, један од 
најпознатијих светских произвођача 
процесне рударске опреме. Одлу-
чила сам да напустим Београд и 
да се вратим у Бор јер за мене као 
инжењера то је највећи изазов. 

После четири-пет година 
пројектантског рада, такође у престо-
ници, и Мирко Ђурић је одлучио да 

дође, како реч, у праву индустрију, у 
погон.

-Посао у служби машинског 
одржавање кривељске флотације 
је изузетно динамичан и могу да се 
науче многе ствари – каже задовољно. 

- Екипа бравара и руководилаца је од-
лична тако да је ово изузетна школа 
за сваког младог инжењера. Колеге и 
ја одржавамо машине, значи на кон-
кретним смо и одговорним пословима 
чији је циљ да производња буде непре-
кидна. Наш задатак је да отклањамо 
све проблеме, а и да превентивно 
делујемо. А, то значи и да планирамо, 
да „одрадимо“ неке инвестиције, како 
би све било у најбољем реду читавог 
месеца, читаве године. Овде сам врло 
кратко и највише ми се свиђа што су 
колеге бравари изузетно духовити и 
непосредни. Нема неке уштогљене ат-
мосфере, тимски се завршава сваки 
посао, пријатан је рад и све испадне 
најбоље. 

Пуни добрих утисака и задовољни 
односом старијих колега Зорка и Мирко 
нам рекоше да је њихов нови посао неу-
поредив са радом код приватника. Почев 
од односа, па до плате. - Понекад смо 
на послу по читав дан и важан је тај 
однос у тиму, а овде је он заиста добар 
– кажу млади инжењери.

Љ. Алексић

Кривељска флотација појачава стручне тимове пред повећање капацитета

Зорка Јовановић и Мирко Ђурић су, по дипломирању на Машинском факултету у Београду, тамо радили неко време код приватника, а онда 
одлучили да се врате у Бор и окушају у правој индустрији 

ЈАМА. – 
Рудар Дарко 
Здравковић 
овако од-
говара на 
питање како 
и з г л е д а 
радни дан у 
јами. 

- П р в а 
с м е н а 
силази око 
пола осам, 
надзорник даје распоред, и онда свако 
на своје радилиште - неко на утовар, 
неко на бушење. Радимо на 17. хо-
ризонту, на око 600 метара испод 
земље. Ситуација је добра, мада се 
први пут срећемо са оваквом врстом 
откопавања. Зато су овде и људи из 
Бугарске који раде осигуравање, а ми 
откоп, минирање, бушење. Добили 
смо и нову механизацију у проте-
клих годину дана. О њој нема шта да 
се прича - у односу на стару је мед и 
млеко. Недостаје још неколико утова-
рача, али и овај један завршава посао. 
Како ја видим будућност Јаме – ако се 
настави овако, биће добро. Оно што 
одликује ову јаму јесте што је једна 
од најсигурнијих у Србији, није као 
у рудницима угља, али вентилација 
не ваља. Овде је доста сигурно и по-
вреде се ретко дешавају, мада сам 
размишљао о могућим несрећама. 
Када сам 1993. почео да радим сва-
како да ми је и то пролазило кроз 
главу. Први пут сте доле, нити знаш 
где да станеш, ни како да се чуваш. 
После 18 – 19 година рада више се не 
плашим. Традиција у породици да 
се наставља посао, углавном траје 
и данас премда већина младих није 
много заинтересована за јаму. Чујем 
да се ове године интересовање поново 
враћа, ваљда због сигурног посла – 
овде је конкурс увек отворен. И, ако се 

томе дода добра плата која компензује 
наше муке, сигурно су због тога више 
мотивисани да се опредељују за ру-
дарска занимања. Ја бих поново 
радио исти посао. Ваљда постоји нека 
љубав. Можда слично осећају и колеге 
којима бих пожелео срећан шести ав-
густ, Дан ру да ра Србије. 

Има посла за младе

Његов камарад из друге смене Ненад 
Грујић, ВКВ 
шахт мајстор 
за преглед и 
одржавање 
о п р е м е , 
такође без 
б о ј а з н и , 
спрема се да 
сиђе у јаму. 

- С а д а 
нема страха, 
али га је 
било у почетку. Радни услови се 
побољшавају, имамо нове машине на 
којима радимо и које не диме као оне 
раније. Имам тридесет и кусур година 
радног стажа. Лепо у овом послу је 
што су плате радника Јаме добре 
и што рудар радећи 25-26 година, 
рачунајући и бенефицију, сакупи 40 
година радног стажа, али не може у 
пензију док не напуни 50. Једино то 
не ваља. Сваки рударски посао је 
тежак, ништа доле није лако, од си-
ласка у јаму до рада на откопу. Што 
дубље силазимо у јаму, вентилација 
је све слабија, много прашине, дим 
од дизела, али зато имамо опрему, 
лампе, маске су нам добре. Много нам 
је лакше са новим машинама, нема 
физичког посла. Колегама бих поже-
лео срећан празник, а младима пору-
чио нека уче школу за рударе, јер има 
посла.

Ј. Станојевић 

MlADI IN@EWERI 
ZA NOVU OpREMU

Анкета „Колектива”: басенски радници о свом послу и компанији

pONOVO BIH BIO RUDAR OD NOVE TOpIONICE 
SVE NAjBOQE

ТОПИОНИЦА. – Радим све нор-
мално, као и до сада, можда још боље 
него раније. У Топионици сам већ 28 
година. Иако сам крановођа, не радим 
само то. Пошто немамо довољно рад-
ника, када нема ливења прискачем у 
помоћ, помажем ливцима, сређујемо 
ливну машину, под, чистимо пећ. 
Значи, све функционише као да нас 
има много. Са новом технологијом у 
Топионици биће много боље, нећемо 
имати толико дима. И пре, када су 
радила четири конвертора, исто је 
било дима и нико се није жалио, а 
данас ради један  и свима смета. Од 
нове топионице очекујем све најбоље 
– најпре мање дима, а надам се и веће 
плате. Мислим да ће радници Топи-
онице моћи да се прилагоде новој 
технологији. Порука колегама и 
грађанима Бора – пуно среће и што 
више рада и пара. Срећно - поручује 
Мића Јанковић, крановођа у РЈ анодна 
рафинација у Топионици.

Сви зависе од дима

-Наша шихта у Топионици као и до 
сада протиче радно - мало шале, мало 
више рада. Овде се ради на високим 

температурама, разним испарењима, 
поред отвореног пламена. Тренутно 
имамо минимални број изврши-
лаца, али очекујемо пријем младих 
кадрова, побољшање услова, градњу 
нове топионице. Радим као ливац, а 
досад као рафинер, и све остале по-
слове. Дружење са колегама је супер. 
Ако нема сарадње са колегама и по-
словодством, нема ништа ни од ко-
лектива. Морамо сарађивати, пома-
гати једни другима без обзира што су 
послови тешки и ризични. Од нове 
топионице и технологије очекујемо 
доста, не само ми радници РТБ-а, 
већ и сви грађани Бора и околине - 

нова запошљавања, боље услове и 
радна места,  мање дима, мада га је 
одувек било и никоме није сметао. У 
последње време почео је да смета, а 
сви зависе од тог дима. Порука радни-
цима Басена, грађанима Бора и свима 
– што више стрпљења, рада, здравља, 
разумевања, толеранције, љубави 
према другима. Нека им је срећан 
празник  - каже Зоран Спасојевић, 
ливац у анодној рафинацији. 

 Ј. Станојевић

Дарко Здравковић

Ненад Грујић

Мића 
Јанковић

Зоран 
Спасојевић

Зорка Јовановић Мирко Ђурић
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ТОПИОНИЦА. – Тренд повећања 
производње у Топионици у првих шест 
месеци ове године која је, иначе, над-
машила ону у истом периоду лане, на-
ставио се и у јулу. Топионичари су тако 
дали 3.865 тона анодног бакра, односно, 
по оцени управника овог металуршког 
погона Славише Стефановића, рекор-
дну месечну продукцију у претходних 
неколико година. Истовремено је забе-
лежен још један рекорд - прерада 23.072 
т шарже (просечно 747 т дневно, што 
је оптимална количина прераде преко 
реактора). Топионица је из басенских 
рудника производње „повукла” 15.358 
т влажног концентрата, са просечним 
садржајем „црвеног” метала изнад 18 
одсто или 2.505 т бакра у концентрату. 
„Кривељ” је поново дао највише ове си-
ровине (7.196 т), „Мајданпек” (5.707 т), 

„Бор” (2.435 т из Јаме и шљаке) и 3.636 
т богате јамске руде. Поред повећања 
производње концентрата из басенских 
рудника, значајно је „скочио” и његов 
квалитет, односно повећан је садржај 
бакра у њему, тако да је кривељски имао 
преко 22, борски 14, мајданпечки 13,9, 
док је просечни месечни износио око 20 
одсто.

Рад Топионице у прошлом месецу 
обележило је и велико временско 
искоришћење агрегата од 83 процента. 
Пошто је овај показатељ одлучујући 
за потрошњу нормативног материјала, 

пре свега, енергије, она се, захваљујући 
њему, у јулу приближила пројектованим 
границама. Чак је било приметно и 
смањење потрошње угља, електричне 
енергије и индустријске воде, за раз-
лику од претходних месеци када су бе-
лежени пробоји. 

-Већи део остатка временског 
искоришћења (17 посто) утрошен 
је на планске застоје због екологије. 
Тзв. ружа ветрова у јулу је била из-
узетно неповољна у Бору, тако да 
смо, штитећи град и околину, често 
заустављали агрегате. И поред тога, 
десили су се инциденти (повећана 
концентрација сумпор-диоксида у 
Кривељу и Брезонику), а после сваког 

смо предузимали додатне кораке. 
Обично реагујемо на дојаву грађана 
или технолога који је дужан да обиђе 

место у чијем правцу је дим кренуо, 
примењујући Акциони план за 
смањење аерозагађености из Топио-
нице. У јуну смо имали прву испоруку 
увозног концентрата. Међутим, у јулу 
је није било премда је добављач при-
премио око 3.000 т. После свих ових 
еколошких инцидената, одлучено 
је да не прерађујемо увозне концен-
трате вероватно све до ремонта у сеп-
тембру. Тиме бисмо смањили емисију 
сумпор-диоксида и додатно зашти-
тили грађане, јер ова увозна сировина 
садржи одређену количину сумпора, а 
могућности у Фабрици сумпорне ки-
селине су, ипак, ограничене по капа-
цитету, тако да нам његова прерада 
не одговара из еколошких разлога – 
истиче Стефановић.

Упоредо са настојањима да повећају 
производњу, топионичари обављају 
припреме за изградње нове топио-
нице, односно обезбеђују логистику 
извођачима радова. Ових дана празне 
стару конверторску халу, како би била 
на располагању „Енергопројекту” за 
њихове потребе.Такође чисте и под-
земне канале (од каблова, „регала” и 
водоводне инсталације) који су били у 
функцији старе топионице (технолошке 

линије два). Пошто су на месту где ће 
бити лоцирана нова, канали морају да 
буду зарушени и затрпани. Будући да 
у енергетским кабловима има доста 
бакра, а досад је извучено преко 100 т, 
све се то шаље у Ливницу на мерење и 
сечење, и поново враћа у Топионицу на 
претапање.

-Због генералног ремонта ове 
године, планирали смо застој топио-
нице од 20 дана који ће почети 20. сеп-
тембра. Припреме су увелико у току - 
израђују се потребни делови и опрема 
која ће бити замењена. Главна актив-
ност одвијаће се на пламеној пећи 
која ће бити срушена до испод жакета. 
Опека је наручена и преко 70 одсто 
већ је испоручено. У претходних не-
колико ремонта углавном смо се ос-
лонили на људе из Топионице и оста-
лих ТИР-ових погона, а имали смо 
и помоћ рудара (било је ангажовано 
десетак бравара и варилаца из РББ-
а). И ове године ремонт базирамо на 
нашим снагама, при чему ће бити не-
избежно ангажовање бар двадесетак 
ватросталаца из Краљева да помогну 
нашим зидарима јер је то специфичан 
посао – каже Стефановић

Ј. Станојевић

Јулски производни домети металурга

Велико временско искоришћење агрегата од 83 одсто. – С. Стефановић: Прерада увозног концентрата не одговара из еколошких разлога. – 
Обезбеђује се логистичка подршка извођачима радова за изградњу нове топионице. – Припреме за генерални ремонт у септембру

REkORDNIH 3.865 TONA ANODA

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Електролизери 
су у јулу дали 2.527 тона катодног бакра 
(350 т више него у јуну), као и 92,5 т 

„плавог камена”. Осим повећања про-
изводних учинака, настављен је тренд 
доброг квалитета „црвеног” метала 
и бакар-сулфата. Сви технолошки 
показатељи, како нам је рекао Драган 
Јовановић, управник Електролизе, су 
добри и на нивоу просека за првих шест 
месеци ове године. Фабрика соли метала 
је прошлог месеца завршила кампању 
прераде сребро-нитрата и сребро-јодида 

који се сада продаје. У Златари је шестог 
августа почела кампања „доре” - пећи. 
У овој радној јединици Електролизе 
окончани су велики радови, што није 
учињено у неколико претходних година. 
Пећ су озидали ватросталци из Краљева 
у рекордном року, док су комплетну 
санацију димовода обавили радници 
машинске и електрослужбе одржавања 
Електролизе. 

-У машинској хали завршена је пот-
пуна замена крова и хидроизолације 
на појединим местима. Окончани су и 
грађевински радови у компресорској 
подстаници, убачени компресори 
(произвођач „Атлас копко”), следи 
повезивање на струју и пуштање у 
рад до почетка јесени. Приведени су 
крају и радови на хидрантској мрежи, 
а ових дана очекујемо испробавање 
притиска. По речима извођача, они ће 
бити репер и за друге погоне у ТИР-у 
и РТБ-у, јер је реч о јединој таквој 
инсталацији изведеној у Србији (от-
варан је само контролни шахт и тзв. 
кртицом провлачена је пластична 

инсталација у постојећу, 
оштећену цев). У на-
редних месец дана 
предстоји нам још један 
велики посао – санација 
комерцијалних резерво-
ара у електролитичкој 
рафинацији, пошто 
није рађена од 
1999. године. Наиме, 
чекамо да се смањи 
производња у Електро-
лизи због застоја То-
пионице од 20. септем-
бра и зато сакупљамо аноде, како 
рафинација током 20 дана ремонта не 
би прекидала производњу. То време 
искористићемо за неопходне радове у 
погону – наглашава Јовановић. 

Наш саговорник додаје да се и овде 
осећа недостатак радне снаге, како 
у производном делу тако и у служ-
бама одржавања. Јовановић сматра да 
је Електролиза специфичан погон у 
односу на остале у ТИР-у. Радници су 
уско специјализовани за своје послове, 

па њихово премештање из једне у другу 
радну јединицу не долази у обзир. Елек-
тролиза има укупно 284 запослена, што 
је неповољно и бројчано и када је реч 
о старосној структури. Притом се зах-
тева велико ангажовање физичког рада 
(распоређивање анода, вађење ретура, 
производња полазних листова који се 
ручно скидају), на шта све треба додати 
и старост погона (Златара, на пример, 40 
година, Регенерација 30).

Ј. Станојевић 

Електролизери дали 2.527 тона катода и 92,5 тона бакар-сулфата. – У Златари почела кампања „доре” – пећи. – Предстоји санација 
комерцијалних резервоара у електролитичкој рафинацији. – Недостатак радне снаге, како у производњи тако и у службама одржавања

pROIZVODWA VE]A, kVAlITET DOBAR

„Освежавање” 
кадра

- Сваког дана у Топионици је све 
мање људи (укупно 565 са Каменоло-
мом), а њихова старосна структура ве-
ома је неповољна, не толико по годи-
нама колико по радном стажу. Преко 
60 одсто наших радника су на корак 
до пензије (недостају им две-три го-
дине). Неки већ имају 40 година рад-
ног стажа, али немају 53 године, тако 
да су још увек ту, на броју, али незаин-
тересовани за посао и са малим учин-
ком. Стога што пре морамо да сагле-
дамо број и структуру оних које тре-
ба примити, релативно младих, мада 
у струци, посебно металургији, нема 
више младих (они који чекају посао, 
већ имају преко 30 година). Надамо 
се и неопходан је пријем нових људи, 
што због повећања производње, што 
због припреме свежег кадра за време 
када ће стартовати нова топионица и 
фабрика сумпорне киселине, јер „но-
сиоци” треба да буду млади, а већ обу-
чени и искусни у том послу – поручује 
наш саговорник.

Драган Јовановић

Славиша 
Стефановић

Главна активност ремонта одвијаће се на пламеној пећи

Много физичког рада
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РТБ. – Басен је ове године ″ушао″ 
у велике производне и инвестици-
оне програме. Дубоко сам уверен да 
ће се они остварити, а синдикат ће 
свесрдно помагати у томе, наравно у 
ономе што је наш посао. Увек ћемо 
бити на страни оних који желе да и 
наша компанија, али и овај град, 
доживе процват и поново буду оно 
што су некад били. Када се реализују 
ти програми, Бор ће опет бити град, 
да не кажем обећани, у коме ће млади 
суграђани видети своју егзистенцију, 
наћи посао, сигурност за своју по-

родицу, али и град у који ће се дола-
зити ради запослења. Самостални 
синдикат је још 2003. године одбио 
пљачкашку приватизацију и залагао 
се да РТБ постане оно што је данас – 
здраво државно предузеће које ће си-
гурно значити и допринети великом 
привредном развоју не само Бора и 
Мајданпека, него и Тимочке Крајине 
и целе Србије.

Овим речима Драган Алексић, 
председник ЈСО Самосталног синди-
ката РТБ-а, почео је традиционалну 
конференцију за медије дан уочи шестог 

августа, Дана рудара Србије и Дана 
комбината бакра. Наглашавајући да по-
себно охрабрује велики одзив младих, и 
то не само из Бора него и других крајева 
Србије, да се школују у Техничкој школи 
и на Техничком факултету, први човек 
басенских ″самосталних″ је додао:

-Повећано интересовање младих 
за рударска и металуршка занимања 
сигурно је резултат доброг пословања 
РТБ-а и свих који се залажу да ова 
компанија поново буде велика. Једна 
од иницијатива синдиката била је и 
обнављање, тачније подмлађивање 
радне снаге у комбинату бакра, што 

је наишло на добар одзив радника, а 
прихватили су је генерални дирек-
тор и пословодство Басена. Ово тим 
пре што се зна да је старосна струк-
тура наших запослених неповољна 
(просек је 47 година), а то је много за 
оваква радна места. Нама су потребни 
млади радници способни да остваре и 

″изнесу″нове, веће производне циљеве. 
Зато смо ″ушли″ и у програм по коме 
би сви радници, који имају један или 
оба услова, могли да оду у пензију и 
притом запосле своју децу. 

Алексић је на крају свим рударима у 
Србији, свим запосленима у РТБ-у, по-
себно рударима у Бору и Мајданпеку, 
пожелео срећан празник, пуно среће 
и успеха на пословном и породич-
ном плану. Такође им је обећао да ће 
им синдикат, колико је то у његовој 
моћи, а трудиће се да буде у што већој, 
омогућити безбедна радна места, сигу-
ран социјални и материјални положај, 
као и зараде одговарајуће пословима 
које обављају, нарочито рудари. 

Ј. Станојевић

РТБ. – Самостални синдикати Ру-
дарско-топионичарског басена Бор, 
на састанку који се ускоро очекује у 
републичкој влади, залагаће се да Влада 
Републике Србије посредством Ми-
нистарства економије и регионалног 
развоја, као ресорног министарства, 
прихвати обавезу и гарантује да ће, уко-
лико дође до процеса трансформације, 
односно изласка из реструктурирања 
Басена, ново предузеће преузети све 
чланове репрезентативних синди-
ката РТБ-а Бор Групе као послов-
ног система. Како нам је рекао Драган 
Алексић, председник ЈСО Самосталног 
синдиката РТБ-а, ово је главни захтев 
из саопштења самосталних синдиката 
Басена које су подржали сви репрезен-
тативни синдикати комбината бакра.

-Поводом одлуке Владе о усвајању 
Акционог плана реорганизације 
РТБ-а Бор, који предвиђа излазак из 
реструктурирања Басена и формирање 
јединственог предузећа, ако се поступа 
по Закону о стечају, неминовно је да 
старо предузеће иде у стечај и формира 
се ново. У том случају сви радници иду 
на Завод за запошљавање, а стечајни 

управник позива само одређени број 
њих. Нећемо дозволити да се приликом 
гашења ″старог″ РТБ-а сви нађу на 
евиденцији НСЗ, већ се залажемо да сви 
наши чланови аутоматски имају уговор 
и буду запослени у новом предузећу, тако 
да неће бити прекида радног стажа. Ми 
бранимо интрересе чланова синдиката, 
а они који то нису, вероватно, могу да се 
организују и захтевају тако нешто - ис-
такао је Алексић. 

Ту је и захтев да РТБ исплати свим 
члановима репрезентативних синдиката 
све заостале зараде и друга примања, 
доприносе за обавезно социјално 
осигурање, све накнаде материјалне 
и нематеријалне штете на основу по-
вреда, професионалних обољења и 
злостављања на раду. Сада нема зао-
статка у исплати зарада (плата се прима 

″уназад″). Међутим, реорганизација 
предузећа захтева одређено време, 
можда до месец дана, што може да 
доведе до кашњења у исплати једне 
зараде. Зато је најбоље да се сва заостала 
дуговања радницима, при чему приори-
тет морају бити накнаде по основу по-
вреда и злостављања на раду, намире 

пре формирања новог предузећа, како 
Синдикат после не би предузимао друге 
мере синдикалне борбе – каже први 
човек басенских ″самосталних″.

Они се, такође, залажу да синди-
калне организације наставе рад, и то до 
завршетка реорганизације РТБ-а, када 
ће се пререгистровати и прилагодити 
организацији новог предузећа. Разлог 
томе је што, када се примени Закон о 
стечају, постоји период у коме се сва 
акта ″стопирају″, праве се нова, синди-
кати се реорганизују, јер у називу морају 
имати име новог предузећа. Овај вакуум 
се може пребродити, сматра Алексић, 
само тако што ће све синдикалне 
организације и акти ″бити на снази″ до 
формирања нових, како би се заштитили 
интереси чланова. Од Владе и ресор-
ног министарства се захтева да Само-
сталном синдикати РТБ-а достави Ак-
циони план (сада имају само закључак 
Владе о његовом прихватању), како 
би непосредни актери реорганизације 
били упознати са садржајем овог доку-
мента. Реч је о акту од којег зависи суд-
бина чланова репрезентативних синди-
ката, као и свих запослених, и Алексић 
се нада да ће га и добити. У саопштењу 
се још наводи да сви ови захтеви које, 
иначе, подржава и пословодство комби-
ната бакра, треба да буду саставни део 
Акционог плана, а да потписници спо-
разума буду Министарство економије и 
регионалног развоја, генерални дирек-
тор РТБ-а и басенски репрезентативни 

синдикати. 
-Очекујем да ћемо потписати спо-

разум и онда ћемо ући у мирније воде. 
Зашто се залажемо за формирање 
јединственог предузећа - трош-
кови су нам велики зато што имамо 
четири зависна предузећа, одно-
сно правна лица и све трансакције 
која се одвијају преко њих повлаче 
плаћање пореза и ПДВ-а. Осим тога, 
мора да имамо и централну набавку, 
као и базу података, јер сада то није 
на нивоу какав би требало да буде у 
новом предузећу. Пошто тежимо да 
будемо светска компанија, онда мора 
да имамо устаљене системе, где се 
зна ко шта ради. У предузећу мора 
да постоји уређен систем и то ће зна-
чити само напредак, јер ће сигурно 
сви трошкови бити смањени, а самим 
тим, са овом ценом бакра, биће и већа 
добит, па и могућност за веће плате, 
бољи економски положај и све оно 
што сваки радник захтева за свој рад 
– закључио је Алексић.

Ј. Станојевић

Конференција за медије Драгана Алексића, председника ЈСО Самосталног синдиката Басена

Увек ћемо бити на страни оних који желе да и наша компанија, али и овај град, доживе процват и поново буду оно што су некад били. – 
Због неповољне старосне структуре запослених у РТБ-у, ″самостални″, али и остали синдикати, иницирали подмлађивање компаније. – Д. 
Алексић: Обећавамо члановима да ћемо, колико је то у нашој моћи, а трудићемо се да буде у што већој, омогућити безбедна радна места, си-
гуран социјални и материјални положај, као и зараде одговарајуће пословима које обављају, нарочито рудари

Самостални синдикати Басена о реорганизацији предузећа

UlAZAk U MIRNIjE 
VODE
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Услов за пензију
-Самостални синдикат Србије не ради добро када је реч о новим законима о ПИО, 

штрајку и раду. Као синдикат РТБ-а и његови представници у управи Синдиката 
металаца Србије, заједно са колегама из рудника за подземну експлоатацију угља, 
нисмо се сложили са понуђеним решењима и покушаћемо да, бар за наше руда-
ре који су навршили 40 година стажа, нема других него да то буде једини услов за 
одлазак у пензију, управо због неповољне старосне структуре запослених у РТБ-у. 

-Лично се не слажем да синдикат постане политичка организација, било са-
мостална било да приђе некој другој, зато што имамо чланове који припадају 
појединим странкама. Зашто би неко, ко је у синдикату из других, а не партијских 
интереса, сада мењао своје политичко опредељење – одговорио је Алексић на нека 
од питања новинара.

Честитка 
„независних”

РТБ. – Свим рударима Србије че-
ститамо Дан рудара, а запосленима у 
Рударско-топионичарском басену Бор 
Дан компаније. Пензионерима РТБ-а 
желимо да у здрављу дуго уживају у 
пензионерским данима.

Радницима компаније РТБ желимо 
да заједно остваримо што већи стан-
дард и боље услове рада уз нову топио-
ницу и фабрику сумпорне киселине, а 
свим грађанима Бора лепши град, јер 
смо то сви одавно заслужили – каже се 
у честитки ЗОП-а „Независност” РТБ 
Бор, коју је потписао председник Дра-
ган Јанкуцић, поводом Дана рудара 
Србије и Дана компаније.

Д. Алексић: Залажемо се да сви чланови репрезентативних син-
диката комбината бакра аутоматски имају уговор и буду запосле-
ни у новом предузећу, тако да не буде прекида радног стажа у од-
носу на старо. - Заостала дуговања радницима, при чему приори-
тет морају бити накнаде по основу материјалне штете, повреда 
и злостављања на раду, треба намирити пре формирања ″новог″ 
РТБ-а. - Све синдикалне организације и акти морају ″бити на сна-
зи″ до формирања нових, када ће се пререгистровати и прилагоди-
ти организацији јединственог предузећа

Драган Алексић
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Одлуком органа упра-
вљања РТБ-а Бор и његовог 
пословодства, Влада Репу-
блике Србије први је до-
битник награде „Инжењер 
Шистек“ за 2011. годину. 
Разлога за овакву одлуку је 
много, али подсетимо да је 
Влада Србије подржала про-
грам развоја и стабилизације 
компаније и 2009. године 
почела нови инвестициони 
циклус у РТБ Бор, вредан 
275 милиона евра. Он рудни-
цима доноси ревитализацију, 
а металургији нове техно-
логије. 

Прошле године дала је га-
ранцију за кредит за нову то-
пи о ни цу и фабрику сумпор не 
ки се лине, па је након јед-
но ве ков ног рударења, ис-
кљу чи во захваљујући ње  ној 

несебичној подр шци и разу-
мевању, у Бору пре нешто 
више од месец дана почела 
изградња нове мета лургије 
бакра по техничким и техно-
лошким стандардима за 21. 
век. РТБ Бор никада не би 
могао сопственим снагама да 
спроведе нај сло женији еко-
лошки про јекат у Србији 
без подршке државе. Додела 
овог при знања је само један 
од начина да јој се захвали 
за безрезервну подршку и све 
што је у последње две године 
учинила за борски комбинат 
бакра.

Повељу и Велику бронзану 
статуу у име Владе примио 
је њен потпредседник Јован 
Кркобабић. 

Представљамо добитнике 

OBNOVQENO TRADICIONAlNO   pRIZNAWE NAjBOQIMA

РББ. – Дипломирани инжењер ма-
шинства Милован Ступар,  технички 
руководилац кривељске флотације, 
у свом раду показао је изразиту 
самоиницијативу и дао разна техничка 
решења за проблеме у електромашин-
ском одржавању. Аутор је и бројних  
унапређења производних капацитета, 
као и супституције резервних делова за 
флотацијску опрему, нарочито у време 
санкција, када их је било немогуће 
обезбедити из иностранства. Тиме је 
омогућавао да погон несметано ради са 
мањим трошковима производње. Обавио 
је и рационалну прерасподелу запосле-
них, а тиме и њихову адекватну упосле-
ност. Богато радно искуство нарочито 
исказује последњих година решавањем 
конкрентих проблема који доприносе 
повећању производње, а своје знање 
радо преноси на млађе колеге и сарад-
нике.

Ступар је рођен је 11. октобра 1961. 
године у селу Скакавцу, општина Бо-
сански Петровац. У Флотацији „Велики 
Кривељ“ почео је да ради као инжењер 
на одржавању 1989. године, а 1996. је 
постављен за техничког руководиоца 
електромашинског одржавања и те по-

слове обавља и данас. Дан пре доделе 
награда потражили смо га на радном 
месту.

-Моја обавеза је да организујем, из-
вршавам и контролишем одржавање 
у погону Флотације „Велики Кривељ“ 
– каже јасно Милован док нас води ка 
зупчанику једног млина који треба да 
провери. Одговорност је страховито 

велика, а последице 
одмах видљиве – и резул-
тати и пропусти. Наш 
задатак је да агрегати 
увек буду спремни како 
би технологија могла да 
извуче што више бакра 
из руде. Све је осетљиво, 
у ланцу, и било шта да 
закаже, процес стаје.

Ипак, сада је лакше у 
односу на време када није 
било резервних делова, 
када су морали да се сна-
лазе, да враћају старо. 
Сада када имају све, одго-
ворност је да то на време 
уграде, да погон не чека. 
Присећајући се својих по-
четака Ступар нам рече да 

је, када је као стипендиста РББ-а дошао 
у Флотацију, „Велики Кривељ“ био но-
силац производње у РТБ-у. Наишло је 
ратно време, санкције и још много тога. 
После 2000. ниска цена бакра, недоста-
так делова. -Последњих десетак година 
уопште се није знало да ли ћемо оп-
стати или не – истиче наш саговорник. 
–  Доласком Благоја Спасковског 2008. 

године све се променило. Створена је 
визија, почело улагање и веома брзо, 
са изградњом нове топионице, РТБ 
треба да буде гигант какав је био до 
деведесете године.

Младим колегама Ступар стално 
говори да уче, да улажу себе, да не 
гледају на радно време, већ да буду 
на послу колико погон захтева. Само 
тако могу доказати себе. Награду не 
доживљава само као своју јер је сигу-
ран да ништа не би могао да уради без 
помоћи колега.

-А, за будућност Флотације и 
РТБ-а сада се не треба секирати – 
подвлачи Милован Ступар. – Циљеви 
су постављени доласком Спасковског 
за директора. Завршава се улагање 
у реконструкцију дробљења од два 
милиона евра, а предстоји директна 
инвесtиција у најмодернију „Meco“-
флотацијску опрему од 17 мили-
она евра, тако да се наредне године 
очекују максимални резултати – пре-
рада 10,5 милиона тона руде!

Љ. Алексић

Милован Ступар, технички руководилац кривељске флотације

AUTOR BROjNIH UNApRE\EWA
Одговорност нас у електромашинском одржавању је велика, а резултати рада и пропусти одмах видљиви, јер једна карика зауставља читав 
производни ланац. Агрегати морају увек бити спремни да из руде извуку што више бакра – каже човек кога одликује изразита самоиницијатива 
а и спремност да своје велико искуство пренесе на млађе колеге 

VElIkA I pRESUDNA pODR[kA VlADE

Милован Ступар

Б. БАЊА. - Највише признање које Рударско-топионичарски басен Бор додељује најзаслужнијим појединцима и 
институцијама за посебне заслуге и залагање на послу је награда „Инжењер Шистек“. Установљена је Одлуком Раднич-
ког савета 1968. године и традиционално је додељивана на Дан рудара све до 2000. године. Ове године је обновљена њена 
додела и, после деценијске паузе, поново се нашла у рукама најбољих. Уручили су је генерални директор Благоје Спа-
сковски и председник ЈСО Самосталног синдиката Драган Алексић, 6. августа, на централној прослави Дана компаније 
у Клубу РТБ-а Бор у Брестовачкој Бањи.
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ТИР. – Саша Радуловић, тех-
нички руководилац Топионице, 
својим залагањем, организатор-
ским способностима, дисциплинова-
ним извршавањем 
послова и 
развојем склад-
них међуљудских 
односа, допринео је 
постизању изузет-
них производних 
резултата и увећању 
производње. Посе-
бан допринос дао 
је организовању и 
спровођењу при-
премних радова 
на пројекту 
реконструкције топионице и 
изградњи нове фабрике сумпорне 
киселине – наводи се, између оста-
лог, у образложењу једног од четво-
рице овогодишњих добитника на-
граде „Инжењер Шистек”. Да ово 
чиме је млади дипломирани инжењер 
металургије заслужио ово надасве 
цењено и уважено признање није само 

„мртво слово на папиру”, довољно је 
само неколико минута провести са 
њим у „његовој” Топионици и одмах 
вам постаје јасно да је, после 13 
година рада, познаје у душу. И, да не 
претерамо, да је она љубав његовог 
живота.

Саша је борско дете, рођен 1969. 
У родном граду завшио је основну и 
средњу школу, а дипломирао 1997. У 

априлу наредне године почиње да ради 
и гради инжењерску каријеру. Прешао 
је уобичајени пут од приправника, 
затим сменског инжењера, а после су 

ствари ишле својим током – постаје 
руководилац реактора (пржења), а 
потом и конвертора и рафинације. Од 
пре годину дана обавља посао технич-
ког руководиоца Топионице. 

-Имао сам редовну праксу док 
сам студирао. Међутим, какво и 
колико год образовање било функ-
ционално, човек не може да схвати 
то место, погон, фабрику, комплекс-
ност посла и све друго што иде уз 
то. Та пракса ми је помогла у неком 
делу, али веома малом. Тек са почет-
ком рада уследио је блиски сусрет са 
проблемима, тешкоћама, изазовима, 
али не само тада. Потребно је да 
прођу најмање три, а можда и више 
година, говорим конкретно за Топи-
оницу, да се разуме реална ситуација, 

окружење, тежина посла, шта треба 
да се ради. Мора да вас интересују 
проблеми, људи, како функцио-
нише цео тај „организам” – сматра 

Радуловић. 
Стога и не 

чуди што се, по 
уручењу на-
граде, Саша за-
хвалио дирек-
тору и људима 
из компаније 
који су у 
његовом раду 
препознали ква-
литете вредне 
за ово признање, 
али и поздра-

вио све раднике РТБ-а, ТИР-а и по-
себно његове топионичаре који, како 
рече, раде у веома тешким условима 
да би се „премостио” тај период од две 
године и дошло до нове топионнице.

-Многи људи не знају, али мора 
да се каже о стварима које ми доле 
радимо, како не би била повећана 
концентрација сумпор-диоксида, 
односно аерозагађење. Стара топио-
ница је реалност. Упркос застарелој 
технологији и сталном одливу радне 
снаге због боловања и пензија, то-
пионичари из године у годину 
повећавају производњу. И екологија 
је наша реалност. Зато бих замо-
лио наше суграђане да  не сумњају 
у то да наша компанија не схвата 
озбиљно проблем екологије који је 

ових дана, као и прошлих месеци, 
био актуелан. Када се десе инци-
денти, морају да схвате да је то само 
због лимита наше старе технологије 
и временских (не)прилика.Трећа 
наша реалност је нова топионица 
која ће за две године, а можда и 
пре, бити завршена, а стара мора да 
ради до тада.  И ту мора да се нађе 
мера што и покушавамо. Када је 
повећана концентрација дима, ми 
можемо да зауставимо топионицу 
две недеље или месец дана. Али, 
не верујем да на тај начин можемо 
да дођемо до нове топионице. Зато, 
уколико сви пробамо да помиримо 
те три реалности, дочекаћемо нову 
топионицу и живот у граду какав 
заслужујемо – Сашина је порука.

Ј. Станојевић

МАЈДАНПЕК.- Дипломирани 
инжењер рударства Андреја Марковић 
(54), заменик директора Рудника бакра 
Мајданпек, награду „Инжењер Шистек“ 
добио је за изузетно залагање и то што је 

„личним примером и ауторитетом утицао 
на подизање радно технолошке дисци-
плине и дао допринос порасту произво-
дних резултата“.

 - Поносан сам што сам ово пре-
стижно признање, које носи име 
човека који је урадио тако много за 
рударство Басена, добио у години 
јубилеја, али и великих резултата у 
мајданпечком Руднику бакра – каже 
један од овогодишњих добитника 
највишег признања у РТБ-у. Задовољан 
је што су колеге и менаџмент компаније 
изабрали баш њега. – Награда, наравно, 

обавезује на даљи рад, са циљем да 
компанија буде што успешнија за ове 
и будуће генерације. И до сада сам 
радио, залагао се, па ћу тим путем и 
да наставим јер после 30 година рада 
у Басену и РБМ-у и не знам другачије, 
а биће ми задовољство да се похва-
лим како сам радио у изузетно вели-
ким рудницима и јакој компанији - 
чули смо од Марковића. Он објашњава 
да инжењерски рад у рударству подраз-
умева и стално учење јер се мења стање 
на терену, технологија, време, па и људи 
са којима се ради.

 Добра, ђердапска варошица у којој 
је рођен, имала је руднике са подземном 
експлоатацијом угља до почетка II свет-
ског рата, у близини и Голубачки каме-
нолом, па је свршени средњошколац ма-
шинске школе по препоруци и наговору 
својих људи кренуо на рударство и није 
се покајао - Као стипендиста Рудника 
бакра Бор први посао добио сам на 
старом копу и рудном телу „H“ где су 
услови били изузетно тешки, рударење 
на измаку, јер је у фази отварања, у 

развоју био „Велики Кривељ“ – говори 
о свом почетку Марковић. Искуство му 
је пуно помогло за рад у Мајданпеку где 
је почео на дробљењу, преко транспор-
тних система, службе за безбедност и 
здравље, до места заменика директора - 
Тај пут дао ми је основе да и млађим 
колегама увек могу да укажем како и 
шта треба радити и које норме пошто-
вати да би увек на крају било, за ру-
дарство најважније – Срећно!

 Просечан радни век у младости 
обележавају велике жеље и енергија, 
средње доба је у знаку „знање и снага“, 
а треће кажу, мудрост...У рударско-
инжењерском послу, са рударима се деле 
тешки услови рада, напор, а одговорно-
сти је више, па смо Марковића питали 
шта ту треба знати, која је права мера 
свега:

 -У сваком раднику треба по-
штовати човека. Ауторитет је веома 
важан, а стиче се познавањем посла, 
али и спремношћу да се чује и друга 
страна, објасни, помогне. Када има до-
говора има и напретка, ипак у свему, 

живот је најважнији, а због њега 
важни су нам и безбедност и опрема.

 Награду „Инжењер Шистек“ досад 
је добило 329 заслужних појединаца. 
Будући да је добар број добитника по-
знавао Марковић каже - Ова награда је 
изузетна за компанију, али и нас који 
се овим послом бавимо. Гледајући 
људе који су та признања добијали и 
који су нам трасирали пут и развој, 
награда „Инжењер Шистек“ је нешто 
према чему је свако од нас стремио, 
желео да њом крунише свој рад.

 Његово је задовољство и веће јер 
како каже „испред себе има људе изу-
зетне енергије, чији рад поштује“, па 
му свакодневни рад на терену и мобил-
ност не представљају проблем: - Рудник 
бакра Мајданпек је у фази подизања 
на ниво који смо некада имали, ради 
се изнова, што је теже од новог по-
четка, али је и задовољство веће јер 
смо свесни да радимо на стварању 
услова за рударење наредних деценија.

 С. Вукашиновић

награде „Инжењер Шистек“

MORAjU VAS 
INTERESOVATI 

QUDI I pROBlEMI

Саша Радуловић, технички руководилац Топионице, својим бројним квалитетима допринео постизању изузетних производних резултата и 
спровођењу припремних радова на пројекту нове топионице. -  Уколико сви пробамо да помиримо наше три реалности (стару, нову топиони-
цу и екологију) дочекаћемо живот у граду какав заслужујемо – поручује Саша

Андреја Марковић, добитник Шистекове награде, предано ће радити и убудуће

„DRUGA^IjE NE UMEM”
За безмало 30 година рада у борском комбинату бакра прешао пут од инжењера припреме површинске 
експлоатације и инжењера у производњи у РББ-у, до заменика директора РБМ-а - Свакога дана на те-
рену, стално у приправности

Саша Радуловић

Андреја Марковић
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Доказала се у 

свету мушкараца
ТИР. – Јаворка Проловић, дипл. 

инж. металургије, од своје 14. године 
живи у Бору, где је завршила средњу 
школу и  факултет. Пошто овде није 
било посла, „трбухом за крухом” отишла 
је у Кикинду, две године радила у Лив-
ница железа, и вратила се у Бор. За 35 
година радног стажа ређала су се радна 
места - почела је као технолог у погону, 
деценију била технички руководилац 
Прераде метала, у „Истра кули” водила 
техничку припрему и две године пре 
пензије била управник Ливнице. 

-Да би жена могла да дође до 
руководећег радног места, потребно 
је да уложи више залагања, труда, 
пробојности. Металургија је, ипак, 
свет мушкараца. Морала сам много 
више да „копам”, „гребем” и онда 
када вас мушкарци признају, при-
хвате вас као себи равну. Сматрам 
да имам неко „своје” место у „Истра 
кули”, јер сам тамо провела највећи 
део радног века. Краће време сам 
радила по сменама, долазила и ноћу,  
није било поштеде зато што сам жена. 
А, уосталом, нисам то ни хтела. Ако 
сам већ на таквом месту, бићемо рав-
ноправни у сваком погледу. Порука 
младима – само рад и нема опуштања. 
Иза сваког успеха, било да је лични 
или фирмин, стоји само рад. Иначе, 
све остало је кратког даха, брзо прође 
и угаси се. Имам једну ћерку, која је 
мало „војнички” васпитана, али по-
носна сам јер сам направила човека 
од ње. Завршила је медицински фа-
култет и има своју породицу. Уз два 
унучета, пензионерски дани су ми 
богати и испуњени.

Жене нису 
поштеђене

Јелена Сарафиновски, родом из 
Доњег Милановца, прву и другу годину 
средње школе завршила је у Мајданпеку, 
а трећу и четврту у Бору (електросмер 
– аутоматичар). Почела је да ради у Фа-
брици сумпорне киселине 1982.  као 
техничар, а после две године завршила 
и Вишу школу на Техничком факултету. 
Радила је 28,5 година као виши стручни 
радник у електрослужби Сумпорне. На-

жалост, наишла је болест, па је отишла у 
инвалидску пензију. 

-Раније је било много више посла и 
обавеза – цртања шема, пројектовања, 
мерења, а касније више нисмо толико 
стварали, већ се све сводило само на 
њихово „читање” и директну при-
мену у  одржавању погона.  Ми 
жене нисмо биле нимало поштеђене - 
обучеш радно одело, па право у трафо-
станицу. Колеге су нас поштовале, по-
готово што смо биле нас две у служби. 
Радила сам и по сменама десет година 
(од 1990. до 2000.), ишла у контролни 
центар у ФОД-у, који је „пратио” 
потрошњу и прекорачења елек-
тричне енергије, и јављала податке 
погону. Самим тим што је производња 
касније опала, нисмо имали толико 
посла,  центар више није радио, па 
сам се вратила у Сумпорну. Као пен-
зионерка, сада често путујем. Имам 
незапосленог сина и надам се да ће 
убрзо доћи до посла. Живот иде даље.

Памтим 
опекотине од 

киселине
Љиљана Богдановић, сменски тех-

ничар у Фабрици сумпорне киселине, 
првих пет година стажа радила је по 
сменама, а потом је прешла у погон за 

производњу акумулаторске киселине 
(само прва). 

-Док сам радила по сменама било 
је веома тешко. Наши тадашњи 

шефови нису баш имали обзира према 
женама и терали су нас да радимо 
врло прљаве послове, без обзира на то 
што смо имале „већу” школу од њих. 
Притом, и тада, а и сада, услови рада 
су веома лоши, поготово има много 
гасова. Било је и опасних ситуација 
– често сам имала опекотине од ки-
селине која нас је поливала, јер је 
погон стар, а водови су стално пуцали.  
Морао си да имаш четворо очи да би 
само пролазио, а камоли радио. Мене 
су тамо „затекле” две трудноће које је 
требало издржати радећи. Међутим, 
све се заборави. Било ми је лакше 
када више нисам радила по сменама и 
тај период ми је остао у лепом сећању. 
Посебно памтим дружење са колегама, 
прославе, после су се људи отуђили 
када су наишли проблеми. Скоро 
да ми је било жао што сам отишла у 
пензију, иако сам напунила 35 година 
радног стажа (са бенефицијама од три 
месеца). 

Нисмо 
примећивали 
мокре мајице 

Љубомир Јовановић, металуршки 
техничар, завршио је школу 1974. и исте 
године се запослио. Цео радни век, а 
отишао је у пензију са 41 годином стажа 
(са бенефицијама), провео је у Електро-
лизи скоро на свим радним местима - 
почев од електролизера, производње 
полазних катода, пумпара, кристали-

зера у РЈ Регенерација, и завршио као 
сменски надзорник у електролитичкој 
рафинацији. 

-Услови су били тешки, а посла 
много. Има доста физичког рада, по-
готово на кацама - маневрисања, 
мењање и убацивање анода, а тако се 
и данас ради. Те године када сам се за-
послио дали смо 150.000 тона катода. 
И стара и нова електролиза су биле 
пуне, а људи недовољно. Радили смо 
ударнички, мајица и панталоне били 
су нам мокри од зноја, али смо били 
млади и то нисмо примећивали. Биле 
су и добре плате до 90-их година, па 
нисмо много ни размишљали.  И сада 
су услови прилично тешки, али је и 
производња мања, па се „покрива”. 
Као лепе моменте памтим велико 
другарство. Млађима бих пору-
чио – да су сложни, вредно раде, буду 
колегијални. Уживам као пензионер, 

без великих обавеза, јер се дружим са 
унуком. Једно дете ми је незапослено. 
Тешко је то, јер су нам деца и даље на 
грбачи родитеља. Замолио бих посло-
водство РТБ-а да изађе у сусрет пензи-
онерима, помогне да се млади запосле 
и тако  растерети нас родитеље.

Посао се 
завршавао иако 

нас је мало

Сава Богдановић је завршио за 
електромонтера и до 1979. године радио 
у ФОД-у, па прешао у Електролизу, где 
је, како каже, био веома лепо примљен 
од свих колега и  до краја радног века 
остао у служби електроодржавања.У 
пензију је отишао са 40 година и шест 
месеци радног стажа. 

-Било је добро, посебно дружење 
све до 2000. године. И друге ствари 
су биле много боље - веће поштовање, 
колегијалност. Како је наишла криза,  
све је почело да „попушта”, али се 
последњих година полако и враћа. 
Радио сам сменски посао. Некада 
су била по двојица електричара у 
смени, а од 2000, како се смањивала 
производња и одлазили радници, 
само по један. Посао се, ипак, завр-
шавао без обзира на то колико мало 
људи има. Памтим дружење на послу. 
Бар једном месечно смо се организо-
вали, одлазили на ручкове у Бресто-
вачку Бању, Борско језеро, Злотске 
пећине. Млађима бих поручио да се 
више ангажују, имају више стрпљења 
и поштовања према старијима, и све 
ће лако напред. Сада су сви нешто не-
рвозни и свако има неко своје право. 

Ко се чува, и Бог 
га чува

РББ. – Љуба Костадиновић, са 
завршеним трећим степеном Школе 
ученика у привреди,  од почетка радног 
века 1979. био је на Површинском копу 

„Велики Кривељ” и отишао у пензију са 
пуним радним стажом  од 40 година. 

-Радио сам као багериста, прво као 
помоћник на багеру. Возио сам и тзв. 
турмо - трактор. Од 1982. постао сам 
руковалац багера и завршио радни 
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век на њему. Сада је механизација 
обновљена,  дошли су хидраулични 
багери,  али ја сам зарадио пензију 
на „ПХ-3”. У почетку је било лепо 
када су ове утоварне машине биле 
нове, али  време је учинило своје. 
Није мала ствар - ти багери су радили 
30 и више година, и, наравно, ква-
рили се. Да ли је опасан посао – није, 
хвала Богу, чувао ми здравље, па 
нисам имао повреда. Ни мојим коле-
гама се нису дешавале такве ствари. 
Млађима бих најпре пожелео добро 
здравље, сарадњу са руководиоцима 
и да се пазе. По оној народној - „ко се 
чува, и Бог га чува”.  Пензионерске 
дане проводим у родном селу Бучје, 
мало пчеле, мало пољопривреда, па 
ми никад није досадно.

Делили смо једно 
парче хлеба

Трајан Бакић, по занимању машин-
бравар, пензију је стекао у Јами. У Бор је 
дошао  из Косовске Витине 1976. године 
због посла и одмах првог дана сишао на 
13. јамски хоризонт.

-Задатак ми је био одржавање 
600 вагона и 60 локомотива, 
најсавременије „Асеа” опрема која 
је управо стигла из Шведске. Све је 
било аутоматизовано.  До 1991. је било 
добро, лепе плате смо примали, мада 
се много и радило. Нисмо гледали да 

ли је неко рудар или бравар, него сви 
идемо да помажемо уколико се трака 
поцепа. Владало је велико другарство 
– делили смо и јели једно парче хлеба. 
Имао сам повреду, ишчашење колена, 
после још једну када сам падао 40 
метара од 15. на 17. хоризонт. Највећа 
опасност у јами вреба од рушевина. На 
светог Јована, он ме спасио, откачио 
сам се, а требао сам да се вежем.  То 
је рутински посао, био сам вођа групе, 
колеге су биле горе на витлу. Спасио 
ме је колега који је одозго сишао низ 
стубе и ухватио ме за ногу. Велика је 
прашина на дробљењу, па сам, нажа-
лост, добио силикозу плућа.  После 
сам прешао на ново окно, напоље 
у одржавање, а потом и у дирекцију 
РББ-а. Сада је у Јаму дошло много 
младих. Иако се нису школовали за 
то, раде као рудари због добре плате. 
Ваљда их немаштина натерала на то, 
не знам да ли би моја деца то прихва-
тила.

Чувајте и 
поштујте посао

И његов камард Јовица Станковић 
запослио се те 1979, и са 53 године 
отишао у пензију. 

-Почео сам да радим као рудар, и 
то две године. После сам положио за 
ковача и радио као ковач-бравар ван 
Јаме. Теже је бити ковач, то је нека 
врста уметничког посла. Ја сам кон-
кретно припремао пнеуматске чекиће 
са којима смо радили и за њих смо 
израђивали разне делове. Ни овде 
услови нису лаки, јер је чекић врло 
опасан. Али, уз велику пажњу може да 
се прође без повреда, мада сам радио 
20 година, без бенефиција, „чисто” ко-
вачки посао. Мој син, иако је завр-
шио за бравара, отишао је у рударе и 
у Јами ради скоро годину дана. Желео 
је донекле да настави породичну 
традицију, а, са друге стране, није 
било посла у његовој струци. Други 
син је остао на пољопривреди. Зато 
поручујем младима да сачувају посао, 
јер се до њега тешко долази, и да га 
поштују.

Није било лако, 
али се издржало
Јован Белић, такође „јамац”, радио 

је најпре на Површинском копу, где је 
12 година возио цистерне и виљушкар. 

-У Јаму сам прешао 1989. и ту 
провео 22 године као сменски руково-
дилац. Наравно, радио сам у све три 
смене, али ми је то падало теже него 
другима, јер сам свакодневно и зими и 
лети путовао из Лазнице, преко Црног 
врха, до Бора. Није било лако, али се 
издржало. Било је и лепих тренутака 
на послу, посебно дружење са коле-
гама са којима сам одувек имао добру 
сарадњу.  Пензионерске дане прово-
дим у селу бавећи се пољопривредом. 
Младиима бих поручио да буду добри, 
вредни и да чувају имовину.

Грађевинар у 
рударству

РБМ. – Слободан Бојковић, 
грађевински техничар, завршио је у 
Нишу Техничку школу и две године 
студија на факултету које је прекинуо 
због породичне трагедије. Запослио се у 
београдском „Жеграпу” 1968. и ту остао 
до 1983.  

-Радио сам врло специфичне по-
слове, а то су тунели и све под-
земне грађевине, санација кли-
зишта, изградња пешчаних брана на 
јаловишту. У Мајданпек сам дошао 
1969. на изградњу тунела концентрата 
од флотације до филтраже, дугог три 
километра. Пошто овде више није 
било довољно посла, 1980. сам прешао 
на отварање рудника „Велики 

Кривељ”. У првој фази наша екипа 
је радила на примарном дробљењу, 
регулацији Кривељске реке и ускоп-
ном тунелу од примарног дробљења 
према отвореном складишту. Поново 
сам се вратио у Мајданпек, где сам 
тада радио на отвореном каналу 
јаловине на брани Калуђерица, па 
1983. назад у Кривељ, у завршној 
фази, где се радило даноноћно. Неко-
лико нас из технике одлучили смо да 
напустимо”Жеграп” и те године сам 
прешао у РБМ. Тамо сам водио врло 
озбиљне објекте, почев од спортске 
хале, затвореног пливачког базена, 
трећег и четвртог транспортног си-
стема, изградњу нове флотације. Једна 
богата каријера коју грађевинац у ру-
дарству може само да пожели. Када 
су стале инвестиције наша група 
(грађевинска) се смањила – од десет 
на пет, па на нас двојицу. У последње 
време водио сам, углавном, санацију 
свих значајнијих објеката, међу њима 
и бункера секундарног и терцијалног 
дробљења и осталих врло специфич-
них објеката. Иначе, син ми је завр-
шио електронику и ради у РБМ-у 
на одржавању багера и бушилица, а 
млађа ћерка је завршила Музичку 
академију. Имам две унуке и могу 
рећи да сам срећан пензионер.

Све сам радио са 
еланом

Предраг Гочић, после завршене 
Школе ученика у привреди, почео 
је да ради на Површинском копу у 
Мајданпеку 1975. године. 

-Десетак година сам радио као ба-
гериста. Уз рад сам завршио школу 
радничких занимања на Технич-
ком факултету у Бору. На копу сам 
променио много послова – био сам 
пословођа у рударском одржавању 
копа и завршио на транспортном си-
стему. Све што сам радио, радио сам 
са еланом. Ниједан рударски посао 
није лак, сваки је тежак. Пожелео 
бих да РТБ  и РБМ што пре стану 
на ноге, да се ради што више и да се 
запошљавају млађи људи. Уколико  
се повећа и производња и број радних 
места, младима бих пожелео да се што 
пре „ухвате” тог посла.

Ј. Станојевић 
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РТБ. - Позив за сарадњу и 
финансијску подршку уређењу града, 
који је пословодство Басена пре непуна 
два месеца упутило пословним пар-
тнерима, наишао је на изузетан одзив. 
На рачун отворен у ту сврху до сада је 
уплаћено близу 30 милиона динара! 

Добављачи, купци, банке и остали 
пословни партнери са којима Басен 
традиционално сарађује су, морам 
да истакнем, веома позитивно оце-
нили позив менаџмента за допри-

нос уређењу Бора, а средства која су 
досад прикупљена на наменском ди-
нарском и девизном рачуну стигла су 
од 45 пословних партнера. До сада је у 
тзв. донаторски фонд уплаћено укупно 
29 милиона и 300 хиљада динара и то 
је бројка вредна поштовања – рекла 
је Мирјана Антић, заменик генерал-
ног директора РТБ за економска питања 
и председник Комисије за контролу 
трошења средстава из донације. 

РТБ, међутим, нема намеру да само 

тим новцем финансира активности које 
је у сарадњи са Општином и надлежним 
градским јавним предузећима организо-
вао, како је истакла, у циљу унапређења 
квалитета живота средине у којој 
послује. – Реч је само о иницијалним 
средствима јер поред њих комбинат 
бакра и сопственим, предвиђеним 
овогодишњим Планом пословања, 
учествује у уређењу града. Надамо се, 
такође, да ће и други локални при-
вредни субјекти помоћи ову акцију 
чија је мисија да Бор поново постане 
леп – казала је Антићева. 

Највећи донатор, до сада, јесте бе-
оградски „Мејс“, фирма која обавља 
консултантске услуге и помаже РТБ-у 
у правилном вођењу послова у оквиру 
Пројекта реконструкције топионице и 
изградње нове фабрике сумпорне кисе-
лине. Друго место по висини донације 
деле две фирме које се баве сакупљањем, 
односно откупом секундарних сировина 
– „Шолц“ и аустријски „Аlex“, а знатна 
средства донирали су и шведски „Atlas 
Copco“, швајцарски „Гленкор“ и „Тра-

фигура“, борски „Грандинжењеринг“, 
београдски „Messer“, „Пометон ТИР“, 
банка „Интеза“ и други. 

Акцију за лепши Бор заједнички 
воде РТБ, као иницијатор, и Општина 
Бор, па је отуд, свакако, вредна помена и 
донација коју је у радовима и материјалу 
неопходним за уређење централног трга 
у старом делу града, код Робне куће, 
пружио пријатељ и пословни партнер 
борске општине, али и потенцијални 
партнер комбината бакра – „Мегалит-
Шумник“ из Рашке. 

Ради регуларности свих послова 
формиране су и мешовите комисије 
састављене од представника РТБ-а, Оп-
штине и градских јавних предузећа, 
које контролишу радове финансиране 
из донација, али и трошење тих сред-
става. – На тим заједничким сед-
ницама одлуке о врсти послова и 
обиму утрошка пара за њих равно-
правно доносе чланови обе комисије 
– закључила је Антићева. 

Г. Тончев Василић

РТБ. – Рударско-топионичарски 
басен Бор и београдски ″Енергопројект″ 
трећег августа постигли су дого-
вор о јединичним ценама послова на 
изградњи нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине. По речима Благоја 
Спасковског, генералног директора 
РТБ-а, успешно су окончани договори, 
и то за тежу компоненту коју води SNC 

″Lavalin″, а уговор са овом реномира-
ном фирмом биће потписан по правилу. 

- Послови ће бити интензивирани већ 
од сутра и убеђен сам да ћемо испош-
товати рокове и у нашем и у страном 
делу, и тако завршити нову топио-
ницу и фабрику сумпорне киселине 
на време – истакао је Спасковски. 

Владимир Миловановић, ге-
нерални директор ″Енергопројекта″, 
најпре се захвалио челнику комби-
ната бакра на поверењу и изразио 
задовољство постигнутим договором. 

-″Енергопројект″ свакако јесте, 
а мислим да је и РТБ задовољан по-
стигнутом ценом. SNC ″Lavalin″ је 
већ раније дао сагласност на све цене. 
Нама преостаје да дефинишемо уговор 
са њима, подигнемо авансна средства, 
почнемо да радимо пуним интензи-
тетом, јер треба искористити лепо 

време до зиме. Сви знају да су радови 
на топионици почели и одвијају се 
темпом који није тако интензиван 
у овој фази, али ће се то променити 
у наредном периоду. Као први човек 

″Енергопројекта″ обећавам да ћемо 
испоштовати све захтеве у погледу 
рокова и квалитета. Надам се да ће 
се вишегодишње пријатељство наше 
две фирме утврдити и, захваљујући 
овом пројекту, наставити и у другим 
инвестицијама које ће се десити у 
овом региону. ″Енергопројект″ ће 

настојати да максимално упосли рас-
положиве ресурсе Бора и околине, 
јер се надам да овде има стручних и 
фирми и људи. Тако велики систем 
као РТБ, који је прошао тешка вре-
мена и сада је на путу опоравка, си-
гурно је генерисао много тога што ће 
и ″Енергопројект″ учити и могуће је 
да, након овог искуства овде, будемо у 
прилици да сличне фабрике нудимо и 
на неким другим тржиштима, што је 
некада био наш главни адут – нагласио 
је Миловановић. 

У склопу овог договора, 
″Енергопројект″ је одлучио да, као вид 
донације, изгради 17 стубова (темеља) 
за будућу жичару на Црном врху, у вред-
ности од око 125.000 евра. Са друге 
стране, на предлог председника оп-
штине Небојше Виденовића, београд-
ска фирма је пристала да без икакве на-
кнаде размени простор у ″Капији Бора″, 
који је сада у њеном власништву, са бор-
ском општином, како би она могла да 
понуди Светској банци бољи простор за 
бизнис – инкубатор центар и евентуално 
Канцеларију СБ. 

-Шта за нас значи нова топио-
ница и фабрика сумпорне киселине? 
Иако је то доминантно, није реч само 
о томе да ћемо сутра имати чисто 
небо над Бором. Други моменат је 
да ће на градилишту радити 300-350 
радника, од којих 100 до 150 младих 
из Бора, што ће бити укључено више 
људи који ће живети од овога што 
се зове владина или инвестиција 
РТБ-а уз подршку Владе Републике 
Србије. ″Енергопројект″ ће помоћи 
овом новом граду да буде још новији, 
чистији и цивилизованији за све вас и 
нас – поручио је Спасковски.

Ј. Станојевић

Акцију уређења Бора помогли бројни басенски пословни партнери

Реч је о иницијалним средствима јер поред њих комбинат бакра и 
сопственим учествује у уређењу града, каже Мирјана Антић. - Но-
вац који је досад прикупљен стигао од 45 пословних партнера са 
којима Басен има сталну сарадњу. - Београдски „Мејс“ највећи до-
натор, друго место деле „Шолц“ и аустријски „Аlex“, а значајна 
средства донирали шведски „Atlas Copco“, швајцарски „Гленкор“ 
и „Трафигура“

Басен и ″Енергопројект″ постигли договор о пословима на изградњи нове топионице

OBOSTRANO ZADOVOQNI CENAMA
Б. Спасковски: Послови ће бити интензивирани већ од сутра и убеђен сам да ћемо испоштовати рокове и у нашем и у страном делу, и тако завр-
шити нову топионицу и фабрику сумпорне киселине на време. – В. Миловановић: ″Енергопројект″ ће настојати да максимално упосли распо-
ложиве ресурсе Бора и околине. – Београдска фирма ће, као вид донације вредне 125.000 евра, изградити 17 стубова за жичару на Црном врху

UplA]ENO SkORO 30 
MIlIONA DINARA

Б. Спасковски, В. Миловановић и Д. Маринковић
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РТБ. – Захваљујући „Акцији за 
лепши Бор”, коју заједнички воде 
РТБ, као иницијатор, и општина Бор, 
град се не може се препознати. Бор је 
добио потпуно нови изглед, а ни села 
нису запостављена. Ови радови се 
финансирају из три извора: буџета оп-
штине Бор, фонда донаторских сред-
става формираног пре два месеца и 
средствима Басена. 

-Иако је сезона годишњих одмора, 
нисмо прекинули сређивање града. 
Напротив, сви ти радови су чак и 

интензивирани. На сваком кораку 
су градилишта која уливају наду 
да ће Бор, који је одувек био урбан, 
али помало запуштен, престати да 
буде такав и претворити се у место у 
коме ће наши суграђани моћи лепо 
и удобно да живе. Прво смо почели 
санацију фасада, и то од главне улице, 
али се нећемо задржати само на њој. 
Кружни ток у центру града на рас-
крсници улица Моше Пијаде и Николе 
Пашића је завршен, а пре неколико 
дана смо почели изградњу још једног 

на Трећем километру у чијем сре-
дишту ће стајати споменик инжењеру 
Шистеку. У централној улици и 
шеталишној зони мала светлећа тела 
замењена су канделабрима. После 
завршетка амфитеатра, наставили 
смо санацију платоа испред Дома 
културе. Поред музејских експоната 
и клупица, садржаће лепу фонтану и 
дечије игралиште. За све ово било је 
потребно обезбедити велика средства 
којих није било у буџету општине. 
Иако се у последње време „општинска 
каса” изузетно добро пуни, све се по-
троши на оно што се мора издвојити 
за нормално функционисање оп-
штине, као и за плаћање дугова које 
смо затекли. Из тог разлога, заједно са 
челним људима из РТБ-а, дошли смо 
на идеју да направимо фонд у коме 
ће најпре РТБ који има, ако не неку 
другу онда бар моралну обавезу да све 
што су металуршки погони у претход-
ном периоду начинили граду, колико-
толико врати, а онда и сви који имају 
приватне фирме у Бору, као и они који 
сарађују са РТБ-ом и општином, упла-
том новчаних средстава помогну да се 
ови послови доведу до краја – казао је 
Небојша Виденовић, председник оп-
штине Бор, гостујући у емисији „Акту-
елно” на борској РТВ (другог августа). 

-И сам РТБ је донатор неких 
радова. Компанија је усвојила ос-
новни и доминантан принцип - човек 
на првом месту, и то смо показали 
у случају Краљева. Међутим, сада 
желимо да то учинимо и у локалној 
заједници. Трудимо се и увек ћемо 
бити највећи донатори у свом граду. 
Кречење фасада, монтирање канде-
лабара, радови на платоу Дома кул-
туре, кружни токови, „Капија града”, 
прилазни пут аеродрому, домови 
културе у Бучју, Слатини, Кривељу, 

Оштрељу, определио је принцип да 
села која су највише трпела од рудар-
ских и топионичарских послова буду 
у првом плану. Нећемо заборавити 
ни она удаљенија – Горњане, Танду, 
Луку. Ово је само почетак актив-
ности које ће бити организоване и у 
Мајданпеку, јер РТБ и тамо има оба-
везу као и у Бору. Убеђени смо да ће 
акција трајати дужи низ година док 
наш град потпуно не освежимо и док 
не постане амбијент у коме је стварно 
угодно живети. Почели смо да радимо 
тамо где је највећа флуктуација и 
најинтензивнији живот, а то је главна 
градска улица и стари центар. Како 
пристижу средства, радове ћемо 
ширити према периферији – поручио 
је Саша Перишић, председник Скуп-
штине РТБ-а, и председник Комисије за 
контролу радова који се финансирају до-
наторским средствима.

Перишић је нагласио да ова комисија, 
у којој су сви профили почев од 
инжењера грађевинске струке до еконо-
миста и правника, одређује приоритете 
у радовима тако што се, у сарадњи са ло-
калном самоуправом, опредељује за по-
требе грађана које сматра најважнијима, 
а основни принцип којим се руководи 
јесте њихово задовољење и подизање 
квалитета живота на већи ниво. 

-Бору су потребни кружни токови 
најпре због безбедности саобраћаја. 

Истовремено, постигли смо и фан-
тастични визуелни амбијент, одно-
сно од њих смо направили иконе 
града. У Бору се одувек тешко 
живело и вероватно зато такви гра-
дови запостављају своју традицију 
и културу, а Бор то има и треба да се 
врати својим коренима и људима који 
су веома значајни за нашу средину, 

као што су Ђорђе Вајферт, Фрањо 
Шистек... Зашто бојимо фасаде у свим 
бојама - суштина је да овај град кроз 
те свеже тонове добије нову животну 
ноту и енергију – рекао је Перишић.

Ј. Станојевић

МАЈДАНПЕК. - У Мајданпеку су, 
после претходно спроведеног поступка 
јавне набавке, потписани уговори са 
извођачима радова на реконструкцији 
мајданпечке улице Светог Саве 
и рехабилитацији улице Стевана 
Мокрањца у Доњем Милановцу. Поче-
так радова је питање дана, а у плану су и 
други значајни инфраструктурни радови 
током наредних месеци.

 Након што су почетком ове недеље 
потписани уговори са извођачима 
радова, за мајданпечку улицу Светог 
Саве (“Неимар” из Салаковца), а за 
улицу Стевана Мокрањца у Доњем 
Милановцу, АД “Пут” из Зајечара, 
радови на реконструкцији, одно-
сно рехабилитацији ових важних 
градских саобраћајница су, прак-
тично, већ почели. У Мајданпеку би 
тај посао требало да буде завршен за 
20 дана, а у Доњем Милановцу рок за 
извођење комплетних радова је дужи 

и износи 70 радних дана. Заједничко 
им је да треба да се окончају лепшим 
и функционалнијим изгледом тих про-
метних саобраћајница.

 Ови радови, који се финансирају 

средствима буџета општине и донацијама 
осталих нивоа власти у укупној вредно-
сти од преко 10 милиона динара, само 
су увод за друге, веће послове. Јер, како 
нам је рекао Драган Поповић, председ-

ник општине Мајданпек, већ је распи-
сан тендер и 22. августа биће отворене 
понуде за комплетну реконструкцију Ка-
петанске улице у Мајданпеку за коју је 
пројектована вредност радова 80 ми-
лиона динара и то без расвете на којој 
се већ ради и која је вредна више од 
10 милиона динара. Поред тога, у току 
је и тендер за изградњу јавне чесме у 
граду, али и уређење мајданпечке улице 
8. марта, те осветљење на стадиону под 
Старицом. О свим детаљима везаним за 
те инвестиције моћи ће одређеније да се 
говори када буду потписани уговори са 
извођачима радова.

 Иначе, у Мајданпеку се припрема 
поступак за избор извођача радова на 
новим фасадама најугроженијих зграда, 
за које је средства од око шест мили-
она динара издвојио РТБ, односно РБМ, 
што би све заједно требало да резултира 
лепшим и примеренијем изгледом града.

 С.Вукашиновић

Рударско – топионичарски басен и борска општина покренули акцију за лепши Бор

Н. Виденовић: На сваком кораку су градилишта која нам уливају 
наду да ће Бор, који је одувек био урбан, али помало запуштен, пре-
стати да буде такав. – С. Перишић: Бор треба да се врати својим ко-
ренима и људима који су веома значајни за нашу средину

Мајданпек у знаку важних инвестиционих радова

REkONSTRUkCIjA I URE\EWE UlICA
Потписани уговори о реконструкцији мајданпечке улице Светог Саве и рехабилитацији доњомилановачке улице Стевана Мокрањца. – 22. ав-
густа отварање понуда пристиглих на тендер за реконструкцију Капетанске улице. – У току и тендер за изградњу јавне чесме у граду, уређење 
улице 8. марта, осветљење на стадиону под Старицом

BASEN - NAjVE]I DONATOR

Небојша Виденовић

Саша Перишић
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БОР. – Честитам вам потписивање 
уговора о раду, јер за неке од вас ово је 
можда прво радно место и желим вам 
срећну пословну будућност. Међу вама 
видим много младих, али и старије 
који су сигурно већ неколико година 
без посла. Добра компонента овог 
пројекта јесте управо упошљавање 
ових тзв. осетљивих категорија. Не 
допада ми се што се у нашој бази по-
датака налази само 1.300, док је у 
борској општини укупно 6.300 неза-
послених, па апелујем на вас да и дру-
гима скренете пажњу да се јаве у ло-
калну канцеларију пројекта „Реги-
онални развој Бора”. Тренутно је у 
јавним радовима овог пројекта анга-
жовано 246 особа у Бору и Мајданпеку, 
а до краја године укупно ће бити по-
кренуто 18 у којима ће бити анга-
жовано 625, што је десет одсто од 
укупног броја незапослених. На тај 
начин, око милион и 370.000 евра ће 
остати у ове две општине. Заиста има 
доста разлога да будемо задовољни 
овим пројектом. Поручујем вам и да 
радите на себи, будете активнији у 
додатним обукама и тражењу посла. 

Борба против незапослености је при-
оритет нашег Министарства, као и 
целе Владе. Водићемо рачуна и кре-
ирати нове мере активне политике 
запошљавања и пројекте које ћемо 
одобравати биће управо они који 
запошљавају највише људи.

Ово је, између осталог, казала 
Драгијана Радоњић Петровић, 
државни секретар у Министарству 
економије и регионалног развоја, десе-
тог августа, на свечаном потписивању 
уговора о раду 120 незапослених особа 
за реализацију четири јавна рада у 
оквиру пројекта „Регионални развој 
Бора”. Они су потписали уговоре са 
представницима приватне фирме „Гамп 

- Китановић” из Бора која је победила 
на тендеру за извођење радова. Реч је 
о уређењу простора у четири сеоске 
месне заједнице – Слатина, Метовница, 
Горњане и Бучје (у сваком ће бити анга-
жовано по 30 незапослених), у наредна 
четири месеца, за шта ће бити утрошено 
око 200.000 евра. Иначе, представници 
МЕРР-а, надлежног за овај пројекат, 
међу којима је био и помоћник мини-
стра Дејан Радуловић, као и Светске 

банке, Агенције за приватизацију, На-
ционалне службе запошљавања и оп-
штина Бор и Мајданпек, претходно су 
обишли МЗ „Шарбановац Тимок” у 
којој се већ реализује сличан јавни рад. 
Истог дана подељена су и уверења о 
завршеној обуци за геронтодомаћице у 
оквиру јавног рада „Помоћ старим осо-
бама” у коме су ангажоване 23 незапо-
слене особе. Овај рад, којим је збринуто 
близу 200 беспомоћних Борана, почео је 
петог јула и трајаће шест месеци.

-Много пута смо били у Бору и 
Мајданпеку и драго ми је што данас 
промовишемо видљиве резултате. Ови 
радови ће, с једне стране, омогућити 
запошљавање, макар привремено, а с 
друге корист самој заједници. Поред 
јавних радова, постоје и друге актив-
ности које укључује овај пројекат, 

као што су обуке за незапослена 
лица, подршка изградњи бизнис-ин-
кубатор центара, кредитна линија за 
покретање приватног посла – истакао 
је Андреј Поповић из Светске банке.

-Шта овај пројекат СБ значи за 
једну релативно сиромашну општину 
као што је Мајданпек, која има око 
20.000 становника и 2.100 незапо-
слених, речито говоре подаци да је у 
јавним радовима већ сада ангажовано 
160 људи, а ускоро ће новим бити упос-
лено још 140. Тако долазимо до бројке 
од 15 посто незапослених који ће наћи 
бар привремено запослење и тиме 
побољшати свој и социјални положај 
општине. Такође, убрзано се ради на 
отварању бизнис - инкубатор центра, 
што ће значити нов подстицај и пре-
лазак од запошљавања на одређено на 
запошљавање на неодређено време – 
нагласио је Синиша Јеврић, потпред-
седник општине Мајданпек.

Мирко Ђурић, члан Општинског 
већа општине Бор, додао је да ће без-
мало 600 наших суграђана добити посао 
кроз овај, претходне и будуће пројекте 
СБ, што је, пре свега, благодет ове ло-
калне самоуправе која је досад, а и 
убудуће ће „стајати” иза овог и других 
развојних пројеката.

Ј. Станојевић

БОР. – Посебно ми је задовољство 
што смо, после вишемесечног 
преговарања, напокон дошли у зав-
ршницу програма финансирања 
обуке 140 незапослених лица са наше 

евиденције за производњу, монтажу 
и контролу електронских бројила и 
склопова са даљинским очитавањем, 
о чему је Управни одбор НСЗ донео 
одлуку још у априлу. Обука за позна-

тог послодавца, као једна од активних 
мера запошљавања, у борској општини 
није спровођена више од десет година и 
драго ми је што је реч о отварању нове 
фабрике. Ова обука (у трајању од 450 
сати), која ће се спроводити у нишком 
„EWG”-у, почеће 25. јула и трајаће до 
11. октобра. Реч је о првој фази у којој 
ће бити ангажовано 56 незапослених 
са наше евиденције. Планира се да 
друга фаза, у којој ће се обучавати пре-
остала 84 лица, почне 17. октобра и да 
се заврши до краја године. Послодавац 
је у обавези да задржи у радном односу 
све који су успешно завршили обуку. 
Они ће, такође, добити сертификат 
који ће им служити за убудуће уколико 
не буду ангажовани после првог дела 
обуке. Желим вам срећан почетак обуке 
и да после три месеца више не будете 
активна лица на нашој евиденцији, већ 
да заснујете радни однос на неодређено 
време.

Ово је поручила Лидија Начић, ди-
ректорка борске филијале НСЗ, која је 25. 
јула уручила Србољубу Драгановићу, 
директору „EWG” Д.О.О. из Ниша, 

уговор о финансирању обуке за 56 не-
запослених лица са евиденције борске 
филијале. Наиме, Национална служба 
за запошљавање ће, са девет милиона 
динара, учествовати у финансирању 
обуке укупно 140 незапослених. За то 
време (три месеца) полазници ће при-
мати новчану помоћ која износи десет 
процената од просечне зараде у Репу-
блици Србији (око 5.000 динара), као 
и трошкове превоза и доприносе за 
случај повреде на раду и професионал-
ног обољења. 

-Извођач обуке је тражио особе 
млађе од 30 година, и то електротех-
ничке струке. С обзиром на то да на 
нашој евиденцији немамо толико 
лица баш те струке, били су укључени 
и они са машинском и хемијском 
струком, матуранти гимназије, еко-
номски техничари, односно сви који 
су могли да прођу такву врсту обуке 
и показали интересовање за такве по-
слове приликом инструктивне обуке у 
фебруару – закључила је Начићева.

Ј. Станојевић 

Потписани уговори за четири јавна рада у борској општини

Тренутно је у јавним радовима пројекта „Регионални развој Бора” 
ангажовано 246 особа у Бору и Мајданпеку. - Д. Радоњић Петровић: 
Борба против незапослености је приоритет нашег Министарства, 
као и целе Владе. – До краја године око 1,3 милиона евра остаће у 
ове две општине

НСЗ финансира програм обуке за потребе нишког „EWG”-а

Национална служба за запошљавање ће, са девет милиона ди-
нара, учествовати у финансирању обуке укупно 140 незапосле-
них за производњу, монтажу и контролу склопова са даљинским 
очитавањем. – Послодавац је у обавези да задржи у радном одно-
су све који успешно заврше обуку. – Током три месеца полазници ће 
примати новчану помоћ која износи десет процената од просечне за-
раде у Републици Србији
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OBUkA ZA 56 NEZApOSlENIH

Србољуб Драгановић и Лидија Ничић

„EWG” у Бору

А. Поповић, Д. Радоњић Петровић, Д. Радуловић, С. Јеврић и М. Ђурић
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БОР. – Експлоатација топио-
ничке шљаке  има и економски и 
еколошки ефекат. Економски се, пре 
свега, огледа у томе да се последњих 
година цена бакра на тржишту нагло 
повећава, а и створили су се услови 
за експлоатацију бакра, као и пле-
менитих метала, из ове сировине. До 
сада се шљака откопавала, дробила 
и опет одлагала. Затворен кружни 
процес рециклаже шљаке је веома 
важан, јер се изградњом нове то-
пионице, практично, она неће де-
поновати, већ ће се на одређеном 
платоу  хладити орошавањем и, 
без дробљења, слати на млевење и 
касније у флотацију, чиме се прескаче 
један процес. Такође је значајно да се 
неће градити нови објекти зато што се 
већ користи постојећа инфраструк-
тура -  поред старе радионице борског 
површинског копа постоји и дроби-

лично постројење, 
затим топионица, 
флотација, те је 
цео процес за-
окружен. Није 
занемарљиво ни то 
што су геолошка 
и с т р а ж и в а њ а 
мањег обима, јер 
је реч о техногеном 
лежишту које је већ 
познато. Еколошки 
ефекат јесте тај да 
су сви проблеми 
заштите животне 
средине познати и 
сходно томе могу 
се и предузимају 
се мере заштите за 
њихово решавање. 
Не долази до нових 
деградирања  повр-

шина, већ се кори-
сте стара оштећена 
земљишта и 
рекултивација као 
вид успостављања 
новог еко-система 
који је претходно 
нарушен.   

Ово је у 
најкраћем закључак 

„Студије о процени 
утицаја на животну 
средину за пројекат 
откопавања шљаке 
из техногеног ле-
жишта депо шљаке 
1 у кругу ТИР-а у 
Бору” коју је, деве-
тог августа, пред-
ставио Миомир 
Микић из Инсти-
тута за рударство и 

металургију у Бору. Презентацији су 
присуствовали представници Мини-
старства  животне средине, рударства 
и просторног планирања, наручиоца 
Студије, у овом случају РТБ-а,  и оп-
штинске управе.

- Процедура за студију је прилично 
дуга, али све то је законска обавеза. У 
дневним новинама је већ оглашено да 
је студија на јавном увиду, и то траје 
три-четири недеље. После истека  
тог времена, следи „одбрана” или 
презентација студије, што је данас и 
учињено.  Институту, који је урадио 
студију, преостаје да сачека при-
медбе и сугестије из Министарства, 
обави ревизију и поново пошаље Ми-
нистаству. Кад оно то усвоји, шаље 
решење по коме је студија одобрена 
и експлоатација може да се настави – 
наглашава Микић.

Ј. Станојевић 

Презентација студије за пројекат откопавања шљаке у кругу ТИР-а

I EkONOMSkA I 
EkOlO[kA kORIST

Економски ефекат се, пре свега, огледа у сталном расту цене бакра на светском тржишту последњих година. – Изградњом нове топионице 
шљака се неће одлагати, већ ће се хладити орошавањем и, без дробљења, слати на млевење у флотацију. – Чекају се примедбе и сугестије из 
Министарства ЖСРПП

БОР. – Поред досадашњих 
начина комуникације, заштитник 
грађана Републике Србије устано-
вио је још један, а то је видео линк 
са грађанима у десет локалних са-
моуправа у Србији, међу којима 
је и Бор. Вашу општину смо из-
абрали зато што је за четири 
године, колико постоји заштит-
ник грађана (остварено око 28.000 
контаката и примљено скоро 
10.000 притужби), одавде стигло 
само 50. Волео бих да грађани Бора 
немају проблема у остваривању 
својих људских, мањинских и 
грађанских права. Међутим, из 
разговора и са грађанима и са 
представницима невладиних 
организација током ова два дана, 
установили смо да, нажалост, ти 
проблеми постоје и нису разли-
чити у односу на оне у другим де-
ловима Србије. Проценили смо 
да мали број притужби указује на 
то да заштитиник грађана није 

довољно доступан Боранима и 
житељима Борског округа. Други 
крутеријум за избор вашег града 
јесте Народна библиотека која је 

уступила простор и, на тај начин, 
постала партнер у реализацији 
овог пројекта. Међутим, ако се 
ова активност покаже оправда-
ном, пројекат ће постати редовна 
активност заштитиника грађана. 
Позивам грађане Бора да, уко-
лико имају било који од тих про-

блема, дођу и разговарају са 
нашим сарадницима у директној 
видео комуникацији. Код заштит-
ника грађана се не остварују 
права, али он надзире рад држав-
них органа и јавне управе и про-
верава да ли су они својим (не)
чињењем угрозили или нису учи-
нили оно што је у најбољем инте-
ресу грађана.

Овом поруком обратио се др 
Горан Башић, заменик заштит-
ника грађана Србије, 29. јула на 
конференцији за медије у Бору, 
приликом представљања пројекта 

„Електронски приступ заштит-
нику грађана”. Захваљујући њему, 
и грађани Бора, сваког понедељка и 
среде, од 13 до 15 часова, у Народној 
библиотеци, могу да поднесу при-
тужбу уколико сматрају да је неко 
њихово право, (не)чињењем држав-
них и органа јавне управе, или ло-

калне самоуправе када примењује 
државни пропис, повређено. Овај 
пројекат, који ће трајати 16 месеци, 
реализује заштитник грађана у 
сарадњи са Библиотекарским друшт-
вом Србије, библиотекама и орга-
нима локалне самоуправе у десет из-
абраних општина, а уз финансијску 

подршку Владе Краљевине Нор-
вешке. 

- Драго нам је што смо ушли 
међу десет општина у којима се 
спроводи овај пројекат који ће 
људима омогућити да што брже, 
боље и непосредније остваре 
нека своја права за која мисле да 
су угрожена. У локалној самоу-
прави још увек немамо заштити-
ника грађана, али ћемо у наред-
ном периоду вероватно ставити то 
питање на дневни ред, па се надам 
да ћемо га имати следеће године. У 
Бору живи око 500 људи, претежно 
ромске националности (досељени 
из Македоније), који из разли-
читих разлога не могу да добију 
лична документа. Почели смо да 
се бавимо и том проблематиком - 
поручио је др Жика Голубовић, за-
меник председника општине Бор. 

-Библиотеке јесу права места 
са којих је оваква комуникација 
најцелисходнија, најотворенија, 
најједноставнија. Борска би-
блиотека, самим тим што је иза-
брана у овом циклусу, једна је од 
ретких установа у граду која међу 
својим корисницима (преко 2.000) 
и суграђанима ужива огромно 
поверење. И оваква пракса, која 
ће од данас постати део наших ре-
довних активности, иде у прилог 
идеји општег развоја библиоте-
карске делатности, а то је да је би-
блиотека информациони центар 
који ће помоћи кориснику да дође 
до праве информације користећи 
све могуће ресурсе – казала је 
Весна Тешовић, директорка На-
родне библиотеке у Бору.

Ј. Станојевић

„Електронски приступ заштитнику грађана” и из Бора

BR@E I lAk[E DO pRAVA
Од скоро 10.000 притужби грађана из целе Србије, из града бакра стигло само 50. - Сваког понедељка и среде, од 13 до 15 часова, у Народној 
библиотеци, Борани могу да поднесу притужбу уколико сматрају да је неко њихово право повређено. - У Бору живи око 500 људи, претежно 
ромске националности (досељени из Македоније), који из различитих разлога не могу да добију лична документа

Људи без идентитета
-У разговорима са грађанима посебно смо били заинтересовани за остваривање 

права Рома. Међутим, то нису специфични проблеми Рома у Бору, већ они које 
имају у целој Србији. Роми не знају на који начин да остваре своја права и шта ло-
кална самоуправа може да им понуди. Потребна је снажна кампања са овим станов-
ништвом, како би им се објаснило  која права су им призната и на који начин могу 
да их остваре. Имали смо контакте и са грађанима из других рањивих група, чији 
се проблеми односе на социјална, економска, права из рада, на пензију, здравстве-
ну заштиту. Ту су и правно „невидљива” лица која нису уписана у матичне књиге 
рођених. Заштитиник грађана ће предложити држави на који начин би се у доглед-
но време могло решити признавање њиховог статуса – рекао је Башић.

Миомир Микић

В. Тешовић, Г. Башић, Ж. Голубовић и В. Црногорац
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ВОДОРАВНО: 1. Бег, бежање, 7. Стручњак за аерологију, 14. Једна 
страна лица, 15. Рударски празник који је установљен у знак сећања на 
6. август 1903. године, 17. Највеће грчко острво, 18. Врста зимзеленог 
дрвета, 19. Трговац дрвима, 20. Пета нота солмизације, 21. Масне на-
слаге у телу неких животиња, 22. Боја за косу, 23. Хемијска индустрија 
(скр.), 24. Оверавање, 26. Врло тешко стање, 28. Кошаркашки савез 
(скр.), 30. Зимска падавина, бела слана, 31. Град у Русији на Уралу, 32. 
Град у Србији, 35. Бивши атлетичар САД, Џеси, 37. Прибор за рад, 38. 
Плитка стајаћа вода, 39. Планински венац у средњој Азији, 41. Точак с 
причвршћеним посудама за наводњавање, 42. Старо доба, давнина, 43. 
Баштенска биљка.

 УСПРАВНО: 1. Врста спорта, боксовање, 2. Река у Шпанији, 
3. Орган за летење код птица, 4. Часовник, 5. Иницијали певача 
Здравковића, 6. Горња мушка одећа, 7. Име тенисерке Ивановић, 8. 
Симбол ербијума, 9. Види 21. усправно, 10. Испољена последица, 11. 
„Цар“ животиња, 12. Коштуњава воћка, 13. Име шахисте Каспарова, 
16. Телефонски позив, 18. Младунче козе, 21. Заједно са 9. усправно: 
Најстарији рудник мрког угља у Србији где је 6. августа 1903. године 
почео велики штрајк рудара, 22. Симбол хришћанства, 25. Трго-
вац вином, 26. Трнокоп, пијук, 27. Летописи, годишњаци, 28. Висо-
кокалорично чврсто гориво, 29. Званица на свадби, 31. Место и река 
у Финској, 33. Држава на Блиском истоку, 34. Завршни део ноге код 
неких животиња, 36. Ужичанин, 37. Враста папагаја, 38. Рударски град 
у Србији, 40. Лична заменица, 41. Државни план (скр.).
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РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО бекство, аеролог, образ, „Дан рудара“, Крит, 
јела, дрвар, сол, сало, кна, хи, овера, криза, кс, иње, Орск, Ниш, Овенс, алат, бара, 
Каракорум, долап, старина, паприка

Скоро две хиљаде људи у Спортској хали СРЦ “6.август” у Мајданпеку ужи-
вало је на поклон-концерту који им је поводом Дана рудара уприличио Рудник 
бакра Мајданпек. Да је концерт био на отвореном, несумњиво је да би посета била 
и знатно боља, али је то био ризик којем организатори нису смели да се изложе. 
У сваком случају, после “загревања” са Миланом Ланетом Гутовићем и правог 
уживања у сјајном наступу “Мамбо старса”, кулминирало је уз “Неверне бебе” 
које су Мајданпечанима оставиле пуна два сата своје музике за незаборав.

GRAD U ZNAkU 
RUDARSkOG pRAZNIkA

Дан рудара у граду под Старицом обележен је изложбом коју је у Градској 
галерији приредило Удружење за Мајданпек “ Из живота старог Мајданпека”. Вече 
уочи празника у фоајеу овог радо посећеног места за посетиоце и пролазнике кон-
церт је одржао пожаревачки блуз-рок бенд “Triple trouble”, а на простору испред 
галерије, у градском парку своје радове приказала је Далиборка Марковић, чла-
ница Удружења уметника Мајданпек.

pRORADIO GRADSkI 
BAZEN

После пуно одлагања, неизвесности и препрека крајем јула у Мајданпеку је 
прорадио градски базен. У СРЦ “6. август” кажу да га је за 18 дана посетило 2.911 
одраслих и 233 малих купача, да за школу пливања није било довољно заинтере-
сованих, да из истог разлога није било ни обуке за спасиоце коју је био спреман да 
организује мајданпечки Црвени крст, али се, свеједно, с обзиром на временске при-
лике, остварена посета оцењује солидном. 

С.В.

Мајданпек у слици и речи

kONCERT pOVODOM 
DANA RUDARA

У Доњем Милановцу уручени сертификати помоћним радницима у шумарству

 NE ^EkAjU, 
TRA@E pOSAO

Сличан пројекат реализован и за обуку помоћних радника у ловству

Д.МИЛАНОВАЦ. - У Националном парку „Ђердап” у Доњем Милановцу 
уприличена је свечаност на којој је девет незапослених лица без квалификација, 
млађих од 30 година, добило сертификате о завршеној обуци за помоћне рад-
нике у шумарству.

 Покушавајући да помогне младим људима без квалификација да лакше 
дођу до посла, Национална служба запошљавања филијала Бор, заједно са На-
ционалним парком “Ђердап”, реализовала је обуку за помоћне раднике у шу-
марству. Сличне пројекте, како је истакла Лидија Начић, директор борске 
филијале НСЗ, имало је још само пар филијала, у Суботици, Новом Пазару, По-
жаревцу и Краљеву. 

 У сарадњи са нашим највећим националним парком слична могућност дата 
је и заинтересованима за помоћне радове у ловству. Сертификати које су преу-
зели, незапосленим лицима омогућиће да лакше дођу до посла, али и да посло-
давцима укажу да су се определили за активне мере запошљавања, да на посао 
не чекају, већ га траже. Уосталом, поједини од њих су кроз јавне радове дошли 
до првих послова за које ће бити уредно пријављени, имати осигурање и сва 
права из радног односа, али и солидну зараду. Са челницима из НСЗ И НПЂ са-
гласили су се да је ово само први корак који би, макар за појединце, могао да 
означи пут и до радног места на неодређено време. 

 На подручју Борског округа одобрен је чак 21 јавни рад, поједини се 
организују уз помоћ Светске банке и Пројекта за регионални развој Бора, а све 
заједно представља организован покушај да се помогне људима да што пре дођу 
до посла или макар на одређено време осете његову сигурност. Посебно је на 
том плану важно да посао добију млади људи будући да скоро 30 одсто укупног 
броја незапослених представљају баш они.

С.В.

Крста Иванов
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МАЈДАНПЕК.- „Портрети живота“, изложба скулптура у дрвету борског 
вајара Милорада Антића  Пиркета у Мајданпеку, одржана је од 19. до 30. јула 
у Галерији Центра за културу. Као већ 16. овогодишња из програма Центра за 
културу Мајданпек, али и као изложба којом се после једне деценије овај умет-
ник поново представио ликовној публици града под Старицом, посебно је обра-
довала мајданпечке уметнике. Они нису пропустили отварање, али ни прилику 
да поздраве колегу чији рад и стваралаштво поштују и цене.

С.В. 

pORTRETI @IVOTA
У Галерији Центра за културу Мајданпек

МАЈДАНПЕК. - Више од четири хиљаде 
фотографија, од којих две хиљаде опричава 
последњих 100 година рударења и рударског 
Мајданпека, део су богатства архива Удружења за 
Мајданпек којем овај град дугује актуелну изложбу 
у галеријском простору Музеја – „50 година 
Рудника бакра Мајданпек“, али и прошлонедељну у 
градској Галерији „Из живота старог Мајданпека“.

 -Наравно да је рударење одувек била 
тема, изазов и инспирација за све становнике 
Мајданпека и намернике, па смо зато вредне 
јубилеје и значајне датуме могли да испратимо 
на свој начин и посетиоцима понудимо пуно 
фотографија које су мало познате – каже 
Градимир Богдановић, председник Удружења за 
Мајданпек указујући на посебну вредност појединих.- Посетиоци ових изложби 
могли су да виде неколико десетина фотографија изузетне вредности за 
историју рудника и града, али и живот овдашњих људи. Јер, желели смо 
да исечке прошлих дана од заборава одбранимо, да памћење обновимо, 
прошлост стварније сагледамо, али и генерације које долазе подсетимо да 
у прошлости има упоришта и темеља за нове резултате и стваралаштво. 

 И многим Мајданпечанима мало је познато како су у Удружењу за 
Мајданпек дошли до сјајних сведочанстава прошлих времена у фотографијама и 
документима непроцењиве вредности. Фотографије града старе стотину година, 
некадашњих рудара, рудника, жичаре којом су до Дунава превозили руду, али и 
људе, па копије дописа од значаја за оснивање и статус града, цркве, појединих 
породица...

 - За све су „криви“ сведоци и архиви – загонетан је Богдановић, али 
нуди и објашњење – Неколико десетина наших чланова у свакодневним 
контактима са људима успело је да дође до занимљивих фотографија 
из њихових породичних албума. Уз њихову сагласност све смо, најпре, 
скенирали, а онда их замолили да их објасне и прокоментаришу. На 
указаном поверењу захвалили смо им и диском на којем су њихове 
фотографије добиле електронску форму и тако је кренуло...

 Све након тога, било је лако и тако већ пуних девет година колико ово 
удружење функционише на задовољство свих у граду. У међувремену, постали 
су и прави хроничари свих дешавања у граду, без њих се ништа не одржава, па 
тако нема месеца без неких хиљаду фотографија и ко зна колико видео клипова 
који ће генерацијама које долазе бити драгоцена архивска грађа и сведочанство 
о једном времену, граду, руднику и, пре свега, људима.

 С. Вукашиновић

МУЗЕЈ РИМ. – Двадесет седми 
сазив уметничке колоније бакар биће 
упамћен по новом имиџу заснованом на 
мањим форматима вајарских дела, али 
не и по мањем квалитету. Напротив! 
Ова изложба је, према оцени ликовне 
критичарке Ивоне Рајачић Барандов-
ски - која ју је отворила четвртог авгу-
ста у галерији „Бакар“ – право освежење 
својом поетиком и камерношћу, наспрам 
досадашње монументалности и рустике.

Уз опаску да центар Бора више 
није сив, иако је те вечери падала 
киша, госпођа Рајачић Барандовски 
је казала да је у овогодишњем избору 
уметника за колонију било и младих 
и људи у годинама за поштовање. Сви 
они су понудили савремену лепезу 
текуће, могуће, српске 
продукције у класич-
ном материјалу - бронзи 

- и специфич-
ном ливу. То 
се једино овде 
дешава и по-
нешто у ливни-
цама по Србији, 
али Бор је, ипак, 
јединствен – чуло 
се овом приликом. 

Указујући на нове начине 
уметничког промишљања 
и приласка скулптури гос-
пођа Рајачић Барандовски 
је пошла од Невене Поповић, Бео-
грађанке која има ангажован став у вези 
екологије, животне средине и која је, не 
инсистирајући на трећој димензији, по-
нудила једну уметничку „причу“ из-
ливену из елемената, што је више као 
ангажован сликарски приступ. Други 
млади уметник Борис Лукић (из 
Новог Сада) бави се савременим по-
трошачким друштвом, односно амба-
лажом секундарних, масовних произ-
вода, најобичнијих елемената из сва-
кодневног живота, а онда ту амбалажу 
деформише, игра се њоме, тако да је у 

његовим структурама препознатљива та 
игра и испитивања форме са доста сли-
карских ефеката.

Средња, озбиљнија генерација – 
према оцени критичарке - више је у 
опсегу традиционалне скулптуре. Миле 
Симић (из Ниша) промишља кроз сти-
лизовану фигурацију ка апстракцији и 
у свом раду је то врло ефектно извео. 
Исак Аслани је дао савршено обрађену 
форму јајета и успео да у дивном 
материјалу, изузетним радом, „додирне“ 
те савршене природне форме. Доајен 
Михајло Пауновић, један од првих 
учесника Колоније, потпуно је у токо-
вима врло квалитетног, класичног акаде-
мизма. Бави се изузетно медаљерством, 

што је врло ретко на нашим просто-
рима. По томе је познат и 

члан је међународних 
асоцијација. Веома је 

љупка његова сим-
болична скул-
птура „Пензи-
онери“. 

Радови Бо-
ранке Анђелке 

Ковачевић, по 
оцени крити-
чарке, некако 

су најробуснији, пока-
зала је највећу жестину и 
енергију. Занимљиви су, 

модерних схватања и могу 
се тумачити као нека врста пролаза, 
капија до њених светова. Све у свему 
– закључила је Ивона Рајачић Баран-
довски - стицајем околности, стицајем 
добрих уметника, синергијом свих који 
се труде да ову добру идеју одрже и у 
наредним годинама, макар и у малој 
форми, изложба је добила нову свежину 
и квалитет.

Директорица музеја Слађана 
Ђурђекановић је подсетила при-
сутне да је колонија организо-
вана захваљујући РТБ-у који је дао 
материјал, простор и стручне људе да 

Изложена дела 27. сазива уметничке колоније „Бакар“

VElIkO OSVE@EWE MAlIM FORMAMA
Ивона Рајачић Барандовски: „Стицајем околности, стицајем добрих уметника, синергијом свих који се труде да ову добру идеју одрже и у на-
редним годинама - макар и у малој форми - изложба је добила нову свежину и квалитет више.“

Удружење за Мајданпек за девет година прикупило сјајну збирку фотографија

^UVARI ISTORIjE 
HRONI^ARI OVOG VREMENA
Бројна сведочанства о животу људи, града, рудника из приватних 
албума понуђена Удружењу да их сачува од заборава

реализују идеје уметника, захваљујући 
финансијској подршци СО Бор и Мини-
старству културе РС које ову колонију 

здушно помаже већ 15-ак година. 
Љ. Алексић

Невена Поповић: 
Орнамент Михајло Пауновић: Пензионери
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Први ″шистековци″
Н а г р а д а 

″Инжењер Шистек″ 
установљена је од-
луком Радничког 
савета РТБ-а, на 
седници одржаној 
27. новембра 
1968. године. У 
то време, поред 
усавршавања си-
стема расподеле 
оствареног дохотка, почињу да се негују и други видови признања за за-
слуге и посебно залагање, јер је 18 година пре тога нестало ударништво и 
проглашавање најбољих за ударнике, а у Басену није било награда за рад-
нике и стручњаке који су постизали изузетне резултате на послу. Стога је Рад-
нички савет усвојио Правилник којим се ″уводе″ златна, сребрна и бронзана 
значка за дугогодишњи рад у предузећу, а као највеће признање за истакнуте 
заслуге оснива се награда ″Инжењер Шистек″, која ће бити традиционална и 
додељиваће се сваке године на Дан рудара Србије. 

Предлози за прве ″шистековце″ потекли су из радних јединица и од 
самих радника (укупно 37 предлога за 35 појединаца и два колектива). 
Међутим, комисија је предложила да се награде десторица радника, што је 
Раднички савет и потврдио својом одлуком. Речено је да у интегрисаном 
Басену постоји велики број добрих радника који би могли да буду кандидати 
за награду, али су овога пута изабрани, према мишљењу комисије, заиста 
најбољи – међу њима и прослављени борски ударници Љуба Јовановић и 
Међед Хусеиновић. Поред златних значки са ликом инжењера Шистека, пла-
кета и повеља, тројица најбољих (Иван Ђурић, Љуба Јовановић и Међед 
Хусеиновић) добили су и новчане награде од по 3.000, а седморица (Влади-
мир Ицић, Десимир Јанковић, Јохан Калаесковић, Владимир Калиновић, 
Стојадин Колчић, Рајко Трнинић) од по 2.000 нових динара. 

На снимку из старог албума – први „шистековци” из 1968. године.
Ј. С. 

Страх гура злато 
преко рекорда

Снижавање кредитног рејтинга Америке погодило је берзе широм 
света, а инвеститори и централне банке траже сигурно уточиште 

за свој капитал - злато, које је, за фину унцу, достигло цену од 
1.704 долара

В р е д н о с т 
зла  та на берзи у 
Њујорку скочила је 
и (9. авгу ста) по-
стигла нови рекорд 
од 1.704 долара за 
фину унцу.

Насупрот злату 
вредности акција 
на светским бер-
зама биле су ових 
дана у паду. Изгледа 
да је страх због 
смањења кредит-
ног рејтинга САД 
превагнуо над олакшањем после одлуке Европске централне банке да 
купи италијанске и шпанске обвезнице како би помогла тим земљама 
да избегну банкрот.

Инвеститори појачано улажу у злато пре свега због бојазни од по-
следица дужничке кризе у еврозони, али и забрињавајуће ситуације на 
тржишту рада у САД.

Претходна рекордна цена забележена је на америчком тржишту дан 
раније, када је фина унца злата продавана за 1.663 долара.

Упркос чињеници да никада формално није повезано ни са једном 
валутом, већина земаља чува своје резерве у злату, пошто не губи на 
вредности током година.

Злато је сада за више од 100 одсто скупље него пре две године, а 
тржишни стручњаци оцењују да ће његова цена и даље „ићи у вис”, све 
док се не санирају последице дужничке кризе у Европи и САД.

(Извор: Сајт „РТС-а“, 09.08.2011.)

Богат шестоавгустовски културно-забавни програм

БОР. – Док је фонтана „светлела” на земљи, небо над Бором те вечери бљештало 
је од милион разнобојних искрица величанственог ватромета који је „најављивао” 
сваки део богатог целовечерњег културно-забавног програма. У препуном амфите-
атру најпре је наступио џез - оркестар „Мамбо старс”, затим глумац Милан Лане 
Гутовић са представом коју назва „Поклоном” и рок-група „Неверне бебе” која је 
одличном тросатном свирком одушевила више хиљада Борана.

-Користим прилику да запосленима и руководству РТБ-а честитам Дан 
рудара Србије и Дан компаније. Хвала вам што сте се вечерас окупили овде 
у оволиком броју да пустимо у рад прелепу фонтану и „отворимо” овај плато. 
Вода иза нас симболизује енергију која ће нам итекако бити потребна за 

реализацију свих циљева у изградњи, санацији и улепшавању нашег града. 
Ово је комплекс који слободно можемо назвати тргом. Када уз њега додамо 
дечије игралиште и амфитеатар, ми, грађани Бора немамо се чега стидети. 
Ово треба да буде место где ће се окупљати сви, од најмлађих до најстаријих, 
где ће се људи зближавати, стварати нове љубави и лепо проводити слободно 
време – поручио је Драган Жикић, председник Скупштине општине Бор, који је 
шестог августа пустио у рад фонтану на платоу испред Дома културе.

Ј.С. 

UZ @UBOR FONTANE I 
BlESAk VATROMETA

Милан Гутовић

„Мамбо старс”


