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РТБ. - Задовољан што је, како је рекао, Пројекат реконструкције топионице и изградње нове фабрике 
сумпорне киселине економски потпуно оправдан и што је могао на „лицу места“ да види његову имплементацију, 
нови амбасадор Канаде у Србији, Његова екселенција Роман Вашчук изјавио је, 30. септембра, након 
разгледања радова на терену, да ће посредовати код канадске Агенције за извоз и развој (EDC) да РТБ Бор, 
поред већ одобреног зајма од 135 милиона евра, добије кредитну подршку и за изградњу флотације шљаке и 
фабрике за пречишћавање отпадних вода.

Канадски амбасадор обећао посредовање у добијању још једне кредитне подршке
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Роман Вашчук: Пројекат који заједно раде SNC Lavalin и РТБ, а подржава га канадска Агенција за извоз 
и развој, највећи је посао у Србији у који је укључена Канада. Зато подржавам предлог господина Спа-
сковског и заложићу се да EDC банка финансијски помогне и изградњу флотације шљаке и фабрике от-
падних вода. – Без тих погона, чија ће изградња коштати око 50 милиона евра, РТБ неће добити дозволу 
за рад нове топионице и зато је драгоцена помоћ коју је обећао амбасадор Вашчук, изјавио Спасковски 

Америчка рударска компанија жели да истражује борска лежишта

Компанија „Freeport McMoRan“ заинтересована је за стра-
тешко партнерство са РТБ-ом и жели да у потрази за новим, 

дубљим лежиштима истражи „Церово“, „Чока Марин“, „Бор-
ску реку“ и подручја око њих. – Приликом истраживања ко-
ристили бисмо методу која даје поуздане резултате на дуби-

нама преко два километра, каже Vetrees Mac Canby
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БОР. - Данас смо посетили 
локацију која је припремљена за нову 
фабрику сумпорне киселине. Она ће 
бити урађена по канадском дизајну и 
технолошком решењу које ће помоћи 
постизању еколошких циљева које 
сте поставили за Бор. Веома смо 
задовољни тимским наступом који су 
показали РТБ Бор, Општина Бор и 
канадски инвеститори, што потврђује 
добру сарадњу и добар социолошки 
приступ. Мислим да ћемо у годинама 
које долазе имати разлоге за славље, 
а када видимо конкретне успехе моћи 
ћемо да реализујемо нове идеје.

Овако је Роман Вашчук, нови 
амабасадор Канаде у Србији, проценио 
досадашњу и изгледе за будућу 
сарадњу ове земље, њених банака 
и компанија са борским регионом, 
на пријему уприличеном поводом 
његовог првог доласка. Примио га 
је заменик председника општине др 
Жика Голубовић, са сарадницима, уз 
уверавање да у локалној самоуправи 
ову посету сматрају продубљењем 
већ успостављене добре сарадње са 
његовим петходником. 

Дајући у најкраћим цртама „личну 
карту“ града и општине у којој живи 
око 57.000 становника Голубовић је 
истакао: - Оно на шта смо изузетно 
поносни и што гајимо као пример 
добре праксе, јесте да у Бору, у миру 
и слози - без икакве нетрпељивости 

- живе 22 нације. Овде се све базира 
на РТБ-у и читав живот, битисање 
града, засновано је на бакру. Локална 
самопурава се може похвалити да у 
последњих годину дана има изузетно 
добру сарадњу са Басеном, уз његову 
помоћ покушава да промени слику 
града и већ се види добар напредак. 

Заменик председника општине је, 

такође, казао да се покушава стварање 
боље климе за развој средњих и малих 
предузећа, пошто локална самоуправа 
није задовољна развијеношћу тог 
сектора. Уз помоћ државе и ресорног 
министарства настојаће да побољша и 
домете у области пољопривреде, пошто 
у околини има доста потенцијала за 
развој ове гране, пре свега за бављење 
сточарством. – Међутим, оно што нас је 
оптерећивало годинама јесте питање 
екологије – подвукао је Голубовић. – Бор 
је обележен као црна тачка на мапи 
Србије и једва чекамо дан када ћемо, 
уз вашу помоћ, и то скинути с дневног 
реда и постати чист, еколошки град. 

А, изузетан потенцијал наше општине 
је, пре свега, туризам и ми смо се 
стратешки определили да на том пољу 
у наредном периоду доста радимо. 

Подвлачећи да је уговор између 
компније SNC Lavalin и РТБ-а Бор о 
реконструкцији топионице, односно 
пројекат од 175 милиона евра, највећи 
посао који Канада води у Србији, 
Вашчук је казао да је јуче имао при-
лику да посети још један пројекат који 
Канада финансира, а то је посао „Avale 
resources“ која овде троши око 20 мили-
она долара за истраживања. - Драго ми 
је што се оба канадска сектора, и при-
ватни и јавни, фокусирају на главне 
минералне ресурсе које имају Бор и 
његов регион. А, пошто су ме управо 
подсетили да је и трећа компанија 

- „Reservoir Minerals Inc.“ - заинте-
ресована за ресурсе у околини Бора, 
односно за рудник „Чока Марин“, 
у наредним годинама рачунајте и 
на Канађане као 23 нацију која ће 
живети у Бору – казао је у шали нови 
амбасадор.

Љ. Алексић

Нови амбасадор Канаде посетио и Општину Бор

OTKlAWAWE EKOlO[KOg TERETA
Роман Вашчук: Задовољни смо тимским наступом јер он потврђује добар социолошки приступ РТБ-а, општине и канадских инвеститора. - 
Ж. Голубовић: Када уз помоћ канадских банака и компанија буде решено питање екологије, општина ће моћи озбиљније да се окрене и дру-
гим гранама, туризму и пољопривреди, на пример 

-Узео сам у обзир предлог го-
сподина Благоја Спасковског да, 
колико је у мојој моћи, помогнем у 
конкретизовању даље сарадње са 
EDC банком и активно ћу се зало-
жити за будуће пословне кораке на 
релацији РТБ-EDC, јер веома ценим 
то што Србија ради на развоју про-
изводног сектора – рекао је амбасадор 
Вашчук. 

Објашњавајући детаљније свој 
предлог, генерални директор Басена 
Благоје Спасковски је истакао: - Нас 
тек очекује пројектовање и изградња 
флотације шљаке и фабрике за 
пречишћавање отпадних вода, што 
ће, “грубо”, заједно коштати око 50 
милиона евра. Обе су наша неминов-
ност јер без флотације шљаке у новој 
топионици нећемо моћи да добијемо 
искоришћење бакра од 98% и гасова 
од 98,5 одсто, а без фабрике отпадних 

вода нећемо моћи да добијемо дозволу 
за старт новог пирометалуршког 
постројења. Зато је за мене изузетна 
вест та што ће амбасадор Канаде по-
средовати код EDC банке да добијемо 
финансијску подршку за изградњу и 
тих погона – прецизирао је Спасковски. 

Истичући важност Пројекта нове 
топионице како за Србију и Бор тако и 
за државу Канаду, амбасадор Вашчук 
је на одличном српском језику новина-
рима казао да је Пројекат који заједно 
раде SNC Lavalin и РТБ највећи посао 
у Србији у који је укључена Канада. - 
Зато је његова реализација у догово-
реном року приоритет број један за 
моју земљу. Први пут сам у пословној 
посети неком граду и компанији у 
Србији и утисак је, морам да при-
знам, одличан. Видим да овде све ради 
и да постоје добре идеје и решења за 
будућност, а то је оно главно – додао је.

-До свега овога не би дошло да се 
нису поклопила четири веома важна 
фактора. Први је опредељење Владе 
Србије да подржи ревитализацију и 
реконструкцију борске компаније, 
други је одлука EDC банке да то 
финансијски „испрати“, трећа је 
срећа што за партнера у том подухвату 
имамо поуздану компанију са огром-
ним искуством - SNC Lavalin, а чет-
врта је одлучност менаџмента да се 

храбро упусти у овако обимну и ком-
плексну акцију. Јер, рећи ћу вам да је 
све ово време утрошено за најтежи део 
посла, део који се, нажалост, не види. 
То је пројектовање које, у ма којој 

браунфилд инвестицији, носи највећу 
одговорност. Све друго, што долази 
након њега, прелази у занат – рекао је 
Спасковски наглашавајући да ће ускоро 
стићи лабораторија за бетон и да ће, када 
буде почело бетонирање и израда челич-
них конструкција, посао бити видљив и 
на терену.

Након разгледања радова у оквиру 
Пројекта нове топионице, за канадског 
амбасадора је у локалном парламенту 

уприличен пријем, а са њим је разгова-
рао заменик председника Општине др 
Жика Голубовић.

Г. Тончев Василић

Канадски амбасадор обећао посредовање у добијању још једне кредитне подршке

„NOVA TOPIONICA PRIORITET ZA KANADU”

Спасковски и Вашчук дају изјаве на месту где ће нићи 
нова фабрика сумпорне киселине



Петак, 30. септембар 2011, Број 2217, страна 3 Актуелнo

РТБ. – Америчка рударска 
компанија „Freeport McMoRan“ 
(бивши „Фелпс Доџ”) занитересована 
је да заједно са РТБ-ом Бор инвестира у 
истраживање нових рудних налазишта у 
оквиру постојећих басенских експлоата-
ционих поља и то применом методе која 
даје поуздане резултате на дубинама 
преко два километра. Ово је на састанку 
са генералним директором Басена 
Благојем Спасковским изјавио први 
човек компаније „Freeport“ Vetrees Mac 
Canby. Делегацију америчке компаније 
која је, 29. септембра, разговарала 
са пословодством комбината бакра о 
заједничкој сарадњи, предводио је шеф 
Економског одељења америчке амбасаде 
у Србији господин Даглас Апостол. 

– Желимо да ту методу приме-
нимо на постојећим рудним ле-
жиштима комбината бакра, попут 

„Церова“, „Чока Марина“ и „Борске 
реке“, али и на подручјима око 
њих. Драго нам је што имамо при-
лику да о томе разговарамо и размо-
тримо могућности сарадње са РТБ-ом 
који има примамљиве ресурсе, 
најинтересантније у Србији, а можда 

и у Европи – рекао је Кенби. Додао је 
да „Фрипорт“ истражује овај регион 
Србије већ 10 година и да је уверен да 
је сарадња са РТБ-ом прави потез, без 
обзира на то што је истраживање веома 
ризичан и мукотрпан посао. 

-С обзиром на то да више не постоји 
лимит у подземној експлоатацији, а да 
у свету има примера да су испод ни-
скопроцентних лежишта пронађена 
већа и богатија рудна тела, „Фри-
порт“ би желео да методу дубоких за-

хвата опроба и у експлоатационим 
пољима РТБ-а, тим пре што такво 
истраживање већ примењује на 
локацијама у Србији за које има ис-
тражно право, а које се „додирују“ са 
басенским. Предмет будуће сарадње 
са РТБ-ом била би, дакле, нова рудна 
лежишта, а не постојеће рудне резерве 
– подвукао је Кенби.

-Сарадња са рударском 
компанијом која годишње производи 
до два милиона тона бакра и има 13 
рудника у шест земаља света је, сама 
по себи, ма о којим пословима да је 
реч, више него добродошла. Ако томе 
додамо интересовање „Фрипорта“ за 
заједничко улагање у „Борску реку“ и 
чињеницу да је управо та компанија 
власник технологије откопавања 
блок-кејвинг методом са којом већ у 
руднику у Индонезији постиже дневне 
учинке од 50 хиљада тона руде, онда 
је сасвим јасно да је реч о озбиљној 
компанији са великим искуством и 
ја, морам да признам, с нестрпљењем 
очекујем да почнемо заједно да радимо. 
Подразумева се, наравно, да ћемо у 
заједничке пројекте „ући“ уколико 
добијемо сагласност ресорног мини-
старства и Владе Србије и тек након 
што сви конкретизујемо облик и врсту 
сарадње – рекао је, поред осталог, Спа-

сковски изражавајући задовољство што 
је за непуних годину дана РТБ двапут 
имао част да, са представницима аме-
ричког „Фрипорта“, дочека и високе 
госте из амбасаде Сједињених Америч-
ких Држава у Београду.

-Драго ми је што сам, након 
прошлогодишње посете у октобру, 
данас опет у Бору и што имам при-
лику да са пословодством РТБ-а раз-
говарам о ономе што је најзначајније 
за економију – о инвестицијама у ру-
дарство. Када сам улазио у град при-
метио сам много позитивних промена. 
Бор данас изгледа перспективније 
и видим да се развија у позитивном 
правцу. Охрабрен сам тиме, а надам 
се да ће убудуће и америчке компаније 
моћи да допринесу његовом развоју – 
казао је шеф Економског одељења аме-
ричке амбасаде у Београду Даглас Апо-
стол. Надовезујући се на сународника, 
Кенби је, честитајући Спасковском на, 
како је рекао, фантастичном послу и 
руковођењу рудником, закључио да је 
добар осећај доћи у град где је рудар-
ство основа индустрије.

Г. Тончев Василић

Америчка рударска компанија жели да улаже у истраживање нових рудних лежишта у Бору

PRIMAMQIVI RESURSI BASENA
Компанија „Freeport McMoRan“ заинтересована је за стратешко партнерство са РТБ-ом и жели да у потрази за новим, дубљим лежиштима 
истражи „Церово“, „Чока Марин“, „Борску реку“ и подручја око њих. – Приликом истраживања користили бисмо методу која даје поузда-
не резултате на дубинама преко два километра, каже Vetrees Mac Canby. – Б. Спасковски: „Freeport“ је, поред осталог, власник технологије 
откопавања блок-кејвинг методом, па с нестрпљењем очекујем почетак заједничког посла. – Импресиониран изгледом града, шеф Економског 
одељења амбасаде САД у Србији Даглас Апостол, изразио наду да ће убудуће и америчке компаније моћи да допринесу развоју Бора 

Делегацију америчке компаније предводио је Даглас 
Апостол, шеф Економског одељења амбасаде САД у Србији

Vetrees Mac Canby

РТБ. – Генерални директори Ру-
дарско-топионичарског басена Бор и 
Ваљаонице бакра Севојно из Ужица 
Благоје Спасковски и Драган 
Суботић, 15. септембра, потписали су 
протокол по коме ће комбинат бакра ис-
поручивати ужичкој фабрици 600 тона 

„црвеног” метала месечно. Спасков-
ски није крио задовољство што је РТБ 
створио услове да повећа производњу 
до те мере да већ данас може гаранто-
вати Ваљаоници дугорочно снабдевање 
овом количином бакра, и додао: - Тиме 
они себи обезбеђују континуитет у 
производњи, а ми сигурно тржиште.

Суботић је изразио уверавање у 
наставак успешне сарадње РТБ-а и 

Ваљаонице, која траје малтене 60 
година, а омогућиће, како је истакао, 
даљи раст и развој обе компаније. 

-Ово је за нас важно питање 
јер нам због извоза у Русију, 
Швајцарску и друге земље треба 
бакар домаћег порекла. Количина 
од 600 тона бакра месечно у овом 
моменту задовољава наше потребе 
и потпуно упошљава наше капаци-
тете, јер смо међу највећим извоз-
ницима у земљи (око 90 одсто про-
извода пласирамо у свет, односно 
60 процената у западну Европу). 
Упоредо са даљим растом и 
повећањем капацитета, „порашће” 
и ова количина. Данас је велики 

дан и за производњу и за прераду 
бакра, али и укупну српску при-

вреду – казао је Суботић. 
Ј. Станојевић

Басен и ужичка Ваљаоница бакра потписали протокол о сарадњив

„SEVOjNU” 600 TONA 
BAKRA MESE^NO

Драган Суботић и Благоје Спасковски
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Расте интересовање за рудник злата код Мајданпека

РТБ. - Швајцарска мултинацио-
нална компанија „Трафигура“ заинте-
ресована је да од Рударско-топиони-
чарског басена Бор откупи целокупну 
количину концентрата који треба да се 
добије прерадом руде из рудника злата 

„Чока Марин“ код Мајданпека. Намеру 
„Трафигуре“ да са Басеном и у тој об-
ласти оствари пословну сарадњу ге-
нералном директору РТБ-а Благоју 
Спасковском и његовим сарадни-

цима пренео је, 1. септембра, директор 
ове швајцарске компаније за Европу 
Бранко Буховац.

-„Трафигура“ са РТБ-ом има 
дугогодишњу сарадњу. Борска то-
пионица обавља услужну прераду 
нашег концентрата, а тај посао је 
и сада актуелан с обзиром на то да 
смо почетком ове године склопили 
уговор о преради 24.000 тона. Поред 
тога, „Трафигура“ купује и борску 

катоду. У причу о концентрату из 
рудника надомак Мајданпека „ула-
зимо“ са жељом да купимо цело-
купну производњу одатле и да на 
тај начин поспешимо сарадњу са 
Басеном, али и да у догледно време 
заједничким снагама радимо и 
друге пројекте – казао је Буховац и 
додао да, поред РТБ-а, швајцарска 
компанија дуго сарађује и са борским 

„Грандинжењерингом“. 
Објашњавајући редослед „корака“ 

који ће претходити комерцијалним 
разговорима Спасковски је рекао: - 
Ускоро ћемо урадити индустријску 
пробу технолошког узорка руде 
из „Чока Марина“. Након ње и 
лабораторијских анализа имаћемо 
поуздане податке о садржају бакра, 
злата, сребра, олова, цинка у руди, 
али и свих осталих штетних еле-
мената, попут арсена, кадмијума, 
живе. Тек након тога можемо гово-
рити о условима продаје – истакао 
је Спасковски. Подвукао је притом да 
идустријској проби и узимању узорака 
за хемијску анализу могу присуство-
вати и представници „Трафигуре“, али 
и медија.

Швајцарска „Трафигура“, према 
речима Буховца, има руднике у Перуу 
и Шпанији у којима се годишње про-
изводи 250 хиљада тона концентрата. 

- Управо из рудника у Шпанији 
добијамо концентрат који је сличан 
оном из „Чока Марина“ и продајемо 
га даље – додао је он. 

Г. Тончев Василић 

„TRAFIgURA” MERKA 
„̂ OKA MARIN”

РТБ. – Поред две швајцарске 
компаније, „Гленкора“ и „Тра-
фигуре“, интересовање за пре-
раду златоносног концентрата из 
рудника „Чока Марин“ и пословни 
аранжман са Басеном исказала је 
и компанија „Reservoir Minerals 
Inc.“ из Ванкувера. Канађани су, 
како кажу у писму о намерама, 
спремни да са пословодством РТБ-а 
разговарају о руднику злата „Чока 
Марин“, али и о другим пројектима, 
попут „Борске реке“. 

„Reservoir Minerals“ је, такође, 
заинтересован да заједно са комби-
натом бакра, путем „joint venture“ 
аранжмана, улаже и у, како се 

наводи, „специфичне развојне 
пројекте које је идентификовао 
РТБ“. 

У писму о намерама, које је 
стигло на адресу пословодства 
Басена, Канађани, поред оста-
лог, кажу да би у потенцијално 
заједничко улагање у басенске 
пројекте и заједничку компанију, 
поред финансија ради истраживања 
и развијања, унели техничку и 
управљачку експертизу, односно 
знање. 

Канадска „Reservoir Minerals 
Inc.“ једна је од две компаније 
које су настале реорганизацијом 
корпорације „Reservoir Capital“ и 

то због оснивања одвојене истра-
живачке фирме која ће, тврде, бити 
фокусирана на српско рударство. 
Поред истраживања минерала, ка-
надску компанију интересују и 
обновљиви извори енергије, па у 
Србији већ ради развојне пројекте 
хидроелектрана „Бродарево“ 1 и 
2 на реци Лим, наводи се, између 
осталог, у писму о намерама.

Велико интересовање за рудник 
злата код Мајданпека и не чуди 
много с обзиром на то да цело 

подручје Тимочко-магматског ком-
плекса одавно привлачи пажњу 
моћних рударских компанија. 
Многе већ дуго неуморно трагају за 
налазиштима бакра, злата и сребра, 
па су, тако, одавно опколиле и атар 
села Јасиково код Мајданпека. 
Једна од њих управо је канадски 
„Reservoir Minerals Inc.“ који има 
дозволу за истраживање тамошњег 
локалитета „Дурланов поток“. 

Г. Тончев Василић

ZAINTERESOVANI 
I KANA\ANI

Поред „Гленкора“ који је већ 
показао интересовање за руд-
ник злата у атару Јасикова, на-
меру да са Басеном склопи по-
словни аранжман исказала још 
једна швајцарска компанија. - 
Жеља нам је да откупимо це-
локупну количину концентра-
та одатле и поспешимо тра-
диционално добру сарадњу са 
РТБ-ом, рекао Бранко Буха-
вац из „Трафигуре“ . – О ус-
ловима продаје концентрата 
можемо говорити тек након 
индустријске пробе технолош-
ког узорка руде из „Чока Мари-
на“ и лабораторијских анализа, 
подвукао Благоје Спасковски 

Швајцарска компанија дуго сарађује са Басеном
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РТБ. – Заменица генералног 
директора РТБ-а Бор за еко-
номику и финансије Мирјана 
Антић и директорка ново-
садског предузећа „Оре депо-
сит“ Мирјана Бекрић потпи-
сале су, 20. септембра, уговор 
о снабдевању басенских 
флотација домаћим реагенсом. 
Вредност уговора је 360 хиљада 
евра, а њиме се новосадска 
фирма обавезала да овај нор-
матив испоручује мајданпечкој, 
борској и кривељској флотацији 
у наредних годину дана. 

-Већа производња и мањи 
трошкови јесу задаци који 
воде ка већем профиту. У 
том смислу, РТБ, упоредо са 
„подизањем“ производње, не-
престано тражи нове норма-
тиве, оне са нижом ценом и 
домаћег порекла. Тако смо 

и дошли до реагенса који се 
производи у Србији, а има 
колекторско и својство пе-
нушача, пробали га у све 
три флотације и одлучили 
да потпишемо уговор о 
једногодишњем снабдевању. 

Јер, овај реагенс је, осим 
што је квалитетнији, знатно 
јефтинији од сличних које 
смо до сада набављали у 
иностранству. Склапањем 
уговора са новосадском 
фирмом ми, у исто време, 
развијамо домаћу индустрију, 
смањујемо увоз и, са препо-
руком РТБ-а, дајемо добру 
шансу домаћем произвођачу 
да реагенсе извезе – казао 
је генерални директор РТБ-а 
Благоје Спасковски. 

Потписивању уговора при-
суствовали су помоћник ми-
нистра заштите животне сре-
дине, рударства и просторног 
планирања Зоран Теодоровић 
и шеф Одсека за инвестиције 
и развој у области рударства 
и геологије у ресорном мини-
старству Јелена Миленковић. 

-Данас смо овде да, као 
део Сектора рударства и 
геологије, јасно покажемо да 
подржавамо све оне актив-
ности које воде ка повећању 
домаће производње. Ми не 
промовишемо привреднике, 
већ повезујемо привреду, а 
привредници морају сами да 
нађу свој пут и место у рудар-
ству – рекла је Миленковићева. 
- Рударски сектор у земљи 
препознаје 15 великих ин-
вестиционих пројеката, а у 
њихову реализацију ће до 
2020. године бити уложене три 
милијарде евра. То ће бити 
велики искорак за рударску 
индустрију Србије – додала је.

 Г. Тончев Василић 

Уговорена испорука норматива за флотације 

DOMA]I, A KVAlITETNIjI 
I jEFTINIjI REAgENS

У наредних годину дана мајданпечка, борска и кривељска флотација користиће реагенсе који се производе у Србији. - Склапањем угово-
ра са новосадском фирмом ми, у исто време, развијамо домаћу индустрију, смањујемо увоз и, са препоруком РТБ-а, дајемо добру шансу 
домаћем произвођачу да реагенсе извезе, каже Благоје Спасковски 

Мирјана Бекрић и Мирјана Антић

Јелена Миленковић

РТБ. - У циљу подршке 
имплементацији компоненте „А“ у 
оквиру пројекта „Регионални развој 
Бора“ представници холандског 
конзорцијума „Witteveen + Bos“ су, на 
позив менаџмента, посетили другог 
септембра Рударско-топионичарски 
басен Бор и са генералним директором 

Благојем Спасковским и његовим са-
радницима разговарали о проширивању 
досадашњих истраживања на брану 1 и 
2 ради њихове стабилности. Од водећег 
менаџера холандског конзорцијума 
Мартена ван дер Вијка чуло се том 
приликом да „Witteveen + Bos“ жели до-
датно да уради све анализе које су по-

требне за стабилност обе, нарочито 
бране 2, како оне у будућности не би 
угрозиле цео пројекат.

-Превентивно деловање, од-
носно ревизија постојећег стања 
брана јесте корак напред на 
пројекту ремедијације неактивних 
флотацијских јаловишта и раскривке 
са копова. Светска банка жели да 
идентификује све ризике, препозна их 
на време и реагује пре било каквих по-
следица, а то је оно о чему сам говорио 
на почетку овог посла. Контролу свега 
што је досад урађено треба да обаве 
независни и неутрални стручњаци, па 
је зато добро што је за те послове ан-
гажована инострана фирма. Хвала за 

разумевање, зато, Светској банци и 
надлежнима у Министарству рудар-
ства, заштите животне средине и про-
сторног планирања – казао је Спасков-
ски. 

На састанку је било речи и о мони-
торингу целе еколошке зоне, а не само 
подручја ремедијације, а говорило се 
и о промени технологије одлагања 
јаловине у стари борски коп применом 
тзв. паста-технологије. Том приликом 
представници холандског конзорцијума 
обећали су помоћ надлежнима у Басену 
у одабиру светских искустава у примени 
најновије и најмодерније технологије из 
те области.

Г. Тончев Василић

Представници „Witteveen + Bos“-а посетили РТБ

KORAK NAPRED NA PROjEKTU 
SVETSKE BANKE

Представници 
„Witteveen + Bos“-а
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РТБ. - „Ако треба да дефини-
шем јасну циљну групу корисника 
агенције „Blumberg“, мислим да 
нећу погрешити уколико цитирам 
пријатељицу и колегиницу која каже 
да „Blumberg служи богатима да по-
стану још богатији“. Реч је једноставно 
о водећем светском пословном сер-
вису намењеном, пре свега, људима 
из привреде. Они на „Blumbergу“ 
добијају релевантне и правовремене 
информације о пословању свих вели-
ких и значајних светских компанија, 
али и прогнозе водећих стручњака 
и аналитичара које им могу помоћи 
у правилном вођењу бизниса. За нас 
је, рецимо, много важније писати о 
томе шта ће бити, него о ономе шта 
је било. Уколико вест садржи елемент 
прогнозе, уз услов да је даје компе-
тентан саговорник, она ће увек наћи 
своје место на „Blumbergу“. Овако је 
објаснио интересовање америчке новин-
ске агенције за пословање РТБ-а Бор до-
писник Миодраг Миша Савић, који се 
27. септембра, на захтев његове „куће“, 
обрео први пут у Бору да са генералним 
директором Басена Благојем Спасков-
ским разговара „очи у очи“ (подсетимо, 
последњи пут Спасковски је на питања 

„Blumbergа“ одговарао електронском 
поштом). 

Можда је баш зато окосницу 
интервјуа са првим човеком РТБ-а Бор, 
и поред најављених општих тема, попут 
развојних планова компаније, техно-
лошког напретка и производње, чинило 
мишљење Спасковског о кретању цене 
бакра на светском тржишту. Она је у 
последњој декади септембра доживела 
пад од готово две и по хиљаде долара за 
тону, јер је на дан разговора тона бакра 
на Лондонској берзи коштала тачно 
7.225 долара, а само месец дана раније 

за тону се плаћало скоро 10 хиљада аме-
ричких новчаница.

У овом броју “Колектива” преносимо 
најзанимљивије делове интервјуа који је 
Спасковски дао америчкој агенцији. 

•	 “Blumberg”: На ком нивоу треба 
да остану светске цене бакра и злата 
да би РТБ, у контексту свих пла
нова које компанија има, а који су 

везани за изградњу нове топионице и 
ревитализацију рудника и флотација, 
могао да одржи конструкцију и послује 
рентабилно?Да ли би, у случају да се 
цена бакра задржи на 7.200 долара, 
то, у најмању руку, било непријатно 
за РТБ?

Спасковски: То не би било добро 
за све руднике у свету, па и за РТБ Бор. 

Ако би се цена бакра задржала на том 
нивоу, остајало би нам мало профита, 
били бисмо на ивици рентабилитета с 
обзиром на велика улагања у раскривку, 
топионицу, другу опрему. Али би, чак и 
да тако остане, та цена била много мањи 
удар на пословање него, рецимо, пре три 
године јер смо то време искористили 
за куповину нових машина. Наша гра-
нична цена рентабилности је управо та - 
7.000 долара, а граница је толико висока 
због велике количине раскривке коју 
дајемо. У наредне четири године морамо 
са оба копа, и у Великом Кривељу и у 
Мајданпеку, “скидати” 36 до 40 мили-
она тона јаловине годишње. Када ту 
јаловину уклонимо, за две године бисмо 
могли рентабилно да послујемо и са 
ценом од 4.000 долара по тони. 

•	 “Blumberg”: Интензивно раскри
вање лежишта је решавање неких про
блема из ранијег периода пословања 
или?

Спасковски: Слободно могу да 
кажем да РТБ касни у раскривању ле-
жишта 20 година. Ту јалову земљу, без 
метала у себи, нисмо благовремено 
и колико треба раскривали од 1992. 
године. У рударству су правила јасна, 
нагиби стена какве ми имамо морају да 
буду до 37 степени. Међутим, што из 
субјективних, што из објективних раз-
лога (недостатак механизације, санкције, 
бомбардовање и др.) тај угао се годинама 
постепено смањивао, па смо дошли до 

“бунара”. То сада треба проширити, скло-
нити јаловину и доћи до веће количине 
репрезентативне руде бакра.

BAKAR NE]E ISPOD SEDAM HIQADA DOlARA
Гранична цена рентабилности је управо та - 7.000 долара, а граница је толико висока због велике количине раскривке коју дајемо – изјавио 
Спасковски за “Blumberg” оцењујући да, уколико РТБ у наредне четири године са копова уклања по 40 милиона тона јаловине, већ у 2014-ој 
може рентабилно пословати и са ценом бакра од 4.000 долара за тону. - Сва улагања у нову топионицу смањиће трошкове металургије два и по 
пута, а добит повећати за 10 одсто. - Чак и у условима стагнације привредног развоја у свету и пада стандарда, велике Кина и Индија наставиће 
да улажу у инфраструктуру, која је основа развоја ма које средине, а управо то ће подстаћи цену бакра да расте упоредо са потражњом, тврди 
Спасковски 

Из интервјуа генералног директора РТБ-а  америчкој агенцији „Blumberg“

Благоје Спасковски у разговору са 
Миодрагом Савићем, дописником водеће 
америчке новинске агенције
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BAKAR NE]E ISPOD SEDAM HIQADA DOlARA
Из интервјуа генералног директора РТБ-а  америчкој агенцији „Blumberg“

•	 “Blumberg”: Иако временски иде 
паралелно, а технолошки није нужно 
повезано са реконструкцијама које 
радите, решавање раскривке је, онда, 
много значајнији фактор за праг ис
плативости цене?

Спасковски: То је предуслов да 
бисмо дошли до руде и попунили ка-
пацитете нове топионице. Изградњом 
новог пирометалуршког постројења 
испуњавамо, пре свега, еколошки 
захтев. Дакле, екологија је ту на првом 
месту. Скидањем раскривке ми, у ствари, 
улажемо новац да дођемо до руде, а 
улагањем пара у топионицу долазимо 
до новог новца. Исплативост пројетка 
нове топионице је велика, то је једна од 
бољих инвестиција у свету. Не би Немци, 
без добре рачунице, имали у сред Хам-
бурга једну која има капацитет два ми-
лиона тона. Јер, наша цена топљења 
сада је два и по пута већа од светске, а 
са новом технологијом вратићемо се на 
светски ниво.

•	 “Blumberg”: Фактор раскривке, 
дакле, помера вашу границу испла
тивости са седам на четири хиљаде 
долара. А, колико технолошки “апгрејд” 
уз помоћ Канађана “гура” границу ис
плативости?

Спасковски: Сва улагања у нову то-
пионицу смањиће трошкове металургије 
два и по пута, а добит повећати за 10 
одсто. 

•	 “Blumberg”: Да ли мислите да је 
овај пад цене бакра кратког даха?

Спасковски: Лично мислим да ће 
се се ова цена задржати неко време, да 
неће више падати, и да ће ускоро поново 
почети да расте. Такође, сматрам да се 
више никада неће стрмоглавити до оног 
нивоа где је, рецимо, била пре две и по 
године када је тона бакра коштала 2.800 
долара. То би проузроковало тоталну 
светску кризу. 

•	 “Blumberg”: Нека глобална оче

кивања и званично објашњење за 
осцилације цена обојених метала 
јесте успоравање светске привреде 
у најширем смислу које, једноставно, 
доводи до мање потражње за сирови
нама. Ви, дакле, сматрате да је седам 
хиљада долара за тону бакра праг 
испод кога цена тог обојеног метала 
убудуће неће силазити? 

Спасковски: Да, мислим да испод 
те цене неће ићи. Иако је тачно и то што 
сте поменули – стагнација привредног 
развоја у свету и пад стандарда - а што 
утиче на цену бакра, не заборавите да 
се чак и у таквим условима инвестира 

у инфраструктуру. Велики инфраструк-
турни објекти су основа развоја било 
које средине. Рецимо, Кина, Индија 
и Африка су веома слабо “покривене” 
струјом. Тамо ће сигурно бити даљих 
улагања у енергетику, а самим тим ће и 
потражња за бакром порасти. Јер, развој 
енергетике, и, примера ради, аутомо-
билске индустрије, неминовно утичу на 
потрошњу бакра, цинка итд.

•	 “Blumberg”: И цена злата је у 
пакету са бакром поново пала.

Спасковски: Да, али сам убеђен да 
ће се и она поново вратити на 60 хиљада 

долара за килограм. Рекао бих да су то, 
у ствари, нормалне варијације цена. 
Јер, чим се на стоковима Лондонске, 
Њујоршке и Сингапурске берзе нађе 300 
до 400 хиљада тона бакра више, цена 
пада. Он увек појефтини када залихе по-
расту, то је природна ствар.

•	 “Blumberg”: Рекли сте да су вам по
требне две године да све што сте запо
чели завршите и да, након тога, РТБ 
долази до стадијума у којем му рен
табилно пословање обезбеђује и цена 
бакра од 4.000 долара за тону. Како 
ће, у случају најгорег могућег сценарија 
са ценом, РТБ моћи да “премости” те 
године? 

Спасковски: Искључиво заду-
живањем код банака. До краја године 
излазимо из реструктурирања, што 
значи да се сва дуговања према држави 
конвертују у државни капитал, а са 
комерцијалним повериоцима дого-
вара њихово укључивање у капитал 
или повраћај дуга за одређено време 
и са одређеним грејс периодом. Након 
реструктурирања постаћемо кредитно 
способна компанија која ће, без држав-
них гаранција, моћи да се задужи, на-
равно, до одређене мере.

•	 “Blumberg”: Каква ће бити влас
ничка структура компаније након из
ласка из реструктурирања?

Спасковски: Након рестру-
ктурирања 90 одсто власништва 
задржаће држава, а остатак ће припа-
сти повериоцима. У току су преговори 
са највећим, рецимо Стандард банка је, 
како ствари тренутно стоје, заинтересо-
вана за повраћај новца, а не за учешће 
у власништву. Ту су и “Митилинеос” и 
Еуроаксис банка, као велики инострани 
повериоци, а као државни се јављају 
разни фондови и ЕПС. 

•	 “Blumberg”: Пошто све технолошке 
измене које спроводите у компанији неће 
бити завршене следеће године, да ли 
то значи да је реално очекивати да ће 
следећа пословна година РТБа Бор бити 
слична овој у којој треба да остварите 
производњу 30 хиљада тона бакра, око 
тоне злата и 5,2 тоне сребра? 

Спасковски: Пројектована про-
изводња за ову годину ће бити оства-
рена, а слична нас очекује и у 2012-
ој. Доста смо и до сада уложили у 
нову топионицу, раскривање рудника 
и ревитализацију флотација, а обично 
се, кад се инвестира, део прихода мора 
одвојити за повратак уложених сред-
става. Овде је, међутим, реч о улагањима 
у побољшање резултата, а наши при-
ходи неће бити умањени пошто ћемо 
само из разлике у искоришћењима (и у 
новој топионици и у флотацијама) моћи 
да отплаћујемо ануитете узетих кредита. 
Остаје нам да у току наредне године 
завршимо пројектовање и почнемо 
изградњу флотације шљаке и фабрике 
за пречишћавање отпадних вода. Обе 
су наша неминовност јер без флотације 
шљаке у новој топионици нећемо моћи 
да добијемо искоришћење бакра од 98% 
и гасова од 98,5 одсто, а без фабрике за 
отпадне воде нећемо моћи да добијемо 
дозволу за старт новог пирометалурш-
ког постројења. 
Припремила: Горица Тончев Василић
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РТБ. – Иако табела са подацима о 
раду мајданпечких и борских рудника у 
протеклих пет година на најбољи могући 
начин објашњава рударску производњу 
у РТБ-у Бор, намера нам је да скре-
немо пажњу на једну „ситницу“ која је 
у том периоду, слободно се може рећи, 
усмеравала развијање басенских руд-
ника. Реч је о резултату оствареном на 
раскривању лежишта који је, као што се 
види, за пет година побољшан пет пута. 
Са 3,1 милион тона раскривке, колико је 
остварено 2006., ове године се, за само 
осам месеци, досегло до 16,9 мили-
она тона. Којом динамиком и са каквом 
пажњом се раскривају басенски руд-
ници довољно говоре и последње две су-
седне бројке „на раскривци“ јер је осмо-
месечни резултат у овој већ бољи, и то 
за непуна два милиона тона, од учинка у 
целој прошлој години. 

Интензивно уклањање раскривке 
коначно је 2010. зауставило и негати-
ван тренд у колони „садржај  бакра у 
руди“, што сасвим довољно говори о 
значају раскривања. Током последњих 

пет година је, са друге стране, „порасла“ 
и количина бакра у концентрату, и то за 
пуних 10.000 тона, јер је, примера ради, 
2006. године произведено 14.447 тона 
бакра у концентрату, а прошле 24.453 
тоне. 

Сви елементи и сегменти рудар-
ске производње су, дакле, из године 
у годину све бољи и то захваљујући, 
пре свега, бољој организацији посла 
и већем ангажовању механизације. Не 
треба, међутим, занемарити чињеницу 
да су приказани резултати постигнути 
и захваљујући набавци нове рударске 
опреме. Али, овде ваља истаћи да је она 
уговорена тек прошле године, тако да се 
њени прави ефекти очекују у годинама 
које долазе. Дотле ће стићи  и преоста-
лих 50 одсто уговорених машина. 

Г. Тончев Василић

Рударска производња у последњих пет година све боља

PET PUTA VI[E RASKRIVKE

РТБ. - Генерални директор РТБ-а 
Бор Благоје Спасковски заузео је 
високо друго место на ранг-листи ТОП 
менаџера Србије о којима су штам-
пани медији извештавали у последњој 
седмици августа. Листа оних о којима 

се, према истраживању агенције 
Real Time Clipping, највише гово-
рило, објављена је под насловом „ТОП 
менаџери у штампи“ у септембарском 
броју недељника НИН. Судећи по њој, 
највећу пажњу штампаних медија при-
влачила је област рударства и енер-
гетике јер су прва три места понели 
челни људи Србијагаса, РТБ-а Бор - 
јединог српског произвођача бакра 

- и Нафтне индустрије Србије. Чет-
врто, пето и шесто место деле главни 
менаџери банатског Бамбија, Телекома 
и Телевизије Пинк, док су на зачељу 
табеле, подједнако интересантни но-
винарима дневних листова, директор 
Топионице и рафинације бакра Бобан 
Тодоровић и председници ИТМ и МК 
групе. 

То што се међу девет ТОП менаџера 
Србије, најчешће помињаних у штампи, 
налазе чак двојица из Рударско-топио-
ничарског басена Бор, доказ је вели-
ког интересовања домаће јавности за 
све активности у борском Басену. А он, 

српски рудник бакра и злата, има чиме 
да се похвали. Повећана производња, 
улагање у рударску и флотацијску 
опрему, почетак изградње нове топио-
нице, само су неки од разлога који при-
влаче пажњу и очи јавности увек држе 
отвореним и упртим у њега. 

Зато ће РТБ, као и досад, увек бити 
спреман на сарадњу са медијима и, кад 
год се то тражи од њега, а могуће је, из-
лазити у сусрет новинарима штампаних 
и електронских гласила. 

Г.Т.В.

Недељник НИН објавио листу ТОП менаџера у штампи

SPASKOVSKOg VOlE MEDIjI

Рударска производња у периоду од 2006 до I-VIII 2011.године

Р. бр. О п  и  с Ј.м. Г о д и н е

2006 2007 2008 2009 2010 I-VIII 2011.

1. Ископине т 8.517.260 9.828.928 14.443.442 20.959.346 25.984.724 24.732.788

2. Раскривка т 3.131.389 3.663.382 6.697.373 11.063.269 15.305.610 16.927.912

3. Влажна руда т 5.385.871 6.165.546 7.746.069 9.896.077 10.679.114 7.804.876

4. Влажна шљака т 388.874 703.107 933.522 935.459 916.146 631.834

5. Садржај бакра у  руди т 0,32 0,29 0,28 0,25 0,27 0,28

6. Бакар у руди т 17.016 17.912 21.916 24.455 28.400 21.770

7. Бакар у шљаци т 2.764 4.930 6.081 6.635 6.476 4.076

8. Суви концентрат т 89.715 105.216 128.047 143.728 151.337 109.488

9. Бакар у концентрату т 14.447 16.116 18.793 21.195 24.453 19.069

Са 3,1 милион тона раскривке, колико је остварено 2006., ове године се, за само осам месеци, досегло до 16,9 милиона тона. – Порасла и годишња 
количина бакра у концентрату и то за пуних 10.000 тона. – Тек се очекују прави ефекти опреме која се још набавља

Proizvodnja RTB-Bor u periodu od 2006 do I-VIII 2011.godine

2006. год. 2007. год. 2008. год. 2009. год. 2010. год. I-VIII 2011. год.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Ископине t 8.517.260 9.828.928 14.443.442 20.959.346 25.984.724 24.732.788

2. Раскривка t 3.131.389 3.663.382 6.697.373 11.063.269 15.305.610 16.927.912

3. Влажна руда t 5.385.871 6.165.546 7.746.069 9.896.077 10.679.114 7.804.876

G o d i n eR.  
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 000 тона 
 

Количине ископина, раскривке и руде у РТБ-у Бор 
од 2006. до I-VIII 2011. године 

ископине раскривка Влажна руда 
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РТБ. – Према последњој анализи 
Светског савета за злато Србија је са 13,1 
тоном златних полуга, што чини близу 
пет одсто укупних девизних резерви, 
водећа земља у региону по количинама 
тог племенитог метала депонованог у 
трезорима Народне банке. Мало је оних, 
међутим, који знају да је готово сва ко-

личина „жутог блага“, која Србију ран-
гира на 59. место у свету, произведена 
у Рударско-топионичарском басену Бор. 
Јер, комбинат бакра једини у Србији има 
фабрику за добијање злата. 

-Званична статистика о 
производњи племенитих метала у 
Бору води се од 1938. године. Од тада 
до данас, у РТБ-у је произведено око 
180 тона злата! У обавези смо да све 
произведене количине најпре пону-
димо Народној банци Србије, а тек 
ако би она одбила да по берзанској 
цени откупи борско злато, што се 
досад није десило, могли бисмо да тра-
жимо посебну дозволу за извоз. Злато, 
дакле, остаје у Србији и то је веома 
добра државна одлука. Оно сија, чак 
и у кризи и то нас, између осталог, 
обавезује да убрзамо отварање нових 
златоносних лежишта и повећамо 
производњу племенитих метала – 

каже генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски.

Познато је да је злато у Бору 
везано за минерале бакра и пирита. У 
последње две и по године производња 
бакра повећана је 2,4 пута, па је баш за 
толико повећана и производња племени-
тих метала. А, активирањем рудних тела 

„Т“ и „Т1“, али и „Чока Марина“, злата 
ће бити још више. – Захваљујући, пре 
свега, повећаној производњи, почели 
смо Народној банци да враћамо и 
дуг из периода 1993-1999., па тако на 
сваку испоручену полугу, у државни 
трезор дајемо 1,1 килограм злата. 
Досад смо, по том основу, већ испору-
чили 167 килограма злата, а остало је 
да вратимо још 336 кг – истиче Спа-
сковски.

Алхемија „четири деветке“
А она, фабрика за добијање племе-

нитих метала, ушушкана у „скуте“ То-
пионице и рафинације, добро је чувана 
и ретко кад посећивана. Контрола при-
ликом уласка и изласка је ригорозна, а ту 
су и детектори за метал. Справа би ре-
аговала чак и на златни опиљак ако би 
вам се случајно заглавио испод нокта. 
Поступак добијања злата није никаква 

тајна и технолошка шема за 
прераду анодног муља налази 
се одмах на уласку у погон. 

-Први корак је 
одбакривање, а онда се из 
анодног муља одваја селен 
– каже директор ТИР-а Бобан 
Тодоровић. – Након селена 
добијамо прженац и он се 
шаржира у доре-пећима. 
Топљење почиње када саку-
пимо 10 до 15 тона. Потом 
иду фазе редукционог и 
оксидационог топљења, 
добија се доре-метал који 
се излива, а из њега најпре 
издвајамо сребро, па злато 
и, на крају, платину и 
паладијум. До злата се 
на овај стандардни начин 
долази од 1969. године, јер 
је толико стара технологија, а и овај 
погон – каже он. 

Златна полуга у облику велике 
штангле чоколаде чистоће је 99,99% и 
тешка тачно 12,5 килограма. Кошта чак 
750.000 долара, пошто се тренутно ки-
лограм злата на Лондонској берзи плаћа 
60 хиљада долара (фина унца, односно 
31,1 грам вреди 1.800 долара).

Рекорди
Злато се у Бору производи од 

оснивања рудника. Евиденцију о томе 
су, међутим, пре 1938. године водили 
Французи јер је Рудник био у њиховим 
рукама. Према неким подацима, из Бор-

ског рудника је до 1935. године извезено 
16 тона злата и 32 тоне сребра јер је у 
то време француска компанија слободно 
располагала племенитим металима. 
Стање је измењено тек 1934. године 
Уредбом о надзору производње и упо-
треби племенитих метала захваљујући 
којој је право откупа, и то по ценама на 
Лондонској берзи, добила Народна банка 
Југославије. Рекорди у производњи пле-
менитих метала забележени су 1975. 
године, када су произведене 5,2 тоне 
злата и 1979., када је за годину дана 
добијено 55 тона сребра. 

Г. Тончев Василић 

Племенити метал произведен у РТБ-у остаје у Србији

SIjA BORSKO ZlATO
Обавезни смо да све количине које произведемо најпре понудимо Народној банци Србије, а тек уколико би она одбила да по берзанској 
цени откупи борско злато, што се досад није десило, могли бисмо да тражимо посебну дозволу за извоз, каже Благоје Спасковски. – РТБ 
Народној банци враћа и дуг начињен у периоду 1993-1999., па 1,1 килограм злата даје у државни трезор на сваку испоручену полугу. – 
Цена злата блеснула на Лондонској берзи, па фина унца (31,1 грам) кошта приближно 1.800 долара

Јединствена прилика да се „оком 
камере” забележи ливење злата

Ова златна полуга 
чистоће је 99,99% и 

тешка је тачно 12,5 кг
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РТБ. - Пројекат реконструкције 
топионице и изградње фабрике сум-
порне киселине остварује се планира-
ном динамиком, уз строго поштовање 
рокова – изјавио је 12. септембра Бобан 
Тодоровић, директор ТИР-а. Од ок-
тобра минуле године, када су почели 
припремни радови (уклањање опреме 
и дотрајалих објеката на локацији где 
треба да буду изграђени нови), досад 
су демонтиране фабрике контактна два 
и три за производњу сумпорне кисе-
лине, а у Топионици ватер-жакетна пећ 

са пратећим агрегатима и гасоводима и 
технолошка линија број два – најтежи 
објекат за уклањање, будући да је био 
висок преко 60 метара, са три моста, од 
којих је највиши био изнад 55 метара.

-Реч је о сложеним захватима који 
су се спроводили док је „јединица” 
радила. Зато смо у компанији веома 
задовољни што за то време није 
повређен ниједан радник РТБ-а, 
нити фирми које су изводиле радове, 
а некада их је на терену било између 
25 и 50 истовремено. Уклоњено је 
више од 4.000 тона челика и 3.000 
тона различитог материјала који су 
транспортовани до челичана где су 

„превођени” у неке друге производе, 
тако да ниједан објекат није остао 
недемонтиран, а материјал „незбри-
нут”, што је била наша обавеза из еко-
лошке студије – истакао је Тодоровић. 

Завршена је и ФРП радионица у 
коју је Басен уложио око 300.000 евра. 
Перфектан објекат, како рече директор 
ТИР-а, има око 2.000 квадратних метара 
корисне површине, кран носивости 
преко 20 тона, канцеларије, санитарни 
чвор, чајну кухињу, грејање, ПП за-
штиту. Овде ће бити савијани гасоводи 
профила чак четири метра у пресеку, 
који ће се користити за изградњу будуће 
фабрике сумпорне киселине. У новом 
објекту биће упослено 30 радника (у две 
смене). Тодоровић је изразио наду да ће 
се, након завршетка топионице крајем 
2013. године, радити цевоводи и за неке 

друге фабрике и постројења у Србији, 
али и ван ње. Недавно је постављена 
бетоњерка која ће производити бетон 
за флеш-пећ и нову „сумпорну” (укупно 
око 5.000 тона). Ових дана очекује се 
да стигне лабораторија у којој ће сваки 
бетон овде направљен бити тестиран 
(мораће да одстоји 21 дан и, уколико 

„прође” пробу, биће уграђен у објекат). 
Такође су завршене и канцеларије у 
којима ће бити смештени тимови SNC 

„Lavalina” и „Ototeka”. 
-Пројекти које раде наши партнери 

су у завршној фази. Очекујемо да 
комплетну машинску и грађевинску 
документацију добијемо током овог и 
наредног месеца. „Електрика” је по-
мерена с обзиром на „подлоге” које 
треба дефинисати, па ће бити завр-
шена у фебруару – марту идуће године. 
Тиме се обезбеђује континуитет у раду, 
јер ову пројектну документацију даље 
разрађује локални партнер (SNC 

„Lavalin”, по уговору, најмање 30 одсто 
радова треба да уступи фирмама из 
Србије). После детаљних анализа, из-
абран је београдски „Енергопројект” 
који квалитетно може да пројектује, 
пре свега, челичне конструкције и 
обавља грађевинске радове. Пред 
нама је много посла. Оно што треба 
да испоручи инострани партнер иде 
по плану, а ово што ми треба да ура-
димо – свакако можемо, пошто имамо 
знања, вољу и одговорност. То је сав-
ремена опрема која и за руковање и 
за одржавање захтева знање. Зато 
ћемо укључити младе, школоване 
људе који ће учествовати у мон-
тажи, а касније водити процес и од-
ржавати је. Већ смо „препознали” 
кадрове који нам недостају, а то су 
електроинжењери и електротехни-
чари – рекао је Мирко Грчић, заме-
ник генералног директора РТБ-а за 
инвестиције.

Грчић је најпре набројао развојне, 
инвестиционе активности у Басену од 
2009. године досад, које се настављају 

до завршетка нове топионице, а на-
равно и касније (набавка висококапаци-
тативне рударске утоварне, транспортне 
и помоћне опреме, уговорена основна 
опрема за модернизацију кривељске 
флотације и урађен сличан концепт за 
мајданпечку, убрзано поновно отварање 
лежишта „Церово”) које треба да обе-
збеде из басенског рударства 330.000 
– 350.000 тона концентрата, што ће 
представљати највећи део полазне си-
ровине за нову топионицу. А, пројекат 
реконструкције топионице и изградње 
фабрике сумпорне киселине представља 
профитабилну инвестицију која ће упос-
лити младе и створити предуслове за 
даља улагања и развој производа од 

катоде до жице – сматра Грчић. 
Драган Маринковић, дирек-

тор Пројекта, истакао је његов изузе-
тан значај не само за РТБ него и за ло-
калну заједницу, али и целу Србију. 
Он подразумева реконструкцију топи-
онице (поједине технолошке фазе се 
задржавају, неке модификују или се 
комплетно замењују) и изградњу нове 
фабрике сумпорне киселине. Конци-
пиран је да прерађује око 400.000 тона 

концентрата бакра, и то већим делом 
из сопствене производње, што би дало 
годишњу продукцију 80.000 тона „црве-
ног” метала. Технолошко искоришћење 
бакра треба да достигне 98,5 процената, 
а „везивање” сумпора 98 одсто. Само 
захваљујући разлици на искоришћењу 
метала, како је нагласио Маринковић, 
РТБ би добио 3.000 до 4.000 тона бакра.

-Не можемо себи да дозволимо 
луксуз да све срушимо и градимо пот-
пуно ново постројење. Зато је пројекат 

изузетно сложен, јер се обавља де-
лимична реконструкција пара-
лелно са радом постојећих агрегата. 
Финансијски посматрано можда није 
највећи у држави, али свакако јесте 
најсложенији у протеклих неколико 
деценија – примењује се много раз-
личитих технологија и објеката. Нова 
технологија тражи и нове људе са ви-
соким образовањем, знањем језика и 
ИТ-а, те стога оспособљавамо кадрове 
којима располажемо (организовани 
су курсеви енглеског језика, примене 
FIDEC прописа у вођењу пројеката, а 
део наших стручњака посетио је топи-
онице у Финској и Бугарској које раде 
по „Ототековој” флеш – смелтинг 
технологији), док ћемо у наредном пе-
риоду „освежити” кадровску струк-
туру младим и школованим људима. 
Рачунамо и на помоћ консултант-
ских кућа, па смо ангажовали „Мејс” 
који стручно надзире да ли радимо 
у складу са нашим законима, прати 
трошкове и о томе обавештава Владу 
као гаранта за кредит који ће РТБ 
отплаћивати. Она нам стално помаже, 
како приликом уговарања, тако и 
сада у фази пројектовања, изградње 
и добијања дозвола, јер ништа не 
радимо без сагласности надлежних 
министарстава. Досад смо добили 
еколошку и грађевинску дозволу – на-
гласио је Маринковић.

Ј. Станојевић

Реализација Пројекта реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне киселине

Б. Тодоровић: Пошто је реч о сложеним захватима, веома смо 
задовољни што током припремних радова није повређен ниједан 
радник РТБ-а, нити фирми које су изводиле радове, а некада их 
је на терену било између 25 и 50 истовремено. - М. Грчић: Овај 
пројекат представља профитабилну инвестицију која ће упослити 
младе и створити предуслове за даља улагања и развој производа од 
катоде до жице. - Д. Маринковић: Нова технологија тражи и „нове” 
људе са високим образовањем, знањем енглеског језика и ИТ-а, те 
стога оспособљавамо кадрове којима располажемо

SVE TE^E PlANIRANOM 
DINAMIKOM

Драган 
Маринковић

Мирко Грчић

Бобан Тодоровић

Темељ нове фабрике 
сумпорне киселине

Најтеже је било демонтирати 
линију 2 у топионици
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РТБ. – Жеља да јавну расправу о 
новом закону о рударству и геолош-
ким истраживањима организујемо 
управо тамо где ће највише 
примењивати, а то су највећи ру-
дарски басени, јасно исказује наше 
намере и уверења да га припремамо 
ради побољшања укупног амбијента 
за пословање рударских компанија, 
али и стварања много повољније 
климе за раст инвестиција у обе об-
ласти. Њиме посебно желимо да про-
мовишемо јединствени законски 

оквир у коме су, први пут после шест 
векова када смо имали Законо о руд-
ницима деспота Стефана Лазаревића, 
геолошка истраживања и рударство 
повезани као две неодвојиве техно-
лошке целине које зависе једна од 
друге. Овај предлог садржи низ си-
стемских искорака. Надам се да ћемо 
и овде у Бору успети да успоставимо 
широк консензус Министарства 
ЖСРПП, привредних субјеката, ло-
калне самоуправе и стручне јавности 

од које очекујемо доста сугестија 
и предлога за његово побољшање. 
Очекујемо да Влада прихвати 
закон и предложи га Скупштини на 
усвајање до краја овог месеца, што ће 
омогућити да већ ове године почнемо 
израду и подзаконских аката (25). 
Наш циљ је да до краја 2012. године и 
њих завршимо и тако „заокружимо” 
овај законодавни акт. 

Ово је казао Златко Драгосављевић, 
државни секретар у Министарству жи-
вотне средине, рударства и простор-
ног планирања, на јавној расправи о 
Нацрту закона о рударству и геолош-
ким истраживањима, одржаној деве-
тог септембра у Бору. После Лазаревца, 
где је домаћин био рударски басен „Ко-
лубара”, град бакра и злата је други у 
коме је стручној јавности представљена 
визија будућности рударске индустрије 
у Србији, док је за 12. септембар рас-
права заказана у Привредној комори 
Србије у Београду. Осим господина 
Драгосављевића, радно председништво 
овог скупа чинили су и помоћник ми-
нистра Зоран Теодоровић, руководи-
оци група за рударство и за геологију 
Драган Златановић и Душан Сајић, 
генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски, и професор на Рударско-
геолошком факултету у Београду Вла-
димир Павловић. Јавној расправи 
присуствовало је више од 120 учесника, 
представника већине српских рудника, 
научних институција и установа, при-
ватних фирми и иностраних компанија 
које се баве геолошким истраживањем 
и рударством у Србији, као и домаћина 
ове расправе - Рударско-топионичар-
ског басена Бор и његових репрезента-
тивних синдиката. 

-Ово законско решење представља 
нов стратешки оквир за нашу струку 
и рударску индустрију, усклађен са 
прописима Европске уније која у 
први план истиче заштиту, безбед-
ност и здравље људи и еколошке 
стандарде. У текст закона дирек-
тно су имплементиране три европ-
ске „директиве”. Прва се односи 
на управљање рударским отпадом, 
друга на потенцијално складиштење 
угљен-диоксида због његовог утицаја 
на опште климатске промене, а трећа 
на истраживање и експлоатацију 
нафтних и гасовитих минералних 
сировина. Премда су у њему нашле 
своје место, ближе ће се уредити под-
законским актима, будући да је по-
требан период прилагођавања. Не 

можемо нагло да их применимо, јер 
ћемо спутати неке индустријске 
гране у области рударства, па и 
РТБ-а. Иако смо свесни чињенице да 
се послује на економским принци-
пима, исто толико нам је обавеза да 
их прилагодимо, не само овим дирек-
тивама него и реалном животу – на-
гласио је Теодоровић. 

Осим овог закона, у Министарству 
се припрема и „Стратегија управљања 
минералним ресурсима Републике 
Србије” коју је овом приликом пред-

ставио проф. Павловић. Очекује се да 
се најкасније до краја године и овај из-
узетно значајан документ понуди ре-
публичком парламенту на усвајање. 
Честитајући радној групи и ресорном 
министарству што су после 25 година 
покренули ову тему, иновирали је и 

прилагодили законима напредних 
држава, челни човек Басена је рекао: 

-Ако је опредељење Владе да 
се у овако лепој држави као што 
је Србија стратегија привредног 
развоја базира на двема гранама – 
рударству и пољопривреди, и ако 
први пут у историји Влада под-
ржава рударство, онда је Мини-
старство себе обавезало да закон 
прилагоди ономе што је важно, а то 
показују подаци да је највећи раст 

у ових седам –осам месеци управо у 
нашој бранши. Ова влада је многе 
ствари окренула ка ономе да човека 
стави на прво место - рудара испред 
руде, екологију испред економије. 
Досад смо имали само рударство без 
екологије, што се променило дола-
ском господина Дулића на чело Ми-
нистарства. Данас имамо рударство 
са екологијом, коју увек стављамо на 
прво место, што у РТБ-у и чинимо. 
Драго ми је што овај закон регулише 
оно о чему сам много пута говорио 
и за шта сам се залагао – да руда и 
приход Басена није приход само људи 
који тамо раде. Руда је национално 
благо које треба да користе и сви они 
који живе поред рудника. Богатство 
наше компаније је богатство свих 
у локалној самоуправи и држави 
Србији - подвукао је Спасковски. 

Ј. Станојевић

Басен домаћин јавне расправе о Нацрту закона о рударству и геолошким истраживањима

ODgOVORI ZA BUDU]NOST RUDARSTVA
З. Драгосављевић: Од новог закона очекујемо побољшања укупног амбијента за пословање рударских компанија, али и стварања много 
повољније климе за раст инвестиција у обе области. – З. Теодоровић: Ово законско решење представља нов стратешки оквир за нашу стру-
ку и рударску индустрију, усклађен са прописима ЕУ која у први план истиче заштиту, безбедност и здравље људи и еколошке стандарде. – Б. 
Спасковски: Руда и приход Басена није приход само људи који тамо раде. Руда је национално благо које треба да користе и сви који живе по-
ред рудника

Корист за 
заједницу

-Локалне заједнице ће имати 
многе предности од примене овог 
закона. Накнада за експлоатацију 
минералних сировина је била 
међу најнижима у Европи, па 
смо предвидели да износи до се-
дам процената. На тај начин, 
значајно смо повећали њихове 
приходе и конкретну корист 
(изградња локалне инфраструк-
туре, побољшање услова живота 
на просторима где се експлоати-
шу минералне сировине). Сада ће 
локалне заједнице имати корист 
и од геолошких истраживања, јер 
предлог закона уводи и тај ин-
струмент – накнаду од 10.000 ди-
нара по квадратном километру. 
Такође желимо да 50 посто сред-
става од ње буде директан приход 
буџета локалне заједнице где се 
обавља експлоатација, а да други 
део, преко републичких фондова, 
буде усмераван у решавање еко-
лошких наслеђа насталог услед 
експлоатације, али и у развојне 
пројекте у области рударства – на-
гласио је Драгосављевић.

Златко 
Драгосављевић Зоран Теодоровић

Благоје 
Спасковски
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КОП КРИВЕЉ. – Од пристизања 
нове велике ДМЛ-бушилице марке 

„Atlas Copco“ готово да нема дана а да 
се на кривељском копу не минира по 
серија-две јер она одлично ради! Кад 
сервисери, тамошњи бравари и елек-
тричари склопе другу, што управо чине, 
она ће – према речима управника Видоја 
Адамовића - право у четврти захват, 
пошто се тамо већ сишло до здравице и 
понестаје материјала на планиру који је 

досад товарен без бушења и минирања. 
-Бушилице су пристигле по 

планираној динамици – каже 
Адамовић. - Прва је доспела крајем 
јула, склопљена је за десетак дана, 
првог августа почела да ради и одмах 
показала добре резултате. У смени 
направи 10-ак бушотина дубине 17 
метара, а може да иде до 36. Њихов 
пречник бушења, према пројекту по 
коме радимо, јесте 250 мм, мада оне 

могу да буше у распону од 180 до 279 
мм. 

Бушилице су последња реч тех-
нике - најмодерније, хидрауличне, а од 
бројних предности управник издваја 
њихову мобилност. Нема проблема 
током премештања зато што имају 
поузданији систем гусеница - као бул-
дожери, поседују хидромоторе. Све 
је компјутеризовано, сви параметри 
се прате, па руковалац не може да по-
греши јер су операције условљене једна 
другом.

РТБ ће набавити укупно четири 
овакве машине, тако да у октобру стижу 

још две. Једна од њих иде за Мајданпек, 
а још једна на кривељски коп, па ће он 
имати три нове.

-Кад добијемо још један нови багер, 
почетком следеће године, онда ћемо 
имати обновљену опрему за све про-
изводне фазе – задовољан је управ-
ник копа. – Уз нове бушилице, остаће 
и две старе („bisajres“), тако да ће 
их укупно бити пет великих и једна 
такође нова, мања, пречника бушења 
110 мм, која ради и секундарно и при-
марно бушење. 

Љ. Алексић

КОП КРИВЕЉ. – Површински 
коп „Велики Кривељ“ тренутно распо-
лаже са десет великих и једним мањим, 

новим „белазом“. Ту је и осам старих ка-
миона, а како се до краја месеца очекују 
још три нова велика камиона ове марке, 

која се управо састављају у радионици 
за одржавање тешких возила на старом 
борском копу, ка крају године ићи ће се 
са „флотом” од 22 тешкаша. 

-Нови велики камиони су посебно 
пожељни за рад у четвтом захвату 
са великим новим багером – каже 
управник копа Видоје Адамовић. - Али, 
пошто су три „мања“ (носивости 136 
тона) отишла у „Церово“, са вели-
ким „белазима“ ради се и у текућем 

захвату копа. Међутим, ту не долазе 
до пуног изражаја због старих багера 
који не могу брзо да их утоваре. Они 
пуне те камионе за осам до десет 
минута, а нови багер само за три-
четири. Међутим, почетком наредне 
године очекујемо још један велики 
нови багер, а камиони ће се дотле 
таман разрадити и бити спремни да 
крену пуном снагом.

Љ. Алексић

РТБ наставља опремање својих рудника

Прва је за само месец дана показала да је вредело што је купљена, 
а друга, коју управо склапају, отићи ће право у четврти захват да 
убрза силазак до наслага руде. – Бушилице су последња реч техни-
ке: компјутеризоване, хидрауличне, а посебна предност им је вели-
ка мобилност. - До краја године стижу још две: једна за кривељски 
коп, а друга за Рудник бакра Мајданпек 

Шест нових „белаза“, од којих три већ раде на копу а три се упра-
во монтирају, до почетка наредне године, када стиже још један ве-
лики багер, таман ће се разрадити и бити спремни да крену пуном 
снагом од 2.400 „коња“ 

„FlOTA” OD 22 DAMPERA

STIglE DVE 
VElIKE BU[IlICE
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КОП КРИВЕЉ. - У про-
шлом месецу најсветлија тачка 
на кривељском копу је испуњење 
плана уклањања јаловине са 96,38 
процената. По количини то је при-
ближно учинку у марту, када је дато 
1,5 милиона тона, а сада је укупно 
1,445 милиона тона. Међутим, тада 
је више багера радило на јаловини 
и вожена је близу, а августа је нови 
багер „комацу“ сам дао највећи 
ископ. Реч је о 1,369 милиона тона, 
па како је досад највише имао 1,230 
милиона тона, то значи да је авгу-

ста достигао сопствени рекорд. По 
речима Видоја Адамовића, управ-
ника површинског копа „Велики 
Кривељ“, то је веома важно за 
напредовање у четвртом захвату.

-У августу је откопано 662.800 
тона руде са 1.562 тоне бакра (про-
сечан садржај овог метала био 
је 0,236 одсто), што значи да је 
остварење на руди 82%, на бакру 
у руди 85%, на садржају 102%. 
Ако се питамо за разлоге, кључни 
је у утоварној механизацији – 
каже Адамовић. - Ремонт багера 

„PH 1“ завршен је тек пред крај 
месеца и он је првог дана септем-
бра почео да утовара руду која је, 
на срећу, мекша, што флотерима 
олакшава њен даљи третман, од-
носно секундарно и терцијално 
дробљење, а потом и млевење. Са 

њом флотација има бољу прераду, 
веће часовне капацитете, тако да 
очекујем да се и она приближи 
плану са количинама.

Управник подсећа да је 
прошли месец био карактеристи-
чан по силификованој руди, па 
флотери нису могли да остваре 
задовољавајући капацитет, а рудари 
нису имали садржај као ранијих 
месеци да би богатијом рудом на-
доместили недостајуће количине 
бакра. „Marion 4“ је привео крају 
утовар те богатије, доступне, руде 

на дну копа и ових дана се извлачи 
на више етаже тако да ни садржај 
ни прерада нису могли много преко 
плана. Просечни садржај метала 
у руди био је нешто већи од пла-
нираног (102%), али то није било 
довољно да надомести количину 
бакра до планиране. Флотери су пре-
радили 647.500 тона. 

Међутим, од почетка овог месеца 
на копу су „у плусу“ са бакром, тако 
да није толико страшно што је у ав-
густу мало подбачено. „Очекујем – 
каже управник - да овог месеца ис-
пунимо план „на бакру“ у руди, а 
план је следећи: руде 780.000 тона 
са садржајем 0,238% метала, одно-
сно 1.800 тона бакра у њој. План 
„на јаловини“ показује се као не-
реалан јер од 2,710 милиона тона 
укупних ископина, на јаловину 

отпада 1,930 милиона тона. Али, 
како у текућем захвату ради један 
багер који је веома стар, до план-

ског циља недостајаће око 200.000 
тона јаловине. Ипак, рачунам да 
он утовари око 400.000, а нови 
„комацу“ багер 1,3 милиона, што 
је укупно око 1,7 милиона тона.“ 

На кривељском копу сада 
форсирају горње етаже да би се опет 
приближили дубљим, богатијим 
партијама. За 19 дана септембра 
остварење „на руди“ је 90 одсто, 
али управник сматра да ће се до 
краја месеца надоместити тих 

40-ак хиљада тона које недостају 
до постављеног циља. За поменуто 
време уклоњено је и скоро милион 
тона јаловине. Кад се са дна копа 
премести „марион 4“ онда ће бити 
више маневарског простора за по-
правке остала три стара багера и 
стабилнији ископ и руде и јаловине. 
Пошто је пре неколико дана завршио 
утовар руде на дну, у току је преглед 
његових делова и склопова, пого-
тово система за кретање, како би се 
нашао поред „PH1“ и „PH3“-багера. 
Тако ће на копу ускоро радити пет 
багера – три стара, „ОК“-багер 
купљен пре четири године и нови 

„комацу“ .
Иначе, у четвртом захвату 

се ушло у етажу 410 и скида се 
јаловина. Динамички све се одвија 
по плану и управник очекује да се 
до краја године стигне до руде. На 
скидању кречњака са ободног брда 

се застало, али ће се нова мања бу-
шиллица ускоро тамо вратити. Све 
је условљено другим багером који, 
такође, треба да изађе горе, али 
његов излазак зависи од тога како ће 
радити стари. Уколико се они добро 
покажу, новији „ОК“-багер отићи 
ће на кречњак, тако да ће се и тамо 
повећати ископ јаловине.

Љ. Алексић 

Коп „Кривељ” у августу и септембру

Рударство

REKORD NOVOg BAgERA
Прошлог месеца нови „комацу“ утоварио је 1,369 милиона 
тона јаловине, што је највише откако је стигао на коп и ве-

ома важно за напредовање у четвртом захвату. – Августа 
мало подбачено на руди и бакру, пошто су исцрпљене 

богатије партије са дна које су доступне, али се 
овог месеца очекују планиране количине. - Уб-

рзано „скидају“ више етаже како би поново 
допрли до руде са бољим садржајем метала 

Видоје Адамовић

Нови багер готово да не стаје

Веома употребљива нова, мала бушилица
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РБМ. - Површински коп Руд-
ника бакра Мајданпек у последњу 
декаду септембра ушао је спремније за 
суочавање са великим производним оба-
везама. У производњу, додуше пробну, 
укључена је нова моћна машина – хидра-
улични багер, немачке производње. Брз 
је, снажан, поуздан, један од оних пред 
којим се брдима и стенама лоше пише, 
јер ће их једноставно – гутати! 

 Са овим багером раскривање 
ће лакше ићи, показују први дани 
његовог рада на „Северном ревиру“. 
Он ће нам помоћи да инвестиционе за-
хвате брже остварујемо - задовољан је 
Синиша Филиповић, управник Повр-
шинског копа РБМ-а. Он истиче од-
личне карактеристике нове машине и 
каже да ће се ово појачање старим баге-
рима, који су одавно прославили пуно-
летство, брзо одразити на производни 
учинак: - Сада су проблем бушилице, 
потребне су нове да би се опрема ком-
плетирала и брже стигло до руде.

 У питању је нов, брз, поуздан 
хидраулични багер, са погоном на 
струју, чија је запремина кашике 
15 кубика, мотор 1.050 коњских 
снага, са модерном заштитом, који је 
немогуће стартовати без одређивања 
временских термина. Он за пар 
минута утовари тешко возило – речи 
су Родољуба Рајковића, руководи-
оца одржавања багера и бушилица. - У 
односу на претходне, технолошки је 
напреднији, потпуно хидраулични, 
па тако без многих склопова који су 
били узрок застоја. Модеран багер од 
којег се очекује стабилна производња 
и расположивост од око 90 одсто.

 Наши ће људи знати да обуздавају и 
добро користе овакву машину, поручују 
и представници произвођача. Sebastjan 
Fillinger, представник Caterpillara, 
којег смо затекли поред багера, каже да 
су људи на монтажи искусни, добри и да 
са њима нема проблема, као ни са онима 
који су прошли обуку за одржавање ове 
машине. Радимир Милосављевић, сер-
висни инструктор из Дортмунда додаје: 
– Монтажа се рутински одрађује, 
момци су верзирани, па смо ово на-
правили у рекордном року, за само 
10-так дана, а уобичајено је за две-до 

три недеље – каже Милосављевић. Он 
не пропушта прилику да похвали стан-
дардни најпродаванији багер своје 
фирме: - Електропогон на 6.000 волти, 
брзина утовара 25 секунди за кашику. 
Ма, пред њим стварно нестају брда, 

јер му је за товарење дампера довољно 
пар минута. Надам се да ће овде ова 
машина зарадити још три четири 
овакве.

 Монтажа новог багера одвијала 
се без проблема – потврдио нам је 
Бојан Бојковић, електроинжењер на 
одржавању багера и бушилица, а Ра-
дован Србу, електричар, додаје: - Не 
радимо први пут, а све монтаже су у 
суштини исте, траже да се ради ква-
литетно. 

 Сличног је мишљења и Ненад 
Стојановић, електричар на одржавању 
багера и бушилица на кривељском 
копу, који је учествовао у монтажи овог 
багера: - Нова машина увек значи 
мање обавеза, лакше одржавање, а 
већу расположивост и учинак. 

 За кабину, багеристи кажу, права 
бродска.

 - Она је последња реч технике, 
захтева добре посаде, младе људе 
који добро баратају рачунарском тех-
ником и електроником - потврђује и 
Родољуб Рајковић наводећи да су баш 
такви изабрани да овим моћником 
управљају.

С. Вукашиновић 

 РБМ. - Николај Михајлович 
(50), електроинжењер из Белорусије, у 
Мајданпек је стигао пре годину и по дана, 
као стручњак задужен за монтажу „Бела-
зових“ тешких возила у Руднику бакра. 
Време проведено у граду под Старицом 
постало је довољно да га мајданпечки 
рудари прихвате и о њему говоре као 
човеку који се сјајно снашао, са којим од-
лично комуницирају, још боље сарађују 
и због чега је он „наш Николај“. 

 - То је сигуран знак да сам овде 
стекао праве пријатеље – каже овај 
стручњак из Жодине, града Белорусије 
у којем је смештена једна од фабрика 

„Белаз“, светски познатог произвођача 
рударске опреме – Дошао сам у марту 
прошле године, на годину дана, прво, 
због монтаже наших камиона које 
је купио Рударско-топионичарски 
басен Бор, а онда и због техничког 
опслуживања, сервисирања, односно 

праћења и уходавања, прилагођавања 
возила условима рада, у намери да се 
смање и предупреде кварови – испри-
чао нам је Николај. Он је пре доласка 
имао одређена знања о Србији и Бео-
граду, али не и о Мајданпеку и овом 
руднику: - Доласком сам увидео да је 
у питању леп, тих, миран град у чијој 
околини, као уосталом и у читавој 
Србији има пуно лепог да се види, од 
Рајкове пећине у којој сам био три 
пута, до Лепенског вира, Ромулијане 
и низа других споменика и гра-
дова које сам са својим овдашњим 
пријатељима обишао. Имам бројне 
лепе и упечатљиве утиске и уверио 
сам се да је Србија земља са пуно 
природних лепота, историје, културе 
и споменика које би неизоставно тре-
бало погледати и које ћу препору-
чити својим пријатељима.

 Сјајну сарадњу коју остварује са 
људима из Рудника бакра Мајданпек 
објашњава чињеницом да су нам 
народи слични, словенски, па тако и 

темпераменти, да нема велике разлике, 
чак се и кухиње мало разликују у шта 
се као гост својих колега на слављима и 
дружењима могао да увери:

 Требало би да до јуна наредне 
године останем овде у Руднику и 
Мајданпеку. Мада није немогуће 
да ми боравак буде и продужен - 
каже Николај објашњавајући да је 
мајданпечком Руднику кренуло и да би 
можда могло да затреба још опреме, па 
тако и оне коју производи „Белаз“. На 
питање да ли ће му то тешко пасти јер 
ће означити нову одвојеност од куће он 
каже: Ма не, навикли смо овако.

 И супруга и ћерке, од којих млађа 
студира архитектуру, а старија је већ 
попут оца електроинжењер, знају да 
је његов посао одувек подразумевао 
дуга одсуства. Са породицом се за сада 
виђа на шест месеци, када он оде кући, 
будући да њима обавезе не дозвољавају 
да га посећују.

 С. Вукашиновић

Нова опрема

 Моћна машина почела пробну производњу и њоме ће се убрзати 
раскривање. – Рачуна се на расположивост од око 90 одсто

Николај Михајлович, сервисер „Белаза” већ годину и по дана у РБМ-у

Нови РБМ-ов багер монтиран за само 10 дана

NA[ NIKOlAj

BAgER KOjI ]E 
gUTATI STENE
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РБМ. - У Руднику бакра 
Мајданпек се наставља повољан 
тренд у производњи. Учинак од 
731 тоне бакра у концентрату, уз 
одговарајуће количине племенитих 
метала, остварење плана „на руди“ 
и добар учинак „на јаловини“, где 
је подбачај сведен на 10-так одсто и 
последица неисправности опреме за 
бушење и утовар, нека су од обележја 
августовске производње - речи су 
Андреје Марковића, заменика дирек-
тора РБМ-а.

 Мајданпечки рудари су окончали 
август на Површинском копу са 364 
хиљаде тона руде, 868 хиљада тона 
јаловине, а дали милион 230 хиљада 
тона ископина, чиме је план остварен 
са 93 одсто: - У августу су сви радили 
добро, с обзиром на оно чиме су рас-
полагали. Тешкоће са опремом за 
бушење и застоји утоварне опреме 
на Копу су се одразили на остварење 
плана уклањања јаловине. Дробљење 
је добро прихватило обавезу прераде 
руде која би, иначе, требало да „иде“ 
преко транспортног система. Такође, 
Флотација се има чиме похвалити, с 

обзиром на количину руде коју је пре-
радила, метал који је дала и ефек-
тивно време које је остварила током 
августа.

 Чињеницу да су премашене коли-
чине прерађене руде, као и план „на 
садржају“ и искоришћењу, упркос томе 
што је квалитет био нешто слабији, и 
август завршен са 731 тоном бакра у 
концентрату, Дејан Вагнер, управник 

Флотације овако објашњава: - Створени 
су услови да се предвиђено оствари, 
чак су и застоји били у границама 
планираних, па резултат није изостао. 
Такође, неке послове смо благовре-
мено сагледали, припремили, а наред-
них месеци покушаћемо и да урадимо. 

 Што се тиче јаловине (остварено 
око 90 одсто плана), резултати су, како 
истиче Марковић, неповољнији, као 
одраз несклада у исправности опреме за 
бушење и утовар: - Понадали смо се да 
ћемо то у септембру да превазиђемо. 
Међутим, већ први дани показали су 
да се то наставља. Верујем да ћемо 
остварити планиране количине руде 
јер настављамо тренд планираних 
дневних испорука Флотацији у погле ду 
количина и садржаја. У августу смо 
завршили велики посао како бисмо 
побољшали планска остварења „на 
руди“. Крак транспортног система 
Фазе II за руду је ремонтован, 
заменили смо транспортну траку 
Ф, ремонтовали дробилицу, пресип 
испод ње, бубњеве, додаваче, тако да 
је добила на поузданости, што се већ 
у првим данима септембра одражава 
на производњу.

 Транспортни систем Фаза II даје 
планирани капацитет из дана у дан.

 С. Вукашиновић

Августовска производња у Руднику бакра Мајданпек

РБМ. - Обавили смо још један за-
датак онако како смо планирали, ква-
литетно и у предвиђеном року. Заме-
нили смо дотрајалу траку Ф на Транс-
портном систему, али и „претресли“ 
комплетну линију, оспособивши је 
за нове веће задатке - речи су којима 
Светомир Мустецић, директор Руд-
ника бакра Мајданпек, оцењује управо 
завршени ремонт више него задовољан 
што, упркос обимности радова и застоју, 
није било подбачаја у августовској 
производњи. 

 „Ради повећања капацитета Фазе 
2 рудног крака и припреме система 
за нове планске обавезе, а ускоро и за 
рад, како на јаловини са „Северног 
ревира“ тако и на руди за Дробљење, 
упоредо са заменом Ф-траке, обавили 
смо ремонт дробиличног постројења. 
Он је подразумевао рад на статору 
и ротору, како би оно давало ква-
литет гранулата потребан за улаз у 
дробљење и радове на сипкама, до-
давачима, бубњевима - конкретизује 
нову значајну инвестицију РБМ-а за-
меник директора Андреја Марковић. 
Објашњава је намером да се постигне 

„планско остварење уз минималне трош-
кове“: - За нас је ово смањење трош-
кова, транспорт тракама растерећује 
тешка возила.

 -Планирани застој од 15 дана за 
замену Ф-траке и ремонт примарне 
дробилице искористили смо за 
благовремено обављање других 
послова, као што су чланкасти 
додавач Ф, замена погонског бубња 
који је био критичан од почетка рада 
Транспортног система, гумирали смо 
бубњеве на транспортним тракама 
Ц и Ц1, радили на приступним 
местима - истиче Драган Добричић, 
шеф електромашинског одржавања на 
ТС. Притом додаје: - Задовољан сам 
ангажовањем људи, организацијом 
посла, квалитетом рада и резултатима. 
Иако је рад био тежак, располагали 
само једном дизалицом коју смо 
селили са једног на друго потребно 
место.

 Иначе, трака Ф дужине 3.044 м, 
постављена је 1988. године и свој радни 
век одрадила као трачни транспор-
тер са челичним кордом. Он је током 
експлоатације имао доста оштећења, а 

због њих сужења и смањени капацитет. 
Радила је ширином од 850 мм, а сада, 
широка један метар повећава капацитет 
производње, боља је за даљу прераду 
према Дробљењу и Флотацији.

 „Заменили смо око 3.000 метара 
траке СТ прекидне јачине 1.250 ки-
лопонда, са дебљином горње гуме 
од 12 мм, а доње шест – каже Мишо 
Рацић, пословођа одржавања Транспор-
тних трака, наводећи да се приступило 
замени како би производња била боља 
и ефикаснија: - Бравари су навлачили 
траку, а помогла је и екипа вулка-
низера чији је најважнији посао био 
спајање трака. Траке су вредне, оне су 
срж за превоз руде са ревира, скраћују 
пут тешким возилима и трошкове - 
подвукао је Рацић значај прецизности 

вулканизерског посла.
 Код дробилице Фазе II затекли смо 

Жељка Спорића, пословођу машин-
ског одржавања Транспортног система: 
- Обавили смо ремонт дробилице, 
избили облоге статора, облогу крушке, 
извадили „мерцедес“ или крстач дро-
билице, мењали још неке облоге, а 
грађевинци отплату испод дробилице 
којој је бетон пропао.

 Овај ремонт се ради једанпут до два 
пута годишње, а Хајрудин Бајрић, ме-
ханичар у Одржавању, каже да се, упркос 
смањеном броју људи, високим темпера-
турама и тешким условима посао завр-
шава: - Добра је организација, а слога 
је најбољи покретач. 

 С. Вукашиновић

Плански захтеви остварени на руди, бакру и племенитим ме-
талима. – План укупних ископина достигао 93 одсто. - Подбачај 
„на јаловини“ због неисправности опреме за бушење и утовар. - 
Значајни радови за повећање погонске спремности транспортног 
система

PREMA O^EKIVAWIMA 
PREKO PlANA

Производња у септембру 
Сва је прилика да ће током септембра у Руднику бакра Мајданпек бити 

остварено милион 200 хиљада тона ископина. Иако је то резултат који је 
до пре пар месеци могао само да се прижељкује, сада неће бити довољан 
за испуњење плана: 

 - План за септембар захтева 330 хиљада тона, а по свему судећи, 
прерадићемо за око 10 одсто мање, тек можда коју тону више од 300 хиљада. 
Други велики проблем је неповољан садржај бакра у руди. Он је за око 20 
одсто испод планираног, тако да се не може очекивати производња већа од 
550 тона бакра у концентрату, а једино добро је што је у руди сиромашној 
бакром био повећан садржај племенитих метала. На јаловини подбачај 
је уследио због проблема у раду бушилице, која у септембру највећим де-
лом није радила, а тако није припремљена серија за утовар багером, па 
ћемо на јаловини имати око 850 хиљада тона – речи су којима је Све-
томир Мустецић, директор РБМ-а прокоментарисао септембарски учи-
нак мајданпечких рудара. Притом наводи да запослене следећих месеци 
очекују велике обавезе, како на руди, тако и јаловини, а у оквиру припре-
ме производње за наредни период.

Успешно обављен ремонт у РБМ-у

Замењено 3.044 метра Ф траке и ремонтовано дробилично постројење. 
- Уштеде захваљујући смањеном ангажовању тешких возила

POVE]AN KAPACITET 
TRANSPORTNOg SISTEMA



Петак, 30. септембар 2011. Број 2217, страна 16 Металургија

ТИР. – Август у Топионици обеле-
жили су застоји – осам дана радила је 
редукованим режимом, а недељу дана 
производња је била потпуно обустављена, 
углавном, због неповољних метеоро-
лошких прилика које су изазвале епи-
зодна загађења у граду и околини. Како 
нам је шестог септембра рекао Бобан 
Тодоровић, директор ТИР-а, два пута 
су прекидали рад топионичких агре-
гата у циљу спречавања емисије сум-
пор-диоксида у атмосферу, тако да је 
њихово временско искоришћење изно-
сило око 60 одсто. Стога је прошломе-
сечни производни биланс топионичара 
- скромне 2.274 тоне анодног бакра, а за-
бележена је и повећана потрошња нор-
мативног материјала. Последњи застој је 
искоришћен за чишћење и „притезање” 
оштећених спојева на гасоводима. 

-Један дан застоја Топионице 
веома је скуп. Троши се угаљ за пла-
мену пећ која, када не ради, „про-

гута” 60-65 тона овог енергента 
дневно, електрична енергија, кисе-
оник, мазут за грејање анодне пећи, 
нафта за грејање конвертора, као и за 
загревање и одгревање Фабрике сум-

порне киселине, за шта је било по-
требно издвојити преко 230 хиљада 
долара. Пошто је то тешко одредити, 
нисмо успели да „изведемо” рачу-
ницу за потрошњу ватросталне опеке 
и оштећења на агрегатима настала 
услед температурних шокова које 
су „доживели”. Ту је и „изгубљена” 
производња 978 тона анода, односно 
821 тоне катода и 4.000 тона сумпорне 
киселине. Ни увозни концентрат се 
неће прерађивати до краја године 
управо због могућности чешћег 
заустављања топионичких агрегата 
из еколошких разлога – нагласио је 
Тодоровић. 

Фабрика сумпорне киселине је 
радила у дане када и Топионица и про-
дуковала око 4.400 тона монохидрата 
(50.000 тона од почетка године). Плас-
ман је добар, а на залихама има око 
11.000 тона ове сировине (складишни 
капацитети су око 30.000 тона). Осим 
за ИХП Прахово, недавно је почела ис-
порука киселине и „Зорки” из Шапца. 
Очекује се да ће „Сумпорна”, одлуком 

Управног одбора ТИР-а, овог месеца 
бити припојена Топионици, што ће до-
принети ефикаснијем раду и бољој 
организацији у одржавању оба погона. 
Електролиза је у августу дала 2.459 
тона катодног бакра, односно око 18.600 
тона за осам месеци. Тренутно ради 
девет група ћелија, и то стабилно, јер је 
обезбеђено довољно анода у јулу, када 
је производња достигла рекордних 3.865 
тона. 

Захваљујући „зеленом светлу” УО 
ТИР-а и Агенције за приватизацију, 
Прерада метала недавно је придружена 
Ливници бакра и бакарних легура, па 
сада послује као њена радна јединица у 
којој се монтирају водомери (са знаком 
РТБ-а) и резервни делови. Фабрика ба-
карне жице произвела је 1.350 тона 
(8.407 тона од почетка године). Осим 
дипформинг, у септембру је планирана 
продукција и 44 тоне динамо-жице. 

Транспорт ТИР-а је прошлог месеца 
превезао преко 100.000 тона терета 
(шљаке, концентрата, угља, кисе-
лине). У Енергани су у току припреме 
за зимски период (котлови број пет и 
шест су исправни, док се „седмица” 
ремонтује). Овај погон, такође, брине и 
о снабдевању индустријском водом бор-
ског дела Басена. С обзиром на то да је 
ниво Борског језера 3,93 метра испод 
тачке прелива, издата је наредба управ-
ницима погона да максимално штеде 
технолошку и пијаћу воду. Формиране 
су комисије и радне групе које су заду-
жене за проналажење и санацију свих 
места на којима се вода губи. Будући да 
су годинама били запуштени, такође се 
чисти девет километара канала, колико 
је дуг пут индустријске воде од језера 
до Бора.

Ј. Станојевић

Топионица је осам дана радила редукованим режимом, а недељу дана производња била потпуно обустављена. - Топионица дала 2.274 тоне 
анодног, а Електролиза 2.459 тона катодног бакра. – У циљу бољег рада и ефикасније организације у одржавању, овог месеца очекује се 
спајање Топионице и Фабрике сумпорне киселине

Августовски производни рапорт металурга

ZASTOjI ZBOg EKOlOgIjE

Септембарски биланс
За 26 дана септембра Топионица је укупно примила 9.945 тона концентрата ба-

кра, као и 2.715 тона богате јамске руде. Почетком месеца стајала је  због екологије  
и поново стартовала деветог септембра, тако да је за 17 дана рада произвела 1.873 
тоне анода. Застој је искоришћен за санацију дела пламене пећи. Промењена су 
три поља на њеном своду (уграђено око 11.000 тона ватросталне опеке), што ће до-
принети сигурнијем раду агрегата у наредном периоду. У овом металуршком пого-
ну,  како нам је Тодоровић рекао 27. септембра, на залихама има 8.800 тона шарже 
и 9.500 тона богате руде. Очекује се да топионичари овај месец заврше са билан-
сом од 2.500 тона анода.  

Електролиза је продуковала 1.764 тоне катода, као и 100 тона плавог камена, а 
крај септембра планира да дочека са салдом од 2.100 до 2.200 тона „црвеног” мета-
ла.  Због великог застоја на почетку месеца, у Фабрици сумпорне киселине  произ-
ведена је само 3.061 тона монохидрата. У Ливници бакра и бакарних легура ради-
ла је само ливница фазонских одливака, а била је упослена и Прерада метала. Три-
десетак  радника  нове ливнице премештена су у друге погоне ТИР-а. ФБЖ је дала 
633 тоне дипформинг  жице.

ПОМЕТОН ТИР. - Након успешног 
надзора система квалитета ИСО 9001:2008, 
почетком јуна, ове године у Пометон 
ТИР-у је недавно уследила још једна про-
вера. У обилазак ове фирме, 14. и 15. сеп-
тембра, стигли су представници система 
квалитета и комерцијале већинског влас-
ника Pometon S.p.A. и фирме аустријског 
Hoffmann elektrokohle која бакарни 
прах користи за синтерметалуршку 
израду делова. Циљ посете је био увид у 
функционисање система квалитета. 

-Након детаљног прегледа стања у 
фирми, општа констатација јесте да је 
систем доведен на одговоарајући ниво и 
нема неких битних примедби – каже ди-
ректор овог мешовитог српско-итаљанског 
предузећа Чедомир Думитрашковић. 

Он додаје да 
је у овој години 
н а с т а в љ е н о 
у с п е ш н о 
пословање „Поме-
тон ТИР“-а који је укључен и у друштвене 
активности града Бора. Тако је спонзорисао 
куповину душека за децу у обдаништима 
вредности 2.000 евра а знатном донацијом 
помогао је и уређење града. 

-Дуплирањем капацитета производње, 
које је у плану, ова фирма ће бити 
у могућности да се у још већој мери 
укључи у друштвени живот – наглашава 
Думитрашковић.

Љ. Алексић

„Пометон ТИР“ успешно прошао проверу система квалитета

KVAlITETAN BAKARNI 
PRAHПредставници већинског власника Pometona S.p.A. и аустријске фирме Hoffmann 

elektrokohle, након детаљног прегледа технолошких и свих осталих сегмената прозводње, 
нису имали примедбе. – Ово мало мешовито италијанско-српско предузеће недавно ку-
пило душеке за борска обданишта у вредности од 2.000 евра, а помогло и уређење града 
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РТБ. - Због епизодних загађења ваз-
духа у граду и околини, изазваних углав-
ном неповољним метеоролошким усло-
вима, топионички агрегати радили су 
током августа осам дана редукованим 
режимом, а недељу дана производња је 
била потпуно обустављена. Сви застоји 
у Топионици бакра и Фабрици сумпорне 
киселине проузроковали су губитке 
на бакру, сумпорној киселини и нор-
мативном материјалу, па је за то време 
изгубљено преко 7,5 милиона долара. 

Конкретно, због режима “стани-
крени” и целодневних застоја изгубљена 
је производња 978 тона анодног, одно-
сно 821 тоне катодног бакра и 4.000 

тона сумпорне киселине у вредности 
7,45 милиона долара. С друге стране, 
губитак због потрошње 576 тона угља 
у време застоја, пошто агрегати мора 
да се одржавају у топлом стању и када 
нема производње, али и преко 80 хиљада 
литара дизел-горива за грејање Фабрике 
сумпорне киселине износи 231 хиљаду 
долара.

Топионица и рафинација бакра у 
Бору је и поред тога у августу, као и 
досад, стриктно поштовала одредбе 
Акционог плана Владе Републике 
Србије о смањењу емисије топионич-
ких гасова у атмосферу. Производња је 
била смањивана или заустављана кадгод 

је концентрација сумпор-диоксида на 
мерним местима прелазила дозвољене 
границе, а републички инспектори за-
штите животне средине свакодневно 
су обављали надзор рада металуршко-
хемијских агрегата и контролисали при-
мену Акционог плана. 

Извештај о свему овоме послат је 
министру за заштиту животне средине, 
рударство и просторно планирање Оли-
веру Дулићу, а у њему се, између оста-
лог, наводи да, поред производних гу-
битака и финансијских издатака, од-
носно економских последица, чести 

застоји неминовно остављају траг и 
на производној опреми, па брже про-
пада систем за прихватање, вучу, 
пречишћавање и транспорт гаса, али и 
ватростални озид свих агрегата и пећи.

Надлежни у Топионици и рафинацији 
бакра у Бору ће и убудуће пратити вре-
менске прилике и прилагођавати рад 
металуршких агрегата, јер су РТБ-у Бор 
екологија и здравље суграђана први при-
оритет у пословању, каже се, поред оста-
лог, у извештају о застојима у Топио-
ници бакра у Бору у августу.

Г. Тончев Василић

ТИР. – Први пут у историји свог рада 
Топионица бакра у Бору заустављена је 
23. августа (у осам сати) ради спречавања 
могуће повећане емисије сумпор – диок-
сида у атмосферу и настајања повреме-
них епизодних загађења због неповољне 
временске прогнозе најављене за тај и 
наредне дане. Ову одлуку менаџмента 
Басена саопштио је Бобан Тодоровић, 
директор ТИР-а, на конференцији за 
медије коју је одржао заједно са својим 
саветником за производњу и екологију 
Топлицом Марјановићем.

-На основу података Републич-
ког хидрометеоролошког завода 

Србије да се наредних дана очекују 
веома високе дневне температуре, 
низак ваздушни притисак, без ветра, 
што погодује настајању епизодних 
загађења, а у складу са нашим прет-
ходним најавама да ћемо, чим постоји 
могућност повећаног аерозагађења, 
зауставити агрегате - то смо и учи-
нили. Да бисмо спречили све евен-
туалне нелагодности које грађани 
Бора, а и шире, могу да доживе на-
редних дана, превентивно смо пре-
кинули рад топионичких агрегата 
(одржава се само пламена пећ). Ми 
ћемо и убудуће, када год нам подаци 

указују на могућа епизодна загађења, 
заустављати Топионицу, јер нам је 
екологија испред економије. Највећи 
губици који могу да буду јесу они по 
здравље наших грађана и радника, 
тако да је РТБ увек стављао њихово 
здравље испред губитака којих ће 
бити услед изостајања производње – 
поручио је Тодоровић житељима Бора 
и околине. 

Након четвородневног застоја, То-
пионица је стартовала 28. августа, да 
би њени агрегати, после само два дана 
рада, поново били заустављени 30. ав-
густа (у девет часова). У том тренутку 
измерена концентрација сумпор-диок-
сида у градском парку износила је око 
1.500 микрограма по кубном метру ваз-
духа (дозвољена 350), у Брезонику 600, 
док код Института није прелазила гра-
ничну вредност. 

-Стајаћемо све док временски 
услови не дозволе да металуршки 
агрегати поново почну да раде. Ово 
није маркетиншки потез, како су 
објавили неки медији, већ смо опет, 
због могућих епизодних загађења, 
зауставили Топионицу – изјавио је 
Тодоровић. Марјановић је додао да ру-
ководство ТИР-а предузима и друге пре-
вентивне мере, како би реакција била 
правовремена. 

-Претходни застој је искоришћен 
за чишћење и „крпљење” гасовода 
и других агрегата ради смањења 
тзв. ниске емисије која „иде” поред 
димњака. Ускоро ћемо набавити још 

две мерне станице (вредне око 55.000 
евра) за контролу сумпор-диоксида и 
метеоролошких параметара, од којих 
ће једна бити постављена у Кривељу, 
а друга у кругу РТБ-а, да би се „пра-
тиле” приземне концентрације које се 
крећу ка центру града. Ступили смо 
у контакт са консултантском фирмом 

„Сенес” из Канаде и до краја септембра 
имаћемо софтвер који ће нам давати 
прогнозу времена и концентрације 
сумпор-диоксида на сваких 100 
метара у граду и околини. Постојеће 
три мерне станице у граду, које функ-
ционишу у републичкој мрежи за 
праћење аерозагађења („Брезоник”, 

„Градски парк” и „Институт”), баж-
дарене су половином августа и добро 
раде. Захваљујући њима, имамо тро-
минутне вредности на основу којих 
реагујемо. Тако смо, на пример, јуче 
више пута заустављали и реактор и 
конвертор, како бисмо бар за трену-
так смањили аерозагађење – нагласио 
је Марјановић. 

Он је додао да, поред ових станица, 
постоји и систем за праћење лебдећих 
честица и таложних материја (код Ин-
ститута, Југопетрола, Шумске секције, 
Факултета и Брезоника), који „рачуна” 
месечни просек, а резултате тих анализа 
саопштава Општински мониторинг-тим 
сваког месеца. 

Ј. Станојевић

Први пут у стогодишњој историји рудника 

TOPIONICA PREVENTIVNO 
ZAUSTAVQANA

Због најављене неповољне временске прогнозе за тај и наредне дане, Топионица је прекинула рад 23. августа, да би се спречила могућа епи-
зодна загађења. – Б. Тодоровић: Највећи губици који могу да буду јесу они по здравље наших грађана и радника, тако да је РТБ увек стављао 
њихово здравље испред губитака којих ће бити услед изостајања производње. - Ускоро стижу још две мерне станице за контролу сумпор-ди-
оксида и метеоролошких параметара

Застоји у Топионици изазвали производне губитке

[TETA PREKO 7,5 MIlIONA 
DOlARA

Због режима “стани-крени” и целодневних застоја изгубљена 
производња 821 тоне катодног бакра и 4.000 тона сумпорне кисе-
лине, а због одржавања агрегата у топлом стању и у време стајања 
топионице потрошено 576 тона угља и више од 80 хиљада лита-
ра дизел-горива. – Екологија и здравље суграђана први приори-
тет у пословању и поред великих производних губитака, наведено 
у извештају који је послат министру Оливеру Дулићу

Бобан Тодоровић и Топлица 
Марјановић пред новинарима



Петак, 30. септембар 2011. Број 2217, страна 18 Стандарди 

ТИР. – У Топионици и рафинацији 
бакра од 13. до 15. септембра органи-
зована је обука за безбедан и здрав рад 
запослених којом су била обухваћена 
332 радника Ливнице бакра и бакарних 
легура (са Прерадом метала), Транс-
порта ТИР-а, Фабрике бакарне жице, и 
по једна група из Топионице, Фабрике 
сумпорне киселине и главног скла-
дишта ТИР-а. Рачунајући и њих 200 из 
Електролизе и 60 из Енергане из прет-
ходног циклуса, како нам је рекао Бра-
нислав Живановић, координатор за 
безбедност и здравље на раду у ТИР-у, 
досад је 35 одсто од укупног броја за-
послених у предузећу упознато са ризи-
цима на својим радним местима. За ову 
и обуку за пружање прве помоћи, али и 

преглед и испитивање опреме и услова 
радне околине и израду аката о процени 
ризика ангажован је Институт за безбед-
ност, квалитет и заштиту животне сре-

дине и здравља „27. јануар” из Ниша.
-Обука се састоји из два дела – 

општи, који се односи на безбед-
ност и здравље на раду, и посебни у 
складу са занимањима и условима 
рада, када им се указује на опасно-
сти на њиховим радним местима. А, 
шта за свакога од њих представља 
конкретну опасност утврђује Акт о 
процени ризика који је досад урађен 
за Електролизу, Енергану, ФБЖ и 
Транспорт ТИР-а. Обука је обавезна 
приликом заснивања радног односа, 
премештања на друго радно место и 
када су она са повећаним ризиком. 
По Закону о безбедности и здрављу 
на раду, дужни смо да информишемо 
запослене о тим штетностима и да их 
повремено (на сваке три године) под-
сетимо на њих, да би знали како да 
се понашају. Сви који су на радним 
местима за која је утврђено да су 
са повећаним ризиком морају да се 
одазивају и на редовне лекарске пре-

гледе. Код већине запослених он је 
предвиђен на годину дана, као, на 
пример, железничко особље. Возачи 
су специфични – они који управљају 
виљушкаром, по још увек важећем 
правилнику из 1965, подвргавају се 
прегледу сваке године иако то радно 
место можда не носи повећани ризик, 
што је свакако нелогичност у односу 
на возача камиона или аутобуса који 
то морају да чине на три године – на-
глашава Живановић. 

Наш саговорник додаје да му је 
драго што су и поједини управници 
погона (Енергане, Ливнице, Транс-
порта ТИР-а) и технички руководи-
оци завршили ову обуку којој морају да 
присуствују сви без обзира на занимање 
и степен образовања. Обука ће се наста-
вити у октобру, и то за раднике Топио-
нице, „Сумпорне” и управе ТИР-а.

Ј. Станојевић

Активност ХТЗ скужбе у Топионици и рафинацији бакра

Од 13. до 15. септембра 332 радника Ливнице бакра и бакарних ле-
гура (са Прерадом метала), Транспорта ТИР-а, ФБЖ-а, и по једна 
група из Топионице, Фабрике сумпорне киселине и главног скла-
дишта ТИР-а упознати са ризицима на својим радним местима. – 
Б. Живановић: Драго ми је што су и поједини управници и тех-
нички руководиоци погона завршили ову обуку којој морају да 
присуствују сви без обзира на занимање и степен образовања. – Об-
ука се наставља у октобру за раднике Топионице, „Сумпорне” и 
управе ТИР-а

РТБ. –Обавезни смо да завршимо 
овај циклус обуке и ускоро (четвртог 
и петог октобра) нас очекује још један 
курс о стандардима 18000 (OHSAS). 
Онда можемо рећи да смо се оспосо-
били за израду докумената која ће 

„ући” у завршни извештај кога треба 

да предамо EDC-у половином децем-
бра. У генералној дирекцији Басена 
биће координација свих група и тамо 
ћемо се договарати о методама и моде-
лима за њихову израду, а потом свака 
група почиње свој део посла. До краја 
године морамо да препознамо опште 
циљеве наше компаније у области 
заштите животне средине, затим по-
себне за сваки рудник и металургију, 
а онда да урадимо оно што EDC 

тражи, а то су програми за управљање 
водама и отпадом. Зато смо и „ушли” 
у овакав програм едукације за ком-
плексна питања, као што су при-
мена стандарда ISO 9000, ISO 14000 и 
ISO 18000, што је уосталом наша уго-
ворна обавеза. Већ од петог октобра 
почећемо примену знања у пракси, од-
носно израду тих докумената по овим 
захтевима. Веома је важно одабрати 
најбољу и најприменљивију методу, 
по којој ћемо радити процену аспе-
ката, као и уједначити критеријуме. 
Наш основни проблем је што смо хе-
терогени. Опште начело управљања 
водама различито ће се применити 

у ТИР-у, РБМ-у или РББ-у, јер су и 
проблеми другачији. То је обиман и 
озбиљан посао. Ово тим пре ако се зна 
да у Србији има преко 180 актуелних 

закона у области животне средине.
Ово је, између осталог, казао мр Зво-

нимир Милијић, помоћник генералног 
директора РТБ-а за екологију, квалитет 
и стандардизацију, на дводневном семи-
нару о стандардима ISO 14000, који је 
за четрдесетак запослених у сва четири 
басенска предузећа (РББ - 13, РБМ - три, 
ТИР - 18 и Матично предузеће - пет) ор-
ганизован 27. и 28. септембра. Бранис-
лава Милованов се потрудила да по-
лазнике обуке „уведе” у ову компли-
ковану материју предавањем „Систем 
управљања заштитом животне средине” 
и уједно их упозорила да су пред њима 
велики и тешки задаци. 

-Стандарди ISO 14000 
подразумевају да се од највишег ру-
ководства до последњег извршиоца 
у фирми успоставе јасни циљеви и 

људи тачно знају шта и како треба 
да раде, да би се побољшавао систем 
управљања животном средином, а 
тиме, корак по корак, и њене пер-
формансе. Један од основних закона 
екологије гласи - „Ништа не може да 
се узме, а да се не плати. Дакле, нема 
„бесплатног ручка“. То у овако ве-
ликим организацијама попут РТБ-а 
не може да се деси преко ноћи и по-
требно је неколико година да се реше 
кључни проблеми, јер је реч о про-
цесу који непрекидно траје. Људи 
којима је то задатак морају да знају 
и разумеју оно шта раде. Путем ових 
предавања, која су нека врста инте-
рактивних радионица, растумачиће 
се захтеви, да би се лакше разумели и 
сутрадан применили у пракси – казала 
је Милованов.

Ј. Станојевић 

Семинар за басенске стручњаке о стандардима ISO 14000

„NEMA BESPlATNOg RU^KA”
З. Милијић: До краја године морамо да препознамо опште циљеве наше компаније у области заштите животне средине, затим посебне, а онда 
да урадимо оно што EDC тражи, а то су програми РББ-а, РБМ-а и ТИР-а за управљање водама и отпадом. – Б. Милованов: Побољшање си-
стема управљања животном средином у овако великим организацијама попут РТБ-а не може да се деси преко ноћи и потребно је неколико 
година да се реше кључни проблеми 

OBUKA ZA BEZBEDAN 
I ZDRAV RAD

Звонимир 
Милијић

Бранислава 
Милованов

Бранислав 
Живановић
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БОР. – С обзиром на то да водим 
Одељење за финансије, не могу 
да сакријем задовољство овим 
извештајем за шест месеци. Мени 
је ово први пут да је остварење 
буџета 51 проценат, односно стопо-
стотно на крају године, што значи 
да ће његови корисници, колико год 
су били „стегнути” и прошле и ове, 
моћи да „дишу” идуће године – казала 
је Данијела Јовановић, начелница 
Одељења за финансије, на деветој сед-
ници локалног парламента (27. септем-
бра), образлажући извештај о извршењу 
буџета општине Бор у првом полугођу 
ове године. Осим њега, одборници СО 
Бор су усвојили и измене и допуне 
буџета за 2011, треће по реду ове 
године, које предвиђају већи приход у 
општинској каси за 62 милиона динара 
(40 милиона на основу измена Закона о 
финансирању локалне самоуправе, 14 
милиона накнаде за заштиту животне 
средине и шест милиона од пореза на 
остале приходе). 

Од обимног дневног реда, који је 
са 45 проширен на 57 тачака, издвајамо 
одлуку о оснивању новог јавног 

предузећа „Зоолошки врт” Бор, за чијег 
директора је именован Климе Битков-
ски, а за председника Управног одбора 
Бојан Марковић. Опозиционе партије 
критиковале су предложену локацију 
ЗОО врта који се налази у непосредној 
близини стамбених зграда, а не у 

Брестовачкој Бањи као некада. На кри-
тике је одговорио Драган Жикић, пред-
седник СО Бор, рекавши да је то била 
и њихова жеља, јер је локација фанта-

стична, али, нажалост, то је данас при-
ватна имовина. 

На овој седници дужности дирек-
тора Центра за културу разрешена 
је Исидора Ивановић, а за новог је 
постављен Данијел Чорболоковић. 
Усвојен је и предлог да се досадашњи 
в. д. директори ЈКП „Топлана” Жи-
ворад Петровић и Јавног стамбе-
ног предузећу Бор Срђан Радошевић 

„преведу” у статус директора, што није 
био случај и са Снежаном Јанковић, 
досадашњим в. д. директором „Апотеке” 
Бор која није добила „зелено светло” од-
борника за именовање на место дирек-
тора ове установе. 

Усвојени су и предлози измена 
одлука о комуналним делатно-
стима, радном времену трговинских, 
угоститељских и занатских објеката, 
техничком регулисању саобраћаја, ауто-
такси превозу и кућном реду у стамбе-
ним зградама. 

Ј. Станојевић

Девета седница локалног парламента Бора

Трећим ребалансом буџета за ову годину, приход већи за 62 милиона динара. – Основано ново јавно предузеће „Зоолошки врт” Бор. – Имено-
вани (стари) нови директори јавно-комуналних предузећа

БОР. – Делегација Општинског 
одбора СУБНОР-а Бора 23. септембра 
положила је цвеће на спомен-плочу др 
Драгославу Миловановићу (на згради 
генералне дирекције РТБ-а),  кога су 
Немци убили на тај дан 1941. Ове године 
чланови борачке организације су обеле-
жили седам деценија од убиства  једног 
од првих лекара у Бору, великог хума-
нисте, солунског борца, чије име носи 
и једна улица у граду бакра. Момчило 
Јовановић је у пригодној беседи подсе-
тио на светао лик човека кога сматрају 
првом жртвом фашизма у Бору.

-Доктор Драгослав је рођен у 
Прањанима код Чачка, а у Бор је 
дошао 1937. године, где се запо-
слио као лекар. Лично сам га позна-
вао, лечио је народ ризикујући свој 
живот, обилазио болеснике по кућама.  

Поред тога, био је активан члан више 
друштвених организација: Црвеног 
крста, „Сокола”, извиђача, Удружења 
ратника од 1912. до 1920. године, један 
од 1.300 каплара. Његов колега др 
Маљеник пријавио га је Гестапоу да 
износи санитетски материјал из бол-
нице и лечи рањенике у околним 
селима. Немци су увече 23. септембра 
упали у његову зграду, ухапсили га и 
убили с леђа насред улице (преко пута 
зграде данашње генералне дирекције). 
Ово је била главна прометна улица у 
Бору који је у то време био окружен са 
два реда жице. Постојала су два улаза, 
односно излаза из град – један на 
Четвртом километру, а други према 
Кривељу, тако да је Бор, у ствари, у то 
време био логор – присећа се Јовановић.

Ј. С. 

PUNIjA OP[TINSKA KASA

Обележено седам деценија од убиста др Драгослава Миловановића

SE]AWE NA VElIKOg HUMANISTU

Бор све више постаје бор
-Буџет општине полако расте, мож-

да не темпом који треба, али сва-
како се интензивније пуни. Након 
стабилизације производње и смањења 
трошкова у РТБ-у, створили смо про-
стор да измирујемо све обавезе пре-
ма држави, као и општини. Басен у оп-
штинску касу, на основу свих такси, ме-
сечно уплаћује око 30 милиона динара. 
Деблокирани су жиро-рачуни свих ло-
калних јавних предузећа, чији је укуп-
ни дуг износио око 1,4 милијарде дина-
ра. Осим тога, отварају се могућности да 
и општина, заједно са нама, учествује у 
активирању малих и средњих предузећа, 
која „ничу” из дана у дан, и отварању 
нових радних места. СНГ - лабораторија 
у некадашњој „Боранки” запослила 
је 30 радника, „Санч” је од 45 повећао 
на 55, а треба још 50, Робне куће 50, 
Еурофолија 15, вратио се „Данди”, „Рио 
тинто”, а Басен је у протекле две године 
примио преко 400 радника. Све ово пра-
ти и повећани стандард наших грађана. 
Бор све више излази из сивила и постаје 
бор, при чему мислим на дрво. Ми мо-
рамо прерасти у велики град, јер има-
мо потенцијал, а то је руда – истакао је 
Благоје Спасковски, одборник УРС-а.
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РТБ. - „Бор се не може препо-
знати” – реченица која се често чује у 
последње време, а изговарају је не само 

гости и посетиоци повратници, већ 
и „староседеоци” који су мало дуже 
одсуствовали из свог родног града. 
Нов и атрактиван изглед град бакра 
дугује „Акцији за лепши Бор”, коју 
заједнички воде РТБ, као иницијатор 
(прецизније идеја је потекла од гене-
ралног директора Благоја Спасков-
ског), и општина Бор. Захваљујући 
средствима из донаторског фонда, 
која се полако приближавају суми од 
око пола милиона евра, Басена и оп-
штинске касе, у претходна три месеца 
интензивирано је уређење града и се-
оских месних заједница. На сваком 
кораку су градилишта која уливају 
наду, како рече први човек локалне са-
моуправе Небојша Виденовић, да ће 
се Бор, који је одувек био урбан, али 
помало запуштен, претворити у место 
у коме ће наши суграђани моћи лепо и 
удобно да живе. И, би тако.

Почело је санацијом фасада и 
„протеривањем” сивила са улица, по 
коме је Бор био познат у претход-
ном периоду. Зграде окречене целим 
спектром дугиних боја сада дају 
граду свеже тонове и нову животну 
ноту и енергију. Радови су почели у 
главној улици и старом центру, где 
је и најживље. Међутим, ту неће 
стати него ће се, како новац при-

стиже, ширити ка периферији. Мала 
светлећа тела у шеталишној зони 
замењена су канделабрима, па и корзо 

доби „скадарлијски” шмек и дух ми-
нулих времена. 

Пет кружних токова већ су постали 

иконе града. Не само што су допри-
нели већој безбедности у саобраћају, 
већ је њима постигнут и фантастичан 
визуелни ефекат. Споменици Ђорђу 
Вајферту, Фрањи Шистеку, „Рудар”, 
постављени у њиховим средиштима, 
говоре и да се Бор полако враћа својој,. 
досад запостављеној традицији, кул-
тури, „коренима” и људима значајним 
и заслужним за ову средину. Плато 
испред Дома културе је прича за себе. 
Након његове реконструкције и завр-
шетка амфитеатра, који је постао сте-
циште културних дешавања, обогаћен 
је прелепом фонтаном, клупама, 
музејским експонатима, и тако постао 
леп трг који поново враћа младе тамо 
где су се окупљали годинама уназад 
(фонтана је, нажалост, за непуних 
месец дана откад је пуштена у рад у 
више наврата била мета вандалског 
понашања несавесних појединаца, па 
је председник општине Бор Основ-
ном јавном тужилаштву поднео кри-
вичну пријаву против НН лица које је 
потпуно уништило систем за напајање 
водом). Дода ли се томе и забавно-
рекреативни парк за децу, изграђен 
тик уз њега, овај део Бора је прерас-
тао у потпуно заокружен центар који 
служи свим генерацијама. Широк 
дијапазон радова не би био потпун 
без помињања асфалтирања прилаз-
ног пута према аеродрому, уређења 
домова култура, цркава и центара села 
Слатина, Бучје, Кривељ, Оштрељ. 

После санације кровне 

Захваљујући заједничкој акцији Басена 

Фасаде окречене свим дуги-
ним бојама, пет кружних токо-
ва, реконструисан плато Дома 
културе са прелепом фонта-
ном, забавно-рекреативни 
парк за децу, санирана „Капија 
Бора” – само је део радова фи-
нансираних средствима дона-
торског фонда која се полако 
приближавају суми од пола ми-
лиона евра 

NOVA @IVOTNA Капија Бора

Дом културе

Фонтана испред Дома културе
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РТБ. – У Бору је осмог септем-
бра отворен забавно-рекреативни парк 
поред Дома културе. На травнатој повр-
шини од око 1.000 квадратних метара 
постављено је 20 справа за игру, као 
и петнаестак реквизита за спорт и 
рекрацију. Тако се Бор, на радост свих 
житеља, а нарочито оних најмлађих који 
су са посебним одушевљењем дочекали 
отварање парка, уврстио у малобројне 
градове у Србији који се могу похва-
лити овако уређеним кутком намењеним 
и деци и одраслима. Парк је, у оквиру 
велике акције уређења Бора, изграђен 
захваљујући донацији (45.000 евра) ба-
сенског пословног партнера - фирме 
„Премар Белаз”, чији је директор Перо 
Томић пресекао врпцу.

-Да би једна земља била озбиљна, 

мора, пре свега, да има срећну децу, а 
она су срећна ако имају где да се играју, 
шетају, баве спортом. Добро је за ову 
земљу и овај град да постоје људи као 
што је господин Благоје Спасковски 
од кога је и кренула иницијатива за 
донирање дечијег парка. Ми смо се 
одазвали позиву, али то није наша 
прва донација у овом граду, већ 
прошлогодишњи концерт Хариса 
Џиновића. Надам се да ће и други 
партнери РТБ-а имати слуха као и ми 
и подржати будуће акције. Част ми 
је што сте ми омогућили да, на неки 
начин, помогнем да деца у овој сре-
дини буду срећна – казао је Томић на 
свечаном отварању парка, у присуству 
челника РТБ-а и локалне самоуправе.

У име борских малишана на овом по-

клону захвалила се директор Установе 
за децу „Бамби” Љиљана Радичевић, 
нагласивши да ће ово место постати 
омиљено, како младима тако и старијим 

суграђанима, јер наредних дана овде 
ће бити постављено и десетак клупа за 
одмор. 

Ј. Станојевић

Донација басенског пословног партнера – фирме „Премар Белаз”

и локалне самоуправе „За лепши Бор”

конструкције, кречења фасаде, 
застакљивања и постављања фон-
тане испред ње, доскорашње ругло 
„Капија Бора” вратила је некадашњи 
сјај и титулу једне од лепотица међу 
градским објектима. Уређење ове ве-
лелепне грађевине настављено је 
изградњом спортско-забавног ком-
плекса иза Спортског центра, који ће 
садржати вештачко језеро, шеталиште, 
балон-салу за тенис, веће игралиште 
за мини-голф, скејт-парк за млађе 
суграђане и парк за оне најмлађе. 
Тако ће се и овај простор, сада 
обична ледина, оплеменити и постати 
пријатан кутак за одмор и предах.

После Београда и Јагодине, и 
Бор ће моћи да се похвали зоолош-
ким вртом. Изградња овог макси-
мално обезбеђеног објекта на седам 

хектара, по свим светским стан-
дардима, почела је захваљујући до-
наторским средствима од 120.000 
евра, а опремању ће помоћи и бео-
градски ЗОО врт уступањем неких 
од атрактивнијих животиња. Парк 
шума у насељу „Сунце”, као што 
му и само име каже, биће место за 
пикник, одмор, шеталиште, види-
ковац. Пошто постоје просторне 
могућности, уредиће се и ботаничка 
башта и смештај животиња, тако да 
представљају јединствену функцио-
налну целину. Осим тога, планирана 
је и изградња Дома за стара лица, као 
и Центра за децу ометену у развоју (у 
старом Самачком хотелу).

И тако један за другим ничу нови 

објекти све док се, по речима Саше 
Перишића, председника Скупштине 
РТБ-а и комисије за контролу радова 
који се финансирају средствима из 
донаторског фонда, град потпуно не 

„освежи” и постане амбијент онакав 
какав желимо. Јер, Басен се, као 
друштвено одговорна компанија, ру-
ководи основним принципом – човек 
на првом месту, па отуд намера и труд 
да буде највећи донатор у свом граду. 
И, свакодневно на делу показује и 
доказује жељу да побољша социјални 
миље борске општине.

Ј. Станојевић

ENERgIjA gRADA

PARK NA DAR BORSKIM 
MAlI[ANIMA

Стари центар Бора као нов

Хотел „Србија”

Перо Томић отвара дечје игралиште - поклон фирме „Премар Белаз”
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БОЉЕТИН. - „Сваки пожар 
који захвати 50 хектара је велики, 
али када се то догоди у Национал-
ном парку, у заштићеном природном 
подручју, штета је немерљива“ - био 
је први коментар Благоја Спасков-
ског, генералног директора Рударско 
топионичарског басена Бор. На вест 
да на потезу Шомрде у „Националном 
парку Ђердап“ гори више од 50 хектара 
букове шуме, он је одмах упутио помоћ 
у механизацији и опреми која би могла 
да послужи успешном гашењу, а са Бра-
ниславом Митровићем, замеником ди-
ректора Полиције, обишао „лице места” 
и уверио се да је пожар - под контролом.

 Ватрена стихија беснела је три дана 
на врло неприступачном терену 30-так 
километара од Доњег Милановца, а за-
послени у ЈП „Национални парк Ђердап“ 

само су повремено успевали да је држе 
под контролом. У помоћ су им приско-

чили прво ватрогасци Доњег Мила-
новца, Мајданпека, Бора, снаге из РТБ 

Бор и мајданпечког Рудника бакра, а 
потом и Кладова, Пожаревца, Смеде-
рева, Београда и Панчева.

 Узрок пожара би тек требало да 
буде утврђен, као и висина причињене 
штете. Она је, осим директне (мерено 
преко изгореле дрвне масе), неупоре-
диво већа кроз негативан утицај на еко-
систем заштићеног природног подручја. 
Међутим, показало се да је у невољи 
могло да се рачуна на помоћ правих 
пријатеља, а и Драган Поповић, пред-
седник општине Мајданпек и Срђан 
Стефановић, директор „Националног 
парка Ђердап“, у свим својим изјавама 
за јавност, истицали су драгоцену помоћ 
која је стигла из борског комбината бара.

 С.Вукашиновић 

 МАЈДАНПЕК. - Новоизабрано 
руководство Градске месне заједнице 
Мајданпек је пред великом обавезом 
да учини све за увођење новог месног 
самодоприноса, као дефинитивно 
најбољег начина да се за решавање на-
гомиланих потреба становника обезбеде 
макар иницијална средства. Околности 
нису најповољније, јер се акција одвија 
у сенци повраћаја вишка средстава 
грађанима, прикупљених претходним 
месним самодоприносом.

 Наплата месног самодоприноса у 
Мајданпеку обустављена је од марта ове 
године, пошто је несумњиво утврђено 
да је планирани износ од 30-так мили-
она динара наплаћен још у марту 2009. 
године. Једногодишња спорења да ли 
то мора или не, окончана су решењем 
Министарства финансија да се вишак 

наплаћених средстава уплаћених од 1. 
марта 2009. до 31. марта 2011. мора вра-
тити грађанима. Општина је, у складу 
са чињеницом да су од 2008. г. средства 
месног самодоприноса постала јавни 
приход, 27. јуна започела (и до сада ис-
платила више од осам, а треба још 14 
милиона динара) повраћај новца онима 
чије су фирме уплаћивале на општински 
рачун. Спорно је, ко ће и када новац вра-
тити онима чија су средства уплаћивана 
директно на рачун мајданпечке Месне 
заједнице која је та средства потрошила. 
Запослени у Руднику бакра Мајданпек 
нашли су се у групи оних који су, уместо 
за 25 месеци, добили повраћај за само 
три месечне уплате, колико је стигло на 
општински рачун. За остатак средстава, 
највећи број се већ обратио адвокатима 
да наплату остваре преко суда, а упоредо 

и кроз управни поступак то настоје.
 “Граду је за даљи развој неоп-

ходан нови месни самодопринос. За 
бројне инвестиције тако ћемо обезбе-
дити макар део средстава” - потврђује 
Драган Павловић, председник Савета 
ГМЗ Мајданпек и објашњава да ће то 
бити веома тешко: - На једној страни 
атмосфера, обележена оним што је 
пратило претходни самодопринос, а 
на другој, за одлуку о новом, потребна 
натполовична већина укупног броја 
гласача, наше су највеће препреке. На 
изборе за нови Савет Месне заједнице 
на које су сви позивали, одзвало се 
око 40 одсто укупног броја бирача.

 На јавној расправи о предлогу 

одлуке о покретању иницијативе за 
увођење новог месног самодоприноса 
у наредних пет година, пружена је под-
ршка, уз залагање за успостављање си-
стема пуне одговорности како би се по-
вратило поверење грађана и спремност 
да личним динаром уређују живот у 
граду. У анкети о приоритетима грађани 
су се изјаснили за уређење ски-центра 
на Рајкову, регулисање водоснабдевања, 
уређење новог и старог гробља, ин-
фраструктуру у насељу Велике ливаде, 
обнову фасада, асфалтирање улица и 
друго.

 С.Вукашиновић

У гашењу великог пожара у „НП Ђердап” први прискочили РТБ Бор и РБМ

Уз запослене у „Националном парку Ђердап“, учествовали и ватрогасци из Доњег Милановца, Мајданпека, Бора, Кладова, Пожаревца, Смедерева, 
Београда, Панчева. – Помоћ РТБ-а - драгоцена

Нови месни самодопринос у Мајданпеку под знаком питања 

Расположење грађана у знаку неповољног искуства са претходним 
самодоприносом. – Квота: 50 одсто плус један бирач као “немогућа мисија”

ZAjEDNO PROTIV 
VATRENE STIHIjE

МАЈДАНПЕК. - Почетком сеп-
тембра у мајданпечки Дом здравља 
“Др Верољуб Цакић” допремљени 
су цолор-доплер и ултразвучни 
апарат за снимање срца. У питању 
је најсавременија дијагностичка 
апаратура за праћење стања 
крвних судова и срца. Њиховим 
обезбеђењем смањиће се дужина 

чекања пацијената на прегледе јер 
је половином овог месеца већ почео 
рад борских специјалиста на новим 
уређајима. Лекари из других здрав-
ствених центара биће ангажовани 
за повремени рад, док овдашњи не 
прођу неопходну едукацију чији се 
почетак очекује већ наредних дана. 

 С.В.

Нова опрема за мајданпечки Дом здравља

POTREBA NESPORNA, IZglEDI 
SKROMNI

SAVREMENA DIjAgNOSTIKA 
BOlESTI SRCA
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МАЈДАНПЕК. - Дан општине 
Мајданпек, 12. септембар, обеле-
жен је у граду под Старицом свеча-
ном седницом Скупштине општине, 
отварањем јавне чесме, бројним спорт-
ским такмичењима, концертом групе 
“Легенде” и књажевачких трубача. Све-
чана седница СО Мајданпек, у прису-
ству бројних гостију и званица, почела 
је обраћањем Душка Ђеркановића, 
потпредседника СО братског Челинца 
који је изразио задовољство што је до-
шавши у град под Старицом, најпре 
видео да је Руднику бакра Мајданпек 
кренуло. Изразио је наду да ће се то на-
ставити већим запошљавањем и напре-
тком у свим областима. 

Честиткама у име запослених у 
борском комбинату бакра обратио се 
Благоје Спасковски, генерални ди-
ректор РТБ-а Бор, подсетивши: - Пре 
две године рекао сам: Мајданпек си-
гурно постаје град, бољи него што је 
био! Мајданпек ће сигурно бити град 

- развијенији него што је био. РТБ Бор 
ће полако расти, РБМ такође, а срећа 
је што су се сусреле три добре ствари, 
Влада која је схватила да је будућност 
у рударству, предузимљива општин-
ска руководства и менаџмент РТБ-а 
Бор који је свим снагама кренуо 

да ради и развија ову средину. Први 
човек борског комбината бакра је своје 
обраћање Мајданпечанима завршио 
најавом да ће на предлог менаџмента 
РТБ-а Бор и сагласност Агенције за 
приватизацију и уз Мајданпеку почети 
уређење града и фасада, као што је 
учињено у Бору. 

 О резултатима између два празника 
говорио је Драган Поповић, председ-
ник општине Мајданпек и најпре под-
сетио да је захваљујући улагањима 
Владе Републике Србије од око 400 
милиона динара отворен Туристички 
центар Лепенски вир. Гради се фискул-

турна сала у рудноглавској школи, а 
донацијом Владе Јапана замењена је 
столарија у дечјем вртићу. Улаже се у 
уређење градских улица, инфраструк-
туру уопште. Улагања је било у свим 
местима општине, али и разумевања 
за оне који су у невољи, па је милион 
динара уплаћено као помоћ Јапану, и 
милион и по за Краљево. Поповић је 
Мајданпечанима обећао да ће током 
предстојеће сезоне имати грејање и да 
се увелико спрема прелазак са мазута 
на економичнији пелет: - Морам да 
кажем да ових улагања не би било, да 
РТБ Бор и РБМ, у општински буџет 
у последње две године нису уплатили 
дупло више пара. 

 У градском парку завршена је јавна 
чесма, изграђена према идејном решењу 
истакнутог мајданпечког уметника Ве-
селина Пејчића. Званичници општине 
Мајданпек и њихови гости потом су по-
сетили велику међународну изложбу 

„Уметност у минијатури“. 
И ученици и наставници 

мајданпечке школе, ОШ „12.септембар“ 
обележили су Дан школе. На градском 
тргу, поводом Дана општине, организо-
ван је концерт групе Легенде, а потом 
и забава уз оркестар „Златне трубе“ из 
Књажевца.

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - У 
Мајданпеку је пред Дан оп-
штине реконструисан део 
улице „Светог Саве“, од се-
мафора до капије, одно-
сно до улаза у Рудник бакра, 
укупне дужине 183 метра. 
Јавно предузеће за путеве 
и грађевинско земљиште 
Мајданпек, према општин-
ском плану јавних набавки, 
спровело је поступак и запосленима у салаковачком „Неимару“, као 
најповољнијем понуђачу, поверило посао вредан 3,33 милиона динара. 
Он се финансира средствима буџета општине Мајданпек и донација. 
Реконструкцијом, овај део улице је целом дужином добио одговарајуће 
ивичњаке, решен је и проблем атмосферских вода, уређен је - попло-
чан и део паркинг-простора, добио је нови слој асфалта, а осим лепшег, 
и функционалнији изглед. Читав посао обављен је за само неколико 
дана, иако су извођачи на располагању имали 20 радних дана.

 С.В. 

Реконструкција мајданпечких улица

МАЈДАНПЕК. - Крајем септембра у Београду, у Ми-
нистарству економије и регионалног развоја, потписан је 
уговор о комплетној реконструкцији Капетанске улице у 
Мајданпеку. Она је најважнија, најпрометнија и најдужа 
улица у граду, а и незаобилазна, откако је постала део ма-
гистралног пута, јер у последњих 10-так и више година 
заобилазница преко Ковеја није у функцији. За комплет-
ном реконструкцијом вапи последњих година, па не чуди 
да су још прошле у општини Мајданпек припремили 
комплетну документацију и за то конкурисали за сред-
ства НИП-а. Тек сада створени су услови да се тај посао 
одради. 

Након спроведене, законом предвиђене, процедуре 
зна се да се Предузеће за путеве Зајечар–Страбаг уго-
вором обавезало да у року од 60 дана потпуно рекон-
струише ову саобраћајницу. То ће учинити по цени од 

67.312.519 динара, од чега 37 милиона обезбеђује Министарство економије и ре-
гионалног развоја Владе републике Србије из средстава Европске инвестиционе 
банке - зајам за општинску инфраструктуру, док 30 милиона динара даје општина 
Мајданпек из буџетских средстава. 

Када ће радови почети није прецизирано јер би извођача претходно требало 
увести у посао, што објективно може потрајати још који дан. Страхује се да ће због 
временских (не)прилика карактеристичних за јесен у Мајданпеку, чињенице да ова 
улица све време мора да буде отворена за саобраћај и захтевног терена - све моћи да 
се обави у наредна два месеца. Драган Поповић, председник општине Мајданпек 
каже: -Радови ће почети ускоро, а у којој мери ће, с обзиром на ове услове, моћи 
да се обаве, већ ће се видети.

 С.В.

У Мајданпеку 12. септембра  свечано обележен  Дан општине

На свечаној седници СО Мајданпек о плановима и резултатима го-
ворили Благоје Спасковски, генерални директор РТБ Бор, и Дра-
ган Поповић, председник општине Мајданпек. - Додељена традици-
онална септембарска признања. – Отворена јавна чесма

НАГРАДЕ
 И ове године додељена су тради-

ционална септембарска признања. 
Највишу, Септембарску награ-
ду општине Мајданпек добили су 
Дејан Петковић-Рамбо, за постиг-
нуте успехе на спортском пољу и 
афирмацију општине; др Бран-
ко Врањеш, хирург у мајданпечкој 
Општој болници за посвећеност 
струци; Иван Кржановић из Доњег 
Милановца, перспективни спорти-
ста, светски јуниорски првак у бо-
ди-билдингу; Удружење за уметност, 
културу и туризам „МајданАрт“, 
за афирмацију уметности и ван 
граница земље; ЈП „Национални 
парк Ђердап“, за анагажовање на 
заштити животне средине; школ-
ски Интернат у Доњем Миланов-
цу, за смештај и целодневну бри-
гу о ђацима и Служба катастра 
Мајданпек, за уређење катастра не-
покретности. 

 Био је ово велики дан и за де-
вет породица са петоро и више 
деце којима је уручен по компјутер 
на дар, али и за ученика Драга-
на Божиновића, којем је за резул-
тате постигнуте на математичком 

такмичењу припао лап-топ.

NOVO RUHO 
SVETOSAVSKE

REKONSTRUKCIjA 
KAPETANSKE

SA RUDNIKOM I gRADU KRENUlO

Нова чесма у градском 
парку Мајданпека

Свечана седница 
СО Мајданпек
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ЛЕПЕНСКИ ВИР. - Мери Ворлик, 
амбасадорка САД у Београду, са са-
радницима, посетила је Туристичко 
подручје Лепенски вир и задржала се 
у разговору са Драганом Поповићем, 
председником општине Мајданпек, 
Весном Вандић, директорком ТООМ 
и људима из новооснованог предузећа 

“Добродошли у Лепенски вир”. После 
обиласка недавно отвореног здања и 
пошто је, задржавши се у посети пуна 

два сата, погледала све његове садржаје, 
поприлично импресионирана виђеним, 
саслушала је причу домаћина са којима 
су били и аутори идејног решења за Ле-
пенски вир, Синиша Темерински и 
Марија Јовин – Радин. 

Амбасадорку САД посебно је зани-
мало, шта је потребно урадити да би 
овај комплекс у потпуности био завр-
шен. Са задовољством је реаговала 
на информацију да је у плану приста-

ниште које ће омогућити да туристи овај 
вредан споменик људске цивилизације 
могу обићи и долазећи са Дунава, затим 
етно-село, визиторски центар, прилазне 
саобраћајнице са паркинг простором и 
низ других садржаја. Чуло се, такође, да 
је за комплетно уређење потребно око 

седам милиона евра, а Влада Републике 
Србије је са око 400 милиона динара 
самостално већ финансирала његов 
најважнији део. У складу са својим 
могућностима, уређење Лепенског вира 
помогла је и локална самоуправа.

 С. Вукашиновић 

 МАЈДАНПЕК.- У Мајданпеку, у 
великој сали Дома омладине још увек 
је у току сјајна међународна изложба 

“Уметност у минијатури” која је окупила 
232 уметника из 24 земље света. Они 

су изложили 359 радова у 
пет категорија и квалите-
том се побринули да ово 
буде једна од највећих 
таквих изложби у овом 
делу Европе, иако се тек 
по други пут одржава.

 На конкурс за излагање 
стигло је 429 радова 
уметника из Аргентине, 
Белгије, Босне и Херцего-
вине, Бугарске, Црне Гора, 
Грчке, Доминиканска Ре-
публике, Хрватске, Индије, 
Израела, Литваније, 
Мексика, Немачке, Новог 

Зеланда, Пољске, Републике Кореје, Ре-
публике Српске, БИХ, Румуније, УСА, 
Словеније, Тајланда, Турске, Чилеа и, на-
равно, Србије. Жири није имао нимало 

једноставан задатак ни при одабиру 
радова, ни приликом одлучивања о на-
градама. “Гранд приx”, Велику награду 
II међународне изложбе “Уметност у 
минијатури” доделио је Зорану Тодору, 
академском сликару из Смедеревске Па-
ланке за рад “Предео корозија А”. До-
делио је и пет првих и пет специјалних 
награда, по једну у свакој категорији: 

-Приоритет су имали радови који 
јасно показују иновативност, назна-
чену технику, ангажованост, реакцију 
на конкретану друштвену стварност 
– објаснили су своје одлуке чланови 
жирија, док публика, углавном, остаје 
без даха и признаје да је реч о изузетној 
изложби. Учесници, а њих је на самом 
отварању било готово стотину, говорили 
су о добрим домаћинима, о сјајном цело-
дневном проводу у граду који је, осим по 

бакру и злату, све познатији и по умет-
ности.

 Одушевљења има и пратећом из-
ложбом 15 студената Универзитета Ве-
ракрузана из Мексика са више од 40 
уметничких радова, као и због чињенице 
да је Мајданпек са том установом из 
света уметности успео да оствари сјајну 
сарадњу која ће по двоје овдашњих 
уметника одводити на извесно време 
у Мексико. Зоран Митровић, дирек-
тор Центра за културу, “алфа и омега” 
овог и сличних дешавања у граду под 
Старицом, има само кратак комен-
тар: - Успели смо у намери да овде 
утемељимо још једну манифестацију 
са међународним предзнаком чија ће 
најважнија особина и препорука бити 
– квалитет. 

 С.В.

 МАЈДАНПЕК. - Традицио-
нално, септембар у Мајданпеку боји 

“Мајданарт”, уметничка радионица за 
креирање и израду уникатног накита. 
Овогодишњи 11. по реду, окупио је 
10 уметника из земље и света који су 
своје идеје у накит преточили у пого-
нима „Златаре Мајданпек“, уз помоћ 
најискуснијих моделара. 

 Из године у годину “Мајданарт” 
мења садржаје и концепт, али не и 
суштину. По принципу радионице, 
или специфичне колоније, умет-

ници најразличитијих сензибилитета 
стварају накит, а као инспирација могу 
да им послуже бројни садржаји које су 
им добри домаћини Центар за културу, 
Удружење за Мајданпек и “Златара 
Мајданпек” осмислили и понудили да 
виде за 10 дана трајања “Мајданарта”. 
Сви су имали исте услове за стварање, 
исте могућности у погледу расположи-
вог материјала, а шта су створили моћи 
ће да се погледа на изложби која ће у 
Мајданпеку бити отворена 27. септем-
бра.

 На отварању међународне изложбе 
„Уметност у минијатури“ уручене су 
повеље појединцима и организацијама 
за допринос у организацији и учешћу 
у „Мајданарту“ од оснивања. Ову на-
граду, симболично, за десетогодишњу 
верност, добило је Министарство кул-
туре, Факултет и Музеј примењене 
уметности из Београда, „Златара 
Мајданпек“ и хотел „Голден Инн“. 
Од појединаца, добитници повеље 

„Мајданарта“ су Веселин Пејчић, ака-
демски вајар, Љубиша Манчић, такође, 

академски вајар, Ненад Паско, веб-
дизајнер, Светозар Мирков, са Факул-
тета примењених уметности и Никола 
Булатовић, продуцент - каже Зоран 
Митровић, председник „Мајданарта“.

 Овогодишњи „Мајданарт“ пратила 
је и радионица керамике, као и изложба 

„Птице“, ауторски пројекат Зорана 
Митровића. Ову манифестацију под-
ржали су Министарство културе Репу-
блике Србије и општина Мајданпек.

 С.В.

Мери Ворлик, амбасадор САД у Београду посетила Лепенски вир

lEPENSKI VIR U PUNOM SVETlU

У Мајданпеку изложба “Уметност у минијатури”

PRAZNIK ZA QUBITEQE 
UMETNOSTIВише од 200 уметника из 24 земље 

света определило се за минијатуру 
као све популарнији израз и учешће 
на овој изложби

Септембар у знаку “Мајданарт”-а

UNIKATNI NAKIT KAO IZAZOV
Стварало 10 уметника из земље и света. - Изложба накита створеног у овогодишњој радионици биће отворена 27. септембра

Мери Ворлик (прва сдесна), 
са сарадницима, улази у 
недавно отворено здање

Снимак за успомену после двосатног 
разгледања чувеног археолошког 
налазишта



Петак, 30. септембар 2011, Број 2217, страна 25 Мозаик

РБМ. - Обележавајући вредан јубилеј, пола века рада обновљеног 
Рудника бакра Мајданпек, а не запостављајући оне који представљају 
будућност рудника и града, у РБМ-у су расписали конкурс на тему 
“Већ 50 година тече бакарна река” на којем је, у јакој конкуренцији, 
радом “Рудари, срећно!” победио Миливоје Златић, ученик Основне 
школе “Велимир Маркићевић”, Мајданпек.

 За Миливоја Златића, аутора најуспешнијег литерарног рада на 
тему “Већ 50 година тече бакарна река”, Милену Дањец, његовог 
предметног наставника и Славишу Јеремића, директора школе, 
пословодство РБМ-а приредило је пријем. 

 „Свима вама захваљујем на учешћу у обележавању нашег 
вредног јубилеја. За сваку похвалу је што младе снаге добро 
схватају значај рударског посла. Симболика је и у наслову који 
носи то „Срећно“ које је рударски поздрав. И зато срећно вама за 
даљи рад и слична учешћа и резултате на такмичењима, срећно и 
нама. Наша је жеља да након ове године јубилеја створимо услове 
да баш млади људи који ће радити у Руднику славе његове нове 
јубилеје - речи су којима је Андреја Марковић, заменик директора 
РБМ-а поздравио награђеног ученика, његову наставницу и директора 
школе.

 „ Како овде већина становништва живи од Рудника, била је 
идеја да у дечја срца уђе рудник и то буде у њиховој свести“ - казала 
је, честитајући Миливоју на награди, његова наставница и захвалила 
домаћинима, пожелевши да се и убудуће на сличан начин сарађује.

Миливоју Златићу, сада ученику осмог разреда ово није прва 
награда: - „Није мука да се пружи рука“, био је конкурс на којем 
сам освојио своју прву награду, објавио сам и песму у књизи 
„100 младих талената“, али се овој награди нисам надао“ - каже 
Миливоје. Он са поносом истиче да су му у Руднику радили и деда и 
прадеда, да му ујак ту ради и да је због свих њих имао шта да поручи 
рударима: У свом раду, кажем да смо свесни да рудари раде за 
нас, захваљујући њима много тога постоји, изграђени су градови, 
земља - речи су овог ученика који је у години јубилеја имао поруку 
која све говори: „Рудари, срећно!“. 

 С.Вукашиновић 

Поводом јубилеја Рудник бакра Мајданпек наградио најбољи литерарни рад

VE] POlA VEKA TE^E BAKARNA REKA
Рудари, срећно!

Теби – који већ деценијама пркосиш времену,
Теби – коме је ноћ подједнако светла као дан,

Теби – чије је гаром упрљано лице чистије од било ког другог образа,
Теби – који овога јутра ниси угледао светло на крају тунела,

Теби - само Теби - данас посвећујем ових неколико редова.
 Електричари, механичари, возачи, багеристи, копачи – све сте 

ви рудари, дивови мог града и моје земље. Свака непроспавана ноћ, 
сваки жуљ на рукама, свака нова бора – понос су прошлог, садашњег 
и будућег времена. Срећна је свака генерација која вас има, јер ваше 

постојање гарантује наш опстанак.
 Поносан сам на своје претке који су се бавили рударењем и тако, 
камен по камен, подизали овај град и ову земљу. Клањам се онима 

који поштују рад рудара и који знају са колико је муке на њихов сто 
стављена кора хлеба. 

Као нож у срце боли свака ваша несрећа, тешка је свака проливена 
суза. Ништа лепше нема од осмеха на лицу после дуге треће смене 

јер тада знаш да је све у реду и да је за нама још једна мирна ноћ. И 
зато… ма где били и ма где вас путеви одвели, рудари, срећно!

Нека свако од вас нађе своје светло на крају тунела. 

 Миливоје Златић,  (Ученик ОШ “В. Маркићевић”, Мајданпек)

 

     
 

Република Србија 
Министарство економије и регионалног развоја 

Пројекат 
"РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ БОРА" 
организује за незапослена лица  
из Бора и Мајданпека обуку за: 

 
ПРЕДСТАВНИКЕ ПРОДАЈЕ / КОМЕРЦИЈАЛИСТЕ 

 
Услови које полазник обуке мора да испуни: 

• минимум IV степен образовања (CCC), 
• да је евидентиран у Националној служби запошљавања у Бору или 

Мајданпеку, 
• да је евидентиран у бази података у канцеларији пројекта 

   "Регионални развој Бора" у Бору или Мајданпеку, 
• да до сада није похађао било коју од обука, и да није био запослен 

на јавним радовима у оквиру пројекта "Регионални развој Бора".  
 
 

Пријаве и информације у канцеларији пројекта: 
-  у Бору, ул: Николе Пашића 54, тел: 444-197 

- у Мајданпеку, ул: Шашка бб, тел: 581-928 

Светислав Света Ђурић 
(1934-1982)

Време никада неће избрисати 
сећање на тебе

Твоји најмилији

Сeћање

Мали огласи
Издајем намештену собу за два студента (централно 

грејање, употреба кухиње и купатила) у Нишу (Булевар 

Немањића). Телефони: 030/ 2491-424 и 018/ 233-097.

Вредан јубилеј РБМ-а учешћем на наградном конкурсу обележили и основци. – Једногласном одлуком жирија победио рад „Рудари, срећно“ 
Миливоја Златића

Миливоје Златић 
прима награду од 
Андре Марковића
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„Церово” се буди
У јеку убрзаних припрема 

за поновно отварање Рудника 
„Церово” подсетимо се неких 
датума из његове историје. Да 
би Басен одржао континуитет 
производње бакра, како пишу 
Б. Јовановић и М. Ђурђевић 
у својој књизи „Сто година бор-
ског рударства 1903-2003.”, увек 
се трагало за новим налазиш-
тима. Овог пута пажња геолога 

била је усредсређена на побрђе Краку Бугареску, петнаестак километара се-
верозападно од Бора, где су утврдили три рудна тела: „Церово цементација 
I”, „Цементација II” и „Церово примарно”. Укупне количине руде биле су 
око 100 милиона тона (за четрдесетак година експлоатације), са око 500.000 
тона „црвеног” метала. Садржај бакра у руди се кретао од 0,975 одсто (у 
првој години) до 0,312 процената (у 2005). И однос руде и јаловине је био 
неповољан (1:2,27), а количине злата и сребра незнатне. 

Рудник је требало градити на ледини (приступни пут, далековод, заштита 
околине). Када се све околности имају у виду, оправдано је опредељење да се 
то чини поступно (најпре „Церово цементација И”) и прве рударске машине 
за раскривање стартовале су 21. јануара 1991. Већ у новембру исте године 
кренули су и извођачи радова - „Трудбеник” из Београда и „Слога” из Бора. 
Монтажа опреме (ФОД)  почела је 29. јануара, а пробна производња 24. окто-
бра 1993. Инвеститори су саопштили да је „Церово” модеран рудник чија је 
изградња  трајала 23 месеца, што је својеврстан рекорд, и коштала 40 мили-
она долара, као и да је овдашњи бакар два пута јефтинији од оног из јамске 
производње. Ово рудно тело експлоатисано је седам година (ископано је 17,5 
милиона тона влажне руде из које је добијено 120.000 тона бакра). Према за-
мисли пројектаната о фазној експлоатацији, „ Церово цементација ИИ” тре-
бало је да да прве тоне „црвеног” метала 1997. и да се експлоатише до 2005, 
када је у редовну производњу требало да уђе „Церово примарно”. Међутим, 
ова два лежишта су остала да мирују до неких бољих времена.

Ј. С. 

Нанотехнологија брзо напредује
Нанотехнологија се тиче основних 

„коцкица” које сачињавају материју - 
атома и молекула. Истраживања трају 
већ око 40 година и донела су многе ре-
зултате. Захваљујући нанотехнологији 
данашњи микропроцесори садрже 
милијарде транзистора. Соларне 
ћелије постале су знатно ефикасније, а 
нанотехнологија продире и у медицину.

„Дошли смо до тога да сада можемо 
да манипулишемо и да разумемо 
манипулацију са наноматеријалима, 
што отвара потпуно нове области 

примене”, каже биомедицински инжењер Џејсон Зара. Он каже да могућност 
манипулације микроскопским наноматеријалима мења приступ лечењу од 
рака. „Са нанотехнологијом прецизно усмерена хемотерапија омогућава да 
лекови убијају само ћелије тумора”, каже Зара. Истраживачи сада раде на томе 
да лечење пролагоде јединственом генетичком профилу пацијента.

Један од водећих стручњака за нанотехнологију, Михаил Роко из Наци-
оналне фондације за науку, очекује да ће то бити ускоро.”Сада смо у јеку пе-
риода интензивног развоја, открића, иновација и почетка њихове примене. 
Улазимо у фазу револуционарних, раније немогућих производа”, истиче Роко. 
Наноматеријали могу да учине наочари за сунце отпорним на огреботине, про-
зоре уз које не приањају вода и прљавштина, одећу која одбија воду. Медицин-
ски ласери сада могу да секу и обликују кости. До 2020. године, каже Михаил 
Роко, постојаће на хиљаде нанотехнолошких производа, а неки од њих ће 
бити сасвим неочекивани.”У следећој фази комуникације ће постати квали-
тативно другачије. Већ се експериментише са уређајима који омогућавају ди-
ректну комуникацију мозга са мозгом”, каже Роко.

2005. године научници Универзитета државе Тексас развили су нанопло-
чице угљеника са необичним својствима. Захваљујући томе компанија Сам-
сунг намерава да већ ове године почне да производи савитљиве видео екране. 
Јула 2011. шведски лекари усадили су једном пацијенту бронхијалну цев од 
нанокомпозитног материјала. Та вест, објављена на првим страницама светске 
штампе, само је још једна у вези са растућом индустријом нанотехнологије, 
за коју се очекује да ће до 2015. године отворити два милиона нових радних 
места.

(Извор: Сајт Гласа Америке)

Камером и пером

БРЕСТОВАЦ. - Они који су радозналији, попут познатог борског пчелара 
Иве Брндушића (ради у Фабрици бакарне жице као електроничар) засадили су 
је још пре 15-ак година. Други тек сада, трагајући за здравијим животом и пред 
све нападнијом понудом расадника (саднице) и апотекара (сокови од њених пло-
дова), упознају аронију (melanocarpu) или сибирску црну боровницу. Ово име 
добила је након што се из постојбине (исток Северне Америке, где су је као храну 
и лек користили још Индијанци) раширила по Русији - Сибир, Финској и Шведској 
захваљујући томе што може да издржи зиму до миус 47 степени. 

Ова нимало захтевна биљка по Европи се раширила превасходно због свог 
веома лепог цвета, а и лишћа кад се ујесен обоји. Међутим, наука од 90-их година 
наовамо открива да је аронија много вреднија јер чува и враћа здравље. Њене 
бобице су права витаминска бомба (А, Ц, П, Б-Б9, Б6, Б2, Е), а истраживања руских 
научника потврдила су да имају и друге састојке (биофеноли, танини, флавоноиди 
и антоцијани), који побољшавају рад ендокриних жлезда и циркулацију, смањују 
притисак и шећер, смирују грчеве желуца и црева, помажу јетри и жучи... 

-Заједно са колегом, пчеларом, 
купио сам је у расаднику браће 
Топаловић (познатих узгајивача 
ружа из Липолиста), као нешто што 
има највише витамина Ц од свега 
што имамо у окружењу. Нисмо 
знали оно што сада знамо о њој, а 
о томе се све више пише – каже 
Брндушић док нам показује грм висок 
2,5 метра на рубу своје, иначе, еко-
лошке баште. Грм се црни од бобица 
које су наш домаћин и његова супруга 
користили као и свако друго воће кад 
сазри у августу: јели, правили сокове, 
слатко и, очигледно, нису погрешили 
што су се потрудили да поврате младу 
садницу ароније када ју је коза обр-
стила.

Љ. Алексић

ARONIjA, BIQKA SVE 
TRA@ENIjA

Иван Брндушић

Пожељна дневна 
доза бобица


