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У наредне две-три године пред Басеном је велики посао за који је потребно доста новца, али и способних,
стручних кадрова да га успешно заврше. Компанији недостају правници, економисти, инжењери –
оценили Управни одбор и Скупштина РТБ-а дајући зелено светло за пријем најмање 20 приправника. - Б.
Спасковски: Излазак из реструктурирања, покретање производње у „Церову“, изградња флотације шљаке
и погона за пречишћавање отпадних вода, паста технологија, раскривање лежишта у Бору и Мајданпеку,
завршетак изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине изазови су за најјаче и најквалитетније
људе. - Подржан план инвестирања у рудник „Церово“, истражно бушење испод нивоа оверених рудних
резерви у експлоатационом пољу РТБ-а, као и бушења уљних шкриљаца у Алексинцу
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Повод прве Међународне конференције била најава нове стратегије
Србије у управљању минералним сировинама. - Највећи пројекти о
којима влада Србије тренутно размишља у сфери рударства су уљни
шкриљци у Алексинцу и искоришћење Борског басена и прерада бакра.
- Avala resources, која испитује источну Србију, упоређује предео око Тимока са Невадом која је један од највећих извора злата на свету. - Благоје
Спасковски врло упечатљиво говорио о ревитализицији борског рудника

64 godine
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Са заједничке седнице Управног

STRU^NOST
РТБ. – Иако се није ни наслућивало
да ће Управни одбор и Скупштина
Басена
на
заједничкој
седници
(одржаној другог новембра) највише
полемисати о кадровима, спонтано или
не, десило се управо то. Додуше, дневним редом је, поред активности за стварање јединственог
предузећа, задатака у наредној
години, инвестиција и радова
на реконструкцији топионице
и изградњи фабрике сумпорне
киселине, било предвиђено
да генерални директор РТБ-а
Благоје Спасковски органима
управљања предочи и стање кадрова, али се у дискусији ова
тема наметнула као кључна за
остварење свих послова у току
и који Басену тек предстоје.
-У наредне две-три године
све нас у Басену очекује
велики посао. Оно што
многе компаније уобичајено
планирају да ураде за 10 до
15 година, ми морамо да завршимо до 2014. До тада треба да
почнемо годишње да производимо 75.000 тона бакра у концентрату из сопствених сировина и већ сада морамо да хватамо „широк откос“ и систематски, организовано радимо
на више фронтова. Са једне
стране чека нас излазак из
реструктурирања и спајање
четири предузећа у једно. Тај
посао који, узгред, није нимало
једноставан, морамо да завршимо до
фебруара наредне године, односно до
доношења новог Закона о привредним друштвима. Са друге стране су
улагања у покретање производње у
„Церову“, изградњу флотације шљаке
и постројења за пречишћавање отпадних вода и паста технологију. Са
треће нас је „притисла“ јаловина, јер
у даље раскривање „Мајданпека и
Бора” морамо да уложимо минимум
80 милиона долара. Предуго је био
занемариван однос руде и раскривке
и то је морало кад-тад да дође на наплату, између осталог, и у виду слабог
садржаја бакра у руди. Посебна прича
су послови који предстоје у изградњи
нове топионице и фабрике сумпорне
киселине. За све ово потребно је
много новца, али су нам, можда више
од свега, потребни стручни кадрови
и, нарочито, способни млади људи
који ће све ове послове успешно извести до краја – закључио је Спасковски
говорећи о актуелној слици компаније.

Недостају правници,
економисти и инжењери
Да је то тако потврдили су и његови
први сарадници. Директор правних послова Зоран Илић напоменуо је да у
целом РТБ-у, значи у сва четири зависна предузећа, раде тек четири ди-

пломирана правника!!! Он сматра да је,
с обзиром на обим и сложеност послова
који предстоје Басену, појачање правних
служби преко потребно.
Заменица генералног директора
РТБ-а за економска питања Мирјана

ства, али и машински и грађевински
инжењери. Те струке такође мањкају у
„Великом Кривељу“ и „Мајданпеку”,
али и инжењери информатике приде.
Пројекат нове топионице има тим,
али он ни по броју ни по структури

и у „папиролошком“ делу. Морамо,
зато, убудуће у радни однос да примамо најбоље, јер само са најбољима
можемо послове обавити квалитетно
и на време. Немам, притом, ништа
против да посао добијају деца наших
радника, али да се разумемо: то
морају да буду деца која ће бити
најбоља, а као таква ће имати
предност при запошљавању у
односу на осталу са врхунским
резултатима – рекао је Живковић.
Додао је да се не сећа када је у
РТБ-у последњи пут примљен економиста приправник или правник
почетник.

Мудра инвестиција у
будућност
Након
овакве
дискусије,
Управни одбор и Скупштина
једногласно су подржали предлог генералног директора РТБ-а
да комбинат бакра од Агенције за
приватизацију затражи сагласност
за пријем најмање 20 приправника
које ће квалитетна HP агенција
одабрати након тестирања.
-Улагањем у људе улажемо у
будућност компаније. То је неминовна, али мудра инвестиција.
Поред ње, до 2014. чека нас и
финансирање започетих послова. Олакшавајућа околност
Мирко Грчић, Благоје Спасковски и Миодраг Николић
је та што много страних инвеститора жели да улаже у Бор, а
с друге стране је опредељење
Антић говорила је у сличном „тону“: – није довољан да комплексан посао, Србије да РТБ остане у већинском
Басен има 55 дипломираних економи- само у делу наших обавеза, изведе државном власништву. Међутим,
ста, а од њих је 44 завршило државне до краја. Зато се придружујем оцени процене говоре да ће, када за три
факултете. Спајањем предузећа мојих колега да РТБ мора да обнови и године све инвестиције буду завру једну јединствену компанију подмлади кадрове.
шене, компанија вредети три и по
На овакве коментаре пословодства милијарде долара, па ће се само 10%
престаће да постоје четири рачуноводства и исто толико комерцијала, представници органа управљања Басе- власништва продавати по цени „оног
финансијских служби. Свешћемо се ном нису остали равнодушни. Заменик РТБ-а из 2006.“ када се, чак и за мање
на по један такав сектор па, ако по- председника Управног одбора Небојша пара, на тендерима нудило 100% имосматрамо из тог угла, у Басену има Радошевић оценио је да су пред РТБ-ом вине – казао је Спасковски.
Говорећи о поступку изласка из
и превише економиста. Међутим, три жестоке године, године у којима ће
имајући у виду да су економисти пре- се градити не само будућност компаније, реструктурирања ради спајања сва
тежно средњих година и да нису сви већ и будућност Бора. Надовезујући се четири предузећа у јединствен систем,
истих способности (а може се анали- на Радошевићеву констатацију, али уз објаснио је да ће „стари“ РТБ пре
зирати „употребна вредност“ сваког критички тон, члан Скупштине Басена оснивања нове компаније морати да
од нас), као и то да постоје потпуно Милинко Живковић подсетио је да измири све обавезе према радницима
„непокривени“ сегменти, попут дела људи, првенствено млади, треба да које нису застареле, али и према мешекономике инвестиција, сматрам да је обликују ту будућност тако да свима, танима Кривеља и Оштреља. - Што
нужно да запослимо младе и пробране и њима, и компанији и граду буде што се комерцијалних поверилаца тиче,
прво се морамо одужити онима који
људе – казала је.
боље.
Истичући у први план потребу за
- Кадрови су најбољи ресурс имају хипотеку над неким делом
сталном едукацијом кадрова, заменик једног предузећа. Код нас се они го- имовине Басена. Све те ситуације се
генералног директора за инвестиције динама осипају и урушавају и РТБ, морају рашчистити јер потенцијално
Мирко Грчић додао је: - Некада је нажалост, није више препознатљив могу успорити излазак компаније из
РТБ слао своје раднике у иностран- по томе. Нисмо подмлађивали реструктурирања и статусну промену.
ство на обуку и на разне стручне се- компанију, нисмо правилно бирали Са осталим повериоцима преговаминаре у земљи. Данас је то рет- људе, а нисмо их ни обучавали. Зато рамо о отпису дуга или дискаунту од
кост. За све инвестиционе захвате смо и дошли у ситуацију да нам 60 посто – испричао је Спасковски.
који нам предстоје неопходни су нам јаловиште спасавају пензионери јер
Зелено светло за „Церово“ и
млади људи јер, да се разумемо, ка- нове људе у тој области нисмо „ствосарадњу са „Фрипортом“
дрови се „обликују“ за дужи период, рили“. Даље имамо пројекат нове тоа не за годину-две. За „Церово“ су пионице који, хтели то да признамо
Након усвајања ових информација,
нам, на пример, преко потребни или не, нисмо спремни нити можемо чланови Управног одбора и Скупштине
електроинжењери са и без иску- да изведемо сами у техничком, али Басена су у наставку заједничке сед-
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нице једногласно подржали и план
инвестирања у рудник „Церово“, одлуку
о истражном бушењу испод нивоа оверених рудних резерви у експлоатационом пољу РТБ-а, као и одлуку о
пружању услуга истражног бушења
уљних шкриљаца у Алексинцу.
Према усвојеном плану улагања
30 милиона евра у поновно покретање
производње у „Церову“ предвиђено
је да се, кредитним средствима у том
износу, набави рударска механизација
(по четири бушилице и камиона-дампера носивости 220 тона, булдожер
и грејдер, као и помоћна опрема (цистерна за воду, сервисна радионица,
виљушкар и два теренска возила). Остатак новца предвиђен је за хидротранспорт и водоснабдевање техничком
и технолошком водом, постројење за
пречишћавање отпадних вода, конусну
дробилицу, ревитализацију постојеће
опреме (и у кривељској флотацији где
ће се прерађивати руда из „Церова“),
паста технологију – згушњиваче,
измештање далековода, пројектовање
и експропријацију у првој фази развоја
рудника.
Образлажући предлог одлуке о истражном бушењу испод нивоа оверених басенских рудних резерви, који је
једногласно подржан, директор развоја

преко два километра. – Уколико компанијом – казао је Јенић.
добијемо сагласност Министарства
Друштвена одговорност
рударства и Владе Србије, истражна
бушења обавила би се најпре у
Сагласност на истражно бушење
“Борској реци”. Пре тога, сматрали уљних шкриљаца у лежишту „Дубрава“ у алексиначком басену - без накнаде - дата је такође једногласно, а
Руководство компаније
њоме је предвиђено да бушачи Истражних радова сопственим прибором
и опремом израде четири истражне бушотине од 1.220 метара. – Држава и
ресорно министарство подржавају
експлоатацију уљних шкриљаца у
Алексинцу из којих је могуће производити нафту, гас и струју, а најмање
што Басен може да учини јесте да у
томе и он, колико може, помогне. Због
тога смо, сходно тренутним потребама
алексиначког басена, одлучили да
бесплатно обавимо истражно бушење
– образложио је Спасковски.
На заједничкој седници Управног
одбора и Скупштине РТБ-а једногласно
су подржане и одлуке о куповини два
инкубатора, по један за Бор и Мајданпек,
(подршка акцији “Битка за бебе” коју
спроводи медијска кућа Б92), апарата
за рано откривање рака грлића материце борском Здравственом центру, као
и
кречење централног дела градске Болу оквиру постојећих басенских смо да ову идеју треба да подрже или
експлоатационих поља, на дубинама оспоре и највиши органи управљања нице.
Г. Тончев Василић
Димча Јенић рече да је пословодство
компаније заинтересовано да са америчком компанијом „Фрипорт Мекморан“ (бивши „Фелпс Доџ“) уложи у
истраживање нових рудних налазишта

Рођендан басенског листа: 64 године непрекидног излажења

„KOLEKTIV” SE ^ITA,
A NE PRELISTAVA
РТБ. – Лист Рударско-топионичарског басена Бор прославио је првог новембра шездесет четврти рођендан.
Његове године најбољи су сведок зрелости, трајања и поверења, а као поуздани и веродостојни хроничар историје
Басена и збивања на овим просторима,
остао је најпрофесионалнији штампани
гласник у региону.
Величина било ког медија огледа
се у трајању и тиражу, па чињеница да
„Колектив“ деценијама траје, најбоље
говори о квалитету и преданости оних
који стварају један од најугледнијих фабричких листова у Србији. „Колектив“
се чита, а не прелистава. Чита се као
некада, не мењајући ни изглед ни душу
ни ћирилицу. То је, пре свега, професионални подвиг. Читају га директори и
радници, министри и таксисти, пензионери и сељаци, млади и стари, позиција
и опозиција.
Више од 20 милиона примерака
„Колектива“ прошло је кроз руке читалаца од 1. новембра 1947. године када
је из штампе изашао први број. Он је

први „проговорио“ у граду бакра и (п)
остао зачетник јавног информисања, а
ненаметљива доступност обезбедила
му је кључну улогу у историји борског
новинарства.
Већ три године „Колектив“ има и
„везу са светом“. Његово „издање на
струју“ модеран је начин превазилажења
хендикепа једномесечног појављивања
пред читаоцима, а томе у прилог говори
и чињеница да је посећеност online
страна листа, које су у саставу званичне
интернет презентације компаније (www.
rtb.rs), за три године повећана три пута!
Статистика каже да, рецимо, четири од
пет посетилаца сајта РТБ-а Бор прочита
и вести са сајта „Колектива“. Електронско издање листа, према евиденцији,
чита се радним данима и то око поднева
и пред крај радног времена, мада сервер
бележи и један „пик“ око 23 часа, што
се може протумачити као „провера новости пред спавање“.
Када већ говоримо о посећености
сајта, треба рећи и то да, поред домаће
јавности, он у последњих неколико
месеци највише привлачи пажњу
Немаца, Украјинаца, Руса, Чеха, Хрвата
и Аустријанаца, а регистроване су и
посете из Канаде, Јапана, Италије, Сингапура.
Претраживач који има убедљиво

највише навођења према сајту РТБ-а,
а самим тим и према сајту „Колектива“ јесте Google, а велику улогу у
промоцији нових вести и садржаја у
јавности има и страна „РТБ Бор Група“
на најпопуларнијој друштвеној мрежи
„Facebook“ која води до сајта и прави
више линкова него сви други екстерни
линкови заједно.
Током
64
године
непрекид-

ног излажења одштампано је 2.217
бројева „Колектива“ у укупном тиражу
од преко 20 милиона примерака. У
„годишњацима“ најстаријих привредних новина ондашње Југославије (које
би требало дигитализовати) од заборава
се чувају преко 200 хиљада објављених
новинарских информација и више од 25
хиљада фотографија.
Г. Тончев Василић

Актуелно
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Одржана прва Међународна конференција о минералним ресурсима Србије

POKRETA^KA SNAGA
EKONOMSKOG RAZVOJA
Повод конференције била најава нове стратегије Србије у
управљању минералним сировинама. - Највећи пројекти о којима
влада Србије тренутно размишља у сфери рударства су уљни
шкриљци у Алексинцу и искоришћење Борског басена и прерада бакра. - Avala resources, која испитује источну Србију, упоређује
предео око Тимока са Невадом која је један од највећих извора
злата на свету. - Благоје Спасковски врло упечатљиво говорио о
ревитализицији борског рудника
БЕОГРАД.
–
Првог
новембра у хотелу „Hyatt“ одржана је прва
Међународна конференција о минералним ресурсима Србије под називом
„Покретачка снага економског развоја”.
Организатор овог скупа, зачудо, није
била Влада Србије, већ грчка консалтинг компанија Tsomokos group
international. Међу спонзорима скупа
опет није било Србије, него су се ту
нашли страни инвеститори.
Повод конференције је била најава
нове стратегије Србије у управљању
минералним сировинама. У најскорије
време се планира усвајање сета закона
који ће за циљ, по речима министра Дулића, имати боље снабдевање
индустријских капацитета, примену
најбољих савремених технологија, примену европских директива, боље услове
за инвестиције, децентрализацију у
одлучивању и спровођењу стратегије.
Министар је, такође, најавио план за
повећање учешћа прихода од рударске индустрије са 2% на 5% БДП-а.
Највећи пројекти о којима Влада Србије
тренутно размишља у сфери рударства су уљни шкриљци у Алексинцу и
искоришћење Борског басена и прерада
бакра.
Међутим, поред ове званичне најаве,

постоји и други ниво намера и повода
за разговор о рудама у Србији. Чини
се да је свет у потрази за ресурсима
којих у Србији има прилично, али ми
се свих ових година нисмо одлучили
да те ресурсе и истражимо, тако да је
наша земља тренутно место на коме
се сусрећу екипе геолога из компанија
Канаде, Америке, В.Британије… Британски Рио Тинто истражује лежиште
руде јадарита код Лознице из које би
могле да се добију значајне количине
литијума и бора. Амерички LithiumLi
на истом подручју истражује резерве
литијума са надом да ће то место једног
дана постати извор најјефтинијег
литијума у Европи и Азији. Канадски Avala resources, иначе спонзор ове
конференције, испитује источну Србију
у којој по њиховим тврдњама постоје
велике количине злата и бакра. Чак се
предео око Тимока упоређује са Невадом која је један од највећих извора
злата на свету. Сви они су сложни у
оцени да је Србија сјајан домаћин и да
је влада Србије учинила све да им помогне у раду.
Позитиван пример из Србије
је РТБ Бор. Директор Благоје Спасковски је врло упечатљиво говорио о
ревитализицији борског рудника у коме

Поглед из сателита на борске руднике

постоје велике резерве руде бакра. Изразио је задовољство што продаја рудника није успела кад је вредео вишеструко мање од онога колико ће вредети кроз неколико година. Са великим
ентузијазмом је говорио о развоју посрнулог борског региона и примењивању
нових технологија која ће једног дана
довести чисто небо у ту црну тачку
Србије.
Остаје утисак да сви хвале
нову стратегију Министарства заштите животне средине, рударства
и просторног планирања, али да
досадашње разумевање владе Србије

за проблеме људи на терену истичу
само страни инвеститори, док домаћи
инвеститори само набрајају препреке
на које су наилазили до сада. Парадоксална је ситуација у којој странци хвале
Србију и наш приступ рударству, док
Дејан Кожељ, директор Timok Metals
doo из Бора, професор Раде Јеленковић
и Ацо Илић, генерални менаџер АД
Рудник управо тај приступ куде. Надамо
се да ће Влада Србије новом стратегијом
исто третирати и домаће и стране инвеститоре.
www.ekologija.rs

KINEZI NOVI VLASNICI „SEVERA”

Volong група постала власник аустријске групације АТБ (а тиме и
поменуте суботичке, па тако и борске Фабрике опреме и делова коју
је купио АТБ Север)

Детаљ са прославе 5. јуна 2008. поводом преузимања
ФОД-а од стране АТБ групе (из фото-архиве „Колектива”)

СУБОТИЦА. – Фабрика електромотора и малих машина АТБ Север добила
је новог власника, кинеску компанију
Volong група. Извршни одбор АТБ групе
из Беча послао је својим фабрикама
обавештење о промени власништва. У
саопштењу се наводи да је након интензивних преговора у последње две седмице др Матиас Шмит, као повереник
А-тек групе, свој удео од 97,94 одсто у

АТБ групацији пренео на Волонг групу.
У саопштењу се не наводи за који износ
је кинеској компанији продат већински
пакет акција, али је познато да је од
прошле године бечка компанија Мирка
Ковача А-тек у стечају, који се сматра
другим по величини у Аустрији.
Из седишта АТБ групације каже се
да се Volong група сматра једним од
највећих произвођача електромотора

у Кини, а да је преузимање АТБ
групе прилика да своју производњу
интернационализује.
Према
овом
саопштењу, производни програм и
тржишта Volonga и АТБ-а се допуњују.
Volong група преузеће и све локације
и све запослене из АТБ групе широм
света, а како се наводи из Извршног
одбора АТБ групе, са свим њиховим
правима и обавезама. То за суботичку
фабрику, као и фабрику ФОД у Бору
коју је купио АТБ Север, значи да им је
компанија Volong нови власник.
Према уговору аустријске и
кинеске компаније стратешки циљ је
финансијско јачање и проширење АТБ
групе. Председник и већински власник
Volong групе Јинченг Чен именовао је
Надзорни одбор АТБ групе, а измењен
је и састав Извршног одбора.

Представници новог кинеског власника у више наврата боравили су у
АТБ Северу у Суботици анализирајући
пословање фабрике која последњих
година смањује производњу и отпушта
раднике, те од 10 производних погона
још раде само два. У Суботици се надају
да ће долазак нових власника значити и
опстанак и поновни раст Севера који
последњих година, према незваничним информацијама, бележи негативно
пословање. Иначе, фабрику Север пре
шест година купио је аустријски А-тек
за нешто преко 300.000 евра. Фабрику
је тужило готово две хиљаде њених
бивших радника због неисплаћене разлике у зарадама од 1997. године до
приватизације.
„Политика“, 26.10.2011. год.
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Привредна сарадња

Амбасадор и привредници Словеније посетили Бор

zajedno do profita

Франц Бут: Имамо изузетно јак интерес да подржимо сваку економску иницијативу. - Б. Спасковски: Пре годину дана зачели смо причу
са „Цинкарном“ Цеље о изградњи заједничког постројења за производњу титанијум-диоксида које би могло да запосли 500 до 600 људи. –
Б. Ђорђевић: - У првој половини године тимочки регион има преко седам милиона долара суфицита у размени са Словенијом, док цела
држава има дефицит 25 милиона

Мартин Дебелак, Франц Бут, Благоје Спасковски и Братислав Ђорђевић

БОР. – Франц Бут, амбасадор
Словеније у Србији, и представници 16
словеначких компанија посетили су 13.
октобра Бор и разговарали са руководством општине и овдашњим привредницима. Реч је о настојању да се досадашња

- С наше стране су представљени
потенцијали које поседује Борски
округ и Тимочки регион, почев од
бакра, сребра, злата, преко шума, до
онога што може да понуди туризам. Од
стране гостију, 16 фирми је предста-

Представници словеначких компанија

сарадња, најзаступљенија у металском
комплексу, прошири и на друге области. Била је то прилика да председник
општине Бор Небојша Виденовић похвали односе РТБ-а са Привредном комором Словеније и изрази наду да ће
ови сусрети конкретизовати многе практичне пројекте. Као први нови корак
навео је пословно-технички уговор
између „Енергетике“ из Љубљане и
Јавно-комуналног предузећа „Топлана“,
потписан претходног дана, а затражио је
и словеначку подршку у развоју малих
и средњих предузећа, као и туризму, посебно у подизању спа-центара.

Разговори са „Цинкарном“
Резимирајући разговоре привредника двеју страна, генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски је на
конференцији за новинаре казао да се у
релативно кратком времену, а у знатно
ширем саставу, већ други пут разговара
о томе како заједно стварати профит:

вило своје програме, могућности и заинтересованост да дође овде, развије
производњу, направи заједничку
фирму и оживи град, а опет, што је
нормално, из сопственог интереса.
Пре равно годину дана зачели смо
причу, и та прича се „кува“, са „Цинкарном“ Цеље о изградњи заједничког
постројења за производњу титанијумдиоксида. То је најјача тема и најјачи
поздрав, да тако кажем, делегације
Словеније грађанима Бора. Фирма
која би, ако се све буде окончало,
могла да запосли 500 до 600 радника.
Много је још понуда дато и о њима ће
још бити речи.

градовима. Задовољан што је стварна
иницијатива за овај сусрет дошла од
удружења Словенаца „Драго Чех“ као
одговорног дела борске средине у којој
живе и што је ову идеју подржала и
целокупна група око РТБ-а, Бут је

Бору и бакарном комплексу, као реалном и познатом носиоцу индустријског
и привредног развоја целог региона,
Братислав Ђорђевић, председник Тимочке привредне коморе, која је са
Словеначком била њихов организатор,
казао је: - РТБ је први у низу концентричних кругова развоја привредне
сарадње нашег региона са Републиком Словенијом. Оно што могу да
најавим јесте да ће се овде одвијати
развој и у другим областима као
што су енергетика, пољопривреда
и туризам. На коморама је да даље
поспешују те односе јер наш регион
је носилац спољнотрговинског суфицита. У првој половини године имамо
преко седам милиона долара суфицита у размени са Словенијом, док
цела држава има дефицит 25 милиона долара. Интересантан је податак
да привредници шест општина региона извозе у ову земљу, а из свих осам
увозе из Словеније.
На почетку састанка Ђорђевић је
навео и неколико најсвежијих примера
словеначких инвестиција: у Зајечару
(Горење), у Д. Милановцу (ФЕП), у општини Књажевац (Пеко). Посебно је поздравио колеге из Господарске зборнице
са којима је недавно, на Међународном
обртничком сајму у Цељу, покренуто
неколико „прича“ о експлоатацији термалних извора и енергетској ефикасно-

Борски привредници

казао: - Циљ јучерашње, данашње и
сутрашње посете јесте да се дође до
неке конкретније економске сарадње,
ако не данас, односно сутра, онда
за неко време које није у далекој
будућности. Верујем да постоје
могућности, да постоји пуно онога
што није искоришћено и у име словеначких представника могу да кажем
да нисмо овде само да видимо лепоте
Бора, него и да видимо где и како би
могли више сарађивати. А, од предузетника зависи да ли ће бити неког
посла, нових инвестиција, шта ће бити
и како ће бити. Имамо изузетно јак
интерес да до тога дође и подржаћемо
сваку економску иницијативу. Надам
Бројне могућности
Франц Бут је најпре истако да су се оперативним резултатима ових
само девет месеци од његовог првог посета и зато смо овде.
доласка у Бор видне велике промене
Коморе поспешују односе
у изгледу града. Веома му се допадају
Изражавајући велико задовољство
кружни токови, а изнео је и осећај да је
у Бору више оптимизма него у другим разговорима у којима је фокус био на

сти. - Верујем да овај наш крај, који
има три посто становништва Србије,
а више од осам посто територије,
са огромним и диверзификованим
потенцијалима, може да буде врло
привлачан за словеначке инвеститоре – казао је.
Мартин Дебелак, из Привредне
коморе Словеније, кратко је изјавио да
је први сусрет словеначких и српских
привредника уприличен у борском региону управо зато што, како рече, свако
зна за Бор и за бакар. - Због тога смо
почели са металским делом, а верујем
да ће овде бити и неких других сусрета
у неким другим гранама привреде и
пољопривреде. Овај први корак је
добар, направили смо оно што смо
хтели и надам се да ће ово бити почетак дугогодишњих, много виших
облика сарадње.
Љ. Алексић
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Републичка комисија потврдила резерве рудника злата код Мајданпека

„ODBRAWEN” ^OKA MARIN
Доказано да у руднику злата у атару Јасикова има 220.714 тона руде чија је експлоатација економски исплатива. – Д. Јенић: Из руде „Чока Марина“ могу да се добију 1,2 тоне злата, преко 8,5 тона сребра и 4.500 тона бакра. – Одбраном елабората о геолошким резервама у рудним телима
„Т1“ и „Т2“ потврђено да та јамска лежишта имају укупно 752.788 тона билансне руде, што гарантује експлоатацију у наредних пет и по година
у мајданпечкој Флотацији. Тамо
је, подсетићу, изграђена посебна
линија за њену прераду до концентрата. Када индустријска проба
буде готова, резултати анализе
концентрата биће представљени
компанијама које су заинтересоване
за његову прераду. Уследиће, потом,
склапање комерцијалног уговора
са неком од њих (до сада су четири
иностране компаније пожелеле пословни аранжман са Басеном) и почетак експлоатације, наравно по
добијању дозволе за извођење рударских радова. Концентрат добијен прерадом руде „Чока Марина“ се, да поновим још једном, неће претапати у
Бору, већ у некој светској топионици
која поседује комплетну технологију
за топљење таквог концентрата –
објаснио је Јенић.
Говорећи о геолошким резервама
у рудним телима „Т1“ и „Т2“ директор развоја у РТБ-у Бор истакао је да је
овером елабората доказано да та јамска
лежишта имају укупно 752.788 тона билансне руде у којој има 0,727 грама злата
и 2,525 грама сребра, а средњи садржај
бакра је 1,736%. Рачуница на основу
Конференција за новинаре поводом овере геолошких рудних резерви „Чока Марина” прелиминарне методе откопавања показала је да је реч о 650 хиљада тона екје Јенић. Притом је објаснио да су на У току наредне недеље почеће прерада сплоатационих резерви које омогућавају
основу тих количина дефинисане и ек- технолошког узорка руде која ће се откопавање у наредних пет и по година.
сплоатационе резерве које, у складу са флотирати на допунском постројењу
Г. Тончев-Василић

руде, а у јамским рудним телима укупно
752.788 тона.
-Елаборат о рудним резервама
„Чока Марина“ садржи геолошке, билансне и билансе рудне резерве по технолошким типовима орудњења. Геолошке резерве износе 270.776 тона
руде, а билансне (које се могу профитабилно експлоатисати) 220.714 тона.
У тони те руде крије се (у просеку)
5,92 грама злата и 40,53 грама сребра,
а средњи садржај бакра је 2,16 одсто,
цинка 0,96% и олова 0,60% - казао
Димча Јенић

РТБ. – Републичка комисија за оверу
геолошких рудних резерви при Министарству заштите животне средине, рударства и просторног планирања потврдила је шестог октобра резерве руде у
мајданпечком „Чока Марину“ и оверила
геолошки елаборат за тај рудник злата.
Истог дана, у Београду је одбрањен
и елаборат о геолошким резервама у
рудним телима „Т1“ и „Т2“ у Јами. Тиме
је, како је на конференцији за новинаре,
7. октобра, изјавио директор РТБ-а за
развој Димча Јенић, истраживачки рад
басенских геолошких служби окончан
са још близу милион тона оверених билансних рудних резерви. Јер, у „Чока
Марину“ потврђено је 220.714 тона

усвојеном методом откопавања, износе
95 процената од оверених билансних
резерви. – То практично значи да из
руде „Чока Марина“ могу да се добију
1,2 тоне злата, преко 8,5 тона сребра,
4.500 тона бакра, две хиљаде тона
цинка и 1.200 тона олова – подвукао
је Јенић.
Одбраном елабората о геолошким
рудним резервама „Чока Марина“ створени су услови да се наставе припреме
за почетак експлоатације овог златоносног лежишта у априлу следеће године. –

Формиран Савет за геологију РТБ-а Бор

Prethodnica uspe[nijem rudarewu

Ово саветодавно тело ће, у складу са пословном и развојном политиком компаније, давати сугестије и предлоге менаџменту и органима
управљања приликом доношења важних и стратешких одлука из области геологије, како би производња бакра и пратећих метала имала поуздане темеље
Прва седница Савета за геологију

РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор од седмог октобра има Савет
за геологију. Чини га осам стручњака
на челу са проф. др Владиславом
Цветковићем, деканом Рударско-геолошког факултета у Београду. Седницом одржаном тога дана практично је
реализована идеја потекла почетком
године од генералног директора Басена
Благоја Спасковског, који је и поздравио прво заседање овог саветодавног
стручног тела.

- Одлука о формирању Савета
и његово конституисање веома су
важни за РТБ – изјавио је Цветковић
након првог састанка. - Савет ће имати
сврху, задатак и циљ да упућује препоруке, доноси закључке и саветује генералног директора о питањима која се
односе на сектор геологије. Сви знамо
да овде има пуно бакра и пуно злата.
Постоје проблеми ниског садржаја и
велики део тих проблема лежи, својом
суштином, у геологији. Онако како их

будемо решавали, тако ће се надовезивати све боља решења у рударству, заштити животне средине, металургији
и осталим секторима.
Председник Савета је овом приликом подвукао да руде има, да постоје документа и оверене резерве које се мере
милионима тона. -Ту није никакав проблем – казао је. - Ствар је само у томе
што на битно повећање експлоатације
чекамо и за то нам је потребно неко
време. Потребан нам је проналазак
мало богатијих лежишта да бисмо
премостили период док се не реше
нека питања у рударству. У томе је
значај нас геолога и сви ми који смо
у Савету схватамо као професионални изазов да обезбедимо то „време
предаха“ како би дошло до праве
експлоатације каква је била седамдесетих година.
Подсетимо да су чланови Управног одбора и Скупштине Басена, на
заједничкој седници у мају, једногласно
донели одлуку о формирању савета
РТБ-а
за
геологију,
рударство,
металургију и екологију. Ова саветодавна тела ће, у складу са пословном и
развојном политиком компаније, давати
сугестије и предлоге менаџменту и органима управљања приликом доношења

Владислав
Цветковић

важних и стратешких одлука из поменутих области, најважнијих за њен даљи
напредак. Савете чине најугледнија
имена из наведених струка, како борских научних институција тако и научних установа из Београда. Њима ће,
као чланови и координатори, помагати и басенски стручњаци за геологију,
екологију, рударство и металургију, тако
да ће сви ови умни људи моћи директно
да утичу на креирање стратешких планова и одлука Басена.
Љ. Алексић

Актуелнo
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Председнику Скупштине РТБ-а додељено признање „Капетан Миша Анастасијевић“

BASEN NA PUTU KA VRHU
Држава је препознала стратешку важност борске компаније за развој српске привреде, а Тимочка Крајина да је рударство будућност овог региона и ослонац његовог економског развоја, изјавио Саша Перишић. - Њему је на свечаности у Књажевцу уручено признање за допринос
развоју рударства и привреде у целини

Саша Перишић

КЊАЖЕВАЦ. - Саши Перишићу,
председнику Скупштине РТБ-а Бор,
уручено је признање „Капетан Миша
Анастасијевић“ за допринос развоју рударства и привреде у целини. Плакету и
златник са ликом познатог српског добротвора доделила му је Привредна
комора Нови Сад, тамошњи Факултет техничких наука и агенција „Медиа
Инвент“ који заједно реализују пројекат
„Пут ка врху“. Свечаност овим поводом, за подручје Регионалне привредне
коморе Зајечар, одржана је у Књажевцу,
28. октобра.
-Кажу да су за успех потребне

две ствари: једна је срећа – када се
укаже повољна прилика, а друга је
памет – да се искористи таква прилика. Ја бих додао и трећу, а то је
вера. Вера у боље сутра, вера у извесну будућност. Захваљујући тој
вери, вери државе Србије у РТБ Бор,
борска компанија је свој пут ка врху
поново почела да крчи пре две године.
Подсетићу да је те 2009. године Влада
Србије одлучила да подржи програм
развоја и стабилизације РТБ-а, а
само годину дана касније дала је и
гаранцију за кредит за нову топионицу и фабрику сумпорне киселине.
Тако је на најбољи могући начин показала да верује у РТБ. А, комбинат
бакра није изневерио то поверење.
Прошлу годину је, после више од
две деценије рада са губицима, завршио позитивним финансијским резултатом, а готово угаслу производњу
повећао на 2.500 тона катода месечно.
Производња бакра и откоп руде данас
су највећи у последњих десет година! –
казао је Перишић на свечаности.
Притом је нагласио да су сви рудници у Србији, па тако и највећи домаћи
произвођач бакра, Басен Бор, главни ослонац и покретач привредних активно-

Овогодишњи добитници признања из Тимочке Крајине

сти у региону у којем се налазе. - Србија
то зна и препознала је стратешку важност борске компаније за развој целокупне привреде, а хвала и вама што
сте, такође, препознали важност рударства за будућност овог региона.
Јер, резерве РТБ-а од милијарду и по
тона руде довољне су за још 200 година
рада рудника. Дакле, будућност је загарантована. Па, уз мало среће (коју
сам поменуо на почетку) у виду добре
цене бакра, али и памети да повољни
привредни амбијент искористимо
најбоље што умемо, ето овом региону за годину-две лидера у рудар-

ству и највећег произвођача бакра у
југоисточној Европи. Ја верујем у то!
– изјавио је Перишић.
Признање
„Капетан
Миша
Анастасијевић” једно је од најугледнијих
привредних одличја у Србији и додељује
се на нивоу регионалних привредних комора сваке године истакнутим
предузећима, локалним самоуправама,
брендовима, појединцима и привредницима. Ове године признањем се окитило
18-оро најзаслужнијих Тимочана у области привредног предузетништва и стваралаштва.
Г. Тончев Василић

Уз 64. рођендан „Колектива“

KORAK SA KOMPANIJOM
Свој 64. рођендан „Колектив“, лист
Рударско-топионичарског Басена Бор,
дочекао је припремајући овај 2218. број
као уверљив сведок очигледног опоравка велике компаније. То се догађа
након њеног посртања од почетка деведесетих до пре три године када је Влада
у производњи бакра и злата препознала
државни интерес, а на чело компаније
довела руководство које резултатима
већ оправдава то поверење.
Из дводеценијског политичког, а
са њим и привредног вртлога, у коме
су многе овдашње породице и за трпезом осетиле горчину транзиције, РТБ
је изашао - а „Колектив“ забележио као компанија која је остала без доста
вагона своје „композиције“ од 20-ак
предузећа. Најближи примери њихове
„приватне судбине“ показују колико
је добро што борски и мајданпечки
рудник, а са њима и металургија – та
чеона тројка - није приватизована.
Али, и тако скраћена, „композиција“
која купцима нуди све више бакра са
„четири деветке“, данас сигурније клизи
шинама модерног пословања. Враћа у
свет име РТБ-а Бор, име које је некада,
како недавно рече један пословни човек
из Немачке, било најдалекометнија
српска реч.
Хиљадама бројева овога листа,
у преко 20 милиона примерака, са

близу 200.000 написа и 25 хиљада
фотографија пропраћен је већи
део 108-годишњег тока „бакарне
реке“. Учињено је то пером и камером преко 50 новинара и фоторепортера - људи чије се умеће готово по
правилу успињало до поверења престоничких редакција. Увек је било
места и за ауторске текстове бројних
стручњака, иноватора, књижевника,
уметника... Лист који је пратио успоне
и падове Басена од 1. новембра 1947. до
данашњих дана уређивало је 14 главних
и одговорних уредника, а до краја шездесетих „Колектив“ је био једино јавно
гласило у Бору... После друштвених
превирања 2000. године лист је (2003.)
враћен тамо где је и поникао – у РТБ
Бор, као заједничко гласило предузећа
на „линији бакра“. Редакцију овог
најстаријег привредног гласила (чак
и на просторима бивше Југославије)
данас чини четворо новинара. Увек на
лицу места, они су истовремено и новинари, и фоторепортери и уредници.
Заправо, сви су посленици басенске
Службе за информисање чијим је концептом и делатношћу модернизован и
обједињен посао на коме је до пре неколико година био само лист.
Интернет је данас, већ знамо сви,
најмоћније средство које компаније користе за пласман информација о својим
производима. Зато се и наше вести,
извештаји, чланци, о пословању, о посетама привредника и политичара, о великим улагањима у нову топионицу и
рударску опрему која компанију профилишу за век у који смо закорачили,
најпре нађу на сајту РТБ-а Бор (www.
rtb.rs). Потом сви важнији текстови

једном месечно „обуку“ и своје трајније
„штампано одело“, при чему се трудимо
да оно из броја у број буде модерније.
Сваки број „Колектива“ доступан је и

у тзв. дигиталној форми на поменутој
web-адреси. Догађаји и околности
су понекад диктирали и нешто дужу
паузу између два броја, али да читаоци који још нису вични компјутерима
не би толико чекали, успостављена је
сарадња са борским недељником „Проблем“ у коме се на две стране пласирају
најсвежије вести из Басена између два
уторка.
А, информације из Басена су, на
задовољство нас новинара, басенских радника и њихових породица, све

ведрије. Истина, они који остварују те
радне победе на коповима, флотацијама,
у јами, топионици, електролизи и
осталим погонима - они који одмичу
Басен од ивице амбиса - рећи ће
вам да то не иде лако - али иде!
После много година кренула су
обимнија геолошка истраживања,
новом рударском опремом даје се
више руде, уклањају се милиони
тона јаловине да се не би поново
запало у ћорсокак раубовања
копова. Док стара топионица ради,
нова се гради и ових дана очекују
се прве испоруке опреме. Трошкови су смањени, а порасле плате,
дисциплина, број запослених...
Са рудницима је кренуло и
градовима. Бор и Мајданпек су,
после толико година, добили боље
улице, тргове са фонтанама, живописне фасаде и још много тога
граде. „Колектив“ и то бележи
као корак на који су, навикнути да
увек буду испред, предуго чекали.
И за тај искорак готово све заслуге, као и претходних деценија,
опет припадају Басену, његовим радницима и менаџменту који је, подвуцимо,
и екологију ставио испред економије!
Како смо се минуле деценије наслушали празних речи у чију су се „лаку
ломљивост“ уверили не само они
којима су упућиване, него и они који
су их изговарали, радо ћемо цитирати
једног добровољца на уређењу града
који ових дана рече: „Подржавам само
градитеље“.
Љ. Алексић
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Производња

Деветомесечна производња у Басену Бор

bakra vi[e za ^etvrtinu

За девет месеци у погонима Топионице и рафинације прерађено 128.803 тоне сувог концентрата и произведено, претежно из домаћих сировина, 25 одсто више бакра него прошле године. - Топионичари излили 24.513 тона анода, а електролизери произвели 21.108 тона катода. – У рударству остварено 10 милиона тона ископина више него лане, а из басенских флотација изашле 21.593 тоне бакра у концентрату
РТБ. - У борској Топионици и
рафинацији за девет месеци из домаћег
и увозног концентрата, шљаке, богате
руде и осталих сопствених сировина
произведено је 21.108 тона катодног
бакра, што је за четвртину више него
прошле године. Овај производни резултат скоро да се “у длаку” поклапа
са планираним и остварен је прерадом 128.803 тоне сувог концентрата.
Производња племенитих метала, злата
и сребра, такође је у оквиру оне која је
пројектована за девет месеци, чак је дато
три одсто више злата од плана.
Ливница је у истом периоду дала
498 тона производа, а Фабрика бакарне жице укупно 10.026 тона дипформинг и динамо жице. Од почетка године
произведено је и 796 тона бакар-сулфата (плавог камена), 4.586 производа
из асортимана синтер-металургије, а у
Фарбици сумпорне киселине продукована је 53.361 тона монохидрата.
У мајданпечком и борским рудни-

Ливење анода

цима је, с друге стране, за девет месеци
остварено тачно 10 милиона тона ископина више него лане! Уклоњено
је, наиме, девет милиона тона више
раскривке и ископано милион тона
руде више. Деветомесечна рударска

производња је, тако, била “тешка” 28,7
милиона тона ископина (19,8 милиона тона раскривке и 8,9 милиона тона
руде). Просечан садржај бакра у руди
био је 0,28 одсто, па су у мајданпечкој,
борској и кривељској флотацији до окто-

бра добијене укупно 21.593 тоне бакра
у концентрату.
У Бору је, примера ради, највећи
помак у односу на резултате из 2010.
направљен у раскривању “Великог
Кривеља”, јер је ове године уклоњено
12,6 милиона тона јаловине, а прошле
5,5 милиона тона. Мајданпечани се, пак,
могу похвалити производњом бакра у
концентрату која је, у односу на прошлу
годину, већа за 33 процента.
Овакви резултати, постигнути,
пре свега, захваљујући максималном ангажовању делимично пристигле нове рударске опреме, али и бољој
организацији посла, сигуран су знак
да ће пројектована производња за ову
годину бити остварена. Подсетимо,
планом пословања предвиђено је да се у
РТБ-у Бор до краја 2011. произведе 30
хиљада тона бакра, око тоне злата и 5,2
тоне сребра.
Г. Тончев Василић

У „Кривељу“ бакар по плану и одмичу у четвртом захвату

do rude za mesec-dva
Прве тоне на североистоку копа управник Видоје Адамовић очекује
до Нове године, а дотле ће и трећи захват сићи у богатију руду. –
Деветомесечје потврдило да ће се сигурно добити планиране количине бакра у руди за ову годину. - Са јаловином незнатно касне, али
је до октобра уклоњено 2,2 пута више него лане
КОП КРИВЕЉ. - Година је прилично одмакла и у „Кривељу“ су
задовољни оним што постижу, а посебно током радова у четвртом захвату.
Нови багер и велики камиони добро
раде и већ се стигло до етаже 395, а на
365-ој се очекују прве количине руде.
Управник Видоје Адамовић је уверен
да ће до Нове године ући у руду североисточног дела копа, пошто је захват
привремено „скраћен“, односно примерен механизацији коју ће имати на

задовољни смо и оним што смо постигли у трећем. Деветомесечни план
за руду био је 6,78 милиона тона са
15.858 тона бакра. Откопано је 6,18
милиона тона руде, али је садржај
бакра већи од планираног, па смо
дали 16.176 тона бакра у руди. Што се
јаловине тиче, планирано је 13,3 милиона тона, а дато 12,6. То је дестак
посто мање од плана, али 2,2 пута
више него лане за исто време (тада

Видоје Адамовић

располагању, јер се и у „Церову“ увелико раскрива руда.
-Ово је веома добра вест из четвртог захвата – каже Адамовић - а

је уклоњено 5,5 милиона тона). План
укупних ископина је 20,08 милиона
тона, а дато је 18,24 што је остварење
од 90 одсто, али 6,6 милиона тона

Четврти захват кривељског копа

више него прошле године. Уопштено
гледано, само се на јаловини мало
касни, остало је све у реду.
Планове кривељских рудара највише
су реметили стари багери, али упркос
свему, они солидним темпом силазе у
све боље партије руде трећег захвата и
до краја године ће бити на богатој руди.
-Циљ нам је управо то – истиче
Адамовић - да у трећем захвату сиђемо
у богатију руду, у четвртом отворимо
сиромашну и кад нам у фебруару 2012.
стигне други велики багер да потпуно
овладамо тим захватом. После ће бити
много лакше. Куповином тог багера
заокружује се набавка опреме за овај
коп, док се „прича“ за „Церово“ тек
отвара.
Управник је сигуран да ће коп ове
године дати планиране количине бакра,
док се код јаловине може очекивати десетак процената мање. У трећем захвату затекли смо три стара багера и
новији „ОК“, који раде што на руди
што на јаловини, и три бушилице (две
старе и једну нову). Том опремом „подигнут“ је темпо рада на копу и њоме је,
како рече управник, комплетирана технолошка линија од бушења, преко утовара, до транспорта. Ипак, у делу утоварне опреме нестрпљиво се очекује поменути нови багер, пошто „ОК“ после

пет година рада, ипак, није више оно
што је био. Упоредо са пристизањем рударских машина примљено је и 50-ак
младих људи који ће руковати скупим
машинама и известан број њих већ је у
„Церову“.
За 20 дана у октобру, од планираних 516.120 тона влажне руде дато је
544.600, што је остварење од преко 105
процената. Од планираних 1,032 милиона тона јаловине, уклоњено је 840.280
тона или 81,4 одсто. Иначе, месечни
план за октобар је 800.000 тона руде,
1,6 милиона тона јаловине, 2,4 милиона
тона ископина, средњи садржај бакра у
руди 0,24% и укупно 1.862 тоне бакра у
руди. Према процени управника, количине руде сигурно ће се дати јер су још
20. октобра, када смо разговарали са
њим, биле изнад плана. Метал у руди је
нешто испод, али се рачуна да ће се до
краја месеца достићи плански садржај,
а тако ће и количине бакра. Због превентивног ојачавања кашика на новом и
„ОК“- багеру и недовољне ефикасности
старих, процена је да ће се остварење на
јаловини до краја месеца приближити
на 90 одсто (недостајаће можда 100 до
150 хиљада тона), али се рачуна да ће се
октобра и наредна два месеца сигурно
дати по милион и по тона.
Љ. Алексић

Уштеде
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Стручњаци РББ-а направили мобилну машину за репарацију транспортних трака

KRPE TRAKE NE SKIDAJU]I IH
На косом транспортеру за извоз јамске руде са 19. на 13. хоризонт, мајстори показали да је употреба њихове пресе за уздужно вулканизирање
могућа у најтежим условима. – Саша Перишић: Ово решење је од велике важности за РТБ који има скоро 50 километара гумених трака јер
је репарација оштећене много пута јефтинија од куповине нове, а избегавају се и дуги застоји због замене
нашег материјала и електроделова,
све смо сами монтирали и задовољни
смо. Стварно је супер испало - каже
Младеновић и враћа се да са колегама
подигне „пегле“ како би испод њих
„довео“ следеће метре оштећене траке.
-Веома сам задовољан решењем
– додаје и Мића Карајмановић,
пословођа
електромашинског
одржавања на дробљењу руде у
„Великом Кривељу“. - Испало је баш
онако како смо хтели и преса је
колегама много олакшала посао. Ради
се пеглама укупне снаге 16 киловата са
аутоматском контролом температуре.
Врло су мале њене варијације, степен
горе-доле у односу на потребних
150, а термостати отклањају сваку
могућност прегревања.

специјализоване за те послове, али
пошто нисмо нашли брзо решење,
били смо принуђени да нешто сами
конструишемо. Почетком октобра
урадили
смо
идејни
пројекат,
после смо то мало дотерали, опет
консултовали људе из бранше и, као
што видите, машина ради. Идеја је да
се формира и посебна група која ће
се искључиво бавити транспортним
тракама, њиховом исправношћу и
безбедношћу, а касније би можда
могла комерцијално да ради и за
друге.
Неко од наших саговорника рече да
у Мајданпеку постоји исцепана трака
дуга шест километара, па је извесно да
ће бити посла за ову машину и њене

Саша Перишић и Славиша Младеновић
објашњавају начин рада нове машине

ЈАМА. – У најтежим условима, на
13. хоризонту (450 метара испод земље),
на косом транспортеру којим се јамска
руда са 19. хоризонта извози према дробилицама и борској флотацији, екипа
врсних мајстора електромашинског
одржавања Јаме и кривељског копа је
пред ТВ-камерама показала како ради
машина коју су осмислили и направили
за 20-ак дана. Реч је о преси за уздужно
вулканизирање трака на лицу места, на

раду Басена. Једна брза рачуница
показује да метар нове траке кошта
око 200 евра, а репарација метра
оштећене је око 1.500 динара. Ова је
исцепана скоро километар, па би за
нову било потребно 200.000 евра, а за
репарација само 15.000 евра. Разлика
је очигледна и знатна!
Перишић додаје да се санирање
обавља упоредо са производњом, односно у време када није неопходан рад

Припрема траке за лепљење

После наношења лепка
и уметања „живе” гуме
постављају се „пегле”

самом транспортеру, чиме се не само
штеди велики новац, јер се не купује
нова, већ се избегавају и дуги застоји.
-Ово су можда најекстремнији
услови који се могу срести у Србији,
а ова технологија овде несметано
функционише – задовољан је Саша
Перишић, помоћник директора РББ-а
за подземну експлоатацију. - То значи да
машина може да ради било где у свету,
а једини услов је да има струје. Ово
решење је врло значајно за РТБ Бор
јер имамо преко 50 км транспортера
са гуменим тракама и разне проблеме
са њима – цепања, оштећења. Са овом
технологијом, која је много пута
јефтинија од куповине нове траке,
знатно ћемо допринети позитивнијем

транспортног система. За 24 часа може
да се залепи 150 метара траке, а цела
направа коштала је око 10.000 евра, па
нема сумње да ће се врло брзо отплатити.
Славиша Младеновић, вулканизер
у РББ-у, накратко прекида посао и каже
да се ова преса за уздужно спајање
трака брзо монтира на самом систему.
– Били смо приморани да баш због
ове траке коју сада репарирамо
направимо нову машину. Сличне
постоје у фабрикама, где су услови
идеални и могуће је тако поправљати
траке. Међутим, ми смо направили
пресу којом ћемо то радити на лицу
места. Посао иде одлично. Преса је,
сем једне компоненте, израђена од

И Драган Лазић, пословођа на
површинском копу „Велики Кривељ,
сматра да се ради о добром решењу.
Електронске компоненте су поузадне,
тачне, па је мерење и регулација темепратуре пегли изузетна. Обавља се тиристорима и сваког трена се види колика је.
Славољуб Марковић, помоћник
директора РББ-а за електромашинско одржавање, објашњава да је ова
трака поцепана пре годину и по дана.
То се, каже, дешава у оваквим условима
рада. Како је трака скоро нова, на разне
начине је покушавана њена санација:
-Доводили смо људе са стране

творце, окупљене из неколико басенских
погона. Остављамо их да се најпре овде
докажу и са Драганом Анђеловићем,
пословођом електромашинског одржа
вања Јаме, крећемо назад. Он нас,
прашњаве и знојне, води правцем којим,
доле испод нас, путује и руда ка борској
флотацији. Снопови светла из рударских
лампи са наших шлемова још неко време
лутају по загонеткама јамских ходника
и буџака, а онда све ведрији, малим, али
брзим лифтом Извозног окна, излазимо
на површину и купамо се у светлости 20.
октобарског дана.
Љ. Алексић

Пола сата под пресом довољно је да трака буде као нова
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Опрема

У сервису на старом копу приведен крају велики посао

MONTIRALI SEDAMNAEST
GRDOSIJA
Од фебруара прошле године до ових дана, поред 13 великих (носивости 220 тона) и четири мала „белаза“ (135 тона), сложна екипа сервисера ставила на точкове и велику нову аутодизалицу, преселила
стари дампер из градског парка на ново место и обављала све редовне послове. – Радило се и по две смене, па неки мајстори имају и
до 130 зарађених „шихти“

РББ. – Монтажа последњег од шест
(летос приспелих) великих „белаза“
завршена је ових дана и он је одјездио на
кривељски коп. То је седамнаесто возило
ове марке које су саставили механичари,
бравари и електричари Сервиса за тешка
возила на старом борском копу од фебруара прошле године. Тринаест су носивости 220 тона, а четири могу да возе

Радисав Баџикић

по 135 тона и тренутно им је поверено
раскривање руде у „Церову“. Сложна
екипа сервисера, на чијем је челу дипл.
инж. маш. Сибин Србуловић, а посао
око документације води Весна Ђурић,
за ово време монтирала је и једну велику
аутодизалицу, преселила стари дампер
из градског парка на Зелени булевар (код

у Минску (Белорусија), све смо сав- овде: - Овде је боља атмосфера, боље
ладали и једног по једног испратили друштво и има посла, ради се – каже
на кривељски коп. Радио сам бук- он. - Посао није лак, али је занимљив.
вално све: почев од шасије, лимарије, Велика возила, па је све неуобичајено,
Технопромета) и - обављала све редовне електромотора, до амортизера и гума.
послове. Неки су, кад затреба, радили и
по две смене и зато сада имају од 50 до
130 зарађених шихти! Радионица је и
окречена, застакљена, дотерана.
Радисав
Баџикић,
главни
пословођа на тзв. петхиљдачасовном
сервису каже да већих проблема током
монтаже није било. - Јесте да смо
веома добро упознали нови тип камиона, али је – каже Баџикић - пожељна
нека специјализација, поготво за послове око амортизера, хидраулике, кочионих система. За сада нема најава
нових монтажа, али стигло нам је
једно старо возило на ремонт, а довозимо и старе гуме са оштрељских плаВјекослав Јанеш и Новица Првуловић
нира за рециклажу.
Новица Првуловић ради на бор- Већина нас има велико искуство на и монтажа корпи, и гума. Ја сам баш
ском копу од 2000. године као аутоме- тешким камионима, па нам ни ови монтирао гуме које су тешке две тоне.
ханичар тешких возила. Од фебруара нису били велики проблем мада се са
На кривељском копу су задовољни
2010. је на монтажи ових камиона. За- сваком „туром“ појављивало понеко новим камионима. Да није било њих са
текли смо га за воланом виљушкара ново решење. Све тешкоће се забо- новим багером у четвртом захвату се не
којим довози велике гуме, а рече да ради раве кад камион стане на точкове би постигло оно што јесте. Има ситних
и хидраулику, и механику, и браварију, и и изађе пред радионицу да се наме- проблема, возачи се уходавају, упознају
вози! Њих шесторица раде директно на сти „корпа“. Тешка је 35 тона, па је
„нарав“ нових машина, али: - Учинак
монтажи, али им по потреби помажу и подижу две аутодизалице, а камион
им је велики - каже управник Видоје
колеге из других одељења. - Та прва зађе испод ње.
Адамовић
- и ако упоредимо њихову
„тура“ (фебруара прошле године)
Вјекослав Јанеш дванаест година
били су камиони које смо, прак- ради на одржавању тешкаша. Био је цену и колико терета носе, задовољни
тично, први пут срели. Али, заједно најпре на лаким возилима, па прешао смо.
Љ. Алексић
са сервисерима из Босне и фабрике

Рудник бакра Бор сопственим решењима смањује застоје и трошкове

SAMI SERVISIRAJU HIDRAULI^NA CREVA
Радећи у две, а кад треба и три смене, тројица мајстора и два техничка лица не дозвољавају да се на њих
чека дуже од једног дана. – Осим црева за машине у борским и мајданпечком руднику, све више раде и за
фирме ангажоване на новој топионици. – За годину дана преко 5.000 практичних решења
РББ. – У оквиру РББ-овог сервиса
за тешка возила на старом борском копу
пре годину је започео, а сада се у пословима већ доказао Сервис хидрауличних црева. Осим по лепо исписаном називу на “тазе” окреченој фасади,
лако га је пронаћи и по необичној, живописно офарбаној машини која, заправо,
није никаква машина већ уметничка
конструкција тројице мајстора. Она
симболично говори шта се унутра ради у
вези са механиком и хидрауликом. А, то
је израда хидрауличних црева за возила
и машине у борским и мајданпечком
руднику и, све више, за фирме које раде
за РТБ. Нема више слања у Београд,
плаћања брзе поште, чекања. Све се
ради одмах, сопственим снагама, једино
се материјал (најквалитетнија црева
немачке марке “Семперит”, носачи и
чауре) набавља од заступника. Међутим,
кад затреба ови свестрани мајстори лате
се струга, па направе оно што не могу
нигде да купе.
Весни Ђурић овде је задужење да

прати део посла који се тиче техничке
документације. - Сервис постоји од
пре годину дана, а формирали смо га
да не би долазило до предугих застоја
машина – објашњава она. - Када се

Саша Шћопић

донесе хаварисано црево, погледамо
какви су прикључци, за који је притисак, сачинимо спецификацију за
материјал и одмах радимо. Машина
коју имамо је за мање пречнике, док

ће нам за црева великих багера и камиона, бити потребна друга. Радећи
на овај начин елиминисали смо доста
трошкова, а што је посебно важно,
скратили смо застоје по рудницима
због проблема са хидрауликом.
Саша Шћопић је у Сервису хидрауличних црева од отварања. Претходно
је десет година радио на одржавању
тешких камиона и, како му је материја
позната, одлучио се да прихвати нови
посао. – Оно што радимо није толико
физички тешко, колико је захтевно у
погледу квалитета израде. Ту не сме
да се импровизује нити греши. То су
црева која треба да издрже велики
притисак на багерима, камионима,
пратећој опреми, па и на неким непокретним машинама које користе хидраулику, као што су у ФОД-у.
Најделикатнији део посла је да се дефинише тражено црево, односно тачно
сазна за који је притисак, колико је
истезање чаура и прикључака. Све
мора милиметарски да се уклопи

Весна Ђурић

да би се добро притегло, а црево издржало. Те чауре се купују, али нису
ретке ситуације када морамо сами на
стругу да их направимо.
Очигледно да оно што се овде уради
врло брзо има проверу квалитета. Али,
ова мала дружина се мајсторски латила
посла и за годину урадила преко 5.000
хидрауличних црева. Рекоше нам да се
на њих најдуже чека један дан, и то ако
се ради неки захтеван прикључак или
ако немају сав материјал. И Шћопић
указује на потребу да се набави већа
машина због црева на новим хидрауличним багерима. Багери су, знамо, још
нови, али треба се припремити и људи
из ове сервисне радионице то благовремено предлажу.
Љ. Алексић
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Рудник бакра Мајданпек на почетку новог великог посла

OTVARAJU „ANDENZITSKI PRST”
У наредних шест-седам месеци треба уклонити седам милиона тона
раскривке. – Нова опрема и механизација иду на ново радилиште. –
Пуно посла око „подизања“ транспортног система 1
РБМ. - Рудник бакра Мајданпек
започео је отварање новог копа на
„Јужном ревиру“, у ствари, отварање
„Андензитског прста“, рудног тела које
производњи бакра треба да обезбеди
континуитет.
„Направили смо приступни пут,
планирамо да (користећи лепо време)
скинемо
„капу“
„Андензитског
прста“, прве две етаже, и да горе оде
нови хидраулични багер. „Капу“ ћемо
скидати бушилицом „rock F6“ марке
„Atlas Copco“ и упослићемо, за почетак,
стари „Марион 182“, кашике 7,6
кубика. Свесно ћемо га жртвовати на
тако тешким условима са задатком да
припреми терен за нови хидраулични
багер „ОК“, а да након тога, после 44
године рада, оде у заслужену „пензију“
- каже Светомир Мустецић, директор
мајданпечког Рудника бакра.

прста“. То је, практично, отварање
новог „Јужног ревира“ будући да
подразумева нову инфраструктуру,
померање регионалног пута, далековода,
„подизање“ транспортног система, „фаза
1“.
„Све нове машине усмерићемо
на „Андензитски прст“. Биће ту три
„белаза“, три нова мала камиона за
почетак, багер ОК, нови булдожер који
ради у флотацији и дизел-бушилица
која долази половином месеца прецизира Мустецић. - Када се од коте
560 стигне на доње етаже (кота 360),
мораћемо да преместимо пут, а нешто
касније и далековод, јер привремено
то може да се реши подземним каблом.
„Андензитски прст” је овако изгледао до пре месец дана
Онда следи измештање транспортног
система, како бисмо створили услове
да са југа и истока „Јужног ревира“ услови да се дамперима вози јаловина знали. „Андензитски прст“ у сваком
на „фазу 1“. То значи да следеће погледу представља изазов, а рудари
возимо раскривку на ТС 1.
године на југу почиње интензивно воле изазове, па верујем да ћемо, ако
раскривање. Након уклањања седам само за то будемо имали услове, успети
милиона тона раскривке доћи ће се да овај велики посао квалитетно
до руде и пратеће јаловине, а упоредо започнемо, а тако га и урадимо - каже
радити и на уклањању 52 милиона и Бранислав Томић, управник копа
тона јаловине са југа и истока. Колико „Јужни ревир“. Он се само прибојава
год то изгледало много са становишта како ће функционисати помоћна
овогодишњих укупних ископина од око механизација од које у овој фази пуно
10 милиона тона, 52 милиона тона може зависи. Њена расположивост је више
да се уклони врло брзо, ако се активира него скромна, јер грејдер још „чека“
транспортни систем, тврди директор
дизел-мотор, а булдожер тешко успева
Мустецић: - У марту добијамо још
да одговори и редовним обавезама.
један хидраулични багер од 22 кубика
Стога ће пуно значити оно што нам је
који ће тамо бити инсталиран,
Почетак радова на самом врху „Андензитског прста”
добићемо још 4 - 5 камиона носивости потврдио директор Мустецић, да се не
220 тона и тамо их упослити, још једну одустаје од куповине нове опреме, па
План је да се у наредних шест–седам
Сада је то немогуће, транспортни бушилицу такође, а тамо ће бити би наредне године на коповима нове
месеци у изузетно тешким условима, систем 1 је неисправан и тек га треба једна дизел и још две „Atlas Copcove“ путеве требало да „исцртавају“ још
у кречњаку, уклони првих седам оспособити. А, када се то учини и машине за ротационо бушење.
један булдожер и грејдер.
милиона тона раскривке „Андензитског помери корито реке, биће створени
„Није лако, али то смо и у старту
С. Вукашиновић

На површински коп РБМ-а стигла прва хидраулична бушилица

NOVA BU[ILICA ZA NOVE POSLOVE
Прве, праве резултате ово појачање даће када буде комплетирано деловима за отпрашивање, али се одмах види да ова лако покретљива бушилица много тога може
Монтажа се одвијала без тешкоћа

РБМ. - Тешка рударска механизација
на површинском копу Рудника бакра
Мајданпек добила је појачање. Стигла
је нова хидраулична бушилица Д50
КС „Сандвик“, прва у Србији са новом
технологијом, а већ крајем октобра започео је њен пробни рад на „Северном
ревиру“. Пуним капацитетом радиће,
међутим, тек када пристигну и буду
инсталирани недостајући делови за
отпрашивање, али је већ очигледно да је
у питању машина великих могућности.
-Реч је о великој и моћној машини
која ће нам омогућнити да повећамо
производњу и планове - каже Братислав Благојевић, помоћник директора РБМ-а за електромашинство. Прва је оваква у Србији, са новом
технологијом, „Камисовим“ мотором
(Q 19), а они су међу најбољима у тој
класи од 800 коњских снага. Пречник
бушења је 251 милиметар, има шаржер
са четири шипке од по 9,5 м које могу,
у једном пролазу, да достигну дубину
38 метара. - Представљајући најновије

појачање Благојевић додаје: - Прави
испит за ову бушилицу ће бити „Андензитски прст“. Она је тешка 45
тона, доњи строј је „катерпиларов“
(Caterpillar), а те машине су из реда
најбољих. Ова, произведена на Фло-

риди, у САД, својим могућностима
допринеће да наша радилишта дају
још боље резултате.
Сличног је мишљења и Родољуб
Рајковић, руководилац одржавања
багера и бушилица: - Бушилица

„Д50 КС Сандвик“ помоћиће да
стабилизујемо производњу, омогућити
добро бушење, растресит материјал,
а тако и повећани учинак. - Овај
стручњак посебно истиче да новој бушилици неће бити неопходна уобичајена
логистика: - Она није везана за струју,
каблове, па тако не би требало да има
проблеме који се тичу енергије. То је
хидраулична дизел машина са брзином, зависно од стенског материјала,
до шест метара у минути, према каталошким подацима.
Први утисак је да су у Руднику бакра
Мајданпек њоме задовољни. Када буде
опремљена недостајућим деловима,
моћи ће да се нађе на теренима „Андензитског прста“ којима је и намењена.
Управљачи овом машином, односно руковаоци прошли су са сервисерима неопходну едукацију, а како је у многим
елементима реч о нано технологији, уз
висок степен стручности, потребно је и
познавање компјутерских технологија.
С. Вукашиновић
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Десетомесечје у Руднику бакра Мајданпек

BOQE NEGO CELA 2010.

Светомир Мустецић

РБМ. - Запослени у Руднику бакра
Мајданпек током октобра успели су да
остваре планска очекивања на руди, на
бакру, да остваре пребачај на племенитим металима, док је подбачај забележен
само на раскривци.
Флотација је остварила план

„Радило се веома добро. То је неизбежна констатација када се планови

у највећој мери остваре, а ми смо то
успели. Дали смо преко 340 хиљада
тона руде, 10-так више од плана, и
успели да тако решимо проблем
нешто сиромашније руде - каже Светомир Мустецић, први човек Рудника
бакра Мајданпек. Он истиче да је планирани садржај „црвеног“ метала био
0,27%, а радило се са рудом у којој га
је просечно било 0,24%: - Упркос томе,
са 704 тоне бакра у концентрату план
је остварен, док је производња племенитих метала знатно изнад зацртаних вредности. Дали смо и безмало милион тона раскривке што је,
истина, мање од плана, али и даље
добар резултат, посебно када се имају
у виду тешкоће које су у првом делу
месеца пратиле рад на површинском
копу.
„Производња се добро одвијала,
а надамо да ће се тако и наставити. Надамо се
да
су
тешкоће
са
кашњењем
репроматеријала и
резервних
делова
пролазног карактера
и да неће условити
дуже застоје – сматра
Дејан Вагнер, управник Флотације.
За мајданпечке
рударе и септембар
је био добар месец
на откопавању руде:
Планирали смо 330
хиљада тона и успели
да прерадимо ту количину, иако је до
пред сам крај месеца
изгледало да нећемо
успети. Захваљујући
расположивости механизације дали
смо 330 хиљада тона руде и 830

Већ закључно са септембром дато 9,8 милиона тона укупних ископина, што је 10-так хиљада тона више него читаве прошле године.
– У октобру остварен план на бакру, пребачај на племенитим металима, а подбачај на раскривци. - Наредних месеци веће обавезе
хиљада тона јаловине, укупно милион било и проблема са бушилицама,
160 хиљада тона ископина. То није у да теже функционише и помоћна
оквиру планираних количина, али механизација. Показало се, међутим,
је према условима
које смо имали и Нова слика површинског копа
проблема са бушилицама, добар резултат – оцена је
директора Рудника.
Он наводи да су
из поменуте количине руде произведене 572 тоне бакра
у концентрату, а да је
племенитих метала
било знатно више од
плана.
„За девет месеци
дали смо преко 2,5
милиона тона руде
и 7,3 милиона тона
јаловине, односно
да када има услова, учинак запосле9,8 милиона тона укупних ископина.
них не изостаје, па зато, иако изузетно
То је резултат раван оствареном за
амбициозни, планови за наредни
читаву прошлу годину, односно за
неких 10 хиљада тона више – рези- период нису неоствариви - додаје
мира Мустецић и наводи: – У поређењу Синиша Филиповић, управник Поврса деветомесечним учинком прошле шинског копа РБМ-а.
Када је реч о наредном периоду, 330
године то су за скоро 40 одсто веће исхиљада
тона руде и 1,4 милиона тона
копине, што је добар резултат, али не
јаловине прве су ставке и новембарског
и довољан.
На уклањању јаловине остварени плана производње у РБМ-у који би опет
раст није на нивоу планираном за ову требало да да 700 тона бакра у конценгодину, пре свега, због кашњења у трату и одговарајућу количину племенитих метала. Иначе, план на јаловини
испоруци опреме.
„Наш резултат је најдиректније повећан је у намери да се за рад привезан за расположивост механизације, преми Андензитски прст.
С. Вукашиновић
а познато је да је осим кашњења,

Одводњавање језера на „Северном ревиру“ привремено решено

PREPUMPAVAWE U „JU@NI REVIR”
Ниво воде оборен за 32 метра, а потребно још 20-так метара. – Вода
са „Јужног ревира“ ће ићи у речне токове након пречишћавања
РБМ. - Пред императивом да обезбеде континуитет производње, у
Руднику бакра Мајданпек били
су принуђени на тешку одлуку о
одводњавању језера на „Северном
ревиру“. Поштујући јасно опредељење
менаџмента
Рударско-топионичарског Басена Бор да екологија има прио
ритет, па и предност над економијом,
у намери да се не угрози животна средина, прелазно решење пронађено је у
испумпавању вода „Северног ревира“ у
језеро на „Јужном ревиру“.
„Да бисмо могли несметано да
радимо и производимо бакар, донели
смо страховито тешку одлуку за
Рудник бакра Мајданпек. Правимо
додатне трошкове, будући да ту воду
морамо поново, након пречишћавања,
да вратимо у реку Пек и тако је ослободимо из језера „Јужног ревира“.
Пречишћавање таквих вода је
енормно скупо, што показује и
пројекат који смо урадили, али нисмо
ушли у реализацију због високих
цена – каже Светомир Мустецић, директор РБМ-а. Притом наглашава да су

копови препуни воде, поготову онај на
„Северном ревиру“ који је био потпуно
поплављен: - На почетку, док нисмо
наишли на муљевиту воду, могли
смо да испумпавамо у реку Пек. Када
смо стигли до нивоа у коме има муља
и тешких метала, покушали смо
низом таложника да то ублажимо, а
убацивањем кречњака да разблажимо ниску PH вредност. Када у томе
нисмо успели, донели смо ову одлуку,
тешку за РБМ, да проблем решимо
пумпањем у „Јужни ревир“.
Ово је изнуђено решење. Праве се
додатни трошкови, а сатисфакција је
што се не угрожава животна средина.
Након отварања „Јужног ревира“ мораће
да се уради објекат за пречишћавање
воде и онда таква испумпава у Пек. Техничко-технолошки врло захтеван поступак „обарања“ муља и тешких метала
у Руднику бакра Мајданпек ће реализовати поштујући све прописе у тој области, како би све контроле и провере
надлежних показале да се понашају у
складу са правилима.
- Овако смо одлучили само због

континуитета производње, а дубоко
смо свесни да свако пумпање воде
са „Северног“ у „Јужни ревир“
кошта дупло више пара, времена и
електроенергије. Али, ово је еколошки
потпуно безбедно решење - објашњава
први човек Рудника бакра Мајданпек.
Мустецићу је био неприхватљив предлог да се вода испумпава на јаловиште
Ујевац и тамо „зароби“ јер би се велики
еколошки проблем оставио на решавање
некој новој генерацији. Притом, могло
би да дође и до пробоја те непречишћене
воде, што би могло да буде врло опасно.
Воду, иначе, пребацују пумпе ка-

пацитета 250 литара у секунди.
Бобан Мартиновић, руководилац
одводњавања и одржавања помоћне
механизације, каже да је већ испумпано око 70 одсто укупних количина,
да је ниво језера оборен за 32 метра, а
треба још више од 20, да би се дошло
до нивоа напуштеног копа на „Северном ревиру“. Процењује се да на југу
има више од 16 милиона кубика воде, па
ће за испумпавање овим капацитетом
бити потребно безмало две и по године,
а изискиваће и огромна средства.
С. Вукашиновић
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Металургија

Пословање ТИР-ових погона у октобру

DOVOQNO SIROVINE
ZA DOBRE U^INKE
Топионичари дали 2.569 тона анодног, а електролизери 2.203 тоне катодног бакра. – У новембру планиран застој од пет-шест дана, када ће се радити на повећању сигурности агрегата. – Припреме за зимски
период. – Осим Фабрике сумпорне киселине, и ново постројење за производњу цевовода (ФРП радионица) биће припојено Топионици

Бобан Тодоровић

ТИР. – Топионичари су за 27 дана
октобра примили 15.860 тона концентрата бакра (просечно 589 тона дневно),
односно 155.080 тона од почетка
године. Највише сировине „стигло” је
из „Великог Кривеља” (7.445 тона), из
РБМ-а (5.925 тона), 2.497 тона концентрата шљаке и 2.102 тоне богате руде.
Како нам је крајем месеца казао Бобан
Тодоровић, директор ТИР-а, с обзиром на повећану производњу у басенским рудницима, и овде је забележен
мали рекорд када је реч о дневној количини допремљеног концентрата (26.
октобра примљено је укупно 628 тона).
Осим уобичајених технолошких и три
краћа застоја због екологије, Топионица је радила све време, са временским
искоришћењем од 87 одсто, и продуковала 2.569 тона анодног бакра (27.102
тоне од почетка године). Преовладава
„црвени” метал из концентрата, док

су мање количине добијене из ретура,
муљева, секундарног бакра и бакарне
опреме. На залихама има око 9.500 тона
шарже и 10.000 тона богате руде.
- Снабдевеност топитељима
је добра. Угаљ пристиже по динамичком плану, а последњих дана
нешто ужурбаније. Имајући на уму
ситуацију у јулу и августу, када је
низак водостај Дунава омео допрему
овог енергента, пословодство ТИР-а
проналази начине да украјински
угаљ из праховске луке на време
стигне у наша складишта. Завршена је израда делова спремљених за
ремонт и допремљена сва количина
ватросталне опеке, тако да ћемо вероватно у новембру имати планирани застој од највише пет-шест дана,
када ћемо радити на повећању сигурности агрегата (замена појединих
рамова на своду, санација бочног зида
и чишћење апдајка пламене пећи,
као и санација плашта и циклонске
групе реактора). Обављене су и припреме погона за рад у зимском периоду (термоизолација и препокривање).
У току су завршне активности за
припајање Фабрике сумпорне киселине, али и новог постројења за
производњу цевовода (ФРП радионица) Топионици. Приводи се крају
оспособљавање радионице, а прва количина опреме из Канаде очекује се
следеће недеље – истиче Тодоровић.

У Електролизи раде 234 ћелије, а припремају се и нове за старт

Електролиза је, са 234 ћелије, дала
2.203 тоне катодног бакра (просечно 81
тону дневно). Погон је радио нормално,
а у току је припрема 57. групе ћелија за
старт. Овде очекују да крајем месеца забележе биланс од око 2.500 тона „црвеног” метала (23.311 тона од почетка
године). Производња и дистрибуција
„плавог камена” иде добро. Из Фабрике
сумпорне киселине (ради контактна
два) изашло је 6.379 тона монохидрата
(59.740 тона од почетка године), као и
1.402 тоне акумулаторске киселине. На
залихама ових дана има око 10.000 тона
производа који се углавном отпрема у
Шабац и Прахово. И у овом погону су
обезбедили све делове неопходне за
ремонт и чекају планирани застој у новембру, како би „притегли” агрегате.
У Ливници бакра и бакарних легура
ради фазонска ливница (делове за ба-

сенска предузећа, али и по посебним
наруџбинама), као и Прерада метала
(свој стандардни програм). У ФБЖ је
произведено 962 тоне дипформинг жице
(10.672 тоне од почетка године, што је
дупло више него лани када је фабрика
дала око 5.000 тона). Директор ТИР-а
наглашава да нису задовољни учинцима погона синтер-металургије који,
због стања у српској привреди, нема
обезбеђено тржиште за своје производе.
Енергана је спремно дочекала грејну
сезону (котлови број пет и шест су исправни, а „седмица” се периодично прегледа). Транспорт ТИР-а квалитетно и
на време обавља своје задатке – у друмском саобраћају превезао је велике количине различитог терета (54.000 тона
шљаке и 16.000 тона концентрата), као и
угаљ и киселину у железничком.
Ј. Станојевић

Одлука Главног одбора Гранског синдиката ХНЕР „Независност”

DRAGAN JANKUCI]
REGIONALNI POVERENIK

РТБ. – Драган Јанкуцић, главни повереник
Синдиката „Независност ТИР”, одлуком Главног
одбора, недавно је именован за регионалног повереника Гранског синдиката хемије, неметала,
енергетике и рударства „Независност” за источну
Србију. У писму које је Милорад Пановић, председник Гранског синдиката ХНЕР, послао Благоју
Спасковском, генералном директору РТБ-а Бор,
каже се да „именовање колеге Јанкуцића за регионалног повереника представља својеврсно
признање за рад Синдиката „Независност” у свим
деловима Басена, као и компанији на челу са Вама,
с обзиром на успостављени ниво коректне партнерске сарадње и квалитет социјалног дијалога. И сама чињеница да регионална канцеларија нашег Гранског синдиката за источну Србију буде у Бору,
представља афирмацију за РТБ, па стога очекујемо да ћете нам, у складу са
могућностима, пружити одговарајућу подршку, како бисмо обезбедили квалитетан рад ове канцеларије која ће бити у функцији заштите економско – социјалних
права запослених у Бору, као и у читавом региону”.
Ј. С.
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Заштита на раду

Безбедност и здравље на раду по најновијим стандардима

preventiva i
sistemati^nost
Мр Звонимир Милијић: Пошто су рударство и металургија саме по себи ризичне делатности, басенска предузећа су сачинила процене ризика, али им предстоји усклађивање у систем примерен јединственом предузећу, какво РТБ ускоро треба да постане. - Градилиште нове
топионице додатни изазов. - Најважније је да се научи Демингов принцип: планирај, уради, провери, коригуј - каже мр Душан Бјеговић,
власник агенције „Q-систем“ и предавач

Душан
Бјеговић

РТБ. – Тридесет двоје полазника
из басенских служби заштите на раду,
заштите животне средине и служби
управљања квалитетом, дводневним семинаром о безбедности и здрављу на
раду према стандарду OHSAS 18001
завршило је четвртог октобра трећи круг
обуке. Она је била посвећена управљању
квалитетом, а посебно поменутом и
стандарду ISO 14000 (повезано са ISO
9000). Циљ овог последњег блока био
је да се обуче групе које ће у својим
срединама креирати документацију
за примену ових стандарда, али тако
да она што пре добије форму примерену јединственом предузећу у какво
РТБ ускоро треба да прерасте. Полазници који су успешно положили тестове
добили су сертификате и веће поверење
компаније, а они који нису, уверење о
учешћу на семинару.

мир Милијић, помоћник генералног
директора РТБ-а за екологију, квалитет
и стандардизацију. - Због тога су сва
предузећа сходно закону (али свако за
себе) урадила акте о процени ризика.
Отуда различити приступи у тим
актима и сада нам је задатак да сачинимо методологију, тј. јединствен
приступ свему томе.
Пошто је добар део захтева из 18001
преточен у законе, мр Милијић наводи
методологију процене ризика као посебно важну компоненту. РТБ има обучене људе који су полагали државне
испите за безбедност и здравље на раду
и сматра да се може рећи да је процена ризика, као законска форма „намирена“. Акта су готова, али је њихово
усклађивање у блиској будућности пред
Басеном, поготово што је ту још једна
нова околност – нова топионица:
- На градилишту је сада тридесетак људи, али ће их ускоро бити 500600, а у шпицевима и до 800 – упозо-

рава Милијић. - Толики број на тако
уском, ограниченом простору, сам по
себи носи увећан ризик. Због тога је и
SNC Lavalin дао свој елаборат процене
ризика за радна места, OUTOTEK
такође, а имамо и нашу процену за
шири простор. Све то мораћемо врло
брзо да „укомпонујемо“ јер посао
ускоро оперативно креће.

Непрекидно побољшавање
услова
Напомињући да систем управљања
дефинисан стандардом 18001 даје шири
приступ томе како да се испоштују и
примене сви законски захтеви и прописи везани за безбедност и здравље,
мр Душан Бјеговић, власник агенције
„Q-систем” и предавач на овом интерактивном семинару, каже да је фокус
на превентиви инцидената и, наравно,
кориговању, побољшавању услова како
би радници знали да су здрави у том
окружењу, да су им добри радни услови.

Процена ризика
-Безбедност на раду у РТБ-у је
веома важна, пошто су рударство
и металургија „по дифолту“ ризичне делатности – каже мр Звони-

Звонимир
Милијић

Сам стандард OHSAS 18001 постављен
је управо тако да обезбеди непрекидно
побољшавање услова рада. На питање
шта ће ови људи морати да знају, пошто
ће решењем бити лично задужени за
безбедност, мр Бјеговић каже:
-Није толико важно да дословце
знају сваки захтев стандарда, колико
да науче систематски приступ свакој
активности. Јер, основа свих стандарда о којима су слушали јесте Демингов принцип: планирај, уради,
провери, коригуј! Ако сваком послу
приступе на такав начин, у овом
случају безбедности на раду, резултати ће бити максимални. А, први
део посла је да направе план и утврде
које су то опасности. Други је да
испланирају мере ради спречавања
инцидената, а трећи - да примене све
што је испланирано. Веома важна је и
контрола резултата примењених мера
да би се ушло у нови циклус и дефинисала нова побољшања услова.
Љ. Алексић

Семинар “Мобинг – препознај и одбрани се”

edukacijom protiv
nepravde
У организацији Секције жена при Општинском већу Савеза самосталних синдиката за општине Мајданпек, Кладово и Неготин
представљена књига „Социјални положај жена и злостављање на
раду“. - Одржан и семинар на тему „Мобинг – препознај и одбрани се“
МАЈДАНПЕК. - У организацији
Секције жена при Општинском
већу Савеза самосталних синдиката
за општине Мајданпек, Неготин и
Кладово, за 30-ак полазница и бројне
госте организован је семинар на
тему „Мобинг – препознај и одбрани
се“. Као увод у семинар о мобингу
представљена је књига „Социјални
положај жена и злостављање на раду“,
аутора Дивне Вујасиновић Дучић и
Славише Радуловића.
Ауторка је књигу промовисала
са посебним акцентом на резултате
истраживања спроведеног у Мајданпеку,

као једном од 12 градова у којима је
урађена анкета. Оно је показало да је
злостављање често, али је још чешће
изостајање одговарајуће реакције, како
друштва тако и надлежних институција.
Према резултатима истраживања,
готово свака трећа анкетирана особа
доживела је злостављање на раду,
док је 41,9 одсто имало сазнања о
злостављању у њиховом окружењу. У
Мајданпеку је, додуше, тај проценат
мањи, бар према подацима анкетираних.
Како је показано да је реч о области
у којој је едукација потребна, Актив
жена ОВ СССС Мајданпек, Кладово и

Неготин организовао је овај семинар на
тему „Мобинг – препознај и одбрани
се“.
- Наше чланице су препознале
ову тему као једну од оних о којој је
едукација потребна и драгоцена. Уз
помоћ Секције жена Савеза самосталних синдиката Србије, која је
у сарадњи са SOLIDAR Suisse/Swiss
Labor Assistance – Канцеларија у
Србији, спровела истраживање о

социјалном положају жена, семинар
смо организовали као вид упућивања
запослених у функционисање и
примену Закона о спречавању
злостављања на раду - каже Снежана
Јовановић, председница Актива жена
ОВ СССС Мајданпек, Кладово и Неготин. Она је најавила организовање
сличних активности и убудуће.
С. Вукашиновић
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Наука и пракса

Немачка фирма „Инжењеринг Добершек ГмбХ“ се представила РТБ-у

NUDE SARADWU NA TOPIONICI
Хтели бисмо да „Бор“ поврати место који је некада имао у свету – казао је Албин Добершек, власник и директор компаније која је недавно
за „Гленкор“ завршила топионицу у Казахстану. – Велико искуство у обогаћивању руде и производњи злата

Кристијан Скорпел, Албин
Добершек и Небојша Петровић

РББ. – На иницијативу борског
удружења Словенаца „Драго Чех“, Рударско-топионичарском басену се
14. септембра, у сали РББ-а, представила немачка фирма „Enggineering
Dobersek GmbH“ из Менхенгладбаха.
Започињући презентацију њен власник
и директор Албин Добершек, родом
Словенац, казао је: „Хтели бисмо да
помогнемо
Рударско-топионичарском басену да врати место и имиџ
који је некада имао у свету. То је
било име! Наша фирма пуно ради на
програмима енергетике, посебно на
обогаћењу руде (у „Норилску“ смо, на
пример, нашим решењима повећали
производњу са 23 на 36 милиона тона
годишње), а посао који смо завршили
пре три месеца је топионица у Казахстану. Поносни смо што је та фабрика
за три месеца достигла 80 одсто производног капацитета.
Како се чуло на презентацији, ова
инжењерска компанија са око 300
стручњака нема своју производњу, већ
за специфичне пројекте које ради може
да обезбеди најбољу опрему са тржишта.
Највише послује у земљама бившег

СССР-а, где има фирме-ћерке и представништва, а у Казахстану је основала заједничку фирму са „Kazzink“-ом,
другом по величини компанијом у
тој земљи, која има пет предузећа за
производњу злата и доста њих попут
РББ-а и РБМ-а.

Од бројних пројеката из обимне
референц-листе, које је представио
Небојша Петровић (заступник ове

и обука. Саму пећ испоручила је „Екстрата“ (Isa Smelt технологија: прерада
400.000 тона концентрата годишње, изузетно хватање процесних гасова, висока
аутоматизација, захтева мало простора
и користи јефтина горива), а фабрику
сумпорне киселине „SNC Lavalin“. Ово
постројење налази се у центру Каменогорска, града са 300.000 становника,
и како се чуло од Албина Добершека,
емитује само 400 микрограма сумпордиоксида по кубном метру, што је норма
топионице у Хамбургу. Пројектовано је
за 70.000 тона бакра годишње (највише
87.500), али може да даје 135 тона
сребра и 10,3 тоне злата годишње (!) и
290.000 тона киселине.
Пошто је у светским рудницима све
више сиромашне руде, расте и актуелност јаловишта, тако да се последњих
15 година трага за технологијама којима
би се искористило оно што пре 15-20
година није било интересантно. Тако
„Dobersek“ тренутно ради на решењу за
вађење цијанида, бакра, сребра и злата
из отпадних вода једног рудника злата,
коме (према важећим ценама) годишње
на депонију са отпадним водама одлази
12 до 30 милиона евра! Овом инвеститору понуђено је постројње које „враћа
са депоније“ 10 до 26 милиона евра
годишње.
Као биокс-технологија будућности
представљен је и један интересантан процес добијања злата (у Кватасу)
уз помоћ бактерија (лиценциран од
једне јужноафричке фирме). По њој је
„Enggineering Dobersek GmbH“ у Узбекистану завршио један и гради други
објекат, а њихов укупни биланс биће
Презентација је
изазвала велику пажњу
120 тона злата годишње. Суштина ове
басенских инжењера
технологије са бактеријама је да оно
што природа ради милионима година,
испорука многих компоненти, израда бактерије ураде за 100 сати, наравно у
упутстава и надзор над монтажом, потребним условима.
пуштање у погон, праћење производње
Љ. Алексић

немачке компаније за Балкан), поменимо постројење за прање (од хлорида)
руде фосфата у Узбекистану, пројекте
згушњавања јаловине у „Алроси“
(највећи рудник дијаманата на далеком истоку Русије) и у „Норилску“ (четвртина светске продукције никла). У
„Норилску“ се од јаловине и осталих
отпада из процеса (пепео, шљака, плус
цемент) праве мешавине сличне бетону
које се спуштају на 1.000 метара у подземни коп, разливају и кад очврсну служе
као подлога за даље откопавање одоздо
нагоре. Тако се штеди четири милиона
долара годишње, а ова технологија је
постала хит и у Европи. „Инжењеринг
Добершек“ је за „Норилск“ урадио 70
различитих постројења, за највећег
произвођача злата на свету „Polius“
шест, док је „Kazzink“ наручио чак 93
постројења.
Кристијан Скорпел, специјалиста
за металургију, детаљније је представио поменути пројекат у Казахстану
који је рађен за „Kazzink AG“ као послодавца, и „Glenkor Internacional“ као
инвеститора. Посао фирме „Dobersek“
био је комплетан базни инжењеринг,

Четрдесет трећа међународна конференција рудара и металурга

GOVORILI ISTAKNUTI STRU^WACI
Учесници из десет земаља света. - У Зборнику штампан 171 рад од 423 аутора и коаутора
скуп (раније познат као Октобарско
саветовање) имао је велики број учесника из десет земаља света. Било их је из
Америке, Канаде, Француске, Мађарске,
Румуније, Словеније, Хрватске, Босне
и Херцеговине, Црне Горе и, наравно,
Србије. У Зборнику је штампан 171 рад
од 423 аутора и коаутора.
Пленарни предавачи били су истакнути стручњаци из области рударства,
металургије и сродних грана. Тако је
проф. др Владимир Крстић са Квинс
универзитета у Канади изнео „Преглед истраживања и развојних активности у области савремених керамичких
Владимир Крстић са Квинс универзитета у Канади
материјала“, док је проф. др Владисговорио је о савременим керамичким материјалима
лав Кецојевић (САД) говорио о „Процени ризика од смртоносних повреда
КЛАДОВО. – Од 12. до 15. ок- конференција рудара и металурга узрокованих камионским транспортобра у кладовском хотелу „Aquastar (Inernational Conference on Mining and том на површинским коповима“. Тема
Danube“ одржана је 43. међународна Metallurgy). Овогодишњи међународни предавања проф. др Анђелке Михајлов

(Србија) била је „Управљање отпадом
насталим у рударству“, док је проф. др
Ђерђ Каптаи из Мађарске, на пленарном предавању у оквиру 5. Симпозијума
о термодинамици и фазним дијаграмима,
говорио о „Основним физичким величинама и законима природе“ у светлу одговора на питање „на чему се базира наше
знање?“.
Организатор конференције био је
Технички факултет у Бору, а суорганизатор Институт за рударство и металургију.
Треба, међутим, истаћи да су одржавање
овог скупа својим спонзорствима знатно
помогли РТБ Бор Група, РББ, ТИР, РБМ
и Пометон-ТИР, а као и сваке године, генерални спонзор ИОЦ-а било је Министарство просвете и науке Републике
Србије.
Љ. А.

Образовање
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Педесет година Техничког факултета у Бору

PLODNA OBRAZOVNO-NAU^NA MISIJA
Овде није само одшколовано педесет генерација, односно 2.185 инжењера, 29 специјалиста, 50 мастера, 150
магистара и 74 доктора наука, већ је добар део њих остао да живи, ради и води овдашње, али и компаније
по Србији и свету. – Снажна веза са Басеном од оснивања. – Опоравак РТБ-а враћа интересовање за студије
рударства и металургије
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Технички факултет у Бору, једина државна
високошколска установа у источној
Србији из састава Београдског универзитета, већ пет деценија успешно
испуњава мисију коју су му поверили
држава и ова средина, првенствено РТБ
Бор, оснивајући га 1961. године. А, она
је била да се у граду бакра школују
инжењери који ће остати да раде у комбинату и та снажна веза Факултета са
РТБ-ом остала је до данашњих дана.
Данас се на свим смеровима и годинама Факултета школује око хиљаду
студената, а за пет деценија из његових
клупа и лабораторија изашло је 2.185
инжењера, 29 специјалиста, 50 мастера,
150 магистара и 74 доктора наука. У ове
бројке улази и 40 страних студената који
су знање стечено овде однели у Бугарску, Јордан, Либију, Тунис, Кувајт, Ирак,
Сирију и Замбију. Све њих на образовном путу пропратило је укупно 319 наставника и сарадника.
-Значај ТФ за Бор и регион веома
је велики – рекао нам је декан Милан
Антонијевић најављујући свечану
академију поводом јубилеја за 11. новембар. - Овде нема предузећа без
наших инжењера, а стицајем околности на челу и РТБ-а и општине су
људи који су завршили студије на Техничком факултету. Источна Србија, а
нарочито Бор, изгледали би много
другачије да минулих 50 година није
било Факултета. Факултет окупља
младе и својеврсна је баријера одласку (поготово сиромашније) борске
деце, а привлачи и студенте из других
крајева.
Интересовање за студије рударства
и металургије протекле деценије било
је веома мало. На металургији четири
године није уписан ни један студент!

Прес конференција руководства факултета пред обележавање великог јубилеја

Али, такав је био тренд и у свету, каже
декан. Техника се све мање студира јер је
тешка, а није лак ни посао који чека. Познато је у каквим условима раде рударски, металуршки инжењери, а у каквим
правници, економисти. И, студенти су

понудио нове дисцплине као што су
индустријски менаџмент, индустријска
информатика, заштита животне средине,
рециклажа.
-Међутим, последњих година
нешто лепо се дешава што се тиче

Веза са привредом и науком
Од проф. др Драгане Живковић, продекана за НИР, чули смо да је за пет деценија
на ТФ урађено 1.177 националних пројеката финансираних од стране привреде и
државе и 13 међународних пројеката. Нашло је примену 12 техничко-развојних
решења и патената, издато 146 уџбеника и монографија и 70 зборника, објављено
407 радова у часописима међународног значаја… Факултет је организатор четири
научна скупа и издавач четири часописа од којих се најстарији “Journal of Mining
and Metallurgy”, Секција Б: Металургија, налази на Томсон-Ројтерс листи и, од
76 укупно публикованих међународно признатих часописа у области металуршког
инжењерства, заузима 12. место. Потписан је и велики број билатералних уговора
о сарадњи са факултетима из иностранства, а ТФ је члан и две европске академске
мреже – Resita Network и METNET.

бирали струке које воде “ ка оловци или
компјутеру”. У таквим околностима
Факултет је хтео-не хтео, да би преживео али и испратио те светске трендове,

металургије, а нарочито рударства –
каже Антонијевић. - Да ли родитељи
прате збивања у највећој овдашњој
компанији, па саветују своју децу,

или је омладина сама сагледала своју
позицију, тек ове и прошле године
појачано је интересовање за ове две
струке. Нема сумње да је све што се
говори о градњи нове топионице,
која ће користити домаће сировине
за производњу бакра, утицало на
то да се појави већи број студената
на поменутим усмерењима. Ове
године смо за рударство тражили 20
студената, а пријавило се 48. И на
металургији смо одмах попунили
свих осам места колико их је према
акредитацији (а она је урађена на бази
тадашњих потреба и интересовања).
Али, ако се настави овакав тренд,
приликом нове акредитације за
годину-две повећаћемо број. РТБ је
прошле године запослио троје наших
најбољих студената, што је веома
добар гест који је сигурно допринео
расту интересовања.
Технички факултет у ближој
будућности неће моћи много да мења
своју образовну понуду, али ће свакако
усвршавати наставу. Педесет генерација
је велики успех који је свакако повезан
са професорима који се баве и науком јер
ако не прате научне трендове биће лоши
предавачи. –Трудили смо се и на једном
и на другом плану - каже Антонијевић.
– Ко је био више мотивисан да прати
свет, био је и популарнији код студената и колега. Међутим, пошто је ово
Београдски универзитет, треба имати
у виду да су сви докторати и избори
наставника морали да се тамо потврде, па је све оно што је важило
за техничке факултете у Београду,
важило и за нас. Тако смо одржали
квалитет, а акредитација три докторска програмa ‘по Болоњи’ је потврдила све то”.
Љ. Алексић

Нова школска година на Техничком факултету

KRENULA 51. GENERACIJA
Декан Милан Антонијевић пожелео бруцошима да се што пре нађу на месту колега који примају
дипломе, а инжењерима да нађу посао. - Ове године први степен студија завршило двоје студената,
основне студије 177, специјалистичке један, мастер-титуле стекао 21 академац, а магистрирала двојица.
- Студент генерације Адријан Вељковић (просек 9,05)

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Симболично, у име свих новoуписаних на
Технички факултет, троје бруцоша примило је индексе, док су онима који су
у прошлој години овде завршили своје
школовање уручене дипломе. Добили су
их трећег октобра од проф. др Милана
Антонијевића, декана Факултета, на
свечаности којој су, поред руководства, професора и студената, присуствовали родитељи и гости. Након почетних
строфа студентске химне „Gaudeamus
igitur...“ декан је у краткој беседи изразио задовољство што ова високошкол-

ска установа постоји и
ради већ пола века.
- Овако дуга тра
диција у оквиру Београдског
универ
зитета може бити
гаранција да ће 51.
генерација, којој су управо отворене учионице и лабораторије, стећи
солидно знање и да ће га касније
успешно примењивати у пракси –
казао је Антонијевић. - Бруцошима
желим да се што пре нађу на месту
колега који су примили дипломе, а
дипломираним инжењерима да брзо
нађу посао. Младе колеге је поздравио
и студент-продекан Милан Стојановић
саветом да буду вредни и реални у
својим захтевима и све оцене стекну поштено, чиме ће повећати углед Факултета а и диплома које ће стећи.

Ове године први степен студија завршило је двоје студената, основне студије
177, специјалистичке један. Мастер-титуле стекао је 21 академац, а магистрирала су двојица. Студент генерације је
Адријан Вељковић (његове студије
трајале су четири године, два месеца и
22 дана, а просек оцена му је 9,05). Награда (преминулог) инжењера Бошка
Ињца, која се додељује најбољем
свршеном студенту металургије, припала је Владану Андрејићу (просек
оцена 7,35).
За 30 година рада на ТФ награђени
су проф. др Светлана Иванов, референт студентске службе Ружица Манић
и благајник Војка Станковић, а за 10
година доценти Иван Михајловић и
Драган Мансијевић, као и Александра Стојановић, хигијеничар.
Рецимо и то да је група студената,

у знак протеста против одлуке Савета
факултета да се наплаћују сви испити
који се преносе у наредну годину (800
дин по ЕСПБ боду, што највише погађа
апсолвенте), блокирала улаз у амфитетар. Тако се на „Open Day“ морало споредним улазом, али је у разговорима наредних дана пронађен заједнички језик
и потписан документ у коме је све дефинисано и од свега што су студенти
тражили, како нам рече декан, све је
испуњено, напомињући да се притом
морао уважавати и закон. - Студенти
су били задовољни (а и ми смо), јер
су сви могли да упишу 60 бодова на
самофинасирајућем статусу, а и на
буџетском, а за оно што је заостало,
ипак су прихватили да плаћају. Дали
смо им рокове и моћи ће да излазе на
испите више пута него до сада.
Љ. Алексић

Мозаик
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Отворен Центар за дневни боравак деце са сметњама у развоју

„UJEDIWENI U RAZLIKAMA”

Од почетка октобра, када је примио прве кориснике, овде свакодневно, од седам до 15 сати, борави тридесеторо деце под будним оком стручног особља. – Басен донирао милион динара за набавку намештаја и реквизита. – Н. Мислимоски: Циљ ових услуга је да „појачају” капацитет деце у развоју, повећају њихову самосталност и укључивање у живот заједнице
Челници Басена и општине у разговору са корисницима Центра

БОР. – Борска општина је свесна
значаја оваквог и сличних пројеката,
те је врло брзо овај доскора доста руиниран простор (површине 300 квадратних метара) пренаменила и
функционално оспособила за пријем
деце ометене у развоју. Изузетно сам
задовољан темпом којим смо завр-

шили радове, чија је вредност око
два милиона динара. Захвалио бих
се свима који су нам помогли у томе,
пре свега, Рударско-топионичарском
басену, који је донирао милион динара
за намештај и реквизите, као и приватним предузећима из Бора („Дрвозан”, „Стерлинг”, Сервис „Мики”) –

Мала, а велика инвестиција
- Ако се ичему радујем што је урађено у граду, онда је то свакако овај центар.
Данас сам у потпуности био испуњен када су ме председник општине и директор
„центрића” позвали да га посетимо. Ово је, ипак, најјача инвестиција – она је толико мала, али истовремено толико велика, јер су деца, која сигурно осећају срећу
у својим домовима, овде пресретна. Певао сам са њима, не да бих певао него зато
што ми је то „легло”. То се ваљда видело и на мом лицу. Баш сам презадовољан и
ове хумане акције треба „вући” што више. Треба градити објекте где ће боравити
оваква деца, пошто морају да имају посебне услове. Свиђа ми се и што се по целом
граду постављају рампе за инвалиде. Све су то наши људи, пријатељи, деца. Они
су у посебном, тешком стању и треба им додати нешто да би се изједначили и били
равни нама. Нису они криви што су такви рођени, треба им помоћи да се осећају
срећни – нагласио је Спасковски.

казао је Небојша Виденовић, председник општине Бор, четвртог новембра,
када је, заједно са Благојем Спасковским, генералним директором РТБ-а,
посетио новоотворени Центар за дневни
боравак деце са сметњама у развоју.
Од почетка октобра, када је примио
прве кориснике, овде свакодневно, од
седам до 15 часова,
борави
тридесеторо деце (до 26
година). Њима је
обезбеђен превоз
од куће до Центра,
где имају и два
оброка. Под будним
оком особља (два
дефектолога, три
васпитача, две медицинске сестре,
кинези терапеута,
физиотерапеута, по
потреби физијатра,
неуролога и лекара опште праксе) проводе време у радним радионицама
и спортском центру прилагођеним
њиховим способностима. Ту се одвија
и богат културно-забавни живот и активности, све у циљу што нормалнијег
функционисања
ових
малишана.
Центар, иначе, ради у оквиру пројекта
„Уједињени у разликама” који се, осим
у борској, реализује у још 40 локалних
самоуправа у Србији. Општина Бор је
носилац пројекта у групи коју чине Бор,
Жагубица, Кладово и Неготин.
- Бор и Кладово су се определили
за дневни боравак деце, а Неготин и

Жагубица за помоћ у кући породицама које имају децу са инвалидитетом. Циљ ових услуга је да „појачају”
капацитет деце у развоју, повећају
њихову самосталност и укључивање
у живот заједнице. На овај начин помажемо и њиховим породицама које
ће имати много више времена за друге

Небојша Виденовић и Нихад Мислимоски

активности. Сврха свега је да општине и после истека овог пројекта,
који траје две године, буду гарант одрживости и да деца живе и расту у
нормалном породичном окружењу –
истакао је Нихад Мислимоски, члан
Општинског већа Бора задужен за
социјална питања.
Пројекат спроводи и финансира
(вредност за групу општина у којој је
Бор износи 360.000 евра) Делегација Европске уније у Србији у партнерству са
Министарством за рад и социјалну политику и УНИЦЕФ-ом.
Ј. Станојевић

Општина Бор добила државна средства за решавање комуналних проблема

PEDESET NOVIH KONTEJNERA
Ради реализације пројекта „Јачање капацитета за управљање отпадом набавком опреме за одлагање отпада” одобрено милион и 160 хиљада
динара. – С. Чековић: Извесно је да ћемо до краја године определити још око 100 милиона, па се надам да ћете наћи мотив и разлог да поново конкуришете. – Бору недостаје најмање 300-400 комуналних контејнера
БОР. – Сања Чековић, државна секретарка у Министарству за људска и
мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, уручила је (четвртог
новембра) др Жики Голубовићу, заменику председника општине Бор, решење
којим се овој локалној самоуправи
одобравају милион и 160.000 динара
ради реализације пројекта „Јачање капацитета за управљање отпадом набавком опреме за одлагање отпада”.
Реч је о средствима која се остварују
приређивањем игара на срећу, а користе се за финансирање општина и градова у циљу заштите животне средине.
-У оквиру својих редовних делатности наше министарство распоређује
новац од игара на срећу свим добрим
пројектима за уређење општина у
Србији. У протеклом периоду, по том
основу, определили смо преко 300 милиона динара. Сви пројекти, које је
Министарство до сада прихватило,
урађени су на најбољи начин. Нисмо
имали проблема са утрошком средстава, јер су била наменски утрошена. У свом мандату овим пово-

Сања Чековић поручила да Министарство излази у
сусрет сваком добром пројекту

дом обишла сам више од 90 општина
и уверила сам се у то. С обзиром на
приход који редовно добијамо из републичког буџета, извесно је да ћемо
до краја године одобрити још око 100

милиона, па се надам да ћете наћи
мотив и разлог да поново конкуришете, пошто је и Бору, као и осталим
градовима, потребно много тога. Са
великим задовољством изаћићемо у

сусрет сваком вашем добром пројекту
и, надам се, да ћемо се истим поводом
видети још једном до краја године поручила је Чековићева.
Далибор Орсовановић, директор
ЈКП „3. октобар”, изјавио је да ће сва
средства бити искоришћена за куповину
50 нових комуналних контејнера. Ово
тим пре ако се зна да их је пре седам
– осам година у Бору било чак 1.300, а
сада 300-400 мање.
-Проблем одлагања смећа је
велики јер се мало улагало у набавку
контејнера. Сваке године, што због
дотрајалости, што механичком силом
или хемијским путем (спаљивањем),
уништи се 50 до 80, тако да ћемо
најновијом куповином надокнадити
губитке из ове године. Заменићемо
све уништене, поготово на рубовима
месних заједница „Ново селиште”
и „Старо селиште” – нагласио је
Орсовановић.
Ј. Станојевић
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Млади и посао

Заседао Локални савет за запошљавање

najprivla^nije samozapo[qavawe

Ове године десет лица покренуло сопствени посао, а још двадесетак захтева самосталних предузетника остало нереализовано. - Најзаступљенија
делатност су услуге, док се производња јавља повремено. - Послодавци нису вољни да користе субвенције за отварање нових радних места
БОР. – Ове године општина
Бор је располагала са 2,3 милиона
динара (1,2 из свог, а 1,1 из републичког буџета) за отварање нових
радних места. Међутим, послодавци
нису били заинтересовани, јер је
износ средстава који добијају мали,
а притом су обавезни да то лице
„држе” у радном односу две године.
Ова субвенција се може комбиновати
и са уредбом Владе тако да послодавац, уколико користи 100.000 динара
за ново запошљавање лица која су
на евиденцији НСЗ или нису била у
радном односу шест месеци, може
бити ослобођен плаћања доприноса
годину дана. Пошто су остала још два
милиона динара (довољно за 20 људи)
која хоћемо да искористимо до краја
године, наредног месеца изаћићемо на
терен да још мало промовишемо ове
наше мере и позовемо послодавце да
нам се јаве – поручила је Лидија Начић,
директор борске филијале НСЗ, на седници Локалног савета за запошљавање
СО Бор (28. октобра). Она је информисала чланове Савета о досадашњој
реализацији активних мера из Локалног

Локални савет може да предложи и мере специфичне за борску средину

акционог програма запошљавања за општину Бор у 2011. години.
Соња
Станковић,
руководилац групе за програме, додала је да за
самозапошљавање није било проблема.
Захваљујући средствима из овог програма (1,6 милиона динара), десет лица
је покренуло приватни посао. - Ове
године интересовање је било велико.

Имали смо још двадесетак захтева
самосталних предузетника, али није
било довољно новца за све. Као и
претходних, и ове године услуге су
биле најзаступљенија делатност, док
се производња јавља повремено – истакла је Станковићева.
Ова седница је била прилика да се
чланови Савета упознају са Нацио-

налним планом запошљавања за 2012.
(усвојен 13. октобра), на основу којег ће
бити урађен Локални акциони програм
запошљавања у општини Бор за идућу
годину.
- Два документа представљају
оквир за наш локални план - нова Национална стратегија запошљавања
до 2020. године и Национални акциони
план
запошљавања
за
2012, где је једна од кључних мера
децентрализација ове области. Веће
ангажовање локалних самоуправа постиже се управо локалним плановима
запошљавања. Овај за наредну годину
је предвидео исте мере као и прошле
(самозапошљавање, подстицај послодавцима за отварање нових радних
места и обука), али је додао и јавне
радове. Осим што имамо шири избор,
планом можемо да обухватимо још
неке мере специфичне за нашу средину, а из општинског буџета планирамо да издвојимо већа средства него
лани – казао је Драган Ранђеловић,
члан Савета.
Ј. Станојевић

Сајам невладиних и омладинских организација Борског округа

„mladi su zakon”
Петнаестак омладинских организација, канцеларија за младе, формалних и неформалних група из целе Тимочке Крајине и Лесковца представило своје пројекте, као и резултате на пољу омладинског активизма и волонтеризма. – У току израда Локалног акционог плана за младе
општине Бор. - Пројекат „Млади су закон” реализује се уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта

Данијела Стојчић

БОР. – Сајам организујемо у
оквиру пројекта „Млади су закон
- Борски округ”, током којег смо
финансирали (100.000 динара по
пројекту) шест волонтерских акција
(три у Бору и по једну у Кладову,
Мајданпеку и Кривељу). Они данас
презентују своје „мале” пројекте који
укључују младе, као и резултате постигнуте на пољу омладинског активизма и волонтеризма – истакла је

Данијела Стојчић, директор Ресурс
центра у Бору, на Сајму омладинских
и невладиних организација Борског
округа одржаног 26. октобра у Народној
библиотеци.
На сајму се представило 15 омладинских организација, канцеларија за
младе, формалних и неформалних група
из целе Тимочке Крајине - Кладова
(Канцеларија за младе, „Еко Кладово”),
Кривеља (група ученика и наставника
ОШ „Ђура Јакшић”), Бора (Економскотрговинска школа, „Бор 030”, „Коцка до
коцке”, „Битно”, Студентска алијанса,
Канцеларија за младе, Асоцијација за
развој општине Бор), Мајданпека (ОШ
„Велимир Маркићевић”) и Зајечара
(„Зајечарска иницијатива”, Тимочки омладински центар и Омладина ЈАЗАС-а),
као и Лесковца (Ресурс центар).
- Наша канцеларија је овде представила низ активности које спроводи ради побољшања квалитета
живота младих у борској општини

Александар Миликић

(организовање слободног времена,
трибине о здравственој заштити). У
току је израда Локалног акционог
плана за младе и скоро 70 одсто тог
стратешког документа је завршено.
Млади су ту да сами креирају своју
будућност – нагласио је Александар
Миликић, координатор Канцеларије за
младе општине Бор.
-Као неформална група ученика,
наставника, родитеља и осталих заинтересованих из Кривеља урадили
смо много тога како бисмо улепшали

Честитке

Владимир Станковић

наше окружење. Уз помоћ РТБ-а, асфалтирали смо и оградили школско
двориште, очистили речно корито у
дужини од 300 метара, направили бетонско стајалиште и клупице, које користе и наши ученици и млади у селу
– казао је Владимир Станковић, директор ОШ „Ђура Јакшић”.
Пројекат „Млади су закон” реализује
се уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта.
Ј. Станојевић

64 godine

Поводом
64
године
непрекидног излажења нашег листа, честитку
редакцији упутио је Савез самосталних
синдиката општине Бор у којој се, између осталог, каже: „Наш „Колектив”
– први, прави, јединствени и најстарији раднички лист плови 64-ту годину
кроз буру радничких дешавања у Србији. Уз жеље за 100-ом, све најбоље
и СРЕЋНО!”.
•••
Еколошки савез „Еко агенда 7/1935” Бор „Колективу”, листу Рударскотопионичарског басена Бор, и ауторима, такође, честита 64. рођендан и
жели „да нас још дуго и, пре свега, објективно информишете о свим битним догађајима у РТБ-у који у великој мери утичу на животе свих Борана и шире”.

Kolektiva
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За лепша села

Захваљујући заједничкој акцији Басена и локалне самоуправе „За лепши Бор”

I U SELIMA SE RADI I GRADI

У Бучју асфалтирано пола километра пута који спаја центар села са рејоном Штубеј. – Реновиране зграде месне канцеларије и амбуланте у
Оштрељу. – Шарбановац коначно добија водовод. – М. Антић: Басен према селима има обавезе које нису донаторског већ пословног карактера, с обзиром на то да је рударењем деградирао површине, нарочито у зони Кривеља, па и Бучја и Оштреља
делабара), наставак „крпљења” рупа на
рејонским путевима, а наредне године
почетак изградње цркве.
- Нема јасне границе између онога
што је пословна обавеза РТБ-а и што
је друштвена потреба. Басен према
селима има обавезе које нису донаторског већ пословног карактера, с обзиром на то да је рударењем деградирао
површине, нарочито у зони Кривеља,
па и Бучја и Оштреља. Примера ради,
нашим пословним планом смо предвидели промену начина одлагања
јаловине из кривељске флотације
(тзв. паста-технологија), како бисмо
заштитили зону утицаја јаловишта.
РББ је обавезан да заврши насеље

недавно Мирјана Антић, заменица генералног директора РТБ-а за економска
питања и председница Комисије за контролу трошења средстава из донаторског фонда.
У Шарбановцу је у току изградња
водовода – протеклог месеца прокопано је и уграђено близу шест километара цеви (од укупно 13,5 км). Након
завршетка примарне водоводне мреже,
радови ће бити настављени у резервоарима. Уколико временске прилике дозволе, водовод у овом селу, кога мештани одавно жељно чекају, биће завршен до краја године. Вредност радова
је 14,6 милиона динара. Средства су
обезбеђена из НИП-а, али су и у овом

Мештани Бучја задовољни везом са светом

БОР. – Захваљујући акцији „За
лепши Бор”, коју заједнички воде Рударско-топионичарски басен и локална
самоуправа, град бакра је добио потпуно нов и атрактиван изглед, а ни села
у борској општини нису запостављена.
Приоритети у радовима, по речима
Саше Перишића, председника Скупштине РТБ-а и Комисије за контролу
радова који се финансирају средствима

културе (кровна конструкција, фасада,
ентеријер) и асфалтирање пута у дужини
од 500 метара. Мештани су веома
задовољни радовима, јер ова значајна
деоница спаја центар села са рејоном
Штубеј. У току је оспособљавање амбуланте и уређење центра села. До почетка
зиме овде планирају да приведу крају и
насипање ризлом преосталих рејонских
путева. Осим путне мреже, треба да се

Адаптирана зграда месне канцеларије у Оштрељу

„Бањица” у које су се преселили
многи мештани Кривеља – тамо где
је рудник давно уништио сеоске улице
и домаћинства. Црква и центар у
Кривељу се уређује на начин примерен некадашњем сјају овог села. Исто
се дешава и у другим насељима где
је ТИР директно „одговоран”, а то је
Слатина. И ту је, такође, обновљена
црква, а постоје и друге мере подршке
тим локалним срединама – казала је

послу суфинансијери РТБ и општина
Бор.
И тако Басен, као друштвено одговорна компанија која човека ставља
на прво место, свакодневно на делу
показује и доказује настојање да
побољша социјални миље и квалитет
живота свих житеља борске општине –
без обзира на то да ли живе „испод или
мало даље од димњака”.
Ј. Станојевић

И амбуланта у Оштрељу добила „ново рухо”

из донаторског фонда, одређивани
су тако што су биране најважније и
најактуелније потребе грађана. А, када
је реч о селима, руководио их је принцип
да то буду она која су највише трпела од
рударских и топионичарских послова,
мада ни она удаљенија (Горњане, Танда,
Лука) нису заборављена. Тако су у први
план „избили” Бучје, Оштрељ, Слатина
и Кривељ. У широком дијапазону радова
акценат је стављен на оспособљавање
путне мреже, али и објеката инфраструктуре (уређење домова културе,
цркава и центра села).
И Бучје је претходних месеци
било велико градилиште. Крајем октобра завршено је реновирање Дома

уради и водовод, стадион за мале спортове, постави расвета испред Дома културе. За наредну годину предвиђено је
и дуго најављивано асфалтирање пута
Бучје-Цепе (према Горњану) у дужини
од пет километара.
У Оштрељу је завршена адаптација
зграде месне канцеларије (промењена
комплетна столарија, плочице, мокри
чвор) и амбуланте у коју је смештена
најсавременија опрема. Асфалтирани
су плато испред Дома културе, центар
села и део главне улице која води према
Бучју. За ове радове било је неопходно
уложити око шест милиона динара.
Предвиђено је реновирање и Дома културе, монтирање уличне расвете (кан-

У Шарбановцу прокопано и уграђено шест километара водоводних цеви
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За лепши Бор

Градитељи и добровољци ужурбано довршавају борски зоолошки врт

MALI[ANI DOBIJAJU
ZANIMQIVO MESTO

Најмлађи Борани имаће лепо уређен простор за „први сафари“, а њихови родитељи за шетњу храстовом шумом у којој се управо „гнезди“
врт. – На 16.000 квадратних метара биће доста копитара, звери, змија, мајмуна, птица и разних пратећих садржаја
Биткоски, в.д. директора ЈП „Зоолошки
врт“, који је овде од
јутра до мрака, а
много пута и до касно
у ноћ, показује нам
шта је све урађено за
месец и по дана. Јер,
само толико се интензивно ради, а већ се
лако може препознати
како ће све изгледати.
-Зоо-врт се простире на 16.000 квадратних метара и
имаће две целине.
Једна је намењена
Климе Биткоски пред капијом зоолошког врта
копитарима, а друга
зверима – објашњава
БОР. - Као печурке после кише у шумарку изнад Пете месне заједнице ничу Климе, док нас води будућом „главном
лепе дрвене кућице намењене будућим улицом“. – Животиње су тако групистанарима зоолошког врта. Ударничким сане због специфичности одржавања
еланом извођачи радова и све бројнији и исхране. Код копитара – показује низ
волонтери приводе крају лепу замисао. дрвених кућица десно од улазне капије
који се завршава сенаром на крају врта
- биће заступљене
бројне врсте. Звери
ће бити на оној, тамо,
источној
страни
врта. За њих се граде
јаки метални боксови унутар којих су
и склоништа зидана
каменом. Оно за
лава грејаће се током
зиме, а остала не.
У том делу ће бити
смештени и лисица,
тигар, медвед, вук...
а има простора да
се касније усели још
За звери се довршавају јаки метални боксови
која животиња. Иза
кавеза са овим опасОна ће највише обрадовати најмлађе ним становницима гради се тераријум,
Боране, али и њихове родитеље, јер ће а до њега је простор за крокодила.
имати где да одведу своје малишане на
С леве стране кружне стазе око врха
„први сафари“, а и њима самима ће добро шумовитог брдашца тесари „кроје“ лепу
доћи пријатна шетња кроз храстову шуму зградицу за птице. Биће их разних врста,
у којој се „гнезди“ врт. Бројни мајстори: с тим што ће ној бити смештен у посебној
тесари, зидари, вариоци, руковаоци кућици одмах до копитара. А, боравиће
грађевинских машина, добровољци са овде јелен, лама, муфлони, антилопе,
лопатама, мотикама и грабуљама, као козе, овце... - Биће готово „преслида осећају то нестрпљење најмлађих кан“ београдски зоолошки врт – каже
Борана да се што пре отвори ово, сад се Биткоски. - Вук Бојовић нам је обећао
у то већ не може сумњати, лепо место за 50-ак врста тако да ће и наш врт бити
њих, али и за боравак животиња. Климе
богат животињама.
Поодмакла јесен у
овој лепој храстовој
шуми потврђује да је
амбијент добро одабран. В. д. директор
рече да ће овај простор током наредних година бити још
више оплемењен зимзеленим
растињем
и
цвећем.
Усред
врта довршава се
језеро на два нивоа
са слапом између. У
језеру ће пливати лаОвде ће боравити разне врсте змија
будови, гуске, пловке,

а њихови „домови“ биће на
полуострвцету које залази у
језеро. Поред језера биће поплочане стазе, размештене
клупе за одмор, а гради се и
кафић. Недалеко је и објекат
у коме ће бити смештени
највеселији и најпосећенији
житељи зоолошких вртова –
мајмуни.
-Имаћемо
стварно
богат и леп садржај – каже
задовољно Биткоски. - А, има
простора и за проширење
са две стране. Врт ће имати
Овде ће „становати” копитари
и сопствену савремену ветеринарску станицу, докПетог и шестог овде су добровољно
тора ветерине и све што је потребно и, по речима Биткоског, веома добро
за очување здравља животиња. радили запослени у ЈКП „3. октобар“.
Изградњу станице, такође, приводимо
-Градилиште је отворено за сва
крају. Грађани очекују да се много
људи запосли у врту, али нереално је удружења и грађане и они (најбоље
групно), могу да дођу у свако доба и
очекивати више од
15-ак радних места
и четири стражара,
ако се има у виду да
је у београдском зоолошком врту укупно
24-оро запослених.
Пројектант
и
главни извођач радова
је „Стеко“ из Бјељине,
а земљане радове
изводи механизација
РТБ-а, „3. октобра“
и „Водовода“. Минулих лепих дана на
радилишту је увек
било између 100 и
200 радника. Нека
удружења су органиУ средишту парка биће двостепено језеро са слапом
зовала добровољне
радне акције, па је
тако „Пчиња“ на овом
учествују у добровољним акцијама.
послу у два наврата окупљала своје људе Има још доста земљаних радова и
и шездесетак њих је својим делом под- журимо да што више урадимо док је
ржало ову идеју. Канцеларија за младе лепо време. Не могу да кажем тачан
општине Бор је у акцију „Уредимо зооврт“ четвртог новембра овде довела пе- датум отварања, али се трудимо да
десетак чланова Студентског парла- буде што пре. Лепо време дуго нам је
мента и Студентске алијансе са Тех- ишло наруку и док не завршимо врт
ничког факултета, осталих борских ом- ’нема да падне ни киша ни снег’ – каже
ладинских и невладиних организација, у шали Биткоски.
обезбедивши им грабуље и лопате које
Љ. Алексић
ће по завршетку послова остати Врту.

Много Борана је делом подржало изградњу врта
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Мајданпек

У октобру одржане две седнице СО Мајданпек

USVOJEN REBALANS BUXETA

У општинској каси више пара. – Референдум за увођење месног самодоприноса у Мајданпеку 3., 4. и 5. децембра – Основано ДОО „Бизнис инкубатор“ и констатован тежак положај локалне радио-телевизије
МАЈДАНПЕК. - И током октобра у Мајданпеку су одржане две седнице општинског парламента на којима
је усвојен ребаланс општинског буџета,
после измењеног Закона о финансирању
локалних самоуправа, али је одлучено и

Нова кадровска решења
Другу октобарску седницу СО
Мајданпек обележило је и именовање
директора јавних служби. На лични захтев, са места директора ЈП
за грађевинско земљиште и путеве, разрешен је Мики Јовановић, а
за в.д. директора именован Жарко
Станковић. За директора ЈКП “Комуналац” Мајданпек именован је Енес
Шившић, а директора ЈП за стамбене услуге Милена Зрнић, док је Радослав Јоксимовић поново именован за
в.д. директора Народне библиотеке у
Мајданпеку.

о низу других важних питања везано за
рад и функционисање јавних служби и
локалне заједнице.
Ребаланс буџета за 2011. годину,
условљен приливом од 25,5 милиона
динара по основу измењеног Закона о
финансирању локалних самоуправа, био
је прилика да се од одборника опозиције
истакне незадовољство због изостајања
значајнијих инвестиција за развој и
запошљавање, а посебно за стварање
услова за рад ски центра на Рајкову.
Утврђивање предлога одлуке о увођењу
самодоприноса у периоду 2012. - 2016.,
на подручју градске месне заједнице
Мајданпек, за шта ће референдум бити
спроведен 3., 4. и 5. децембра, био је
повод за бројна питања, почев од тога
зашто ће изјашњавање трајати три дана,
до тога зашто се покреће нови самодопринос пре него што су разрешена сва

питања и потраживања везано за
претходни.
Другу октобарску седницу
обележила је расправа која се
водила о програму рада ЈКП “Комуналац”. Након бројних питања
могло је да се чује, да упоредо
са бригом о обезбеђењу енергената за успешну реализацију
грејне сезоне, општинска власт
покушава да створи услове за
промену енергента, мазута, у далеко
исплативији - пелет, да ЈКП “Комуналац” од корисника услуга потражује
више од 100 милиона динара, али и да
тренутно само ЕПС-у дугује 80, а НИС-у
за мазут из претходних сезона 75 милиона динара. Чуло се, такође, да се захтеви за искључење корисника са система
даљинског грејања одобравају само у
вансезони, да је економска цена грејања

далеко изнад садашњих 60 динара
по квадрату, што је цена која важи у
последње две године. Такође, ускоро
треба очекивати и потписивање деобног
биланса са доњомилановачким комуналним предузећем.
Одборници су донели и Одлуку
о оснивању ДОО „Бизнис инкубатор
Мајданпек”, а чули су и информацију о
тешком положају локалне РТМ.
С. Вукашиновић

Почели радови на реконструкцији Капетанске улице

SAMO DA VREME POSLU@I

Уређење најпрометније и најважније саобраћајнице у граду коштаће 67 милиона динара: 37 милиона динара НИП и 30 милиона динара општину Мајданпек. – Радове отворио Милан Ђокић, државни секретар у МЕЕР задужен за НИП. – Извођач: Предузеће за путеве „Зајечар“ А.Д.
- Страбаг
МАЈДАНПЕК. - Половином октобра у Мајданпеку су почели радови
на реконструкцији Капетанске улице.
Реконструкција подразумева радове на
1.940 метара саобраћајнице, тротоара,
саобраћајне сигнализације и коштаће
око 67 милиона динара. НИП је из програма „Градимо заједно“ обезбедио
37 милиона динара, док је 30 милиона
учешће локалне самоуправе.
Милан Ђокић, државни секретар Министарства економије и регионалног развоја задужен за НИП, отворио је радове на главној, најдужој,
најпрометнијој и незаобилазној улици
овог града, будући да заобилазница не
функционише већ 10-так година:
- Општине источне Србије су неоправдано запостављене деценијама

уназад по питању инфраструктурних пројеката, што је резултирало
прилично девастираном регионалном и локалном инфраструктуром –
рекао је Милан Ђокић додајући: „Изменама Закона о финансирању локалних самоуправа, општински
буџети ће имати више средстава и
самим тим општине ће имати више

могућности за решавање локалних
инфрастрктурних проблема“. Ђокић
је нагласио да ће приоритети НИП-а
убудуће бити усмерени на регионалне
и међуопштинске пројекте.
- Ово је изузетно важна улица
како за град, тако и за целу општину и транзит кроз Мајданпек.
Реконструкцијом, ова изузетно прометна саобраћајница добиће на изгледу и функционалности“ - рекао
је Драган Поповић, председник општине Мајданпек, подсетивши да је у
реконструкцију јавне расвете у истој
улици општина већ уложила око 10 милиона динара.
Захваљујући се Министарству
економије и регионалног развоја, сектору НИП-а, на разумевању, Синиша

Јеврић,
потпредседник
општине
Мајданпек, нагласио је да без њихове
помоћи општина Мајданпек не би могла
да реконструише ову улицу и изразио
наду да ће се сарадња наставити и наредне године.
Бојан Алексић, директор Предузећа
за путеве „Зајечар“, чији је већински
власник Страбаг, а које се као извођач
радова обавезало да ће све послове обавити у року од 60 дана, потврдио нам је
да ће тај рок бити испоштован само ако
временске прилике дозволе: - Ми имамо
капацитете за успешну реализацију
таквог посла, стручне људе, искуство,
знање и нову опрему, а време од септембра до новембра је и традиционално период у коме се највише ради.
С. Вукашиновић

У кругу Рудника бакра Мајданпек, однедавно

^ESMA - PRAVA
RUDARSKA

Дело рударских идеја и руку,
од материјала са Површинског копа и са – позлаћеним
славинама!

РБМ. - Круг Рудника бакра
Мајданпек, непосредно уз главну
улазну капију, однедавно краси једна
лепа чесма са обележјима Рудника,
рударења и - позлаћеним славинама!
Вода из градског водовода ту може да
се попије, захвати, руке да се оперу, ту
може да се застане, предахне, састане
са пријатељима... Од камена, посебно
бираног са површинског копа, чесму
је, уз помоћ Гордана Страиновића,
озидао Богољуб Драгојловић, рударски техничар, пословођа на Транспортном систему, који у Руднику бакра
Мајданпек ради већ три деценије:
- Нема ту посебне приче. Идејно
решење је потекло од инжењера
Неђељка Чавића, Пеко Минић је
разрадио предлог за градњу, а ја, уз

помоћ колеге Гордана, озидао.
Када се каже рудар, обично се помисли на људе који мењају географију
и притом скидају брда, мељу стене и
благо износе на светло дана, а мало ко
помисли да би се неко од њих добро
снашао као градитељ: - Сваки способан рудар треба да буде обучен и за
сличне послове, да познаје већину
заната сродних рударству, па тако и
зидарство - каже Богољуб Драгојловић
срећан што ће чесма ускоро добити и
таблу на којој ће бити исписано пар ситница. Тек да се зна и подсети да се и на
овај начин може оставити траг колективу
у коме се проведе радни век: - Свако ко
је вичан неком послу може да уради
нешто слично или потпуно другачије.
Што се мене тиче, надам се да ћу се

овом чесмом служити
још неких 5-6 година,
до одласка у пензију“
- речи су Драгојловића.
Када смо поводом
јубилеја, 50 година
рада обновљеног Рудника бакра Мајданпек,
започели сређивање
Богољуб Драгојловић поред чесме
најпре ограде, па
капије, спонтано сам
лом, чесма је некад и постојала код
дошао на идеју да
нам треба и билборд, велика табла Оперативе - каже Неђељко Чавић,
на којој ће писати РБМ. Када смо то технички руководилац ПУС-а, поносан
завршили некако је недостајала и на оно што је у машинској радионици
чесма. Она представља и потребу за- урађено за сређивање Рудника. Па нека
послених на површинском копу, да то буде Срећно, како неимарима тако и
када са посла силазе, макар скину њиховим колегама.
прашину са лица, руку, обуће. УостаС.В.
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У Мајданпеку основан Бизнис инкубатор

„STAKLENO ZVONO”
ZA PO^ETNIKE
Расписан тендер за адаптацију простора бившег “Електроника” у коме ће се на 912 квадратних
метара наћи 15 пословних простора намењених приватним предузетницима који покрећу посао
МАЈДАНПЕК. - Одлука одборника СО Мајданпек о оснивању Д.О.О.
Бизнис инкубатор Мајданпек, резултат је вишегодишњих напора у оквиру
пројекта “Регионални развој Бора”. Он
се и у Мајданпеку реализује уз помоћ
Министарства економије и регионалног развоја Србије и подршку Светске
банке, како би се и овој средини помогло
у превазилажењу негативних последица
транзиције. Додуше, да би Бизнис инкубатор почео да ради у правој форми
предстоји адаптација простора бившег
“Електроника”. Тендер за то расписан је
1. новембра.
Предстоји адаптација простора некадашњег „Електроника”
“Бизнис инкубатор је предвиђен
за довођење и почетак малог биздодаје: - Показало се да је управо тај почетни
ниса. Суштина је да приватни предузетници, а поготову они који су завршили обуку период најопаснији, да предузећа најчешће
у оквиру пројекта “Регионални развој Бора”, тада не опстају. Бизнис инкубатор има за циљ
своје бизнис планове реализују у оквиру овог инда, док не ојачају, та предузећа користе услове
кубатора. Он ће имати 912 квадратних метара
као
“под стакленим звоном”. Предузеће би
простора, ту ће бити 15 независних радних простора у којима корисници могу започети свој прве године плаћало неку минималну ренту, а
посао - каже Синиша Јеврић, помоћник пред- она би му обезбеђивала простор, али и сет разседника општине Мајданпек. Уз то, он истиче: - личитих услуга. На пример: вођење пословУслови под којима ће моћи да користе тај про- них књига које ће запослени у Бизнис инкубастор биће повољнији од тржишних. Суштина
је да након одређеног периода ти предузетници тору обављати за њих, затим административне
буду способни да свој приватни бизнис изме- услуге и јављања на телефон, контакте са купсте изван инкубатора и започну посао на неким цима и добављачима, организацију сајмова и нановим просторима. А, за време док су ту треба ступа на сајмовима, организовање различитих
да ојачају, стекну искуство и имају повољније радионица, обуку запослених у предузећимауслове у то прво време када је и најтеже.
Дарко Шаренац, консултант на пројекту и станарима Бизнис инкубатора.
С.Вукашиновић

директор Бизнис инкубатора у Мајданпеку, још

Санитет РБМ-а седам година у служби здравља радника и њихових породица

DA LE^EWE BUDE
LAK[E
Превоз до одговарајуће здравствене установе одобрава комисија
састављена од представника Службе
за безбедност и здравље и репрезентативних синдиката
РБМ. - Санитетско возило „Yugo Florida“
Рудника бакра Мајданпек за више од седам
година, колико је у употреби, небројено пута
је било од помоћи радницима РБМ-а и члановима њихових породица. Са њим су могли брже
и лакше да стигну до болнице, на операцију,
снимање, контролу, рехабилитацију или неки
други вид лечења. За то време прешло је око
180 хиљада километара, а само два-три пута је
неисправношћу изневерило оне који су били у
њему.
-Куповина санитетског возила била је један
од наших првих потеза у намери да помогнемо
како нашим члановима тако и другим радницима Рудника бакра. У то време многи од њих
нису могли другачије да приуште себи или члановима својих породица превоз санитетом јер
је по тадашњем ценовнику здравствених установа за превоз до Београда било потребно 12
хиљада динара - каже Горан Антић, председник Самосталног синдиката у РБМ-у, додајући да
је рата петогодишњег кредита за набавку возила
била тек нешто већа од тог износа. Међутим, због
пређене километраже, поузданост овог возила већ
се може довести у питање.
Превоз РБМ-овим санитетом одобрава

Дејан Првуловић

комисија састављена од представника Службе за
безбедност и здравље и оба репрезентативна синдиката. Они заједнички брину да помоћ стигне до
сваког радника коме је неопходна, али и да не буде
злоупотреба. Такође, управо ово возило намењено
је и превозу радника од радног места до здравствене установе у приликама када је то неопходно.
Дејан Првуловић, који од 2004. године вози
овај санитет, каже да су они којима је овај вид
помоћи био неопходан више него задовољни што
им превоз до здравствене установе није био додатна отежавајућа околност: - Најтеже су, ипак,
ситуације када се превоз, због тежине болести
обавља у пратњи здравствених радника, мада
се такви болесници превозе и возилима здравствених установа – испричао нам је Дејан. Он
каже да је било и по три, четири, пет дана када
се узастопно морало на пут, али и пауза са више
мирних дана.
С.Вукашиновић

Мајданпек

Укратко из Мајданпека

Становника
знатно мање
МАЈДАНПЕК. - Према првим незваничним резултатима пописа, општина Мајданпек има 19.748 становника.
То је, безмало, за четири хиљаде мање него на претходном попису 2002. године, када је званично имала 23.703
житеља. Коначни резултати пописа показаће које средине
су изгубиле највећи број становника, али се и према прелиминарним резултатима, управо ова општина сврстава
у ред оних које су процентуално забележиле највећи пад.
Како је општина Мајданпек осма у Србији према површини, њена насељеност по квадратном километру је
у даљем паду. И према претходним подацима она је у
држави била на самом дну листе.

13 мостова за
две године

Поводом завршетка радова на мосту у Клокочевцу,
за чију је изградњу општина Мајданпек издвојила 3,5
милиона динара, председник општине Драган Поповић
изјавио је да је то 13-ти мост који је изграђен у последње
две године. Најавио је скоро окончање радова и на 14-том
мосту, у Тополници. Сви ти мостови, са изузетком оних
у Јасикову и Близни, које је финансирало Министарство
инфраструктуре Владе Републике Србије, грађени су из
општинске касе, са циљем да се побољша комуникација,
квалитет инфраструктуре и створе могућности за остајање
људи на селу. Поповић је нагласио да ових улагања не
би било да није помоћи РТБ-а, односно Рудника бакра
Мајданпек.

Ове зиме
скијање на
Рајкову
Општина Мајданпек је овогодишњим ребалансом
буџета определила 4,2 милиона динара за улагање у
жичару на теренима Рајкова, настојећи да се ово популарно скијалиште опреми за предстојећу зиму. Упоредо,
са “Србијашумама” разрешава се имовинско-правни
однос, а кроз јавни рад, терени су очишћени. У њиховом
“привођењу намени” очекује се помоћ Рудника бакра
Мајданпек, а у плану је и постављање једног контејнера
у којем би се нашле све неопходне службе и били испоштовани елементарни услови по Закону о скијалиштима.
С. Вукашиновић
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Мале свечаности посвећене великим догађајима

PODSE]AWA NA OSLOBA\AWE BORA
БОР. – Пријемом код председника Скупштине општине Бор Драгана Жикића, полагањем цвећа на
спомен-обележје жртвама фашизма
(Трг ослобођења) и академијом у Дому
културе, Општински савез удружења
бораца и потомака народноослободилачких ратова Србије подсетио је на 3.
октобар 1944. године, на дан када је Бор
ослобођен од фашиста у Другом светском рату.
На свечаној академији Момчило
Радисављевић је најпре подсетио да је
производња у окупираном Борском руднику почела тек августа-септембра 1941.
и да су Немци из њега до ослобођења
извадили бакра, злата и сребра вредности 22 одсто укупне потрошње немачке
ратне индустрије. Бор су ослободиле
Девета, Седма и Четранаеста бригада 23.
дивизије НОВЈ, уз помоћ Црвене армије,
борбама у околини (Рготско брдо, Злот,
Горњане), док су у град бакра, према
речима једног од најстаријих сведока
ових догађаја, Светозара Шутуловића,
ушли без испаљеног метка. Немци

су минирали Рудник, али су радници
осујетили његово рушење.
„Трећи октобар 1944. био је
сунчан као и данашњи – присетио се
Шутуловић. – Три руска авиона су
најпре бомбардовала немачке магацине код циглане, а после тога је
један батаљон Девете српске бригаде,
преко Кормароша, ушао у Бор. Тај
доживљај и ту радост Борана тешко је
описати. Маршал Толбухин тога дана
је био у Рготини и његове јединице су,
преко Слатине и Б. Бање 7. октобра
ослободиле Злот, када је погинуло 70
црвеноармејаца.“
На академији је представљена и нова
књига родољубиве поезије новинара и
публицисте Бране Филиповића „Уби
ме, Степо, с тог моста крик“, посвећене
доскорашњем најстаријем члану борачких организација Божину Јовановићу.
Аутор је из ње прочито три песме, а др
Небојша Радмилац, говорећи о књизи,
истакао да: – „Божину, том јунаку
нашег доба, човеку који је од првих
петолетки до последњег даха био на

служби народу и држави, треба посветити много више стихова, сећања на
његову човечност и истрајност. Ову
танану стиховницу песник је посветио човеку, револуционару, партизанском борцу, привреднику, хумани-

сти и праведнику, Божину Јовановићу
који нас је недавно напустио и након
91 године живота заувек се настанио у
београдској Алеји великана“.
Љ. Алексић

У Бору одржана десета „Златна свадба”

QUBAV I TOLERANCIJA ZA USPE[AN BRAK

БОР. – Златну свадбу ове године прославило је 46 брачних парова који су се у
општини Бор венчали пре пет деценија.
Срећни и задовољни што су заједно дочекали јесен живота користећи, како
рекоше, најбољи рецепт за успешан
брак - љубав, толеранцију и праштање,
слављеници су се окупили на истоименој

традиционалној манифестацији која
је, по десети пут, одржана 20. октобра
у Бору. Централна свечаност са пригодним културно – уметничким програмом приређена је у Музичкој школи,
а заједничко славље настављено је у
Клубу РТБ-а у Брестовачкој Бањи. Иначе,
подсећања ради, те 1961. у борској оп-

штини склопљено је око 1.000 бракова,
а лани тек нешто више од 200.
- Уз здушну подршку локалне самоуправе и РТБ-а, и ове године
успели смо да организујемо „Златну
свадбу” која се већ утемељила и постала традиционална. Надамо се да
ће и будуће локалне власти имати
разумевање и подржавати ову
јединствену манифестацију у Србији,
јер, осим Бора, нико не промовише
овакво окупљање. Ово тим пре што
се одржава под слоганом „Здрав брак,
здрава породица, здраво друштво”
и носи важну поруку младим
генерацијама да љубав може цветати
и након пола века заједничког живота
– рекао је др Жика Голубовић, заменик
председника општине Бор.
„Златни” парови посетили су и
Народну библиотеку, где су имали

задовољство да чују награђене литерарне радове ученика борских основних и средњих школа поводом октобра –
месеца солидарности са старим лицима
(ове године од 120 аутора првонаграђени
су Ксенија Степановић из Гимназније
„Бора Станковић” и Душан Милић из
ОШ „Бранко Радичевић”), а слављеници
су добили и бесплатно чланство у овој
културној институцији као мали дар за
дугогодишњи брачни живот.
Организатори „Златне свадбе” су
Геронтолошко друштво, Центар за
социјални рад, Центар за културу, Народна библиотека, Музеј рударства и
металургије и Предшколска установа за
децу „Бамби”, а покровитељи општина
Бор и Рударско-топионичарски басен
Бор.
Ј. Станојевић

Промовисана постхумно објављена збирка песама Јовице Ђорђевића

„BEZ GOR^INE” SA MNOGO SETE
БОР. – Јовица је оставио позамашан број написаних стихова, а
сам није предузимао конкретније
кораке да их обједини у једну или
чак више књига, премда су за то
постојали услови. Смрт га је претекла да заврши започето дело. У
Јовичиним песмама има музике и
слика, с тим што је Јовица правио
слике, па и скулптуре захваљујући
посебном начину исписивања стихова. Јовица није стварао песме само
у својој раној младости, када их је
објављивао у „Бакарној реци” - гласилу борског Књижевног клуба (у
свом зачетку названом „Еутерпина
деца”), збирци „Песма бакарне реке”
и знаменитом листу „Око”, него је
то чинио целог живота, рачунајући
и последње године проведене на раду
у Немачкој. Када су одабране песме
сврстане у неколико циклуса (хро-

Милен Миливојевић говори о
поезији свог песничког сабрата

нолошки, тематски), добијен је обим
који је у овом нашем времену потпуно
ненаклоњеном књизи могао довести
у питање њено објављивање. Тада
су приређивачи одлучили да преполове садржај, али су водили рачуна
да оне објављене задрже целовитост

и да не буде угрожен квалитет књиге.
Ово је изрекао Милен
Миливојевић, један од
приређивача
постхумно
објављене збирке песама
Јовице Ђорђевића „Без горчине”, на њеној промоцији
преплављеној емоцијама 21.
октобра у препуној сали Народне библиотеке у Бору.
Јовица је рођен 1953. године
у Брејановцу код Лесковца. У
Бору је радио („Истра кула”,
Ливница бакра и бакарних
легура) и живео све до одласка у Немачку 2002., где је преминуо седам година касније. Захваљујући
породици, пре свега супрузи Негрици Ђорђевић, и „поетској сабраћи”
Милену Миливојевићу и Мирославу Јовановићу, прва Јовичина са-

мостална књига је, ипак, угледала светлост дана. О њој је са много носталгичних сећања на аутора, иначе, свог кума и
великог пријатеља говорио и њен други
приређивач.
- Он је вазда био у неком стању
одласка. Није умео да се избори са
оним што га је заиста гушило, па је
зато бежао у поезију, у тешке ћутње,
у видљиво пригушиван бес. На крају,
пред нама је књига песама у којој има
много горчине, али је треба читати
без једа, као што се посматра Пикасова „Герника”, иако је на њој приказан сав ужас овог света! Без горчине
читам изнова ове стихове и знам да би
мој пријатељ и кум замерио на свакој
примисли патетике. Прочитајте ову
књигу, неће вам бити лоше. Ако вам
је лоше, прочитајте је поново, па ће
вам бити боље – поручио је Јовановић.
Ј. Станојевић
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Писма читалаца

рођендан исписника

Пре пет година одлучим да напишем
биографије креативнијих људи у Бору.
(А, таквих у граду има доста, само им
они други не дају да дођу до изражаја.)
Тако је почела да настаје „Моја
енциклопедија“, али убрзо увидим да
сам ушао у посао који је за читаву екипу,
а не за једног човека. Било је потребно
много података, те сам реактивирао дружење с редакцијом Колектива у
којој се чувају томови овог недељника из
минулих деценија. Укоричени бројеви су
могли и брижније да буду сачувани, мада
ни то није било лако у бројним подстанарским селидбама, док нису стигли до
свог, „ер-те-бе“-овског крова над главом.
Садашња малобројна редакција правилно се држи начела сваке ризнице:
можеш ту да читаш и гледаш, изношење
није за људе. Тако обезбеђује да се стање
с овим благом не погоршава, а да служи
општој добробити.
Колектив чува од заборава личности којима је место у „Енциклопедији“.
Док сам листао пожутеле странице, са
једне од њих „гледа“ ме познат лик: др
Мирко Димитријевић. Лечио је народ
када се у Бору укупан број лекара изражавао једноцифреним бројем. Тако
су се једном, док смо играли „викторију“,
у школском дворишту, судариле
моја и глава власништво Радована

Јуркина. Моја је била
паметнија, па је попустила: аркада ми је
прсла по целој дужини.
Шикнула је крв. До
болнице сам трчао
служећи се само једним
оком. Болничар се обратио доктор Мирку:
„Хоћемо ли да ставимо
копче?“„Сигурно
да
ћемо да ставимо“, повишеним тоном одговорио је доца. А онда се
сетио да је снажан тон
нескладан са његовом
природом.
Наставио је, очински: „Без
копчи остао би велики
ожиљак. Малиша ће
требати да се жени, треба да буде леп
момак“. Тако је и било. Др Мирко биће
у „Енциклопедији“. Јер, она је већ у наслову „моја“. А Колектив ми, подацима
и подсећањима, толико помаже да не би
била грешка и да је „ортачка“.
Можда су ова права на помоћ – стечена! Низ година петком се знало: Колектив, Политика, Политикин забавник, Јеж, НИН и Тимок. Док све прочитам, потрошим и „неђељу“. Криза
штампаних медија није далеко зао-

бишла ни ову шесторку чији је Колектив стамени члан. Колектив је, као
и сваки човек у годинама, оредио с
излажењима. Није једини. Међутим,
ширење телевизије до сеоских студија,
супротно предвиђањима, није довело до
посмртног опела папирнатим медијима.
Пророци су пренебегли упозорење мудрог
Моме Капора - да с телевизором никада
неће моћи да се обришу прозори. И радио
је, као од шале, преживео. Домаћин док
вози породицу на море слуша радио,
а не гледа телевизију. У Америци је

након преноса једног бокс меча (Џое
Луис) забрањена уградња телевизора
у путничким аутомобилима. Док су
се такмичари песничили за титулу,
број удеса превазишао је очекивања и
највећих злобника.
У Лужници, крају који ме је подарио
овоземаљском животу, поред кумова, посебно место имају врсници или исписници. Они који су рођени исте године
и од исте болести пелцовани. Када
Стрелчанин представља незнанца
пријатељу, каже: „Това ми је исписник“,
што је много више од податка о истој
старости. Значи да им је исте године
исписана крштеница, да су заједно срицали ћирилицу (док је петокраке нису
замениле хрватском латиницом), да
су се дружили, а ту је и порука испод
површине: „С мојим исписником (или
врсником) односи се благонаклоно, као
према мени. Не желим да нас различито
гледаш.“
Е, ја сам врсник Колектива. Почели
смо животе у години када је Јосип Броз
стигао у Бор с поруком: „Дајте овој
земљи што више и што квалитенијег
бакра“.
Срећан Ти рођендан, и да си дугоживотан, исписниче!
Мр Јован Г. Стојадиновић

Изложба фотографија јавних окупљања у Бору крајем 20. и почетком 21. века

„PRONA\I SEBE”

Изложених 300 фотографија део су богате фотодокументације басенског листа „Колектив”, као и приватне колекције Љубомира Маркова. – В.
Тешовић: Захваљујем се, пре свега, РТБ-у и редакцији „Колектива” који су у Библиотеци препознали правог партнера да чува филмске негативе. – Д. Стојменовић: Најзаступљенији мотиви - солидарност и емоције које могу да се пренесу на посетиоце

БОР. – Захваљујем се онима који
су нам помагали својом логистичком подршком, пре свега, РТБ-у и
редакцији „Колектива”, који су у Библиотеци препознали правог партнера
да чува филмске негативе, нашем оснивачу, дивним људима фотографима,
општинској фотоорганизацији, те је
нешто од тог блага сада и пред вама.
У овом времену када смо врло често
ван себе или не знамо где смо, надам
се да ћете, уз помоћ ових фотографија,
пронаћи себе – поручила је Весна
Тешовић, директорица Народне библиотеке, другог новембра, на отварању изложбе фотографија јавних окупљања
у Бору крајем 20. и почетком 21. века
насловљене „Пронађи себе”. Ови „трагови времена” записани на папиру део
су богате фотодокументације басенског
листа „Колектив”, чији је 64. рођендан
(први број изашао је из штампе првог

века скромније заступљен у фонду
Завичајног одељења, па је отуда изложба реализована на основу потребе
за његовим попуњавањем и ретроспективним сакупљањем грађе. За ту
прилику је скенирано 150 негатива
по години и дошли смо до око 4.600
фотографија, од којих је 300 одабрано
за појављивање у јавности (аутори
су тадашњи фотографи „Колектива”
Драгољуб Митић, Љубомир Марков и
Бајрам Салијевић). Осим што позива
да евентуално пронађете себе на сликама, назив изложбе има идеју да нас
врати у скорашњу историју, како
бисмо видели шта нас је окупљало у
годинама које нису биле баш сјајне
новембра 1947. године) послужио као – солидарност, политички интереси,
повод за отварање изложбе.
јавне личности, културне, спортЊен аутор Драган Стојменовић, ру- ске манифестације, забава или пуко
ководилац Завичајног одељење Библиотеке, најпре је подсетио да бележење
стварности фотоапаратом у Бору има
дугу и озбиљну традицију (почеци
датирају из 1903. године, да би од 1947.
ту улогу преузели фоторепортери „Колектива”), као и да је фотодокументација
овог листа јединствена у српском новинарству (сличне архиве негатива
поседују још само Танјуг, „Политика”
и „Вечерње новости”). Потом се захвалио и Љубомиру Маркову, фотографу „Колектива” у пензији, што им је
поново указао поверење и допунио поставку са још 60 негатива из своје приватне колекције.
- Приликом дигитализације негатива уочио сам да је период 90-их
година минулог и почетак овог

преживљавање. Оно што је интересантно за ову веома вредну
колекцију није само документарност тих фотографија, већ се надам
да ћете видети много више од тога.
Један од најзаступљенијих мотива и
кључна реч ове изложбе јесте емоција.
Фотографије су биране управо тако
да прикажу најразличитија осећања
која могу да се пренесу и на посетиоце - истакао је Стојменовић.
Изложба је реализована у оквиру
пројекта „Дигитализација некњижне
грађе, културне и јавне делатности Народне библиотеке Бор”, под
покровитељством Министарства културе, информисања и информационог
друштва, а уз помоћ РТБ-а и општине
Бор.
Ј. Станојевић

Мозаик
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SPEKTAR MOTIVA I TEHNIKA
Јанковић, Никола
Јовановић, Бранислава и Милош
Стојановић, Југо
слав Балаш, Но
вица Станковић,
Елда
Драгаш,
Драги Чучовић...
али и млади уметници већ зрелих
техника који наго
вештавају плодне
каријере
попут
Соње Јаћимовић.
Изложбу је от-

Учесници овогодишње Октобарске изложбе

ворила Слађана Ђурђекано
вић
Мирић,
директорица Музеја рударства и
металургије, подсећајући да
Удружење сваке године бива
богатије за неку нову ликовну поетику, за неки нови
ликовни израз. Тако је Уметнички савет одлучио да се ове
године удружењу прикључе
Ненад Васиљевић, који је
пролетос у овој галерији
имао самосталну изложбу,
и млади ликовни стваралац
Александар Марковић.

Соња Јаћимовић: Пејзаж, уље на платну
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ВОДОРАВНО: 1. Актер неког догађаја, 7. Сусетка, комшиница, 14.
Недељни одмор, 15. Лист РТБ-а, излази 64 године, 16. Прастановник Балкана, 17. Фудбалски клуб из Мадрида, 19. Река у Француској, 20. Амерички

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.

Уз напомену да је ова изложба, као и прошлогодишња,
организована са пуно напора,
јер су изостале све подршке којих је било у протеклих 16 година, од директорице Музеја се чуло да ће пет
радова (по избору жирија) из
ове поставке представљати
борско удужење на државној
ликовној смотри савеза аматера. А, борски аутори тамо
су редовно били запажени.
Љ. Алексић

глумац, Џони, 21. Направа за просејавање, 22. Град у Немачкој, 23. Притока Дунава, 24. Дрворед, 26. Део Војводине, 28. 30. и 20. слово азбуке, 30.
Илија одмила, 31. Спољни омотач дрвета, 32. Назив, 35. Написане речи,
37. Религија, 38. Старогрчки бог рата, 39. Име шахисте Карпова, 41. Борилачки спорт, 43. Бећарска песма, 44. Садржина.
УСПРАВНО: 1. Поглед у нешто, 2. Држава у Јужној Америци, 3. Тим,
4. Енглеска племићка титула, 5. Ознака за непознату особу, 6. Рудник живе
у Словенији, 7. Црна птица певачица, 8. Општинска лига (скр.), 9. Име
грчке глумице Меркури, , 10. Васпитно-образовна установа, 11. Име глумице Рине, 12. Научници, Марија и Пјер, 13. Мужар, ступа, 15. Попут,
18. Грчко слово, 21. Подручје деловања, 22. Велики једрењак, 25. Попис,
списак, 26. Наш град бакра, 27. Број штампаних примерака, 28. Врховно
вођство, 29. Име француског режисера Клера, 31. Озидана обала, 33. Циљ,
34. Књижевни оглед, 36. Место код Новог Сада, 37. Шала, досетка, 38.
Аранжер (скр.), 40. Симбол лантана, 42. Акционарско друштво (скр.).
Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: учесник, комшика, викенд, „Колектив“, Илир,
Реал, Лоара, деп, сито, Кил, Ин, алеја, Банат, шр, Ика, кора, име, текст, вера, Арес,
Анатолиј, карате, бећарац, садржај.

БОР. - Двадесет шест борских ликовних уметника,
чланова удружења „Ване
Живадиновић Бор“, представило се четвртог октобра
у галерији “Бакар“ својим
суграђанима са 44 рада.
Толико је, од 60 приспелих за
овогодишњу изложбу, осамнаесту по реду, одабрао Уметнички савет.
Реч је о смотри радова
свих генерација јер су међу
ауторима и имена добро позната
Боранима:
Ратко

Сећање
НЕГОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
Рана у души и срцу је
превелика, а љубав вечна.
Само ја знам колико је
тежак сваки дан без тебе.
Твоја Рада
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Изложба радова насталих у школи цртања и сликања

Компјутер за народне масе

SEDMORO MLADIH,
TALENTOVANIH

Индија је почетком октобра представила најјефтинији таблет рачунар на
свету, „Aakash” (Небо), чија је цена свега
35 долара. Барем ће толико коштати
индијску владу, која планира да првих
100.000 комада (са таксама ће их коштати 45,5 долара), дистрибуира широм
земље „на теренску пробу”. А, наредних пар година, у оквиру „националне
мисије образовања”, испоручиће својим
студентима 10 милиона комада, када ће

им цена заиста бити 35 долара.
Таблет „Aakash”, развијен од стране „Дејтавинда” (DataWind), компаније
са седиштем у Монтреалу (Канада) и Индијског института за технологију из
Раџастана. Има тактилни екран од седам инча са резолуцијом 800 пута 480
пиксела, 2 GB RAM меморије, 366 MHz „Connexant” процесор, „Андроид”
оперативни систем и батерију од 180 минута. Омогућава преузимање аудио и
видео материјала, и приступ мрежи „Wi-Fi”. Поседује и два USB порта, микрофон, слушалице и - гаранцију на годину дана.
„Наш циљ је да драстично спустимо цене”, рекао је генерални директор „Дејтавинда” Синг Тули и додао да ће нови таблет многима омогућити
приступ Интернету, посебно студентима у малим градовима и селима широм
Индије. Лансирање новог таблета, тешког 350 грама, сматра се великим успехом за Индију, која је пре две године избацила на тржиште најјефтинији аутомобил на свету („тата нано”), чији је први модел продаван за око 1.800 евра.
Већина нових рачунара ће бити поклоњена школама и универзитетима у
Индији, где је школски систем због недовољног улагања у врло лошем стању
и где је 37 одсто становништва неписмено.Већ на самом представљању у Њу
Делхију, министар за развој људских ресурса Капил Сибал поделио је студентима 500 комада. „Богати имају приступ дигиталном свету, а сиромашни
и обични су искључени. ‘Aakash’ ће окончати ту дигиталну поделу”, истакао
је Сибал.
Компанија „DataWind” је најавила и комерцијалну верзију, названу
„UbiSlate” која ће на слободном тржишту бити доступна од новембра ове
године, за око 60 долара. Одликоваће је и модем за мобилне телефоне, који ће
омогућити корисницима да обављају позиве и приступају подацима преко апарата. Компанија се нада да ће имати 100.000 купаца месечно.
(Извор: Сајт РТС-а)

Млади уметници са својим професором
Драгијем Чучовићем

ГАЛЕРИЈА БАКАР. – Како неко примети, Галерија бакар била је 19.
октобра испуњена емоцијама и задовољством, како младих аутора који
први пут излажу, тако и њихових родитеља, браће и сестара, другова, који
су дошли да виде шта су то њихови млади таленти научили минуле године
у ликовној радионици при Центру за културу.

Преломне године са
јединицом на крају
По запажању нашег верног читаоца Момчила Јовановића, године које
се завршавају јединициом као да имају посебан значај за Рударско-топионичарски басен Бор, али и град, почев од 1901. када су истражни радови
већ давали неке наговештаје о будућем руднику, потом 1961. (нова топионица), па 2011. („најновија” уговорена топионица). Међутим, чика Мома је
овог пута хтео да истакне и 1941. и подсети на 70- годишњицу три масовна
стрељања у Бору. Прво је било 29. октобра, када су Немци, по одлуци преког
војног суда, стрељали 22 борца Крајинског партизанског одреда испред зида
ондашње пијаце (део где се данас налази Робна кућа „Београд” са спомеником посвећеним жртвама фашизма). Само неколико дана касније (другог
новембра) побијена је група од четрдесет лица, међу којима су најбројнији
били припадници Мајданпечког партизанског одреда. Стрељање друге групе
бораца Крајинског партизанског одреда уследило је 29. новембра (11), док су
шесторица затвореника обешена.
Ј. С.

Неда Јакша и другари на својој првој изложби

Сестре Наташа и Неда Јакша, Анастасија Мартиновић, Матеја
Богдановић, Ивана Дуњић, Миљана Тешовић и шестогодишњи
Страхиња Стојадиновић, мали Пикасо - како су прозвали овог
дружељубивог дечака са рано исказаним ликовним склоностима, показали
су шта је настало у сусрету њиховог талента и воље, са знањем, искуством
и педагогијом академског сликара Драгија Чучовића.
Четрдесет цртежа и слика и десет мозаика потврђују да су млади уметници несумњиво „омашили“ руку, обогатили почетна ликовна знања и сликарске технике, пронашли сигурније стазе сопственом дару. Неда Јакша,
ученица IV разреда ОШ „Свети Сава“, рече нам да је једва чекала да се
укључи у ову ликовну радионицу. А, Центар за културу обновио је њен рад
након равно десет година.
Ова изложба је и леп пример сарадње Центра за културу и Музеја
на добробит борских талената - којих, не заборавимо, има и у другим
областима. Охрабрује и најава нове радионице за коју се већ пријавило 12
полазника. Академска сликарка Јадранка Вукојчић биће њихов професор.
Љ. А.

64 godine
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