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Ове године произведено око 26 хиљада тона катодног бакра из сопствених сировина (а биће преко 30
хиљада тона са прерадом увозног концентрата), што је за 28,8 одсто више него 2010. – Басен је из сопствених средстава финансирао уклањање скоро 30 милиона тона раскривке, а из кредитних набавио рударску опрему. - Б. Спасковски: Ниједан динар РТБ-у није дат из државне касе, а то значи да није било
ни субвенција. - Петнаестог јануара почиње да ради фабрика за производњу цеви од ФРП-материјала,
најпре за потребе Пројекта „нове топионице“, а после 2014. и за тржиште. – Комерцијални повериоци, не
одазивајући се на преговоре, успоравају процес трансформације Басена у јединствену компанију
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На новогодишњој конференцији за новинаре

BAKRA VI[E

Пословодство РТБ-а Бор пред бројним новинарима

РТБ. – Представљајући производне
резултате остварене у 2011. години генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски,
на
традиционалној
новогодишњој конференцији за новинаре одржаној 29. децембра, посебно
је истакао остварења у раскривању басенских лежишта јер, како је рекао,
уклањање
раскривке
представља
најважнију фазу, ону која рударским
компанијама и свима у окружењу
који живе од њих, омогућава сигурну
будућност.
-Производњу бакра смо ове године
повећали за трећину и ја сам веома
поносан реализацијом и резултатима.
Из сопствених сировина произведено
је 26,2 хиљаде тона катодног бакра,
док бројка премашује 30 хиљада уколико додамо и прераду увозног концентрата, „секундара“ и хладних
материјала. Индекс раста производње

у овој години, дакле, износи тачно
128,8%. Нисам, међутим, понесен
мишљу да смо радили одлично и да
нема простора за боље. Има, наравно,
али ипак желим овом приликом да се
захвалим својим сарадницима, свим
радницима и Влади Србије која је

стичним – казао је Спасковски.

Улагање у раскривку – улагање у
будућност
Говорећи о томе да су овакви производни резултати у доброј мери постигнути захваљујући новој рударској

циони кредити јер се склањање раскривке „водило“ као „инвестициона
расрквика“. Кредити се нису користили до краја, већ су бивали „оприходовани“ и третирани као новац који
је добродошао. А, такав неправилан
приход довео је до тога да басенска лежишта буду малтене затворена. Данас
су она отворенија, Јама је развијенија,
више је истражног бушења на правим
локацијама, резерве се увећавају и
види се светлија будућност Басена,
града, Борана и државе. Руда јесте сиромашна, али је има много, милијарду
и 250 милиона тона. Просечан садржај
бакра је 0,4 одсто, а само у неким лежиштима, попут „Чока Марина“ и
јамских рудних тела „Т“, „Т1“ и „Т2“,
постоји значајнији проценат злата.
Јесу то мале количине, али нам и оне
„покривају“ трошкове раскривања
лежишта и припреме у подземној
експлоатацији. Сигуран сам, међутим,
да ће овај садржај за 10-ак година
бити раван светском, ако не и бољи, а
онда нам преостаје да само из године
у годину повећавамо производњу и
тиме нето приход компаније.
-Јер, свуда у свету – објаснио је
Спасковски - експлоатишу се језгра, а
наша лежишта су порфирског типа
што значи да имају исту „сласт“, односно проценат метала, и по ободима и у средини. Сиромашна руда,
Четврти захват на кривељском копу

„Рударски“ туризам

- Овде се не сме развијати само
рударство, потребно је промовисати и туристичке потенцијале борске општине – казао је новинарима Спасковски. – Ево, ја пред
вама обећавам да ћу на себе преузети три ствари које ћу спровести
у дело до првог марта, уколико ова
зима не донесе велики снег. Прво
је побољшање услова и функције
видиковца на старом борском
копу, а друго је израда „сале“ на
11. јамском хоризонту где ће туристи, њих 50 до 60, на сваких 15
дана моћи да се спусте до 700 метара испод земље, попричају са
рударима и, једноставно, доживе тај осећај. Трећа ствар је сафари-стаза на борском копу дужине
17 километара и ширине 10 метара. За заљубљенике у мото и трке
џиповима, али и остале, биће то,
верујем, јединствено туристичко
чудо у Европи.

подржала програм обнове РТБ-а
Бор. Пред нама је година нових великих изазова, а ова ће остати
упамћена по двема стварима, „ударним у производњи“. У 2011. у комбинату бакра остварено је 42 милиона
тона ископина, а само расркивке је
дато скоро 30 милиона тона. Ако упоредимо ове резултате са 2008, када је
било 14.443.000 тона ископина и тек
6.697.000 тона раскривке, јасно је
зашто ове резултате сматрам фанта-

механизацији, уз напомену да је 80 одсто
опреме обновљено, Спасковски је подвукао да су управо нове машине, повећана
производња, добра организација, строга
конторла трошења новца и стварања
обавеза, али и повољна цена бакра на
светском тржишту допринеле да РТБ из
сопствених извора финансира свих 30
милиона тона раскривке.
-Раскривка се никада у историји
Басена није финансирала сопственим
средствима. Увек су узимани инвести-

с друге стране, захтева максималну
концентрацију и аутоматизацију
флотационих машина, па смо зато
ове године кренули у ревитализацију
флотација у Великом Кривељу и
Мајданпеку. Тај посао треба да нам
донесе већа искоришћења бакра и
злата, а рачунице показују да ћемо
само из разлике у искоришћењу (у
флотацији четири, а у топионици
седам процената и дупло већем „на
злату“) моћи у наредном периоду да
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отплаћујемо рате кредита који су
обрађени у бизнис плановима. Ти резултати могу се слободно упоредити
са оним који се остварују у Чилеу,
Америци, Аризони, Индонезији, а
аутоматизацијом погона за припрему
минералних сировина, кривељска и
мајданпечка флотација биће равне
оној у Кенекоту и припадати „топу“
пет флотација у свету.

могле да се искористе за отварање
нових рудних лежишта, али ја сматрам да је то оправдано утрошен
новац, уложен у будућност!

Стимулације компанију воде
напред

Металургија по плану
Посебно наглашавајући чињеницу
да је комплетна опрема обновљена
захваљујући кредитима, те да ниједног
тренутка у току 2011. године РТБ није
добио субвенције од државе нити, како
се изразио, један једини динар из буџета,
први човек борске компаније истакао је
да је све што је урађено у овој години
проистекло из Бизнис плана који су урадили стручњаци Басена, а проверили реномирани „Дилојт“ и београдски РГФ.
Подсетио је и да је претходни документ ревидовао „SNC Lavalin“ од кога
је у писаној форми стигла потврда да
се РТБ може развијати и да EDC банка
може да „стане“ иза кредита од 135 милиона евра за финансирање увозне компоненте Пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине.
-Радови су максимално интен-

Благоје Спасковски и Мирјана Антић
циљ је да она настави да ради и по
оконачњу Пројекта, те да се у Бору
од 2014. године израђују цеви за потребе тржишта овог дела Европе. У
марту ће се већ појавити први габаритни делови који ће се овде заваривати, први профили, пајнери, носачи.
Пројекти су обимни а прича сло-

почетку 2011. уписала 20 дана застоја и у
сваком тренутку је, када би инструменти
показали повећану концентрацију сумпор-диоксида, редуковала производњу
и стриктно се придржавала Акционог
плана Владе Србије. РТБ је чак и на
том пољу, без обзира на то што ради са
технологијом старом пола века, напра-

–С друге стране - додао је – стандард запослених је очуван, плате
се исплаћују на време, а ове године
уведена је и стимулација, па радници који раде у најтежим условима
зарађују месечно и више од две просечне плате у Србији. За овакав приступ морам да захвалим синдикатима који су имали разумевања
за предлог менаџмента да управо
стимулација радника буде правило
које ће компанију „вући“ напред. У
капиталистичким компанијама, на
пример, дисциплину и рад одржава
само страх од губитка посла, док ми не
владамо страхом, већ организацијом,
стимулацијом, добром сарадњом са
синдикатима и визијом коју је прихватила и Влада Србије.
На крају конференције за новинаре
којој је, као и увек, присуствовао велики
број посленика „седме силе“, Спасковски је запосленима у Басену, грађанима
Бора, Мајданпека, Тимочке Крајине
и целе Србије честитао наступајуће
новогодишње и божићне празнике са поруком да их у Новој години прати, пре
свега, добро здравље. – Моја је жеља
да у овом колективу буде слоге, да
се визија, коју је менаџмент трасирао, оствари, да њу прате сви басенски радници, да сарадња са синдикатима буде још боља и да из свега проистекне бољи стандард за све нас.
Он се посебно захвалио и свим
медијима за објективно информисање
и креирање позитивног имиџа о граду
и компанији и поручио им да приликом
писања остану промотери оног лепог
што долази из РТБ-а и Бора.
Горица Тончев Василић

Коче комерцијални
повериоци

Ливење анода
зивирани и темељи флеш-пећи су
готови. Комплетан доњи слој бетона
је урађен, доња и горња арматура
такође, а почео је ископ и на простору
где ће бити нова фабрика сумпорне
киселине. Петнаестог јануара почеће
да ради фабрика за производњу цеви
од ФРП-материјала која се налази на
локацији бивше фабрике дипформинг
жице. Тамо ће се израђивати полиетиленске и PVC цеви које ће бити веза
између конвертора и флеш-пећи, па
до нове фабрике сумпорне киселине.
Реч је о високогабаритним елементима које је лакше правити овде него
их допремати из иностранства. У фабрици ће бити упослено 15 до 20 људи
(локалних и стручњака са стране), а

жена, али ни Басен није обична, већ
изузетно сложена прича, прича коју
успешно могу водити само велики
тимови уз помоћ Владе Србије, факултета, института и осталих научно-техничких институција.

„Чувамо небо над Бором“
Спасковски је, надовезујући се
на причу о металургији, у наставку
конференције за новинаре подсетио да
је Басен први пут ове године плански
„чувао небо над градом“, односно превентивно заустављао металуршке агрегате када је претило повећано загађење
ваздуха. И мада је било ексцесних, а не
акцидентних ситуација, како је рекао,
топионица је у овогодишњи план још на

вио помак и успео да искоришћење сумпор-диоксида „пребаци“ преко 50 процената.
-Сви ови резултати чине ме данас
задовољним, али ме и обавезују да
следеће године, када нам од опреме
стигну још два велика багера и
четири камиона носивости 220 тона,
уклањање раскривке повећамо за
30 до 40 процената, а ископине за
50. Финансијски резултати биће
врло брзо готови, а онда ћу прецизно моћи да кажем оно што сада
само наслућујем, а то је да смо ове
године у раскривање лежишта у Бору
и Мајданпеку уложили око 75 милиона долара из сопствених средстава.
Можда ће неко рећи да су те паре

На новинарско питање у којој
је фази процедура формирања
јединствене компаније и докле су
одмакли преговори са повериоцима, Спасковски је одговорио овако: - Са многим повериоцима постигнут је повољан договор, али
он још увек није утемељен. Биће,
када га Влада Србије потврди.
Проблем који се појавио јесте тај
што се многи комерцијални повериоци не одазивају на преговоре.
Не бих да именујем, али ћу вам
рећи да је један од њих, а реч је о
великом „играчу“, позиван на преговоре пет пута, сам је одређивао
термине, али још ниједном није
дошао. Оно што могу да кажем
јесте да ће дуг РТБ-а, који није
мали, према ЕПС-у, фондовима и банкама бити конвертован
у државни капитал и да ће он
бити изнад 90 процената. У сваком случају, регулисање те теме
један је од приоритетних задатака у Новој години, тим пре што
нас и тада чекују велика улагања,
пре свих, у флотацију шљаке и
постројење за пречишћавање отпадних вода без којих нова топионица неће добити дозволу за рад.

Признања
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Спасковском признање за допринос развоју привреде и друштва Србије

USPE[AN STRATEG
U TE[KIM VREMENIMA
НОВИ САД. – Овогодишњи
добитник престижног признања
за допринос развоју привреде
и друштва Србије, које традиционално додељују Привредна
комора Србије, Привредна комора
Војводине и новосадска агенција
„Медиа Инвент“, по одлуци жирија
пројекта „Пут ка врху“, јесте генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски. У образложењу
одлуке о додели Повеље и Статуете
„Капетана Мише Анастасијевића“
оцењено је да Спасковски „резултатима које постиже у овим
тешким временима не само да
заслужује ово вредно признање,
него и доприноси његовом угледу“.
Захваљујући се свима који су
препознали стратешку важност
РТБ-а Бор за развој целокупне
привреде и будућност наше земље,
Спасковски је, између осталог, рекао: -Велика ми је част и
задовољство што сам ове године

Благоје Спасковски

један од лауреата овог пре- одржана је 26. децембра у свечастижног признања. Моје ном холу зграде Владе Аутономне
задовољство је утолико покрајине Војводине, у Новом
веће што сам, као гене- Саду. Повељу и Статуету са ликом
рални директор РТБ-а Капетана Мише Анастасијевића,
Бор, јединог српског руд- рад академског вајара Љубише
ника бакра и злата, до- Манчића из Београда, поред Спабитник признања за стра- сковског, добили су генерални дитешки развој Србије. То ректор „Електровојводине“ Тихопризнање ме, међутим, и мир Симић, председник општине
обавезује да у годинама Стара Пазова Горан Јовић, градокоје су пред нама оправдам начелник Зајечара Бошко Ничић а
велико поверење Владе Ре- од компанија београдски аеродром
публике Србије и наставим „Никола Тесла“.
Поводом обележавања 1700
да водим РТБ Бор правим
година
од Миланског едикта,
путем – путем ка врху.
Традиционална
све- председнику Владе Аутономне
чаност поводом доделе покрајине Војводине др Бојану
председнику
Припризнања „Капетан Миша Пајтићу,
Анастасијевић“ најбољим вредне коморе Београд др Милану
привредним и друштвеним Јанковићу и генералном дисубјектима и истакнутим ректору Агробанке мр Душану
личностима, али и промоција Антонићу том приликом уручен
новог издања монографије је златник „Цар Константин“.
Г. Тончев Василић
„Пут ка врху“, ове године

Руднику бакра Мајданпек додељено признање Привредне коморе Србије

jubilarna nagrada
majdenpe^kim rudarima
У години у којој РБМ обележава вредан јубилеј - 50 година рада - остварена највећа производња у последњих 10 година
века рада обновљеног Рудника бакра.
Јер, педесет година је и значајан пословни век, поготову за руднике бакра
отвореног типа као што је мајданпечки,
који је 80-тих година био највећи рудник
у Европи, а дуго је био на другом месту
највећих рудника са површинским ископом у свету:
„Сада смо на новом почетку“ - истиче директор Мустецић. –
Најновија геолошка истраживања и
потврда геолошких резерви говоре да
у лежишту „Јужни ревир“ има више
руде него што је за пола века ископано, па је тако експлоатација бакра
у Мајданпеку загарантована још 50 и

више година.
У образложењу одлуке Привредне
коморе Србије стоји и „Као основа
индустрије и економије у земљи,
бизнис са бакром држави доноси неколико стотина милиона долара
годишње, а РТБ Бор Група, као
јединствени систем у чијем су саставу
и Рудници бакра, својом активношћу
подстиче развој читавог региона и
својим потенцијалима и обилним
природним ресурсима, стратешки је
веома важно предузеће за развој целокупне српске привреде“.
С.Вукашиновић

Награду је примио директор РБМ-а Светомир Мустецић

БЕОГРАД. - Руднику бакра
Мајданпек додељена је 21. децембра Јубиларна награда Привредне
коморе Србије поводом 50 година рада.
Вредно признање уручено је Светомиру Мустецићу, директору РБМ-а,
на свечаности која је у Привредној
комори Србије уприличена поводом
проглашења најбољих за 2011. годину.
„Ово је награда за све оне који су
допринели значајним резултатима
Рудника бакра Мајданпек за пола
века рада, који су дали немерљив
допринос развоју, како Рудника и
компаније тако и земље - оценио је
Мустецић и подсетио: – У Рудника

бакра Мајданпек је ископано више од
920 милиона тона јаловине, 370 милиона тона руде и произведено више од
милион и шесто хиљада тона бакра
у концентрату, скоро 85 тона злата
и око 440 тона сребра. Када се све то
претвори у новац, види се о каквим
је вртоглавим износима реч и постаје
јасно да је мало оних који су такав
приход могли да направе у овој нашој
земљи.
У овој години, години јубилеја,
мајданпечки рудари остварили су и
највећу производњу у последњих 10
година, али је награда Привредне коморе
Србије признање за учињено током пола

Са добитницима награде Привредне коморе Србије
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Америчка рударска компанија потврдила интересовање за истраживање басенских лежишта

„FRIPORT” SPREMA PONUDU

До краја године FMEC корпорација послаће менаџменту РТБ-а иницијалну понуду о истраживању нових рудних налазишта у оквиру
постојећих басенских експлоатационих поља и то применом методе која даје поуздане резултате на дубинама преко два километра. – „Ако
желите да пронађете више руде, нађите један, а потом још један рудник, спојите их линијом и почните да копате између“ – објаснио је сликовито Ричард Левил истраживачки дух „Фрипорта“. – Б. Спасковски: Сада је веома важно да су за комбинат бакра почели да се интересују
велики рудници и велики људи
Обострано интересовање за заједнички посао, потврђено руковањем

РТБ. – Да је америчка рударска компанија „Freeport McMoRan“
(бивши „Phelps Dodge“) више него заинтересована да са РТБ-ом инвестира у
истраживање нових рудних налазишта
у оквиру постојећих басенских експлоатационих поља, и то применом методе
која даје поуздане резултате на дубинама преко два километра, потврдио
је осмог децембра председник FMEC
корпорације Richard Leveille у разго-

Без кравата

Приликом најаве друге посете Басену Бор, руководство „Фрипорта“ имало је малу „молбу“ – да
састанак буде у лежерном, „casual“
тону, односно без кравата. Код њих
је обичај да председник компаније
последњег месеца у години обиђе
све „терене“ где FMEC обавља геолошка истраживања, па верање
по околним брдима у пословном
оделу, кажу, може у најмању руку
да буде неудобно.

вору са генералним директором комбината бакра Благојем Спасковским и
његовим сарадницима. FMEC ће, како
је рекао, до краја ове године послати
менаџменту РТБ-а иницијалну понуду
за сарадњу, а спреман је и да за басенске стручњаке до краја јануара 2012.
организује посету руднику Хендерсон у
Колораду где се руда копа блок-кејвинг
методом.
-Борски регион има дугу и богату
историју производње бакра и убеђен
сам да ће будућност сарадње са
РТБ-ом бити подједнако светла за обе
компаније. Ако се отворено приступи
геологији, мудро употребе овдашњи
људски ресурси и примени модерна
технологија, то ће се свакако, уз мало
среће, и десити – казао је Leveille. Нагласио је, притом, да је осећао потребу
да лично изрази свој ентузијазам и жељу
да FMEC настави истраживачке радове у
овом региону и у Србији. – У последње
четири године истраживања смо ус-

мерили у или око постојећих рудника
руководећи се мотом „ако желите да
пронађете више руде, нађите један, а
потом још један рудник, спојите их
линијом и почните да копате између“.
Мислим да у Тимочком региону има
примера где такав приступ може
донети успех и зато смо снагу наше
истраживачке групе усмерили управо
на та браунфилд истраживања.
Изражавајући лично задовољство
што светска рударска компанија за
кратко време по други пут долази у РТБ
(овога пута са председником на челу),
Благоје Спасковски је рекао: - У овом
тренутнку је веома важно да су за комбинат бакра почели да се интересују
велики рудници и велики људи, а
ја само могу да кажем велико хвала
„Фрипорту“ што је од свих рудника у
свету за сарадњу одабрао баш српски
РТБ Бор. Реч је о послу о коме доскора
нисмо могли ни да сањамо јер се ради
о истраживању испод регистрованог
нивоа, односно оверених резерви. У
Јами ће, рецимо, бити истраживано
испод 700 метара, у „Чока Марину“
испод доње коте руде, а у Кривељу
испод коте -100. Речју, бушиће се тамо
где би РТБ обуставио експлоатацију –
објаснио је Спасковски.
Председник „Фрипорта“ је објаснио
да америчка корпорација даје предност
браунфилд истраживањима где се, у
односу на тзв. гринфилд (руда се тражи
у области у којој није проналажена
раније), бакар тражи у области која већ
има богату историју производње метала.
Оба истраживања захтевају исте вештине, али браунфилд, према његовом
личном убеђењу, има две важне предности. Прва је та што су, како је рекао,
шансе за успех у том случају највеће, а

Ричард Левил

друга је та што се ради у области која
већ има „културу рударења“. Веза са
заједницом у овом послу је, сматра
Leveille, веома важна јер ће, рецимо, на
један начин реаговати пољопривредник
из Бора када у околини види раднике
који буше, а сигурно ће бити узбуђен
и са нестрпљењем очекивати вести о
томе да ли је у његовом „комшилику“
пронађена руда (од које и он сутра може
да има корист), а на сасвим други начин
би, на пример, реаговао фармер на
Андима који, нити је икада видео бушилицу, нити би разумео шта се дешава. Борски регион је, зато, изузетно добра
област за истраживање, област са великим могућностима. Тим пре што
бих свему овоме додао и веома важну
чињеницу, а то су оспособљена техничка лица са великим искуством
у области рударства и бушења. То је,
такође, једна од највећих предности
„Бора“ – закључио је први човек FMEC
корпорације.
Г. Тончев Василић

Пријеми за амбасадоре у Скупштини општине Бор

INTERESOVAWE ZA BORSKI RUDNIK

Е. Хофер: Градови и општине као што је ваша су кључна ствар у добром функционисању државе. – К. Кванг – Кеун: Надам се да ћемо успети да привучемо пажњу наших компанија на рудник „Бор” и на овај крај, јер сам у пословним круговима чуо да је борски бакар, као финални производ, конкурентан на тржишту
БОР. – Данас смо у модерној Србији
која је на путу ка новим и економским и пословним трендовима. Зато
сам веома узбуђен што ћу упознати
модеран Бор, управо онакав како сте
испричали. Имамо велике програме у
Србији и један од важнијих јесте подршка општинама који спроводимо у
сарадњи са Сталном конференцијом
градова и општина. На основу
нашег искуства, градови и општине
као што је ваша су кључна ствар у
добром функционисању државе. Ви
сте близу грађанима, њиховим животима, све што урадите и што унапреди њихове животе је добро за

њих, али, такође, и за целу државу.
Важан елеменат у Бору је рудник и
он је највећи и најпознатији у Србији.
Постоје швајцарске компаније које су
укључене у рударске послове и крајње
је време да швајцарски амбасадор
дође у Бор и види какве су ваше перспективе.
Ово су речи Ервина Хофера, амбасадора Швајцарске у Србији, изговорене
18. новембра на пријему који му је приредио Небојша Виденовић, председник општине Бор. Његова екселенција
је први представник Владе Швајцарске
који је посетио општину Бор у
последњих десет година и први који је

посетио РТБ Бор икада. Након четири
дана (22. новембра) челник локалне самоуправе био је домаћин још једном
уваженом госту - Његовој екселенцији
Ким Кванг – Кеуну, амбасадору Републике Кореје у Србији. У делегацији амбасаде ове далекоисточне земље били
су и његов саветник и шеф мисије Ли
Хјеон – Ђун и директор корпорације
„Јура” за Србију Нам Јонгву.
-Знам да сте као председник општине веома заинтересовани за
стране инвестиције, како бисте помогли расту економије вашег града.
Мада су наше две земље географски веома удаљене, у случају „Јура”

корпорације, која је „отворила” свој
посао овде и остварила профит, у
данашње модерно време даљина не
представља ништа. Надам се да ћемо
успети да привучемо пажњу наших
компанија на рудник „Бор” и на овај
крај, јер сам у пословним круговима
чуо да је борски бакар, као финални
производ, конкурентан на тржишту,
као и да ће разговори у РТБ-у бити
врло успешни за будућност – истакао
је амбасадор Кореје.
Ј. Станојевић
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Република Кореја жели да улаже у производњу бакра

do sto miliona evra
za metal iz bora
Улагањем до сто милиона евра у производњу бакра у РТБ-у Бор борска и корејске
компаније развиле би блискије партнерске односе у области рударства, поручио амбасадор Републике Кореје Ким Кванг-Кеун. – Б. Спасковски: Сарадњу можемо остварити кроз развој и улагање у „Борску реку“, мајданпечки „Јужни ревир“ или „Церово“

РТБ. – Република Кореја заинтересована је да уложи до 100 милиона
евра у производњу бакра у РТБ-у Бор и
на тај начин развије блискије партнерске односе између борске и корејских
компанија у области рударства. Ово
је, поред осталог, у разговору са генералним директором Басена Благојем
Спасковским и његовим сарадни-

цима, изјавио амбасадор Републике
Кореје у Србији,
Његова екселенција
Ким
Кванг-Кеун.
У делегацији корејске амбасаде, која
је 22. новембра посетила Бор и комбинат бакра, поред амбасадора ове
азијске земље, били су његов саветник
Ли Хјеон-Ђун и директор корпорације
„Јура“ за Србију Нам Јонгву.
-Србија и Република Кореја су
успоставиле сарадњу пре 21 годину,
а моја улога овде је да те конструктивне и добре пословне
односе развијем, и то у свим
областима. Желим, пре свега,
да унапредим везе корејских
компанија са РТБ-ом, па сам
данас у граду бакра, тим поводом, имао веома успешне разговоре са генералним директором РТБ-а. Надам се да ћемо,
на основу онога о чему смо
причали са господином Спасковским, у будућности остварити добре резултате на обострану корист – казао је амбасадор Кванг-Кеун.

Сарадња
са
корејским
компанијама може бити конкретизована на неколико „поља“ – додао је
Спасковски. – Прва могућност јесте
улагање у развој и експлоатацију
јамског лежишта „Борска река“,
друга је инвестирање у производњу
бакра из мајданпечког „Јужног
ревира“, а трећа област је рудник
„Церово“. О облику сарадње ћемо тек
разговарати јер су заједнички интереси нешто чиме морамо да се руко-

водимо, пошто без њих нема
успешног бизниса – рекао је
први човек РТБ-а. Притом је подвукао да комбинат бакра, поред
природних, има и људске ресурсе који сутра могу бити на
располагању заједничкој или
само корејској фирми која ће инвестирати у експлоатацију бакра.
-Кореја је земља која се
интензивно развија и Басен
већ сарађује са „Јуром“,
корпорацијом која послује
у два српска града. Разговарали смо, зато, и о томе да
ова корејска фирма размотри
могућност отварања још једне
фабрике у Бору где би им производња,
због близине сировине и малих трошкова транспорта, била најисплативија
– додао је Спасковски.
Након разговора са пословодством
РТБ-а, корејски амбасадор је, у пратњи
својих сународника, разгледао погон
кривељске флотације, стари борски коп
и Топионицу, а пријем за делегацију ове
далекоисточне земље био је уприличен
и у Скупштини општине Бор.
Г. Тончев Василић

Амбасадор Швајцарске у посети Бору и Басену

KA ^VR[]IM
PRIVREDNIM VEZAMA
Истичући јаку жељу за успостављањем привредне сарадње са Србијом и Басеном швајцарски амбасадор изјавио да је РТБ Бор фасцинантна
компанија и да му је веома драго што је чуо да менаџмент има стратегију за њен даљи напредак који води ка профитабилном, али и предузећу
са великим степеном социјалне одговорности. – Б. Спасковски: Места за сарадњу има, нарочито у делу прераде племенитих метала из овог
региона, али и у делу решавања електромреже
РТБ. – Амбасадор Швајцарске у
Србији, Његова екселенција Ервин
Хелмут Хофер, посетио је 18. новембра Рударско-топионичарски басен Бор
и у разговору са генералним директором Благојем Спасковским и његовим
сарадницима истакао јаку жељу за
успостављањем привредне сарадње са
Србијом и борском компанијом.
-Било је крајње време да дођем
у Бор и видим како ради комби-

нат бакра јер, ово је не само моја
прва посета граду, већ, уопште, прва
посета швајцарског амбасадора овом
региону. РТБ Бор је фасцинантна
компанија и веома ми је драго што
сам чуо да менаџмент има стратегију
за њен даљи напредак који води ка
профитабилном, али и предузећу
са великим степеном социјалне одговорности – казао је, поред осталог,
швајцарски амбасадор.

Генерални директор РТБ-а и амбасадор Швајцарске
на видиковцу изнад старог борског копа

Говорећи о томе да је
ова алпска земља одавно
постала моћни трговачки
центар за сировине, делом
и због повољног географског положаја, амбасадор Хофер додао је да
Швајцарска има пуно додирних тачака са Србијом
и Басеном и изразио наду
да је његова прва посета
добра основа за будућу
привредну сарадњу двеју
земаља, али и швајцарских
Ервин Хелмут Хофер и Благоје Спасковски
компанија са РТБ-ом.
-Представништва
тих метала из овог региона, али и у
готово свих великих
светских компанија које се баве делу решавања електромреже, јер
производњом или прерадом бакра Швајцарска на време размишља како
налазе се управо у Швајцарској, па да у будућности пренос струје буде под
није случајно што и Гленкор, фирма земљом, а не преко стубова и жица –
са којом РТБ дуго сарађује, тамо има рекао је Спасковски.
Након разговора са пословодством
седиште. Сваки амбасадор је представник државе из које долази, али и РТБ-а, швајцарски амбасадор разгледао
представник привреде те државе, па је погон кривељске флотације и околину
смо зато разговарали о могућностима Бора, а пријем за њега био је уприличен
привредне сарадње. Места има, на- и у Скупштини општине Бор.
рочито у делу прераде племениГ. Тончев Василић
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Нова топионица

Басен званично „предао” радилиште нове топионице и фабрике сумпоне киселине SNC Lavalinu и Ototeku

ekonomi^niji bakar
ispod ^istog neba
Б. Спасковски: Грађани Бора и Србије морају имати стрпљења јер овде није реч о кућици, већ о изузетно озбиљном објекту у који треба уложити много труда, посебно у делу пројекта, и око 200 милиона евра. - Досад је 95 одсто главне опреме већ наручено и у току је њена израда. –
И. Басин: Успели смо да направимо пројекат који ће у потпуности бити у складу са еколошким прописима, како у српском тако и светском
законодавству
РТБ. – Најзад смо окончали комплетну документацију и дошао је
овај лепи тренутак да свечано „предамо” радилиште финском Ototek-у
и канадском SNC Lavalinu. Од данас
се интензивно настављају радови на
изградњи нове топионице и фабрике
сумпорне киселине. Морам рећи и
то да грађани Бора и Србије морају
имати стрпљења. Овде није реч о
кућици, већ о изузетно озбиљном
објекту. То је компликована прича у
коју треба уложити много труда, посебно у делу пројекта. Упоредимо
ову велику причу, која ће коштати
око 200 милиона евра, са причицама,
при чему мислим на кућерке код оп-

остварењу.
Обраћајући се новинарима, Индер
Басин, генерални менаџер Пројекта
(SNC Lavalin), најпре је подсетио на
историјат реализације Пројекта који
је заправо почео пре две године, када
су идентификовани сви проблеми и
могућности за њихово превазилажење.
За то време било је врло важних етапа,
односно пројектних фаза које је SNC
Lavalin, као главни извођач радова, постигао и дошао до ове. Понекад је за
то потребно 18 месеци до две године,
казао је он, али је ово урађено веома
брзо захваљујући блиској повезаности
између SNC Lavalina, РТБ-а, Владе Републике Србије и Владе Канаде. Притом

Благоје Спасковски и Индер Басин
тим, наш подизвођач Ototek такође
је почео израду појединих делова
попут котла отпадне топлоте. Ви то
овде не можете да видите, а то је заправо 60 до 70 одсто целокупног посла.
Када се реализују овакви пројекти
желимо да овдашњим људима пренесемо технологију и знање, па наредне године планирамо да поједине
стручњаке из РТБ-а и Енергопројекта

нити дечија играчка, како неки мисле,
већ озбиљна компанија. – И пројекат
који се ради - нова топионица и нарочито нова фабрика сумпорне киселине, веома су битни. Ова друга због
екологије, којој ја дајем предност, а
она прва због економије коју нећемо
омаловажити јер је економија, ипак,
краљица живота. На мом лицу се
види радост и живим са убеђењем да

Челни човек Басена је обавио и објавио примопредају радова

штине који се раде пет година. Неки
„оцењивачи” питају: „Зашто нису
завршили топионицу за годину дана?”
Ја желим да буде за пет месеци, али не
може. А, ми смо топионицу и нову фабрику сумпорне киселине определили
да буде готова за мање од три године.
Овим речима је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а,
управо испред темеља на коме ће бити
изграђена нова флеш-пећ, и званично
обавио и објавио (другог децембра)
примопредају радова у оквиру Пројекта
реконструкције топионице и изградње
фабрике сумпорне киселине. Претходила јој је друга седница Управног
одбора Пројекта, одржана овај пут у
Бору (након оне у Франкфурту), на којој
су челни људи SNC Lavalina, Ototeka,
Басена и Енергопројекта ажурирали
статус Пројекта нове топионице и фабрике сумпорне киселине и дефинисали
следеће кораке ка његовом коначном

је изразио задовољство сарадњом и посебну захвалност Басену који им је у
свему изашао у сусрет и омогућио да
добро и на време заврше све што је потребно.
- Изградња је последњи део свих
тих радова. „Мајка” свега овога
јесте процесни дизајн, односно фаза
пројектовања. Успели смо да направимо пројекат који ће у потпуности
бити у складу са еколошким прописима, како у српском тако и светском законодавству. Досад је 95 одсто
главне опреме већ наручено и у току
је њена израда, на пример, дуваљке
која је срце фабрике сумпорне киселине, кућишта, мотора (сваки комад
тежак је од 60 до 80 тона, а предгрејач,
који се очекује да крајем јануара буде
транспортован из САД, чак 120 тона).
Ми смо у Торонту завршили 80 до
85 процената инжењеринг-радова, а
неке већ изводимо овде. Упоредо са

Са друге седнице Управног одбора Пројекта

доведемо код нас да на лицу места ћемо 2014. године топити бакар испод
виде како се израђују ти велики чистог неба, и то економичније – поручио је Спасковски.
судови – нагласио је господин Басин.
Челни човек Басена је још једном
Ј. Станојевић
поновио да РТБ није проста прича

Актуелно
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BASEN VRA]A STARU SLAVU
„У свету бизниса успешан си онолико колико те други оцене вредним пажње, а „Бор“ је поново компанија у коју се радо долази и са којом
се пословна сарадња све више тражи“. Ово је, уз тврдњу да је РТБ најфантастичнија српска прича са хепи-ендом, можда прави приказ привредне позиције за коју се у 2011-ој изборио комбинат бакра, а дефинисао ју је један од његових пословних партнера
РТБ. - Баш уочи Нове године директор немачког „Месера“ рече нам
у неформалном разговору да је „Бор“
(мислио је ту на РТБ и помало на град,
прим.аут.), по њему, најфантастичнија
српска прича са правим хепи-ендом. –
Ви сте пример праве одлуке у право
време. Јер, да Србија није одлучила
да из корена промени стратегију коју
је пропагирала пре само пет година,
а томе је, можда, у то време добрано
кумовао и став Светске банке о
затварању топионице, „Бор“ данас
не би постојао ни на привредној мапи
Србије, а камоли на оној светској. Да
је којим случајем будзашто пао у
руке трећеразредном „Купрому“ или
„Атеку“, а ту вас је пратила срећа која
увек прати храбре (у овом случају
храбри су били синдикалци), не смем
ни да замислим сценарио по којем би
РТБ био срушен и то брзо као кула
од карата. Овако, Басен је данас опет
фирма са којом моја компанија, и не
само моја(!), жели да послује. Због
очекиваног профита, наравно.
Ове речи Ернста Бодеа послужиле
су нам као шлагворт да погледамо у ретровизор годину на измаку и резимирамо је, и то само из угла из кога је на
Басен погледао један Немац. По њему
је, како рече, велико интересовање за
било који облик бизниса са комбинатом
бакра, прави одраз успешности борске
компаније. Па, хајмо, онда, да видимо
шта се све дешавало на том пољу у 2011.
За почетак, треба истаћи да је РТБ

ове године посетило шесторо амбасадора: шведски, фински, швајцарски,
црногорски, канадски и корејски. Сви
они су имали бар један заједнички циљ
посете - успостављање тешње привредне везе са „Бором“. То су отворено
и изјављивали. Може се, наравно, понаособ анализирати мотив сваког од њих,
али се тиме сада нећемо бавити.
Даље, у потрази за заједничким бизнисом са Басеном, у Бор су ове године
долазили и представници Јуре, Гленкора, Трафигуре, Харско и Кларендон групе, Енергтека, ГРЕГ-а, Резервоар Минералса, Фрипорта итд. Сви
они су, а ово је јако битно да се нагласи,
РТБ видели као потенцијалног пословног партнера по препоруци својих амбасада, али и ресорних српских министарстава. Тако је, рецимо, Јура желела
(и добила) борску жицу за своје фабрике по Србији, а швајцарски Гленкор и Трафигура међу првима се јавили
да прерађују руду са „Чока Марина“.
У ред за партнерску деобу блага из
Јасикова убрзо је стао и аустралијски
Резервоар Минералс. Британско-америчка групација Харско и Кларендон је, с друге стране, изразила жељу
да са Басеном проба да убере профит
из јаловине – лужењем итд., да би се
крајем године главом и брадом појавио
председник америчког Фрипорта, једне
од најмоћнијих рударских компанија у
свету и понудио менаџменту заједничко
истраживање басенских експлоатационих поља, пре свих „Борске реке“,

али на дубинама преко два километра. Додамо ли томе бољу сарадњу
и са домаћим фирмама које, сходно
пословној политици куће, увек имају
предност у односу на иностране, није
тешко закључити да је РТБ ове године
заиста успео да поврати добар део оног
старог сјаја с краја осамдесeтих прошлог века.
Било је, наравно, и много посета
државника (иако година није била изборна), али било је добрих разлога за то.
Та 2011. остаће упамћена и као година
у којој је РТБ, уз помоћ Владе Србије,
поставио темељ нове топионице и
фабрике сумпорне киселине, односно
темељ нове, модерне компаније. Као
година у којој је и начин размишљања
и управљања из корена промењен
јер су први пут у полувековној
историји рада топионице агрегати
били превентивно заустављани ради
спречавања
аерозагађења.
Јесте,
додуше, Бор у годишњем извештају о
стању животне средине опет поменут
као један од градова са најлошијим
квалитетом ваздуха, али се први пут од
аутора тог документа у јавности чује
и образложење да је “то резултат
индустријских активности које се, на
велику срећу, побољшавају. Комбинат
ради на измени технологије топионице
која ће убудуће становницима Бора
обезбедити бољи квалитет ваздуха,
а загађења нису таква да изазивају
забринутост”.
О РТБ-у се више не прича као

о компанији за коју је једини излаз
приватизација. Данас чак и аналитичари и економисти (а та фела је одувек
отворено критизерски гледала на Басен)
не пропагирају више ту идеју, а неки
од њих сматрају да би држава урадила
праву ствар уколико би комбинат бакра,
рецимо, спојила са јагодинским Кабловима(!?).
Свега овога не би било да РТБ није
успео да стабилизује производњу бакра
и откоп руде и раскривке. Овогодишњи
резултати највећи су у последњих 10
година, а у исто време, важно је рећи,
поклапају се са амбициозним планом
постављеним још почетком 2011, па
чак су и бољи. Обновљена је рударска
опрема, а почела је и ревитализација
флотација, модернизација топионице и
изградња нове фабрике сумпорне киселине.
И град је, захваљујући несебичној
помоћи Басена и његових пословних
партнера, добио ново, лепше лице, па је,
можда, најлепши комплимент добијен
од Кемала Монтена који је недавно
(након концерта у биоскопу „Звезда“)
изјавио да га Бор својим кружним токовима неодољиво подсећа на Париз.
И да затворимо круг и вратимо се на
почетак где пословни и строги Немац
тврди да је РТБ Бор једина спрска
прича са хепи-ендом. Да ли је у праву
или није, просудите сами...
Г. Тончев Василић

РТБ и нишки „Југо импекс“ поклонили рачунаре најбољим борским основцима

ODLIKA[IMA 18 KOMPJUTERA
Басен предао око осам тона расходоване ИТ-опреме нишкој фирми која се бави рециклажом електронског отпада, заузврат добио рачунаре
најмодерније генерације и уручио их најбољим борским основцима
РТБ. – Да је веома важно да сва деца
у Бору, а посебно она талентована, имају
приступ рачунару, али и да предузећа
која добро послују имају слуха за потребе те деце, на практичном примеру,
који би, по речима генералног директора РТБ-а Благоја Спасковског, тре-

бало да следе и остале успешне фирме,
показао је комбинат бакра уручивши,
23. децембра, најбољим борским основцима 18 компјутера. РТБ Бор је, наиме,

нишкој фирми „Југо импекс“, која се
бави сакупљањем и рециклажом електронског отпада, ове године предао око
осам тона расходоване ИТ-опреме, а заузврат је по једном одликашу из сваке
основне школе у Бору обезбедио рачунар најмодерније генерације.
-Акција у коју се упустио РТБ Бор са нишком
фирмом у потпуности
је у складу са временом
у којем живимо. Ово је
време кибернетике и рачунара, време у којем
информатика више није
непознаница. То време,
међутим,
обавезује
велике компаније да
размишљају о деци,
пре свега оној са великим талентом који је
спутан
материјалном
ситуацијом. Зато ми је
посебна част и право
задовољство што ће
компјутере
добити
најбољи ученици – казао је Спасковски.
Истичући да је акција плод
осамнаестогодишње сарадње нишке
фирме са Басеном, власник „Југо им-

пекса“ Вујадин Шћекић додао је: - Морална обавеза, када имате пословног
партнера као што је РТБ, јесте и морална обавеза према грађанима Бора.
Са генералним директором осмислили смо ову акцију, али тако да она
има за циљ упућивање помоћи тамо
где је она најпотребнија, али у правцу
едукације. А, ја ћу бити срећан да
макар двоје од вас 18-оро заврши

сутра металургију која је будућност
овог града – поручио је Шћекић.
Басен овим чином, додао је, не само
да је показао висок степен друштвене
одговорности, већ је, придружујући се
акцији „Отпиши отпад“, још једном потврдио и своју опредељеност да послује
у складу са највишим стандардима заштите човекове околине.
Г. Тончев Василић
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Традиционални новогодишњи интервју „Колективу” Бобана Тодоровића, директора ТИР-а

VI[E BAKRA NEGO LANI

Крај ове металурзи дочекују са 33.500 тона анодног, односно 28.500 тона катодног бакра, што је за 22 одсто више него минуле године. – Очекује
се позитиван финансијски резултат, при чему ће линија бакра, која послује позитивно, „покрити” губитак негативне прераде. - Ову годину обележило је, први пут у историји рада предузећа, превентивно заустављање топионичких агрегата ради спречавања могућих епизодних аерозагађења у граду и околини. – Неопходно кадровско подмлађивање. – Радницима бих пожелео још бољу сарадњу са пословодством
компаније, да бисмо заједничким напорима постигли што боље резултате рада, а тиме и просперитет, како компаније тако и града у коме живимо
ринг, тако да смо ове године
урадили много и када је реч
о еколошкој свести запослених у ТИР-у, а настојаћемо
да је развијамо и убудуће.
Настављамо,
такође,
и
реализацију пројеката заштите и воде и ваздуха, при
чему придајемо велику пажњу
рециклажи свих материјала
који стижу или настају у
нашим погонима (правилно
одлагање, ускладиштење и рециклажа). Велики напори су
учињени у припремним радовима за „нову топионицу”.
ТИР
је у многоме променио и
Бобан Тодоровић
изглед, јер желимо да будемо
препознатљиви и налик свет- И Топионици предстоји сређивање у наредној години
ТИР. – Очекује се да ће Топионица
до краја године примити око 195.000 ским компанијама када је реч о метона концентрата бакра и произвести талуршким погонима. То ћемо наста- сирати кроз бакарну жицу (фи осам), осталим погонима улагаће се, углавоко 33.500 тона анода. Електролизери вити да чинимо и у наредном периоду како би ФБЖ имала боље произво- ном, у текуће одржавање, па планипредвиђају да упишу салдо од 28.500 – каже Тодоровић.
дне резултате. Оно што ће обележити рамо набавку оног што нисмо ретона катода. Бобан Тодоровић, дирекследећу годину у домену инвестиција ализовали у 2011., на пример, два
Амбициознији планови
тор ТИР-а, наглашава да су овакви ресигурно ће бити интензивније активно- нова камиона за Транспорт ТИР-а
зултати у продукцији „црвеног” метала
Наш саговорник додаје да су пла- сти у оквиру Пројекта реконструкције (носивости 25 тона) и утоваривача.
за 22 одсто већи од лањских и у гра- нови за идућу годину амбициознији топионице и изградње фабрике сум- Настојаћемо да „уђемо” у још неки
ницама планираних за ову годину. Фа- – очекује се производња од 3.500 тона порне киселине. Ових дана у већем програм у области прераде бакра –
брика сумпорне киселине је у претход- бакра из домаћих сировина месечно. броју долазе радници Енергопројекта да ли ће то бити профили или нешто
ном периоду добро радила, у прилог У јануару и наредних месеци очекује који постављају контејнере и обезбеђују друго, видећемо. Водомери су интеречему говори биланс од укупно 73.000
сантан програм, јер ако се у Србији
тона монохидрата. Фабрика бакарне
гради 10.000 станова, толико је пожице је са учинком од 13.000 тона дутребно и водомера. Поред тога, сва
плирала производњу у односу на
папирологија за баждарницу је
прошлогодишњу. Тодоровић је посебно
готова. Фабрика ради, али се они још
желео да истакне Транспорт ТИР-а који,
увек не продају масовно, па је наша
поред релативно старе опреме и велике
будућност, када је реч о овом проколичине терета коју превози, успешно
граму, у повезивању са грађевинским
обавља своје задатке, а потрошњу
фирмама. У Електролизи је у току
нормативних материјала „држи” у
реализација некадашњег идејног
предвиђеним оквирима. Једини лоши
пројекта производње препарата за
пољопривреду – тзв. бордовске чорбе.
резултати у предузећу забележени су у
Настављамо, такође, истраживање и
Ливници бакра и бакарних легура, где је,
освајање производње ретких метала
осим фазонске која је добро радила, нова
(телура), односно њиховог „довођења”
ливница углавном стајала. Директор се
до облика за комерцијалну продају –
нада и позитивним финансијским резулнаглашава директор ТИР-а.
татима предузећа, при чему ће линија
Недостатак производних радника,
бакра која послује позитивно, „покрити”
неповољна старосна и квалификацигубитак негативне прераде.
она структура – главна су обележја ка-Ову годину обележило је, први
дровске проблематике у овом предузећу.
пут у историји рада предузећа, преТИР има укупно око 1.650 запослевентивно заустављање топионичких
них, а бар 100 њих испуњавају један
агрегата ради спречавања могућих Борски бакар са знаком „А” квалитета креће пут купаца
од услова за одлазак у пензију. Стога је
епизодних загађења у граду и околини, па је, из тог разлога, у августу и се по 3.400-3.500 тона анода, односно услове за смештај, тако да, поред неопходно, сматра Тодоровић, кадровсептембру топионица стајала по десет 3.000-3.100 тона катода. Притом ће се грађевинских, ускоро крећу и машин- ско подмлађивање (пријем бар 60 нових
радника који ће са пуно мотивације заврдана. ТИР је склопио уговор о купоозбиљно узети у разматрање ремонт ски радови. У наредној години очекује
шити обуку за рад у постојећој и касније
вини софтвера са канадском фирмом
топионичких агрегата који је плани- се и почетак изградње флотације шљаке за рад са модерном технологијом у
Сенес, при чему добијамо времени постројења за пречишћавање отпадпроизводњи бакра у „новој топионици”).
ске податке за три дана унапред, што ран за април. Такође, ради успешнијег
них вода – два најважнија објекта када
пословања,
ТИР
ће
потписати
уговор
о
Посебно истичући добру сарадњу
омогућава лакши рад топионичких
је
реч
о
улагањима.
Од
осталих
задаса сва три синдиката који делују у
агрегата и благовремено деловања у преради секундарних сировина, углавтака, Тодоровић издваја још и обуку рад- предузећу, челник ТИР-а је на крају разциљу смањења аерозагађења. Имамо ном блокова (служе за хлађење озида
добре тимове за екологију и монито- конвертора), који ће се касније пла- ника, успостављање боље организације говора послао новогодишњу поруку заизмеђу радника укључених у нови посленима:
пројекат и радника ТИР-а, пружање не- Најпре свим радницима и
опходне подршке да би се тај пројекат њиховим породицама желим много
Децембарски резултати
За 20 дана децембра просечан пријем концентрата бакра износио је 660 успешно привео крају.
доброг здравља. На пословном плану
тона. Последњи месец у години топионичари су завршили са производњом
пожелео бих им још бољу сарадњу
Нова улагања
око 3.600 тона анода, што ствара услове за добре резултате и у јануару, јер
са пословодством компаније у нана залихама има око 11.000 тона шарже. Електролизери у децембру беле-Када
је
реч о инвестицијама, у то- редном периоду. Ово стога да бисмо
же учинак од око 2.600 тона катода (у раду су 282 ћелије). У делу овог погона (РЈ Регенерација) производи се, а и одлично продаје плави камен, јер пионици предстоји санација хале где заједничким напорима постигли што
се све количине дневно транспортују до купаца. Фабрика сумпорне ки- ће бити смештена поједина опрема, боље резултате рада, а тиме и проспеселине је, у просеку, давала 5.800 тона монохидрата месечно, док је за 22 набавка уређаја и опреме које нисмо ритет, како компаније тако и града у
дана децембра достигла 7.000 тона. На залихама има око 7.100 тона овог купили ове године, стварање бољих коме живимо.
производа.
услова радне и животне средине. У
Ј. Станојевић

Петак, 30. децембар 2011. Број 2219, страна 10

Разговор са поводом

Светомир Мустецић о пословању РБМ-а у прошлој и наредној години

primereno godini jubileja
Уз педесетогодишњицу рада рекордна производња у последњој деценији
РБМ. - За Рудник бакра Мајданпек
година која истиче била је, пре свега,
година јубилеја - пола века рада и
постојања обновљеног рудника бакра.
Она је, и поред тешкоћа, за РБМ била
година раста, развоја, година коју су обележили вредни производни резултати,
па и рекордна производња у последњој
деценији, али у којој нису испуњена сва
планска очекивања.
-Ово је изузетно напорна година,
али година са резултатима. У односу
на претходну, повећање на руди је 30%,
на јаловини имамо 40%о већи учинак,
али је у односу на план остварење око
65%. На руди, биланс је бољи. Планирана је прерада од 3,7 милиона тона,
а биће око 3,5 милиона тона, односно
око 95-96% плана – оценио је Светомир Мустецић, директор РБМ-а и образложио: - Подбачај на раскривци за
око пет милиона тона јаловине уследио је због кашњења на „Андензитском прсту“. Уместо почетком године,
због кашњења опреме и имовинскоправних односа са „Србија шумама“,
кренули смо тек пред крај године.
– Први човек мајданпечког рудника
додаје: – На „Северном ревиру“ руда
је пратила раскривку и из 3,5 милиона тона руде произведено је око 7.000
тона бакра у концентрату, што је добар
резултат. Истовремено, производњом
злата и сребра, план ћемо премашити
за 30-40%. Искоришћења у флотацији
су била изнад планираних, јер је на „Доловима 1“ било више руде која је, иако
сиромашнија, чистија за флотирање,
лакша за прераду, па је искоришћење
било веће од планираног и уз мању
потрошњу норматива. У флотацији
су остварене уштеде на електричној
енергији, на челику, реагенсима, кречу...
На површинском копу, због изузетно дугих релација према јаловишту,
„пробијени“ су трошкови за нафту и
електроенергију коју користи танспортни систем Фазе 2. Са помоћном
механизацијом стално су били присутни проблеми, а највише се осећао
недостатак булдожера: „ А, у старој
Флотацији, секције 3 и 4 не могу да
раде без булдозера - каже директор
Мустецић, подсећајући да су се ослонили на домаће произвођаче, углавном на „14.октобар“, а да се те машине
нису добро показале: – Принуђени смо
да машину која је била планирана
да ради на копу, више ангажујемо у
флотацији, што се директно осетило
на производњи, одржавању путева и
јаловишта на Копу.

Година обнављања опреме
Ове године Рудник бакра Мајданпек
знатно је подигао погонску спремност,
будући да су купљени још један хидраулични багер од 15 кубика, две бушилице
и три дампера од 136 тона: - Следећа,
2012. година би у том смислу требало
да буде завршна јер очекујемо још
један багер од 22 кубика, још четири
камиона од 220 тона, а почећемо и
реконструкцију флотације, замену
флотационих машина ради повећања
капацитета и бољег искоришћења
метала - истиче директор мајданпечког
Рудника. Притом додаје да појединачно,
та инвестиција од око 10 милиона евра
јесте највећа, али ту око три милиона
евра отпада на инжењеринг. - Наредна
година биће инвестициона на копу

јер Транспортни систем 1
мора да се покрене. Планира се раскривање „Андензитског прста“ са око осам
милиона тона јаловине, а
пристизањем новог багера
и „ напад“ на „Јужни ревир“
– најављује директор. Првих
пет-шест
милиона
тона
биће вожено дамперима на
јаловиште код Ковеја, а остатак од 52 милиона тона транспортним системом. Њиме
2013. године треба да иде сва
раскривка, да би се смањио
утрошак нафте у условима
када велику раскривку треба
дати са малом производњом.
– Следеће године планиСветомир Мустецић, директор РБМ-а
рамо четири милиона тона
руде. Више не може да се да,
вали флотацијске капацитета како
јер нема откривене. На „Северном ревиру“ од шест и по мили- би више времена остало слободно за
она тона, четири ћемо дати 2012., а производњу бакра. Тако бисмо добили
од марта 2013. руду треба да даје „Ан- више новца за раскривку.
дензитски прст“. Упоредо, мора да се
Директор РБМ-а признаје да га

Солидна 2011.

открије и исток „Јужног ревира“. По највише плаши раскривка, посебно осам
Бизнис-плану, 2013. треба да се да милиона тона на „Андензитском прсту“,
шест милиона тона, али да се дотле колико их дели од добре и чисте руде са
створе и услови за то.
садржајем од 0,4 одсто: - Не плаши ме
количина, плаше ме услови. Сужено,
Има перспективе

„Ову годину ћу памтити по томе
што смо достигли производњу од
седам хиљада тона бакра у концентрату колико је било незамисливо пре пар година, а надам се да
ћемо од 2013. давати 18 хиљада тона
бакра. Памтићу је и као годину у
којој смо добили нову опрему, у којој
смо имали чиме да радимо, јер би
без ње све ово било би неоствариво
– каже Светомир Мустецић - Наредне
године чека нас и испумпавање воде
из језера у „Јужном ревиру“. У 2012ој мора да се направи фабрика за
пречишћавање воде и интензивно
пумпање. Уопште, пуно је обавеза
које могу да заплаше, али и да буду
изазов.
Како у самом РБМ-у, тако и изван
њега људе занима какви су изгледи
за запошљавање и подмлађивање колектива. РБМ је ове године примио на
неодређено 30-так, а по уговорима на
одређено време још известан број радника: - Више није могло зато нам
је за пријем неопходна сагласност
Агенције за приватизацију. Осим
тога, пријем је везан и за пристизање
опреме, а део ње је због потреба
производње приоритетно усмерен
у Бор. Очекивали смо да већи број
људи оде у пензију, али се они због високих примања нерадо опредељују за
то. – Од директора Мустецића сазнали
смо и следеће: – Сва радна места оних
који оду у пензију, а према најавама за
сада их је 15-так, попунићемо младим
људима. Поред тога, нови камиони
тражиће нове посаде, а то је 16 возача.
Исто је и са бушилицама, са багером,
а како се буде указивала потреба и у
флотацији ћемо примати младе раднике.
Мајданпек-град је одувек живео
као рудник. Када Руднику крене људи
очекују да се то одрази и на живот у
граду коме су нова улагања преко потребна: - Усвојен је нови Закон о рударству. Ми смо дужни да плаћамо ренту
за минералне сировине која ће са три
порасти на пет одсто, а од уплаћеног
износа половина ће ићи локалној самоуправи. Пара ће бити онолико
колико будемо радили, а мислим да

Рудник бакра Мајданпек
је ове године обрадио и одбранио геолошке резерве
„Јужног ревира“. Он „носи“
преко 400 милиона тона
руде, од чега је преко 200
милиона тона билансиране
руде, што са шест милиона тона годишње, обећава
перспективу за наредних
40 година. Али, у наредне
две године треба створити
предуслове за даљи рад
Рудника. - „Чока Марин“
је ове године велики
трошак за овако мали
РБМ. Ископано је 905,9
тона као пробни узорак за
евентуалну експлоатацију.
То рудно тело, иначе, треба да обезбеди финансијску подршку за
раскривање на „Јужном ревиру“ –
коментарише Мустецић овај пројекат.
- Разматрамо да прерада, уместо 22
хиљаде тона годишње, буде 50 хиљада
да би што мање времена ангажо-

ће бити довољно за овај мали град. На
локалној смоуправи је да тај новац
правилно усмери и употреби. Рудник
бакра Мајданпек то неће моћи да
ради, јер га превелике обавезе очекују
за остваривање амбициозно зацртаних планова производње.
Силвија Вукашиновић

На Површинском копу РБМ-а бољи резултати са новом опремом

Мајданпек: град који дели судбину Рудника

скучено, успорава рад, а захтева инфраструктурне радове, померања
пута, далековода, реке. Много је фактора и околности које треба укомпоновати по термин-плану у самом Руднику, али и на нивоу Општине и Републике.

Рударство
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Подземна експлоатација у наредној и годинама до почетка рада нове топионице

KA MILIONU TONA RUDE
Саша Перишић верује да ће се и Јама уклопити у производни раст РТБ-а и до наведене количине стићи 2014. године. - План за 2012. је око
380.000 тона руде и 6.600 тона бакра из рудних тела „Брезаник“, „Т“, „Т1“ и неких истражних радова. – Разматра се и повратак у рудно тело
„Тилва рош“, али ће безбедност и даље бити основни услов за то. – Нова улагања у рударску опрему до 3,5 милиона долара. - Неопходно боље
проветравање и одводњавање
РББ. – Ову годину Јама завршава
са невеликим подбачајем у односу на
план производње. Дала је нешто преко
200.000 тона руде са око 3.400 тона бакра
у њој, а основни разлог подбачају је известан период лутања и несналажења
на почетку експлотације рудног тела
„Т“. Половином године ово богато рудно
тело „уведено“ је у пројектовану, тзв.
нову аустријску тунелску методу, и отпочела је стабилна производња на начин
који се, по речима Саше Перишића,
помоћника директора Рудника бакра Бор
за подземну експлоатацију, слободно
може сматрати пионирским у светским
оквирима. С обзиром на добро урађен
пројекат, све што се дешава у рудном
телу засад је у складу са пројектованим
решењима, чак су померања и напонске деформације знатно мање од очекиваних. Што се тиче руде, постоје мала
одступања у количини док се квалитет, у

на његовом дну је таква да већ сагледавамо на који начин се може обновити експлоатација у „Тилва рошу“.
Међутим - подвлачи Перишић - и даље
ће први и основни услов бити безбедност. Очекујемо да Јама у наредној
години крене нормалнијим производним темпом, с обзиром на то да
по Бизнис-плану већ 2014. – 2015.
године мора да „уђе“ са милион тона
руде годишње. Притом, треба имати
у виду да је планирано да се и „капа“
рудног тела „Борска река“ полако
уводи у експлоатацију. С тим у вези
започети су разговори са компанијом
„Фрипорт“ која је показала велико
интересовање за тај ресурс и на основу
тих разговора, органи управљања су
донели одлуку о истраживању овог
Саша Перишић
рудног тела испод коте -455.
Како сазнајемо од Перишића, за
2012. годину је планирано инвестици- од 380.000 тона, као и инвестиционим
објектима за отварање и разраду поменутих рудних тела. – Ми не сумњамо да
ће се Јама са том опремом уклопити
у тренд раста производње у РТБ-у,
да неће остати као нешто што „вуче
назад“. Код запослених у Јами дефи-

уштеде, пре свега у потрошњи
струје. И са становишта безбедности и проветравања та
позиција даје далеко више комодитета у смислу комфорне климе
за људе који доле раде.
-Наш циљ, сем те одличне
руде – каже Перишић - јесте да
обезбедимо услове за остварење
Бизнис-плана од милион тона.
Подсећам да је Јама огроман
систем са врло дугим транспортним путевима, па је са
малом производњом врло
скуп. Она има бакра у наведеним рудним телима, а ту је
и „Борска река“ као највећи
ресурс на овим просторима,
тако да је њена будућност извесна, само треба да је уредимо
да исплативо ради.
Наш саговорник објашњава да је Јама
остала само са једним ветреним окном, а
са великом километражом активних рудничких просторија и великим бројем дизел-машина, тако да, објектвно, нема
довољно ваздуха за велику производњу.

Јама није сама

-Суштина је у вери – поручује наш саговорник. - РТБ је пре три године
производио 8.000 тона бакра за годину, сада има 30.000, а план за наредну је око 40.000 тона! Јама је била у сличној ситуацији као и РТБ пре три
године, а верујем да ће се и у њеном случају стање побољшати као и комплетном Басену. Не сумњам да за то постоји расположење у РТБ-у - видим да Јама није сама! О њој се доста говори, анализира, ради, укључени
су факултети и друге институције у граду и Републици које могу помоћи.
Верујем да ће се тим интензивним радом, током којег је уочено шта све
треба решити, наћи пут до профитабилне производње бакра, поготово што
постоје огромни ресурси. Било би велика штета да се та „прича“ не исприча на начин како то раде компаније у свету.
„Бумер” - нова машина великих могућности

просеку, креће у оквиру очекиваних пет
и шест процената бакра! Експлоатација
овог рудног тела завршиће се 2012.
године.
-Рудник Јама има велике рудне
резерве – каже Перишић у разговору
за новогодишњи број нашег листа. –
Само изнад 17. хоризонта је негде
око 30 милиона тона руде. То Јами
гарантује перспективу и континуитет производње. Треба само да нађемо
најповољнија технолошка и техничка
решења да бисмо руду извлачили са
што мање трошкова.
План за 2012. годину је око 380.000
тона руде из РТ „Брезаник“, рудног тела
„Т“ (рачунајући и богату и сиромашну
руду), рудног тела „Т1“, као и неких истражних ходника и радова који треба
да обезбеде континуитет производње.
Из ових лежишта Јама би – према
Перишићу - наредне године требало да
да око 6.600 тона бакра. Од Перишића
сазнајемо да се тренутно ради и ревидира неколико докумената важних за
рударење у наредном периоду.
-То је пројектна документација за
рудна тела „Т1“, „Т2“ и „Тилва рош“
где разматрамо могућност да поново
почнемо откопавање (обустављено је
после несреће), пошто су се побољшале
неке околности и у Јами и у старом
копу. С обзиром на велику количину
јаловине која се транспортним системом допрема из кривељског у
борски коп, хидролошка ситуација

оно улагање од три до три и по милиона долара, што у опрему, што у нове инвестиционе објекте у Јами. Реч је о још
једним бушаћим колима, тзв. бумеру,
утоварачима, сервисним возилима, пунилицама, вентилаторима, ручним
бушаћим чекићима, камионима за
превоз руде, муљним и центрифугалним
пумпама – опреми која ће омогућити
стабилну производњу и остварење плана

нитивно сазрева свест да се мора учинити више да би се планови, који су
овде и креирани, и остварили. Лично
не сумњам да ће тако бити.
Говорећи о инвестицијама Перишић
додаје да ће се наредне године, због
технолошких проблема на извозном
постројењу, вероватно ући и у његову
реконструкцију. Заправо, покушаће се
оптимизација транспортног пута за руду
како би се избегли проблеми са водама
којих има на коти -100, а смањењем
висине транспорта оствариће се и

У рудном телу „Т”

За њу мора да се дефинише и потпуно
нов систем одводњавања, пошто се руда
сада копа између 17. и 15. хоризонта, а
15. хоризонт је ниво одводњавања. За
откопавање у „Борској реци“ неопходна
је и додатна количина ваздуха. Јер,
постоје стандарди тзв. комфорне климе
за рад рудара и они се морају поштовати.
Мада се не може говорити о количинама руде као са копова, може о добрим
садржајима бакра у руди који пружају
могућност да се послује позитивно.
Овде се мисли на рудна тела Т, Т1 и Т2,
захваљујући чијим садржајима ће просечан у наредној години бити око два процента, а у самој сиромашној руди око
1,16 одсто. То су врло високи садржаји
и добродошли за ову цену бакра, али ту
су и велике транспортне дужине – само
транспортним системима руда се вози
1,7 км, а постоје и два-три гравитациона
транспорта од по 80 м, транспорт камионима... - То јесу проблеми, али ресурси заслужују да радимо на томе да
и Јама једог дана позитивно послује.
Подсетићу да смо током минуле потпуно ревитализовали два тракаста
транспортера, два вибро-додавача,
два мерна џепа извозног постројења
на коти -100. Ове јесени залепили смо,
уз помоћ машине коју смо сами направили, километар и по гумене траке
косог транспортера. Тиме је посао
веома олакшан и избегнуто дневно
просипање два-три кубика руде око
траке, а тако и проблеми који су тиме
изазивани.
Љ. Алексић

Петак, 30. децембар 2011. Број 2219, страна 12

Нова топионица

Реч стручњака: Индер Басин, генерални менаџер пројекта „Нова топионица”

„POSAO ]EMO ZAVR[ITI BRZO
I KVALITETNO”
Искористили смо наше искуство стечено на сличним пословима (ово је трећи пројекат исте природе који
смо урадили у претходне две-три године), како бисмо купили највећи део главне опреме од најбољих
произвођача. - Покушавамо да сву опрему допремимо из околних држава, да бисмо скратили време транспорта и смањили трошкове, како за SNC Lavalin тако и за Басен. – Овај пројекат има четири „ноге” – SNC
Lavalin, РТБ Бор, Ototek и Енергопројект, и све су савршене компаније са којима је задовољство радити
и сарађивати

РТБ. – Представник сам интернационалне компаније SNC Lavalin која
ће, као главни извођач радова, довести овај пројекат до краја. Од почетних преговора, преко израде физи-

води - то је срце целог процеса. И то
се све већ ради у фабрикама - казао
је Индер Басин, генерални менаџер
Пројекта реконструкције топионице и
изградње фабрике сумпорне киселине

У нову радионицу већ је стигао комплетан FRP материјал

билити студије, до обраћања EDC-у
за добијање кредита и других неопходних активности, ми на овај
начин реализујемо више од стотину
пројеката широм света, па је понекад потребно да прођу и две године.
Искористили смо наше искуство стечено на сличним пословима (ово је
трећи пројекат исте природе који смо
урадили у претходне две-три године),
како бисмо доставили наруџбине, односно купили највећи део главне
опреме (дуваљку, кућишта, моторе)
од најбољих произвођача. Конвертор од нерђајућег челика, судови од
угљеничног челика, такође и гасо-

(из SNC Lavalina), другог децембра, на
примопредаји радова између РТБ-а, са
једне, и SNC Lavalina и Ototeka, са друге
стране, и додао:
-Имаћемо израђене велике комаде
од 4,5 са 4,5 метара који ће бити транспортовани у Бор. Предгрејач тежак
чак 120 тона крајем јануара треба да
стигне из САД, а ми већ организујемо
превоз од праховске луке до овде. Тај
део долази из Немачке, па покушавамо да сву опрему допремимо из
околних држава, како бисмо скратили време транспорта који кошта
читаво богатство. Катализатор, на
пример, не можемо да транспортујемо,

јер је то веома осетљива ствар.
Пошто већ спреман чека код нашег
„поддобављача”, учинићемо то када
дође погодан тренутак. Потребно је
да многи учесници дају свој допринос изради неког великог комада (по
20, 30 „подпроизвођача”). До краја
следеће године видећете чак 200 до
300 контејнера са опремом који ће
овде пристизати.
У новој радионици за израду ФРП
судова господин Басин се захвалио
Басену што им је дао овакву халу толиких димензија и помогао да се материјал
брзо оцарини и стигне у Бор. Оно што се
овде могло видети јесте 25 до 30 одсто
радова који се одвијају на терену, јер,
по његовим речима, ради уштеде трошкова, како за SNC Lavalin тако и за РТБ,
одлучено је да то буде на лицу места.
Главни менаџер пројекта је најавио
интензивније радове будући да је стигао
комплетан материјал - одмах после
Божића кренуће израда изолације.
-Такозвани
ФРП
материјал
(„ојачана” пластика) се користи за
израду гасовода и судова којима се гас
из металуршког дела транспортује до
фабрике сумпорне киселине. Гасови
који долазе из флеш топионице или
конверторске линије су високе температуре и доста запрашени, па их „испирамо” (скрубујемо), да бисмо „оборили” температуру. Ово је један од
судова за хлађење гасова из PS конвертора, пречника 5,1 метар и дужине
17 метара. Овакве радове смо изводили и у Сумсу (Казахстан). Наши
стручњаци су већ присутни и овде.
Прво направимо калуп (ово је пола

Индер Басин

цилиндра), затим ћемо ставити неку
врсту изолације на њега, онда мало
смоле, па влакно од стакла. С обзиром
на то да ће бити дугачак 17 м, немогуће
га је израдити у једном комаду, тако
да правимо по пола цилиндра и
онда их спајамо. Имамо ову машину
коју можемо назвати моталицом,
као и контролу која нам омогућава
„праћење” намотавања материјала. За
комплетну израду једног суда требаће
нам два месеца. Биће нам неопходно
двадесетак људи, јер је посао напоран
и захтева велику пажњу и стрпљење.
Радимо заједнички са радницима из
РТБ-а, како би стекли знање и искуство у томе. Можда ће Басен, када
они буду то савладали, и сам почети
свој бизнис - израду ФРП судова –
закључио је, уз шалу, господин Басин.
На крају је додао да је реч о релативно новој технологији, као и да је
само неколико компанија у свету заиста
способних за такве послове, пре свега,
за изградњу фабрике сумпорне киселине. Такође је изразио уверење да су
у SNC Lavalinu потпуно уверени да ће
овај у Бору завршити брзо и квалитетно.
- Хвала на поверењу. Нисам једини
који треба да буде заслужан за све,
јер ово је тимски рад. Имамо четири
„ноге” у овом пројекту – SNC Lavalin,
РТБ Бор, Ototek и Енергопројект, и
све су савршене компаније са којима
је задовољство радити и сарађивати.
Ј. Станојевић

Савет за екологију РТБ Бор другу седницу одржао у Мајданпеку

ZA PO^ETAK - VAZDUH

Радна седница у складу са опредељењима о актуелним и дугорочним проблемима, а прва три месеца рада највише о ваздуху и загађењу ваздуха
МАЈДАНПЕК.- Друга седница
Савета за екологију Рударско топионичарског басена Бор, одржана прошле
недеље у Мајданпеку, протекла је у
знаку извештаја EDC банци која финансира изградњу нове топионице о утицају
на загађење ваздуха у Бору и на животну
средину.
- „Настојали смо да извештај који
је радио РТБ Бор и који је услов за
добијање нове транше кредита учинимо квалитетнијим и бољим – казала
је проф. др Снежана Шербула, председница Савета, и додала: - За добијање
интегрисане дозволе за рад нове топионице и ливнице, утврдили смо смернице даљег рада. Добијање те дозволе
и мониторинг производње бакра у
Бору и целом РТБ-у биће питања
којим ћемо се бавити и у наредном
периоду. На томе ће се дугорочније
радити.
Отпадне воде „Северног“ и „Јужног

ревира“ и „Чока Маринa“, као актуе
лна еколошка питања Рудника бакра
Мајданпек, биле су додатне теме ове
седнице: - Рудник бакра Мајданпек
има велики проблем, практично,

историјско загађење кроз формирано
језеро на „Јужном ревиру“ са око 14
милиона кубика отпадних вода. Оно
се из године у годину повећава, а у
њему има јона тешких метала, има

повећане киселости и суспендованих
честица. То треба уклонити да би се
наставила експлоатација на „Јужном
ревиру”, а решења има - истакла је
професор др Шербула.
Мр Звонко Милијић, помоћник
генералног директора РТБ-а Бор за
екологију, подсећа да је Савет састављен
од мултидисциплинарних стручњака
различитих професија, чија помоћ и
асистенција могу да помогну стратешком сагледавању тема и проблема: Прва три месеца посветили смо ваздуху и загађењу ваздуха, поред тога
пратимо и обрађујемо актуелне
теме какво је узорковање са „Чока
Марина“, од марта на даље ћемо се
посветити водама и металуршким и
рударским, укупно и тај циклус ће
трајати до половине наредне године,
а потом се окренути другим темама.
С. Вукашиновић
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Нова топионица

Директор Драган Маринковић о реализацији Пројекта реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне киселине

RASTE NOVA TOPIONICA

У Топионици се поставља арматура за ливење темеља флеш пећи, чиме се стичу услови за почетак монтаже челичне конструкције. – Ископан и темељ за контактну и апсорпциону секцију у фабрици сумпорне киселине. – У јануару се очекује почетак производње цевовода и резервоара од ФРП-а
РТБ. – У присуству представника РТБ-а, SNC Lavalina, београдског
Енергопројекта и Mace, који је задужен за стручни надзор, другог децембра,
обављена је примопредаја локације за
по две области у топионици и фабрици

оници (командну собу, сушење шарже,
котао утилизатор и електрофилтер),
а у априлу и за филтер за фугитивне
гасове. На тај начин ће се створити
услови за ископ и бетонирање темеља
за те области на коти 353 у Топионици.

Постављање арматуре за темељ флеш пећи

сумпорне киселине. Како нам је крајем
месеца објаснио Драган Маринковић,
директор Пројекта реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне
киселине, Пројекат је веома сложен и
састоји се из више области. Топионица
је подељена на више технолошких подцелина, па је примопредаја извршена
за две области – флеш пећ и резервоар
расхладне воде за хлађење пећи. То је,
по његовим речима, централни објекат
у топионици и један од најважнијих у
целом Пројекту. Басен је за ове две области добио грађевинске дозволе за припремне радове (ископ и израду бетонског темеља) који се, по предвиђеној динамици, увелико одвијају на терену.
-Ископани су темељи и урађен
доњи
слој
подтемељне
плоче
(блајдинг), а ових дана се поставља
арматура за ливење темеља флешпећи и резервоара расхладне воде.
Планирамо да у јануару добијемо још
три грађевинске дозволе за припремне радове за остале области у топи-

Према динамичком плану за топионицу, очекујемо да се до краја априла
заврше бетонски радови и почне монтажа челичне конструкције. У току
следеће године почиње да стиже
главна опрема. На истеку четвртог
месеца треба да крене испорука парне
сушнице за топионицу (да се утовари
на превозно средство, а пошто иде из
Финске морским путем, вероватно ће
стићи у мају или јуну). И котао утилизатор, као и електрофилтер, треба
да буду отпремљени крајем јуна. То
су делови главне опреме који средином идуће године почињу да стижу
на градилиште, а дотад треба да буду
готови темељи, како би могла да
почне њихова монтажа упоредо са челичном конструкцијом - наглашава
Маринковић.
Када је реч о фабрици сумпорне
киселине, добијена је грађевинска дозвола за једну област – контактну и
апсорпциону секцију. Енергопројект
је већ завршио ископ темеља за ту

област. Крајем децембра Министарству животне средине, просторног планирања и рударства поднета је пројектна документација за
добијање грађевинске дозволе и за
темеље складишта сумпорне киселине. О наредним корацима директор Пројекта каже:
- Након добијања грађевинске
дозволе (уследиће мала пауза због
новогодишњих празника), уколико је све у реду са геомехаником
и геоекологијом, а чини се да јесте,
онда се у тој области где су заврДраган Маринковић
шени ископи почиње са оплатом,
арматуром и израдом темеља. И,
водио поједине делове од ФРП-а (фитако редом, пошто у новој фабрици
берглас ојачан карбонским влакнима)
сумпорне киселине има седам области. Како који пројекат буде готов који ће бити уграђени у топионицу и
(ради их Енергопројект индустрија из фабрику сумпорне киселине. Према
Београда), заједно са техничком кон- термин-плану, у јануару овде треба да
тролом, одмах предајемо захтев Ми- почне производња цевовода (око 2.000
нистарству за грађевинску дозволу. метара) већег пречника и судова (реПрви „комад” опреме, који треба зервоара). По речима нашег саговорда стигне у фебруару следеће године, ника, припреме су при крају - машине
јесте предгрејач за „сумпорну”.
су постављене, алати припремљени, поУ складу са уговором, SNC Lavalin требан материјал је стигао, Басен је нетреба да испоручи машине, обезбеди
давно примио десетак радника, и само
алате, материјале и стручну радну снагу,
како би у РТБ-овом објекту (преуређена се чекају стручњаци из Канаде да се
и реновирана хала старе фабрике ба- врате са одмора.
карне жице) и са својим људима произЈ. Станојевић

Ископан и темељ у фабрици сумпорне киселине

Други пишу

energoprojekt po^iwe
radove u rtb boru
БОР/БЕОГРАД, 26. децембра 2011. (Бета) – Компанија
Енергопројект започеће радове на
изградњи топионице бакра у Бору
из састава Рударско-топионичарског басена (РТБ) у оквиру пројекта
реконструкције тог погона.
Како се наводи у саопштењу тог
холдинга, у изградњи топионице и
нове фабрике сумпорне киселине
у Бору, учествоваће Енергопројект
Опрема,
Енергопројект
Висо
коградња и Енергопројект Индус
трија.
Енергопројект подсећа да је

у другој половини децембра ове
године потписан уговор између
Енергопројекта и финске компаније
Ототек (Outotec Finland), која је испоручилац технологије за топионицу, за извођење радова на делу
овог постројења.
„Уговорена вредност радова која
припада Енергопројекту износи 24,9
милиона евра, а рок за реализацију
пројекта је децембар 2013. године”,
саопштио је Енергопројект посредством Београдске берзе.
(Бета, 26.12.2011)

Петак, 30. децембар 2011. Број 2219, страна 14

Стратегија развоја

Формирана саветодавна тела Басена и за рударство, металургију и екологију

uz bakar va@ni i prate]i metali

РТБ. – У Рударско-топионичарском
басену Бор 23. новембра формирано је и
четврто саветодавно тело које ће стручним предлозима и сугестијама помагати пословодству компаније у области
металургије. Савет за металургију ће,
како рече његов председник, проф. др
Жељко Камберовић са Технолошкометалуршког факултета у Београду,
настојати да развије стратегију која ће

комбинат бакра учинити конкурентним
и модерним европским произвођачем
бакра.
-Поред бакра, као основног метала,
важни су и пратећи, па ћемо стратегију
усмеравати ка ретким и племенитим металима који се могу добити из
примарних и секундарних сировина.
Настојаћемо, такође, да повећамо количину „секундара“ који се прерађује
у Бору и изнађемо могућности да са
што мање улагања поправимо биланс
и повећамо успешност компаније –
казао је проф. Камберовић.
Треба
искористити
замајац
металургије у Бору који, како се чуло на
конститутивној седници Савета, носи
са собом Пројекат нове топионице. Мисија ће нам, зато, бити да РТБ учинимо стратешки добро осмишљеном и
иновативном компанијом која ће бити
конкурентна на европском тржишту,
наравно уз максималну валоризацију
српског бакра – закључио је проф.

РТБ. – Надамо се да ћемо активним радом омогућити пословодству Басена да на ефикасан начин
реализује стратешку концепцију
развоја у догледној будућности и постигне крајње циљеве, а то је, пре
свега, капацитет коме се тежи, односно производња стотинак хиљада тона
концентрата бакра. Велики послови
очекују првенствено људе у Бору, а

ми ћемо свом нашом енергијом и
знањем у сваком случају помоћи да се
ти пројекти остваре, што ће највише
зависити од инвестиција неопходних
за овакве програме, као и од техничких тимова који ће бити формирани
за њихову реализацију.
Овако је проф. др Божо Колоња (са
Рударско – геолошког факултета у Београду), председник Савета за рударство

Жељко Камберовић

Камберовић.
И овај Савет, као и претходна три
(за рударство, геологију и екологију),
чине најугледнија имена из области
металургије. По препоруци колега из
Басена у њему су подједнако заступљени
људи из две научне институције у Бору,

Института за металургију и рударство
и Техничког факултета, али и из научних установа у Београду, а у раду им, као
чланови и координатори, помажу и басенски металурзи.
Г. Тончев Василић

najva@niji ciq - pove]awe proizvodwe
РТБ-а, 22. новембра, почео прву (оснивачку) седницу једног од четири савета
(за геологију, рударство, металургију и
екологију) формираних одлуком Скупштине РТБ-а, којој је присуствовао и
челни човек Басена Благоје Спасковски. Професор Колоња је подсетио да
је идеја за формирање оваквих саветодавних тела потекла управо због важности пројеката који се реализују у
компанији, почев од највеће инвестиције
– реконструкције топионице и изградње
фабрике сумпорне киселине, преко производних јединица, односно повећања
њихових капацитета, како би се
производња и квалитет рада у целом систему „подигли” на виши ниво.
Овај савет, по речима његовог председника, састављен је од две групе људи
– професора и стручњака из привреде,
па се процењује да ће њихово искуство и знање помоћи менаџменту РТБ-а,
првенствено генералном директору, у
доношењу пословних одлука приликом
реализације свих програма који су у току
или почињу у скорије време. Према пословнику Савета, седнице ће се одржа-

Божо Колоња

вати најмање једном месечно, а сада је,
судећи по актуелности, најважнија анализа и могућности предвиђене новим
Бизнис-планом компаније. - Видећемо
које су то критичне и кључне тачке
да би овај документ био успешно реализован. Свакако да ћемо се на овој
првој седници о томе договорити и утврдити конкретне задатке и циљеве за
наредни период, односно следећу седницу Савета – казао је проф. Колоња.
Ј. Станојевић

puna pa@wa novoj topionici

Снежана Шербула

РТБ. – Одлука менаџмента Басена
да оформи саветодавно тело које ће му
помагати у доношењу важних одлука
у области заштите животне средине,
јесте још један корак напред ка правилном управљању РТБ-ом, чуло се, поред
осталог, 18. новембра, на првој седници

Савета за екологију. И овај савет је,
наиме, као и преостала три (за геологију,
рударство и металургију) формиран са
циљем да пословодству и органима
управљања компаније пружи квалитативну подршку приликом креирања
стратешких планова и најважнијих
одлука за даљи напредак Басена.
-Ту смо да нашу струку уградимо
у будућност РТБ-а и применимо је у
раду компаније на најбољи могући
начин – казала је, објашњавајући улогу
Савета за екологију, његова председница
проф. др Снежана Шербула са борског Техничког факултета. Обраћајући
се колегама и стручњацима из Београда и Бора додала је: - Очекивања
су велика, али су и потребе за овим
саветом, такође, велике. У наредна
два месеца пуну пажњу посветићемо
Пројекту модернизације топионице и

усаглашавању старе опреме са новом,
БАТ технологијом. Пошто до краја
ове године Басен мора канадској
EDC банци да поднесе извештај о напретку изградње нове топионице, на
следећем састанку разговараћемо о
том документу и евентуалним предлозима како га, ако је потребно, учинити квалитетнијим и садржајнијим
– рекла је проф. Шербула.
Савет за екологију РТБ-а Бор чине
најугледнија имена у области заштите
животне средине, како борских науч-

них институција (Технички факултет и
Институт за металургију и рударство)
тако и научних установа из Београда
(Градски завод за јавно здравље и Рударско-геолошки факултет, Одсек за
хидрогеологију). Поздрављајући прво
заседање овог осмочланог тела генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски поручио је да мото њиховог
рада треба да буде „екологија испред
економије“.
Г. Тончев-Василић
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Чока Марин

Добијен концентрат из узорка руде “Чока Марина” који ће се топити у иностранству

EKOLO[KI DO BLAGA „^OKA MARINA”
Технолошки узорак од 905,9 тона руде са “Чока Марина” безбедно допремљен до мајданпечке Флотације где је на посебној линији
прерађен у концентрат. – Почетак прераде пратиле бројне новинарске екипе. – Стручњаци уверавају: у раду са полиметаличном
рудом опасне су само повишене температуре, односно топљење као
фаза прераде
РБМ. - Сведоци смо сваког дана
да је утицај човека на животну средину драматично неповољнији него
пре деценију или две. Данас смо се осведочили да то не мора да буде тако.
Да је могућ одрживи развој видели
сте кроз процес прераде овог узорка
руде из “Чока Марина” – речи су мр
Звонка Милијића, помоћника директора РТБ-а Бор за екологију, којима се
обратио бројним новинарима. Они су 24.
децембра у мајданпечкој Флотацији присуствовали почетку прераде технолошког узорка руде са “Чока Марина”. Реч
је о изузетно богатом рудном телу које
према Елаборату о рудним резервама
има 220.714 тона билансне руде из које
је могуће добити 1,2 тоне злата, 8,5 тона
сребра и 4.500 тона бакра.

Ново постројење
за дробљење руде

-Полиметалична руда која је пуна
злата, али и оптерећена другим, штетним компонентама, може да буде врло
неповољна по животну средину. Уз

овакву пажњу и овакав третман могућ
је одрживи развој, иако је рударство
једна од најагресивнијих грана по животну средину – истакао је еколошки
директор РТБ-а Бор. Притом је додао
да је узорак од 905,9 тона руде са “Чока
Марина” припремљен и транспортован
потпуно заштићен до Флотације где је
на линији потпуно одвојеној од текуће
производње добијен концентрат са високим искоришћењем свих метала.
Поступак флотирања руде је сасвим
безопасан, нагласила је проф. др Снежана Шербула, председница Савета
за екологију РТБ Бор: - Цео поступак
ископавања руде у лежишту је безбедан док температуре нису повишене.
Транспорт, дробљење, млевење и
флотитрање обављени су на нормалним температурама. За полиметаличну руду, за живу,
кадмијум и олово, опасно
је ако се топе, и то ако се
топе класичним поступком
топљења оксидне руде, а
овде је циљ само да се дође
до концентрата.
Технолошки узорак руде
са “Чока Марина” стигао
је пошто је одобрена количина до хиљаду тона ископана у самом лежишту.
Транспорт од Рудника злата
“Чока Марин” до Флотације
у Мајданпеку обављен је преко сертификоване ваге која је показала тачно
905,9 тона. Након дробљења, присутни
су могли да виде процес “храњења”

Превоз руде са „Чока Марина” одвијао се уз прецизно мерење

рудом (из бункера) млинова на трећој праве већа искоришћења, јер заи четвртој секцији које су за ту намену висно од степена искоришћења биће
оспособљене, а потом како је руда мле- већи приход. Лабораторија је покавена, хидроциклонирана и прослеђена зала искоришћење злата од 80 одсто,
до постројења Старе флотације: - По- а у историји Мајданпека никада
лиметалична руда са “Чока Марина” нисмо имали веће од 50 одсто. – Први
потпуно је одвојена од процеса пре- човек мајданпечког Рудника је наглараде руде бакра која се експлоатише сио да би очекивани приход са “Чока
у Мајданпеку – потврдио је Светомир Марина” требало да се употреби за
Мустецић, директор Рудника
бакра Мајданпек, објаснивши
да се овако добијени концентрат транспортује до Филтраже у Дебелом Лугу где ће
после сушења бити ускладиштен у потпуно одвојеном
бункеру:
Концентрат
добијен прерадом руде „Чока
Одвојена флотацијска линија за руду „Чока
Марина“ неће се претапати
Марина”
у Бору, већ у некој светској
топионици која поседује
комплетну технологију за топљење раскривање “Јужног ревира”, односно
таквог концентрата – подвукла су сва за финансирање даље производње бакра.
Након индустријске пробе, ретри саговорника.
Да узорак у лабораторијским усло- зултати анализе концентрата ће бити
вима показује изузетно велики степен представљени компанијама које су заискоришћења на свим металима, чуло интересоване за његову прераду, а
се од Мустецића: - Битно је да се он потом се може очекивати склапање
прати у индустријским условима, комерцијалног уговора са неком од њих.
С.Вукашиновић
да се подеси технологија, да се на-

Процена утицаја откопавања РТ „Чока Марин 1“ на животну средину

ODGOVORNO U NOVI PROJEKAT
Након представљања Студије утицаја, у јавној расправи достављене примедбе стручних служби општине Мајданпек и борског Института
за рударство и металургију. – Изражена забринутост за безбедност водотокова. – Из РТБ-а уверавају – сва решења биће у складу са законом!
МАЈДАНПЕК.Конструктивна
размена мишљења и драгоцене примедбе обележили су јавну расправу о
Студији процене утицаја на животну
средину пројекта откопавања рудног
тела „Чока Марин 1“ на локалитету код
села Јасиково и Лесково. Неподељено
мишљење било је да се на сва питања
морају дати одговори, а сва решења
ускладити са законским, како би овај
пројекат и по екологији и по економији
био у интересу, најпре становника овог
подручја, а онда и других.
После јавног увида који је трајао
пуних 20 дана, Студија о процени
утицаја на животну средину пројекта
откопавања рудног тела „Чока Марин
1“ на локалитету код села Јасиково и
Лесково, 1. децембра представљена
је у Мајданпеку, а потом се нашла на
јавној расправи у којој су учествовали
представници Министарства животне
средине, рударства и просторног
планирања, РТБ-а Бор, РБМ-а, општине
Мајданпек, месних заједница Лесково и
Јасиково, као и заинтересована лица и
представници институција.
На презентацији Титомир Обрадо

Ново постројење
за дробљење руде

вић, власник „Експертинжењеринг“-а
ДОО Шабац, детаљно је образложио
студију коју је његова кућа припремила.
Чуло се да су прилику за јавни увид искористили представници борског Института за рударство и металургију и
ЈКП „Комуналац“ из Мајданпека. Из
стручних служби општине Мајданпек
достављене су примедбе техничке природе, а из Института за рударство низ
оних које се у суштини своде на забрину-

тост за судбину водотокова, а с обзиром
на чињеницу на коју је указао и Небојша
Зарков, представник ЈКП „Комуналац“
Мајданпек, да се 85 одсто житеља овога
града, насеља код Железничке станице и
Дебелог Луга снабдевају са водозахвата
Пустињац.
У одговорима који су се могли чути,
подвучено је да је само рудно лежиште
безводан крај, да ће за производни
процес морати да се допрема вода, а

биће коришћена у затвореном циклусу,
па тако не би требало да буде у додиру
са водотоковима. Представници РБМ-а,
директор Светомир Мустецић, и РТБ-а
Бор: мр. Звонимир Милијић, помоћник
генералног директора за екологију,
квалитет и стандардизацију, Димча
Јенић, директор развоја, и др Милорад Грујић, саветник, подсетили су да
низ законских решења регулише област
заштите животне средине, а да су они
спремни, и обавезни, да их у потпуности
испоштују. На то је указала и Славица
Конатаревић, самостални саветник и
шеф групе за природне ресурсе у Министарству животне средине, рударства
и просторног планирања, наглашавајући
да ће све примедбе размотрити Техничка
комисија коју сачињава мултидисциплинарни тим стручњака, након чега
се може очекивати сагласност са низом
мера чије ће спровођење бити обавеза носиоца пројекта, у овом случају
РТБ Бор групе, односно Рудника бакра
Мајданпек.
С. Вукашиновић
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Мајданпек

Радови на „Андензитском прсту“ у Руднику бакра Мајданпек

TE[KO, ALI MOGU]E
То су речи којима сви запослени говори о радовима на отварању новог радилишта. - Проблем помоћна и утоварна механизација. – Све ће бити
лакше када се скине „капа“, односно уклони 545. етажа

Бранислав Томић

РБМ. - Рудник бакра Мајданпек
у „Андензитском прсту“ има прелазно решење за обезбеђење руде и
производње бакра за период који ће
бити тежак док се, уз бројна и неопходна
улагања у опрему и раскривку, не дође
до руде на „Јужном ревиру“. Али, да би
до тога дошло, до руде треба стићи и на
„Андензитском прсту“ где се она скрива
испод осам милиона тона раскривке.
- Према очекивањима, кренуло
је тешко и са много проблема, првенствено на утоварној механизацији, на
багеру „Марион 2“. Он је стар више
од 40 година, а покушавамо да из њега
извучемо максимум и одговоримо задацима. То иде отежано - каже Бранислав Томић, управник копа „Јужни
ревир“ - Када уклонимо 545. етажу

и створимо услове за долазак багера новијег датума,
„ОК“ или другог, биће сасвим
другачија прича.
Томић додаје да је доста
проблема било са помоћном
механизацијом, као и у целом
РБМ-у, па су били принуђени
да се уклапају, траже нова
решења, али су и успели да то
преброде. Други проблем био је
и са бушаћом гарнитуром, где
је једино „Atlas Copco“ одговорио задатку, и то мала бушилица,
док је код велике било доста проблема, првенствено на уходавању
посаде.
Иако су кренули пре два
месеца, огромна обавеза да у наредних пет - шест месеци уклоне око
осам милиона тона јаловине није их
уплашила. Почетак је, то се зна - тежак.
Кад се мало разради радилиште, стигне
нови багер већег капацитета, онда ће тек
моћи да се ради како је планирано.
-До сада, скинули смо „капу“ Андензитског прста до 545. етаже.
Занимљиво је, 560. смо скинули уз
помоћ помоћне механизације, јер
нисмо имали багер, због оправке
„Мариона 2“, а за прошли месец дали
производњу од око 80 хиљада тона,
што је далеко испод плана и последица неисправности багера - речи су
новог управника копа који, за разлику од
опреме, људе хвали: - Они су изабрани
за „Андензитски прст“, задовољан

сам како раде, спремни су да одгоИначе, да би радили пуним темпом
воре изазову, озбиљно су схватили потребно је да се припреми Фаза 1, да
задатак и немам примедби на њихов пристигне механизација, да се поради на
рад и ангажовање. Од њега смо саз- измештању трафо-станице, пута, корита
нали да то мало радилиште функцио- Пека.
нише као мала заједница, примопредају
Очекује се да ускоро стигне нови
обављају на лицу места, максимално ко- багер и минимум три возила, а у догористе време за рад, посада багера, једно вору са Електродистрибуцијом привозило, један бушач, затим и примарна према се измештање далековода који
бушилица са двојицом бушача и по снабдева највећи део града. Он се каједан млађи пословођа - функционишу бловским водом мора изместити, блакао тим.
говремено како не би успорио друге
Очекује се да се већ крајем јануара послове. Јер, на „Андензитском прсту“
створе услови за долазак новог багера
који би могао да надокнади све што је пропуштено. - Ми време
немамо, а метеоролошке прилике су до
сада биле повољне.
Андензитски
прст
припада „Јужном“,
али је „у дворишту“
„Северног ревира“,
где зимски временски услови знају да
буду сурови, али се
надам да неће доћи
до тога. За отварање
530-те и 515-те етаже,
припремили смо при- Андензитски прст
лазне путеве и насули
их. Само помоћна
кажу, све се може набавити, али не и
механизација може да буде фактор време, оно пролази.
који би, ако буде већих падавина,
С. Вукашиновић
могао да нас омете - додао је Томић.

У Мајданпеку нова седница општинског парламента

BUXET NA REALNIM IZVORIMA
Општинска каса располагаће са 688 милиона динара не рачунајући
донације и остала средства, дефицит од 29 милиона покриће
приходима из ове године. - Размотрено више питања из области
запошљавања, родне равноправности, уређења такси превоза, али
и финансијске помоћи породицама са децом
МАЈДАНПЕК. - Буџет општине
Мајданпек за наредну годину биће
„тежак“ безмало 688 милиона динара,
не рачунајући донације и остала средства. Предвиђени трошкови ће износити четири одсто више, а дефицит од
скоро 29 милиона динара биће покривен неутрошеним средствима из ове
године. То су основне карактеристике
најзначајнијег документа општине

Нова кадровска
решења
И ову седницу обележила
су одређена кадровска решења.
Именовани су нови људи у више
основних школа, а од Гимназије у
Мајданпеку затражени предлози
за нове чланове школског одбора.
На предлог управних одбора, за
директора ДЗ „Др Верољуб Цакић“
именован је др Драган Фудуловић
а у Центру за културу и образовање
Доњи Милановац Мирко Илић.
Функцију в.д. директора Музеја
у Мајданпеку, до именовања
директора по конкурсу, обављаће
Љубиша Адамовић.

Мајданпек за наредну годину, усвојеног
на прошлонедељној седници СО када је
одлучивано и о бројним другим важним
питањима.
Према мишљењу већине одборника, Буџет општине за наредну годину
је реалан, јер су такви његови приходи,
није ослоњен на кредите и задуживања,
а карактерише га знатно увећање средстава за социјална давања, са повећањем
од чак 61 одсто, затим за запошљавање,
а онда и друге изузетно важне области.
Представници опозиције уопштено су
указали на низ комунално-инфраструктурних питања које би такође, требало
решавати. Међутим, председник општине Мајданпек, Драган Поповић
нагласио је да су, предлажући овакав
Буџет, били максимално рационални у
покушају да сагледају све приоритетне
потребе становника општине, али да се
по први пут нашло пара и за области
попут родне равноправности жена, за
младе и неке друге потребе. Одборници
су усвојили и „Студију изводљивости
за развој туризма на подручју Рајково у
Мајданпеку“, затим о проширеним пра-

вима и услугама у социјалној заштити
Одборници су, такође, донели
општине Мајданпек, финансијској под- Одлуку о покретању иницијативе за

Помоћ породицама са децом
Са три милиона динара у овој години, општина Мајданпек је за помоћ
породицама са децом определила 10,5 милиона динара за наредну годину. Поред
накнаде од 10 хиљада динара за свако новорођено дете и хиљаду динара месечно
за свако треће и наредно дете које се већ исплаћују, предвиђено је да свака
незапослена мајка једног детета годину дана прима по 5.000 динара месечно,
а дупло већи износ буде исплаћиван мајкама близанаца, а по 15.000 динара
незапосленим мајкама тројки. Осим тога, незапосленим женама са четворо и
више малолетне деце биће исплаћивано по 25 хиљада динара месечно.

ршци породицама са децом, Локалном изузимање грађевинских подручја из
акционом плану запошљавања, про- утврђених режима заштите и обухвата
граму рада Народне библиотеке, ауто- граница Националног парка „Ђердап“.
такси превозу и низу других питања.
С.Вукашиновић
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Пријатно изненађење са копа „Велики Кривељ“ у завршници године

STIGLI DO RUDE U ^ETVRTOM
ZAHVATU

КОП КРИВЕЉ. – Површински коп рудника „Велики Кривељ“ на
добром је путу да успешно оконча 2011.
годину и буде још бољи у наредној.
За њим је година са великим количинама уклоњене јаловине и испуњеним
планом “на бакру”, са доста нових
машина, са раскривеном рудом у четвртом захвату и све ближим богатијим
“партијама” у трећем. Све иде ка бољем
јер је коп, према речима управника
Видоја Адамовића, добро дефинисан,
има опрему, резерве руде су ту, па остаје
само – да се ради! У целој тој причи, четврти захват (североисточни део копа)
јесте најактуелнији. У њему је нова
DML-бушилица (припрема 380. етажу),
велики “комацу” багер кашике запремине 22 кубика и четири до пет „белаза“
носивости 220 тона.
-Новембра је у четвртом захвату утоварено 1,093 милиона тона
јаловине и првих 40.000 тона руде са
садржајем 0,21% бакра. Силазак до
руде прогнозирали смо за сам крај ове
године, али се десило изненађење и на
етажи 395 наишли смо на њу, додуше
нижег садржаја и са мало оксида који
је одмах одвајан. Али, део који је
добар, а реч је о 40.000 тона, отишао је
у флотацију. Сада бушимо етажу 380
где смо опет наишли на 40-ак хиљада
тона руде сличног садржаја, али бушотине најављују да ће је ту бити и
више – каже управник. - Кад сиђемо за

још две етаже у пределу Тодоровог потока очекује се и
бољи садржај и више руде.
Првих 40.000 тона прерађено тоВаља знати да је од 26. маја
ком новембра, а овог месеца ће и
ове године, до данас, у овом
више. – Крај децембра очекују са
захвату уклоњено преко 7,5
800.000 тона руде и 2.000 тона бамилиона тона јаловине да би
кра у њој, па ће, према оцени
се стигло до првих тона руде.
управника Видоја Адамовића, за
Према
проценама
копом бити успешна година са 8,6
Адамовића (23. децембра)
Видоје Адамовић
милиона тона руде, 22.000 тона
кривељски коп ће завршити
бакра у њој и 16,6 милиона тона
годину са 8,6 милиона тона
још један велики “комацу” багер
руде (у децембру 800 хиљада тона) и (кашике 22 кубика), а имамо нову уклоњене јаловине. – План за 2012.
22.000 тона бакра у њој (децембра 2.000 флоту тешких камиона, нове буши- годину: 10,4 милиона тона руде са
тона). Биће уклоњено најмање 16,6 ми- лице и пратећу механизацију, па 26.480 тона бакра и уклањање чак
лиона тона јаловине (у децембру 1,5 ми- ћемо се потрудити да у 2012. дамо 25 милиона тона јаловине
лиона тона), тако да су укупне ископине 10,4 милиона тона руде из које
посипање путева, који су широки и
25 милиона тона! У поређењу са планом очекујемо 26.480 тона бакра.
чисти,
са каналима за кишницу, а добро
руде је седам-осам одсто мање, али је
На кривељском копу су новембра
средњи садржај метала у њој већи за завршили ремонт прве, старе, дробилице функционише и одводњавање дна
десет процената, па ће бакра у руди бити на транспортном систему, тако да са две копа. Гуме на возилима су готово све
три процента више од плана. У Кривељу дробилице рачунају на превоз већих ко- нове. Три булдожера и грејдер раде, а
су и те како задовољни овим билансом, личина јаловине, чак и оне из четвртог поправља се још један, стари, пошто
посебно тиме што се у четвртом захвату захвата. Сагледавања показују да су ће током зиме ова оператива бринути о
раније стигло до руде, а у трећем остало сада мањи трошкови да се она довезе до путу према Церову, а и на самом Церову.
мало јаловине, тако да ће се, углавном, транспортног система, па њиме отпреми Са циљем да смање губитке радног врекопати и возити руда.
у стари борски коп, него да се вози на мена и заштите своје раднике од кише и
-План за наредну годину је огро- ново одлагалиште. Од половине новем- ветра приликом одласка на радилишта,
ман – најављује Адамовић.- Очекује бра се то и чини и тако штеди гориво, на кривељском копу су преуредили
нас доста зноја до његовог остварења. јер се у новом захвату силази све ниже, један ФАП-камион. На место приколице
Пред нама је циљ од 36 милиона тона а успон до новог јаловишта расте и доградили су кабину са 20-ак седишта и
добили возило за превоз људи, па се руукупних ископина у којима је чак 25 продужује се.
милиона тона јаловине (10 милиона
Изузетно лепу јесен на кривељском коваоци машина сада мењају директно
тона више него ове године). Међутим, копу су искористили да се добро при- на радилишту.
охрабрује нас што нам у априлу сиже преме за зиму. Набављена је со за
Љ. Алексић

Кривељска флотација крајем године

PLAN PREMA[UJU, TRO[KOVE SMAWUJU
У новембру количине прерађене руде и садржај бакра у концентрату изнад планираног, а мања потрошња реагенаса, челика, струје.
- Првог и другог децембра обављен јесењи ремонт флотације. Реконструкција дробљења завршена, млинова у току а до априла
наредне године треба да се замене и све флотационе машине новим,
великим, запремине 100 кубика

КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. –
У последњи овогодишњи месец флотери „Великог Кривеља“ ушли су са
великим изгледима да прераде и више
руде него што су планирали. Резултати
из октобра, када су прерадили 13.000
тона руде више од плана, и новембра,
када су дали 26.000 тона више, показују
да овај велики погон „улази у добру
форму“ и има реалне изгледе да до краја
године „испегла“ и мали подбачај који
се појављује у једанаестомесечном билансу. Да се добро ради потврдила нам
је (осмог децембра) хука (укупно шест)
млинова све три секције, док смо пролазили кроз погон на путу до канцеларије
управнице Весне Павлов. Јер, првог и
другог децембра обављен је планирани
јесењи ремонт: прегледани су сви агрегати, замењене транспортне траке на
дробљењу и ремонтован млин са шипкама на трећој секцији.
- Сви елементи плана за новембар су испуњени – каже задовољно
Весна Павлов. - Прерађено је укупно
776.000 тона руде, значи 26.000 тона

више него што је било зацртано. И
садржај бакра у концентрату је превазишао планирани – био је 19,81%,
док је искоришћење било на планираних 80 процената. Претходног месеца,
октобра, прерадили смо 813.000 тона
руде, а план је био 800.000, тако да
смо задовољни овим узлазним производним трендом. Звучи парадоксално,
али има и планова чије неостварење
показује да сте добро радили. Код нас
се они тичу норматива. На свим ставкама смо испод планских величина - и
кад је у питању потрошња реагенаса,
и челика и електроенергије. То значи
да све што смо урадили постижемо са
мањим трошковима.
Укупан биланс кривељске флотације
за 11 месеци показује да је прерађано
нешто мање руде него што је било планирано, али ће се то до краја године,
према речима управнице, сигурно надокнадити. Врло је важно да је дато
550 тона више бакра у концентрату, а
једанаестомесечно искоришћење од
80,63%, такође је боље од планираног,

као и просечан садржај бакра у концентрату који износи 19,94%. Подсетимо да је овогодишњи плански циљ
флотације „Велики Кривељ“ 16.867
тона бакра у концентрату, што подразумева да у децембру треба да се преради
750.000 тона влажне руде и произведе

Весна Павлов

1.400 тона бакра у концентрату. Весна
Павлов је уверена да ће та количина сигурно бити премашена и да ова година
за флотере улази у добру завршницу.
Она очекује да следећа буде много боља,
пошто априла 2012. треба да се заврши
комплетна реконструкција овог великог
погона, па ће се прерађивати више руде,
уз боља искоришћења.

- Реконструкција дробљења је завршена и у току је уходавање. Обављен
је генерални ремонт две секундарне
дробилице, три терцијалне и пуштена у рад нова терцијална HPP5 дробилица. Реконструисан је и систем
за просејавање – додаје управница. –
Реконструкција у делу млевења подразумева замену облога млинова са
куглама, циклонских пумпи, хидроциклона. Тај посао је започет заменом
облога и прагова на плашту и челима
млина са куглама друге секције. Иде
се и у комплетну замену постојећих
флотационих машина (запремине
14,2 м3) машинама велике запремине 100 кубних метара! Пошто ће се од наредне године овде прерађивати и руда
из Церова, на основном флотирању
биће 27 машина, а капацитет
флотације повећава се на 10,6 милиона тона руде са кривељског копа,
плус 2,5 милиона тона која ће стићи са
Церова. Флотирање кривељске руде
одвијаће се у два реда нових машина
(по девет у реду), а трећи ред ће бити
за руду из Церова. Пречишћавање ће
се обављати заједно.
Љ. Алексић
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Рудари и флотери о раду у прошлој и

SAMO DA OVAKO
РТБ. – Годину коју је обележила
светска криза запослени у Рударскотопионичарском Басену завршавају
резултатима који их колико-толико
чине спокојним и пред новом 2012.
коју, такође, не прате сјајне глобалне
најаве. У 2011-ој која измиче геолози су после 20-ак година кренули у
обимнија истраживања, рудари Јаме
су се ухватили у коштац са „незгодним“ али богатим рудним телом „Т“, на
кривељском копу су уклоњени милиони
тона јаловине и стигло се до руде у четвртом захвату, раскрива се „Церово” и
„Андезитски прст“ у Мајданпеку којим
тамошње рударење треба да се вратити
на „Јужни ревир“. Он је будућност овог
рудокопа, а прерада првих тона технолошког узорка златоносне руде „Чока
Марина“ наговештава још један пут ка
бољој будућности.
На сва ова радилишта стигле су
нове машине, па је пре три-четири
године готово пресахла бакарна река
2011. видно ојачала. Металурзи и раде
и спремају се да граде нову топионицу
и фабрику сумпорне киселине које
ће бити економска и еколошка круна
компаније која божјом вољом није потонула у мочвари стихијске приватизације.
Захваљујући потоњој подршци државе и
људима који су дошли да руководе њоме,
РТБ ствара око себе све више „чврстог
тла“ на коме је неколико десетина
младих нашло свој први посао, а хиљаде
запослених и њихове породице поново
су пожељни на шалтерима банака и
касама супермаркета. И док град бакра
после толико година облачи своје – сви
кажу – лепо ново одело, питали смо оне
који добрим делом „ткају“ тај „штоф“,
као се радило у минулој години и шта
очекују од оне која долази.

Зато гледа да не удари у камион док
утовара и маневрише, пази да се не
сурва брдо на њега док захвата кашиком у подножју, па кад су у питању
жеље за наредну годину он каже: - Рударима, а и другима, срећа и здавље
су најпотребнији, па пре свега желим
да сви будемо живи и здрави. Колико
чујем, треба да стигне још нових
багера, што је веома добро. Желим
да наставимо са оваквим радом, а

„Карике“ јачају

У дамперу к’о у соби

Горан Шарбановић на кривељском
копу ради од 1987. године, а на ОКбагеру четири и по године, односно
откад је багер стигао на коп. Веома је
задовољан овом машином која је мања
од најновијег багера, али бржа и (п)
окретнија. За једну смену њоме је утоварао и по 100 мањих дампера јаловине
или 40 до 50 руде. И док стари багери
мало, мало па стану, са овим готово да
се не сећа кад је то било. На копу већ
подуже не важи оно „радио не радио
свира ти радио“, а Горан сматра да се
још увек баш не награђује према заслузи. Али, то је, каже, и ствар политике
фирме. Ипак, он је задовољан својом
зарадом којом финансира студије свог
старијег сина на трећој години заштите
на раду у Нишу, док млађи похађа основну школу.
Багериста Шарбановић је поносан
што одавде стиже највећи део басенског
бакра и труди се да буде чврста карика
тог дугог производног ланца: - Сви смо
ми у једном кругу: бушач треба да
избуши, минер да минира, ја да утоварим, возач да превезе, флотери што
боље да прераде, топионичари да
стопе, електролизери да рафинишу да
би се катода продала, а сви ми у том
кругу добили плату. Ако само један
од нас није поуздан, ту су одмах проблеми. Мислим да је та веза свих нас
у технолошком ланцу све боља.
Горан је свестан да му је поверена
машина која вреди као мања фабрика.

можемо и мало боље. Јер, у поменутом кругу свака карика може да буде
још чвршћа. А, како се види напредак код нас овде на копу, тако се осећа
и у граду. Бор нам је све лепши и са
тако малим захватима делује као да је
изграђен потпуно нови град.

Драган Крпетић је возач „белаза“
који носи 220 тона. На тешким возилима
је од 1995. године, а ове је на кривељски
коп стигло 12 нових машина као што је
његова и засад се добро показују. Кад
смо се попели код њега у кабину уверили смо се да није једноставно возити
грдосију којој човек досеже тек до половине точка, која је широка и дуга к'о
кућа, па није чудо што младим возачима
треба времена да се „откраве“ за воланом.
- Најважније је да будеш одморан
и прибран – износи своје златно правило Крпетић. - Не можеш да возиш

овакво возило а да ниси испаван, да ниси потпуно физички
и психички здрав. Ове године
смо из четвртог захвата много
јаловине одвезли на планир и
на једној страни већ смо стигли
до руде. Сад уклањамо ово
друго брдо. Додуше, после ових
кишица постало је клизаво, али
ту је помоћна механизација која
стално чисти путеве а и нама
ово није прва зима.
Захваљујући томе што
РТБ боље ради, мења
се и Бор и то могу само
да поздравим – каже
задовољно. - Много ми
се допада оно што је
урађено у граду, а тако
и треба, јер последњих
20-ак година готово да
ништа није такнуто.
У Крпетићевој кабини
чисто к'о у соби. На поду
прострте новине да се блатом
не умажу гумени подметачи,
а на папучици за гас његова
нога – само у вуненој чарапи!
„Волим, брате, да ми је чисто“,
каже он док са радија у кабини
„везу“ народњаци. Он гледа у
дисплеј на коме пише да му је
то трећа тура и да је багериста
у корпу камиона већ убацио
125 тона. Чекамо још кашикудве и после сигнала Крпетић
полако, али сигурно, крену ка новоформираном одлагалишту. Оставио је
утисак човека који ужива у свом послу. У
наредној години би желео да плата
још мало „скочи“. Сада, како рече,
зарађује шездесетак хиљада динара,
мада може понекад и више.

разним другим интервентним пословима у РТБ-у, никад нису обрукали, напротив. Вредни су, упорни, сналажљиви,
укратко - поуздани. На њих се увек може
рачунати, а кад има пара још су јаче
воље.

Слога је добра „машина“
И сменски надзорник Драги
Бучановић (22 године стажа) управо је
изашао са 17. хоризонта, из поменутог
рудног тела „Т“ које се откопава методом која досад није коришћена у борској
Јами. Специфичан је начин откопавања,
а још више подграђивања, осигурања
кровине. Ни он се не двоуми у одговору
на питање да ли се у Јами минуле године
боље радило.

Савладали рудно тело „Т“
Златко Табаковић, родом из
Брестовца, отац два сина (један
осам, други две године), руковалац је (већ 18 година) рударском механизацијом у подземној
експлоатацији. Поверена му је
најмодернија бушаћа гарнитра
„бумер“ и највећи део ове године
провео је са другарима у рудном
телу „Т“ (на око 700 метара испод
земље). Вадили су богатију руду на
један нов начин и у условима који
нису једноставни. Али, сложна
екипа све то је пребродила и спирално откопавајући ово рудно тело у
облику јајета већ је направила подземну дворану чији је плафон, иначе
специјално ојачан, већ 26 метара изнад
њихових глава. Услови рада јесу нешто
тежи, али очекивани за рад под земљом.
-Надам се да ће 2012. надмашити
ову за нама у послу, а онда и платама.
Срећа и здравље су прве рударске
жеље, а за остало ћемо се потрудити.
У односу на оно што је било пре неколико година, 2011. је било више посла,
више нове опреме, бољих услова,
а било је и више пара. И у граду
видимо напредак. Радио сам у више
рудних тела, па и у Тилва рошу кад
је страдао један наш колега, али овде
је друагачија метода. Откопавање
иде брзо, ал’ припрема дуго траје.
Међутим, све се научи, па и ово.
Рецимо и то да се људи из ове вредне
групе, која често добије прилику и на

-То је донело веће плате, а оне
више воље – каже Бучановић. - Улагано је у механизацију и ваљало би
да тако буде и даље, или још боље.
У наредној години нама рударима
бих најпре пожелео срећу, а онда да
нас и здравље послужи да што више
руде дамо. Јама је добила и неколицину младих рудара који су вољни
да уче, добри су, али би ваљало још
младих запослити, јер има доста оних
који су на пола радног стажа или су
пред пензијом. А, имајући у виду у
кавим условима радимо, мора да се
зна ко „командује“, али и да један
другога чувамо, помажемо. Јер, кад
се људи сложе сви послови се заврше,
а наша тринаесточлана смена јесте
сложна – каже задовољно надзорник.
Од онога што би ваљало променити у
Јами Бучановић, пре свега, помиње потребу за мало бољим проветравањем.
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Топионичар као одличан рудар
Драган Симић се школовао за топионичара, али је отишао у рударе и
не само да добро ради овај посао, већ
му се поверава израда деликатних рударских објеката, као што су шахте, где
се копа одоздо навише и ни мало није
једноставно.
-Минула година је била много
боља од ранијих у сваком смислу –
каже Симић, иначе шкрт на речима. –

после. И она је својевремено радила на
Церову, а овде у флотацији задужена је
за технологију, за искоришћење бакра и
његов квалитет:
- То нимало није лако у процесу
који траје нон-стоп. Јер, оно што попустиш више не можеш да вратиш, то
је неповратно отишло у јаловиште.
Зато стално мора да се води рачуна о
реагенсима, о пенушачу, да машине
добро „бацају“... А кад имамо квалитет и искоришћење значи да
смо добро радили. Оног тренутка кад тога нема, значи да
негде нешто „не штима“. Једно
време било нас је врло, врло
мало. У погону су три-четири
човека „покривала“ сва радна
места. Сада су дошли ови
млађи који се обучавају, а кад
нас има више боље радимо,
водимо рачуна о свему. Могу
да кажем да су заинтересовани за посао, схватају да ће
од тога живети. - Себи и колегама из флотације Душица
жели да стигну нове машине,
да се повећа капацитет прераде
руде, да се деца запосле, да сви
имају добре резултате, а кад тога
буде биће и добрих плата.

Имали смо чиме да радимо, много
се другачије гледа на посао, плата је
редовна. Доста тога се променило на
„Да Бор процвета“
боље како у пословању Јаме, тако и
Ивана
Предић је у кривељској
читаве компаније. То и не треба много
флотацији
од
10. фебруара 2011. Она
коментарисати - јер се види, ако
хоћемо да будемо реални! Што се тиче у погонској лабораторији мери гуочекивања за наредну годину, нек се
само настави овако, не мора да буде
боље, и то ће бити довољно. Симићева
порука колегама са којима ради и осталима у Басену и Бору је пуно здравља –
остало, каже, дође само.

Препород флотације
Са копа одлазимо у кривељску
флотацију где нам Душица Ђурић, техничар на контроли процеса, преноси
део радне атмосфере у погону веома
важном за искоришћење бакра из руде.
Година за нама у њеним очима била је
успешна, стигло је доста нових делова,
одржан континуитет производње. Читав
погон је сређен, офарбан, замењено све
што је пропало, а почев од дробљења
ушло се и у захвате који ће технолошки побољшати сам процес. Душици
је драго што се види напредак не само
у флотацији. Почиње да се ради и на
Церову, што је, каже, добро и за РТБ и
за борску децу која негде треба да се за- стину коју постижу млинске секције,
уситњеност и PH-руде, реагенсе... Окретна је, види се да
јој ништа није тешко, па ни то
што ради по сменама. Њено је
да провери, а контролор, шеф
и инжењер смене предузимају
даље кораке: - Мој посао је да
пријавим колика је титрација,
густина, колико иде реагенаса
како би се извлачио добар концентрат бакра – каже Ивана. - У
фебруару ће година дана како
сам овде (дошла је из Заграђа) и
могу вам рећи да ми се допада.
Брзо и добро сам се уклопила
јер сам дете са села, рођена
сам у Оштрељу, и навикла сам
да радим.
Ведра и насмејана Ивана

у наредној години очекује још већу
производњу бакра, боље зараде и
крупнији корак напред. Сређене улице
у граду, кружни токови, окрeчене зграде
за њу су добар знак на путу „да Бор процвета“. - Из месеца у месец види се, и
по нашем раду, по платама и свему
осталом да РТБ враћа некадашњу
снагу - каже Ивана. - И у погону и
граду се види да РТБ иде напред, па
себи и колегама у Новој години најпре
желим, добро здравље, а онда и да нам
посао добро иде, јер ће са тим стићи
још бољи дани.

Са више младих било би и боље

лидне, добре чак, услови за рад такође,
РБМ. - Задовољан сам, 2011. година па зато није тешко радити. Наравно,
сви ми мислимо да може и боље, али
добро је што се и Рудник може похвалити бољим резултатима – каже
Жика Јовановић (36) возач тешких
возила који у мајданпечком Руднику
ради од 2000-те године, а као породичан човек, отац троје деце, прижељкује
да у наредној години буде више услова
за запошљавање младих. – Добро би то
било и за њих и за Рудник. Добро и за
град. А када је реч о мени, породици,
пријатељима и колегама, могло би и
да остане овако. Само да не буде горе и
да нас здравље служи“- речи су којима
своје жеље за наредну годину дефинише
овај возач дампера.
је била још радна година, током које
Запослење ми је улепшало
је за нас у Руднику бакра Мајданпек
било посла којим се, углавном, согодину
лидно зарађивало. Код
- За мене је 2011. била супернас плате нису биле година. Добио сам први посао, што
лоше, али би с обзи- у ово време сваком од нас стварно
ром на услове рада, пуно значи. У априлу сам почео да
тежину и одговор- радим у Руднику бакра Мајданпек,
ност, могле да буду и само пар месеци пошто сам завршио
веће, сматра Југослав школовање. Нисам се ни најмање
Костадиновић, бушач. колебао око повратка у свој град, јер
Такође, као неко ко је био сам срећан што ми је пружена
у Руднику провео пуне могућност да радим и то у Руднику,
три деценије, волео у време када му је поново кренуло
бих да се створе услови набоље. И нисам погрешио, посао ми
да ми старији полако се баш допада – каже Жељко Голубовић
одемо у пензију, а (31), дипломирани инжењер геологије
радна места уступимо који би волео да се што већи број младих
младим људима пуним људи после завршених студија врати у
снаге, да сада они свој град, ту запосли и – живи. Везано
„носе“ производњу. Са
више младих људи,
чини ми се да би и
Руднику боље ишлоoвако годину на истеку
оцењује Југослав Ко
стадиновић (48), бу-
шач у Руднику бакра Мајданпек са
30-годишњим стажом, из Јасикова, а
своје жеље за наредну годину саопштава
јасно: - Када је реч о наредној години,
само нека је више здравља, онда
може да буде и више пара, а самим
тим и среће. Лично, обрадовао би ме
неки програм који би омогућио да
ми старији више не заузимамо места за наредну годину жеље представљају
деци која још увек не раде, која дуго само логичан след оног што се догађало
чекају на посао.“
у овој: - Наравно, било би ми драго, да
посао добијем на неодређено време, да
Радило се више, а лакше
могу да се усавршавам и напредујем
-Ова 2011. година била је много – рекао нам је млади геолог кога би
боља од претходних - каже Жика вероватно највише обрадовало да и у
Јовановић, возач тешких возила. - наредној години буде међу запосленима
Код нас у Руднику бакра Мајданпек, у Руднику бакра Мајданпек, а тако и у
ситуација је некако другачија, боља свом граду.
је производња, стигле су нове машине,
Љ. Алексић, С. Вукашиновић
ради се више, али лакше. Зараде су со-
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Металурзи о раду у прошлој и очекивањима за 2012. годину

SAMO DA OVAKO NASTAVIMO

ТОПИОНИЦА. – Наше одељење и
погон успешно су привели крају ову
годину коју сматрам једном од бољих,
јер смо до прошле имали застоје и
по месец дана због недостатка концентрата. Сада имамо велику количину ове сировине, као и доста богате
руде из јамског РТ „Т”. На одељењу
припреме ових дана има око 11.000
тона концентрата. На складишту су и
довољне количине угља, што ће нам
много олакшати ову зиму, топитеља,
као и осталих енергената. „Поља”
су нам пуна, јер сва опрема која
је досад набављена за рударе, има
ефекта – руда је ове године кренула
интензивније, што се позитивно одразило и на нашу производњу. Надам се
да ћемо имати добру зиму пошто је код
нас посебан проблем када дођу кише и
снегови – каже Небојша Марковић, руководилац Одељења припреме у Топионици, и додаје:
–Нас кочи недовољно људи, па
у следећој години очекујем пријем
нових радника, али и наставак
обнављања опреме. Будући да се ради
нова топионица, биће нових елемената и код нас на припреми (изградња
система трака, два бункера за шаржу
и једног за концентрат, мењаће се и
начин транспорта, пошто нова топионица захтева другачији приступ и
прилаз материјала). Потребне су још
неке иновације, пошто је ово стари
погон. Поновно отварање „Церова”,
долажење до богатијих налазишта
у Мајданпеку, повећаће количине
домаћег концентрата, али ће и нама
„подићи” обим посла, што све треба
ускладити са новом топионицом. На
породичном плану највећа жеља ми
је да су моје две ћеркице здраве и да
лепо уче.

Радује ме већа производња
- Имам већ 34 године радног стажа
са бенефицијама. Мој посао се састоји
у томе да „пуштам” траке, али не могу
све одједном. Уколико дође концентрат, зна се да мора ићи само он. Не
могу да „тумбам” све вагоне истовремено, јер постоји редослед и зна се где
шта иде. Велика је то одговорност, а
најгоре је када почне зима и све се замрзне. Мора да се води рачуна, људи су
на тракама, некоме може нешто да се
деси, па сам онда ја крива. Али, искуство ми много помаже. Навикла сам
са колегама, тачно знам ко ме одакле

зове и тако се сналазим. Они
ми јављају, а ја, у складу са
тим, реагујем. Посла има
више него прошле године,
када је стизало мање концентрата, па сам се плашила да ли ћемо примити
плату. Сада је другачије
и, хвала Богу, да је тако.
Стварно сам задовољна
што је посла све више и
зато се надам да ће бити још
боље, па ће и плате бити
веће. Радим у све три смене,
а трећа ми посебно тешко
пада, мада сам се временом
и на њу навикла. Деца су
ми велика, мало одморим
код куће, па успевам и све
кућне послове да завршим.
Иако сам недавно имала
тешку операцију, поново
сам се вратила овде. Нисам
једина жена, пошто у свакој
смени ради по једна. Ту сам
од првог дана од када сам се запослила
и дуже време сам била једина. На пословном плану очекујем још већу

погона, све те бројке „похрани” у компјутер и, на
основу њих и разних програма, „избаци” бројке и
дијаграме који се касније
презентују руководиоцима
на увид – шта и како да
раде. А, да би то било заиста
корисна алатка, користимо
сервер и компјутере који
су на њега повезани, и не
само они у нашој згради.
Сервер мора да функционише беспрекорно, као
и програми које опет ми
радимо и тиме пружамо
помоћ колегама. Сервер је
застарео, треба да се мења,
па се надам да ће и то доћи
на ред у наредној години.
Још једна занимљивост
мог посла је и та што сам,
како ме у шали зову колеге,
нека врста водича или
ПР-а Топионице. Било да је
реч о новинарским екипама, ученицима на пракси, студентима, ђачким
екскурзијама, делегацијама
ван Бора, ту сам да их упознам са овим погоном и
његовом технологијом – рекао
нам је Мирослав Ћирић, самостални инжењер у Техничкој
припреми Топионице.

Нестрпљиво чекамо
„нову топионицу”

производњу. Имам два сина, обојица
су без посла, па ми је новогодишња и
највећа жеља да се бар један запосли
- истиче Славица Милојевић, руковалац система трака у командној соби
Одељења припреме.

Потребни и нови рачунари
-Техничка припрема има задатак да прикупи све информације из

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Овде
сам шест година – четири
сам радио као електролизер
(производња
полазних катода) и две на стоваришту као мерач (мерење и
експедиција бакра). У погону,
где сам обављао „чисто” физичке послове нисам имао
прилике да то
видим, али, због
природе посла на
стоваришту, могу да уочим
промене. Има помака на
боље - све што „изађе” из
погона, брзо се товари и иде.
То је концепт „just in time”
производње, значи само
што стигне производ, одмах
одлази пут купца. Бакар се
купује, цена је повољна,
што је од великог
значаја.
Међутим,
највећа промена у
овој години свакако
је почетак изградње
нове топионице, што
обезбеђује посао за
нас, али и за нове
људе. И у некадашњој
згради старе бакарне
жице, која се сређује
за производњу цеви за
топионицу, биће нових радних
места. Битно је да се млади
запошљавају. Без посла ништа
не могу да планирам и на породичном плану. У браку сам две
године и имам сина од годину и
по. За 2012. нема шта друго да
пожелимо осим да радимо, да се
приме људи за сва радна места,
како школован кадар тако и на
физичким пословима, да се спроведе у дело све што је планирано.
Најважније је да се заврши нова
топионица и сви нестрпљиво

чекамо вести о томе – каже Небојша
Маћашевић, мерач на стоваришту у
Електролизи.

Што више нових радних места
- Имам укупно 39 година радног
стажа. У Електролизи сам од 1985.
године, а ово ми је треће радно
место. Најпре сам три године био
на кацама, па 18 варилац PVC-а
и четири као кристализер у РЈ
Регенерација. Успевамо да остваримо
предвиђену производњу, а за два-три
дана достићи ћемо годишњи план од
1.000 тона плавог камена. Пре непуних месец дана имали смо ремонт,
радили су наши стручњаци, једино
су за неке специјализоване послове
биле ангажоване фирме са стране (из
Крагујевца). Међуљудски односи су
добри, а проблеме решавамо унутар
фирме. У наредној години очекујем

да се гради нова топионица и фабрика сумпорне киселине, али и да се
запосле деца наших радника. Жеља
ми је да се отвори што више нових
радних места и изађе у сусрет омладини, како не би и даље била терет
родитељима. Овако испада да деда
издржава или школује унуче. Нека
нас само послужи здравље, онда ће
све да дође на своје место – поручује
Бора Аврамеловић, кристализер у РЈ
Регенерација.
Ј. Станојевић
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Металургија

Басенски стручњаци на конгресу о флеш-смелтинг технологији у Замбији

i u boru bez dima

Б. Тодоровић: Будућност металуршке производње бакра
у свету биће сигурно у агрегатима који не испуштају сумпор-диоксид у атмосферу, а
то су тзв. континуални процеси попут флеш – поступка и Мицубишија. - Пројекат
за Бор је урађен за емисије од
120 микрограма по кубном метру ваздуха, али је могуће да
ће до његовог завршетка бити
уграђено неко ново технолошко решење које ће и ову малу
емисију свести на још мању
ТИР. – Међу 120 учесника из целог
света на 13. међународном конгресу
о флеш-смелтинг технологији, који је
одржан од другог до осмог октобра у Ливингстону (Замбија), била су и два басенска стручњака - Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, и Драган Маринковић,
директор Пројекта реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне
киселине. На овом еминентном научном
скупу, организованом по тематским гру-

пама (шаржирање, шљака, екологија),
било је представљено више од 30 радова
из свих светских топионица бакра које
поседују „технолошки изум 20. века”.
Значај присуства Конгресу Тодоровић
кометарише тиме да је то била добра
прилика за размену искустава и стицање
нових знања о технологији која ће бити
примењена и у РТБ-у Бор.
-Преко 55 одсто свих топионица
у свету ради по флеш-смелтинг
технологији, па су сви који се баве
производњом „црвеног” метала овим
поступком могли да представе своје
иновације и начин решавања проблема на које су наишли током његове
примене. Самим тим што ни рудна
лежишта нису сва иста, свака топионица има неку специфичност рада,
а већина њих све проблеме решава
у првом кораку, односно припреми
шарже. Временом се појаве руде нестандардног састава, на пример, са
вишком арсена, па се у технолошком поступку јави нови проблем који
треба да се превазиђе – или ћеш то
морати да урадиш сам или ћеш некоме
платити за то. Поред централног
дела производње, а то је флеш - пећ,

разликује се и наставак процеса који
следи иза ње (одвија се преко Пирс
Смит конвертора), при чему се тежи
најмодернијим решењима (флеш топљење и флеш - конверторовање) –
објашњава директор ТИР-а.
Осим преношења искустава других
из праксе, било је ту и „блиских сусрета”
са проблемима на лицу места. Учесници Конгреса посетили су замбијску
топионицу у месту Нчанга (власништво
индијског партнера), као и рудник са
површинском експлоатацијом који је
„храни” рудом са садржајем бакра од 1,5
процената, а обишли су и једну топионицу у „комшилуку” (Боцвана), где се,
такође, већ примењује флеш - смелтинг
технологија.
- Систем за пречишћавање и транспорт гасова зависи од капацитета топионица и еколошких захтева држава
у којима раде. Будућност металуршке
производње бакра у свету биће сигурно у агрегатима који не испуштају
сумпор-диоксид у атмосферу, а то
су тзв. континуални процеси попут
флеш – поступка и Мицубишија. Чим
постоји пресипавање растопа између
агрегата, нормално је да имате емисију

слабог SO2 гаса, што није случај код
ова два поступка. По мом мишљењу,
а и на основу података до којих смо
дошли, када су у питању европске
земље, најмање SО2 испуштају топионице у Финској, Немачкој и
Шпанији, а у САД-у она у Кенекоту.
Због све строжијих закона, како у
Европи тако и у свету, све топионице придају велику пажњу смањењу
емисије SO2. Стога и дизајн будуће топионице бакра у Бору предвиђа минимално испуштање овог гаса. Пројекат
за Бор је урађен за емисије од 120 микрограма по нормалном кубном метру
ваздуха, али је потпуно могуће да ће
до његовог завршетка бити уграђено
неко ново технолошко решење које
ће и ову малу емисију свести на још
нижи ниво – закључује наш саговорник.
Конгрес се одржава сваке четвте
године, при чему се редовно мења континент, па ће следећи његов домаћин
2015. бити САД (Кенекот), јер се за
место одржавања увек бира оно где
постоји топионица у којој се користи
флеш - смелтинг технологија.
Ј. Станојевић

„Пометон ТИР“ све сигурнији произвођач квалитетног бакарног праха

POD STALNIM NADZOROM SVETSKOG TR@I[TA
Представници аустријске фирме MIBA, светског лидера у производњи аутомобилских делова, недавно су се уверили да ово мешовито предузеће производи бакарни прах какав им је потребан. Већински власник POMETON S.p.A настоји да задржи и прошири своје позиције и на тржишта
ван Европе, па је у интересу оба оснивача и саме фирме, да се прошире капацитети, што се заговара већ дуже време – каже директор Думитрашковић

Бобан Илијевски пуни џамбо-врећу
бакарним прахом

ПОМЕТОН ТИР. – Велики потрошачи бакарног праха високог квалитета,
какав се производи у Пометон ТИР-у,
све чешће долазе у борску фабрику. Средином новембра посетили су је, заједно
са представницима већинског власника
POMETON S.p.A из Италије, пословни
људи аустријске фирме MIBA, која је
светски лидер у производњи делова

за аутомобилску индустрију,
између осталог и поступком
синтер металургије.
Циљ посете – како нам је
рекао директор овог мешовитог
-италијанског српско предузећа
Чедомир Думитрашковић био је провера квалитета и сигурности снабдевања бакарним
прахом. Као и приликом претходних посета других фирми из
Европе и Азије, показало се да
је ПОМЕТОН ТИР доведен до таквог
нивоа да може да испуни строге захтеве светског тржишта по питању квалитета, ресурсима који су изграђени уз
подршку оснивача POMETON S.p.A из
ИТАЛИЈЕ и РТБ-а, односно ТИР-а, БОР.
Предстоје неке ситне интервенције у
делу центрифугирања праха како би поузданост квалитета овог производа била

на још вишем нивоу с обзиром на то да је
велика конкуренција на тржишту, поготову у Европи, а осећа се и утицај светске економске кризе у најразвијенијим
земљама.
-Већински власник POMETON
S.p.A настоји да задржи и прошири
своје позиције и на тржиштима ван
Европе – каже Думитрашковић. - Због
тога је нужно, и у интересу оба оснивача и у интересу саме фирме, да
се прошире капацитети производње
и квалитет производа, што се заговара већ дуже време. За то постоје
објективни услови који су потврђени
свим
досадашњим
анализама.
POMETON S.p.A је у том циљу већ
испоручио део опреме, а у току је
процес уступања потребног простора
од стране РТБ-а, односно ТИР-а.
Проширењем би се подигла економ-

Бојан Јовановић у електролитичком
делу погона

ска исплативост и упослио одређен
број нових радника. Иначе, крај ове
године очекујемо са знатним позитивним пословањем за овакву и оволику
фирму, што је резултат повећаног
коришћења капацитета, релативно
стабилног девизног курса, сигурног
пласмана и економско исплативих
цена производа.
Љ. Алексић
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Крај године у Топионици

I RADE I GRADE
Овогодишњи учинак топионичара – око 33.500 тона анодног бакра, знатно је већи
од лањског и скоро као планирани. – Временско искоришћење агрегета, посебно у
децембру, премашује 90 процената. – Потрошња нормативног материјала и енергената приближила се нормираним границама. – Осим у граду и непосредној околини, топионичари воде рачуна и о аерозагађењу на градилишту „нове топионице”. – Фабрика сумпорне киселине и ФРП радионица – нове радне јединице у саставу Топионице

ТОПИОНИЦА. – Топионичари су
до 20. децембра произвели 30.869 тона
анодног бакра, а очекују да крај године
заврше са око 33.500 тона, што је знатно
већи учинак од лањског и скоро као планирани за ову (недостаје 1.000 - 1.500
тона зато што је садржај „црвеног”
метала у концентратима био испод очекиваног, посебно у мајданпечком). Из
свежих сировина добијено је око 23.000 т,
из ретура 4.000 т, из концентрата шљаке
1.565 т , из богате руде 550 т, а остало
из отпадног (секундарног) бакра. Славиша Стефановић, управник Топионице, подсећа да су ову годину почели са
застојима због недостатка концентрата,
док друго шестомесечје карактерише,
пре свега, довољна количина ове сировине. И даље се ради само са домаћим
концентратом и богатом јамском рудом
као специјалном сировином.
-Пошто је повећана производња
у басенском рударству, више немамо
застоје због прикупљања концентрата и прављења шарже, па претходна три–четири месеца радимо у
континуитету (до 20. децембра из
РБМ-а је допремљено 62.140 т, из „Великог Кривеља” око 90.000 т, из Бора,
заједно са шљаком, 28.104 т). Физички обим испоруке концентрата је
неколико хиљада тона испод плана.
Међутим, уколико посматрамо његов
квалитет, „В. Кривељ” је значајно
побољшао количину бакра у концентрату, тако да су поједине испоруке садржале чак 22 одсто „црвеног” метала, док су Бор и Мајданпек
подбацили на том плану. Ове године
смо примили 21.163 т богате руде
уместо предвиђених 66.107 т. Планирали смо њену већу прераду, али, због
недовољно квалитетних основних
концентрата, то нисмо успели, тако
да на залихама имамо око 10.000 тона
богате руде. Све то је резултирало
повећаном производњом, па се и параметри рада доводе у пројектоване
оквире, лакше се контролише и
управља производњом с обзиром на

то да пирометалургија захтева непрекидни рад агрегата – наглашава
Стефановић.
Услед
застоја,
временско
искоришћење агрегата у првој половини године кретало се од 50 до 60 процената, док у другој, посебно у новембру и децембру, оно „иде” чак изнад 90
одсто. Захваљујући континуалном раду
(застоји се праве само из еколошких
разлога и интервенција на агрегатима) и
повећању производње, топионичари су
се у другој половини године приближили
и планираним вредностима нормативног материјала. Највећа ставка у трошковима су енергенти, пре свега, угаљ,
где су у децембру „сишли” на планираних 0,18 тона по тони сувог концентрата,
док је у првом полугођу „ишао” преко
0,21 и 0,22 тоне. Исто је и са другим
нормативима - струјом, водом, поготово
пијаћом чију потрошњу су, како рекоше,

изградњу
„нове
топионице”
(рушење
Славиша Стефановић
технолошке
линије један
и, паралелно с тим, пребацивање
поједине њене опреме која је морала
да остане у функцији због наставка
рада линије два). У другој половини
године интензивирана је њена градња,
што од нас захтева логистичку подршку одржавању неопходних услова
за рад на градилишту, његовом
ограђивању од остатка топионице, физичком обезбеђивању хала. Додатни
проблем нам представља екологија,
односно микроклима унутар саме топионице, где, због дотрајале опреме,
доста избијају гасови који угрожавају
раднике на градилишту. Осим што
водимо рачуна о аерозагађењу у граду

свели у разумне оквире. За разлику од
ранијег периода када је трошено преко
20.000 кубних метара месечно, сада се
троши 4.000-5.000 кубика, јер је санирана водоводна инсталација, замењена
арматура и „затворена” цурења.
-Поред кампањске производње, рад
Топионице у првој половини године
обележила је и припрема терена за

и непосредној околини, сада смо обавезни да то чинимо и када је реч о градилишту. Стога сада окрећемо конвертор, као основни или први агрегат
на коме се реагује ради спречавања
аерозагађења, и када нема загађења
у граду. Такође, смањујемо ложење
пећи, прекидамо испуст шљаке и бакренца са леве стране пламене пећи.

За сада успевамо да балансирамо –
да упоредо иде и изградња нове топионице и производња са застојима
који не утичу на директне резултате
производње. Иначе, у укупним нашим
застојима, 30-40 одсто су еколошки –
истиче управник Топионице.
У оквиру реализације Пројекта
реконструкције топионице и изградње
фабрике сумпорне киселине, у мају
наредне године очекује се почетак
репарације старе опреме која ће радити
у склопу „нове топионице”, пре свега
конверторске линије (конвертори три и
четири). Управо зато се овде припремају
да пусте у рад конверторе један и два (не
раде од 2000. године када је заустављена
технолошка линија број два). Наиме, на
„јединици” ће комплетно бити замењена
расхладна комора, а на „двојци” озид.
Старт „јединице” планиран је за почетак
априла, јер за све време санације конвертора три и четири за потребе „нове топионице” (SNC Lavalin предвиђа да ће
то трајати осам до 12 месеци), топионичари ће радити са конверторима један
и два који су, због десетогодишњег
стајања, доста пропали, посебно систем
за вучу гасова.
Стефановић додаје и да је у ФРП фабрици за израду опреме за гасоводе, која
је однедавно и организационо (као радна
јединица) у саставу Топионице, ових
дана почела пробна производња. Од пре
месец дана и Фабрика сумпорне киселине је, такође као нова радна јединица,
припојена Топионици. Осим честих
застоја, поготово у првој половини
године, „Сумпорна” нема веће проблеме
у раду. Очекује се да се искоришћење
сумпора у децембру повећа на 46 процената, тако да годишњи просек буде 41
одсто.
Ј. Станојевић

Немачка фирма Volfin bautehnik представила нови хидроизолациони материјал

SANACIJA RAVNIH KROVOVA

БОР. – Немачка фирма
Volfin bautehnik, која се већ 50
година бави хидроизолацијом и
реконструкцијом старих, али и
нових равних кровова, представила је 29. новембра у Бору свој
производни програм. О предностима једног од њихових нових
изолационих материјала - полиестер мембрани (водонепропусна, дуготрајнија од осталих,
са гаранцијом од десет година,
могућност да се директно ставља
на постојећу изолацију) говорио је
Волфганг Пиперт, консултант за
Балкан и југоисточну Европу.
Санко Јованоски, заменик ди-

Волфганг Пиперт

ректора Дирекције за изградњу
Бора, рекао је, том приликом, да је овај хидроизолациони материјал веома интересантан за Бор, тим пре што има
велики број стамбених зграда
са равним кровом. Иако се
улажу велика средства у њихову
санацију, овај проблем до сада
није могао трајно да се реши.
- То се ради са постојећим
материјалима који немају гарантни рок дужи од пет година.
Њиховим материјалом може
да се се квалитетно обави
санација равних кровова,
поготово старих стамбених

зграда, али може да се користи
за изолацију и нових кровова и
темеља зграда. То имамо и код
објеката друштвеног стандарда
(школа, установа, обданишта).
Важно је само да ли ће тај квалитет пратити и одговарајућа цена,
прихватљива за борско тржиште.
Највише од могућности наших
грађана да издвајају у стамбени
фонд зависи колико ће бити ангажован њихов материјал – истакао је Јованоски.
Ј. Станојевић
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Електролизери на раскршћу две пословне године

DOBRA PROIZVODWA,
A I KVALITET
Овогодишњи биланс електролизера достићи ће 28.500 тона катодног бакра. – Д. Јовановић: Успели смо да „превежемо” четврто и пето циркулационо коло, те очекујемо додатне уштеде у потрошњи електричне енергије. – Предстоји санација комерцијалних резервоара. – Неопходно кадровско подмлађивање и побољшање квалификационе структуре радника. - Регенерација пре рока премашила предвиђених 1.000
тона бакар-сулфата за ову годину. – Интересовање за нове производе на бази бакра

Драган Јовановић

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – За 11 месеци
електролизери су произвели 25.964 тоне
катодног бакра, у децембру се очекује
око 2.500 тона, тако да ће овогодишњи
биланс достићи 28.500 тона (план за 2011.
био је 30.888 тона). Још једно обележје
производних учинака, како нам је крајем
месеца казао Драган Јовановић, управник Електролизе, јесте што је, од укупних количина „црвеног” метала, велики
проценат са знаком „А” квалитета, а у
прилог томе говори и чињеница да није
било рекламација купаца ни на квалитет
нити на неки други фактор. Он, такође,
истиче и добре технолошке показатеље
(потрошњу електричне енергије и паре)
- две највеће ставке које као нормативни
материјал учествују у производњи катодног бакра. Утрошак струје по тони
катодног бакра износио је 95, а паре
око 91 проценат, што је мање од нормираних граница. Електролиза је, по
његовим речима, дала велики допринос
и изградњи ФРП радионице, где су, осим
специјалистичких (санација крана) које
су морали да изведу фирме са стране,
већину занатских радова обавиле машинска и електрослужба одржавања
овог погона које су свакодневно биле
тамо ангажоване.

-Целокупна производња одвијала
се у петом циркулационом колу са
осцилацијама попуњености, што
значи да је она пратила производњу
у топионици, али ни у једном тренутку није било застоја чији би узрок
била Електролиза. Све што нам је
испоручено, „уложено” је у даљу
производњу и отпремљено на квалитетан начин. За наредну годину планира се већа производња катодног
бакра, па стога не седимо скрштених руку. Успели смо да „превежемо”
четврто и пето циркулационо коло,
како би се снабдевали електролитом са једног места, те очекујемо додатне уштеде у потрошњи електричне
енергије. У рафинацији је, такође,
обављен ремонт две групе електролитичких ћелија (комплетна замена
бетонских и пластичних облога),
које су стављене у функцију. Ради се
још једна група ћелија, материјал је
стигао, па очекујемо да ће се до краја
јануара, евентуално половине фебруара, и она укључити у производњу.
Предстоји санација комерцијалних
резервоара. Ових дана смо почели
тај посао, и извешћемо га у ходу, тако
да не буде застоја у производњи. Основни проблем је и даље недостатак
радне снаге, како у рафинацији тако
и у осталим радним јединицама. Већи
број радника отићи ће у пензију 2012.
и 2013. године, па је потребно кадровско подмлађивање и побољшање квалификационе структуре. Ово тим пре
ако се зна да у производњи катодног
бакра преовлађују ПК и НК, а врло
мало је КВ радника. Стога оваквим
резултатима можемо бити задовољни
– истиче Јовановић.
У Златари је ових дана приведена

крају још једна кампања (пре десетак извођач радова за складиште плавог
дана заустављена је „доре”-пећ и у току камена (радови ускоро треба да крену),
је прерада), а технолошки параметри су као и уградња нове ваге за џакирање.
у прописаним границама. Недавно је у
- Када је реч о производима Фапредвиђеном року обављен делимични брике соли метала, ове године уочена
ремонт „доре-пећи” (санација гасовода и је већа потражња нитрата и јодида,
система за мокро прање гасова, уграђен па повремено понеки купци били на
нови резервоар отпадних вода), а у листи чекања, али су сви испоштовани
наредној години предстоји реализација
у року. Ни овде нема рекламација, јер
озбиљних планова „занављања” опреме
је крајњи производ врхунског квалии грађевинског дотеривања погона.
тета.
Једини погон који, практично, не
Регенерација је
ових дана премашила предвиђених
1.000 тона бакар-сукфата за ову годину
и, по речима нашег
саговорника, то је
један од ретких
погона у ТИР-у, па и
РТБ-у, који је у потпуности
испунио
и „пребацио” план
производње. И овде
су потрошња воде, За наредну годину планира се још више „црвеног” метала
електричне енергије
и паре забележиле вредности испод ради онако како бисмо желели, јесте
нормираних. Залиха плавог камена РЈ за производњу фотохемикалија.
нема, јер се све одмах прода, а нема ни Због губитка тржишта и осталих
рекламација на производ. У октобру је фактора (продата је фабрика фили овде урађен делимични ремонт (цен- мова), преоријентисали смо се само на
трифуге, измењивача топлоте и оста- производњу антифриза и аутокозмелих елемената који су директно везани тике, и то, углавном, за потребе басенза производњу), па се у наредном пери- ских погона. Постоји интересовање
оду очекују још бољи резултати, како у са разних страна и за неке нове проколичинама плавог камена тако и техно- изводе на бази бакра. Завршена су
лошким показатељима. Ремонте у ове
лабораторијска испитивања која
две радне јединице обавиле су службе
су
показала одређене резултате, па
одржавања Електролизе, осим зидања
„доре”-пећи и измењивача топлоте које предстоји проналажење партнера
су урадиле специјализоване фирме. У и заједничког интереса – закључује
Регенерацији предстоји још један већи Јовановић
посао – дата је сагласност и изабран
Ј. Станојевић

Опадање Борског језера још увек не угрожава рад РТБ-а

DOVOQNO INDUSTRIJSKE VODE

Милорад Несторовић

Због дуготрајне суше површина Језера се спустила 7,10 м испод прелива бране, што не доводи у
питање снабдевање басенских погона, али може да се одрази на стање у наредној години. - У погонима се примењују мере штедње којима је потрошња смањена за трећину, а проверава се и исправност 11 км дугог бетонског канала којим вода пристиже
ЕНЕРГАНА. – Упркос дуготрајној
суши и паду нивоа за 7,10 м од прелива
бране, у Борском језеру има довољно
воде за потребе Рударско-топионичарског басена Бор. Производња није
угрожена јер према речима Милорада
Несторовића, управника Енергане, у
језеру сада има око девет, од максималних 12 милиона кубика, што је још увек
велика сигурност за рад погонских агрегата. Уз то, мерама штедње, потрошња
воде у РТБ-у смањена је за трећину.
Ипак, забрињава чињеница да, у време
кад Језеро дневно опадне по три сантиметра, и даље нема обимнијих падавна,
што питање снабдевања индустријском
водом може учинити много озбиљнијим
у наредној години. Јер, Борском језеру
довољна је само једна сушна зима, па да
се следеће појаве проблеми, а овога пута

Брана све видљивија

се може догодити да се споје две.
Ако у наредном периоду не буде падавина, по Несторовићу, могу се очекивати и веће амплитуде на мерној летви,
пошто се са опадањем нивоа сужава
површина језера, тако да се истом
потрошњом површина више спушта.
Међутим:
- Вода за погоне РТБ-а отиче чак

са дубине од 27,5 метара
испод прелива – објашњава
Несторовић - а ми смо сада
тек на 7,10 м тако да не очекујемо проблеме у снабдевању. Има довољно резереви, али како нам није циљ да се
приближимо тој коти из више разлога,
потрошња у погонима је смањена за
трећину. Да бисмо ситуацију држали
под контролом почели смо и да
меримо количину воде која одлази из
Језера борској индустрији тако што
је постављен мерач испод саме бране.
Припрема се постављање мерача и на
улазу у погоне да би се видело да ли
дотиче мање воде него што изађе из
Језера или, можда, више, пошто вода
дотиче бетонском каналом дугим 11
км.
Површина “огледала” Борског језера

у висини прелива, односно када је дупке
пуно, износи 72 хектара. Најнижи ниво
забележен је 1983. године када је био
је 13,10 м испод прелива, док је 2001.
године “минус” износио 7,27 м. Ове
јесени, када је на Дунаву због ниског
водостаја заробљено на стотине бродова и кад се чак и плаховита Дрина
може прегазити на неким местима,
Борско језеро се не може допуњавати
водом из Бељевинске реке јер ни у њој
нема воде. И тај систем препумпавања
долази до изражаја само кад има воде,
доприносећи да се брже напуни Језеро
чија сливна површина од 32 квадратна
километра није довољна за то ни кад
има доста снега.
Љ. Алексић
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Синдикална сарадња

Представник Синдиката „Независност РТБ-а” на конгресу ICEM-а у Аргентини

BASEN POZNAT I PRIZNAT U SVETU
Д. Јанкуцић: Упоређујући стање у већини компанија на свим континентима са нашом, велико ми је задовољство што сам био представник Басена – перспективне фирме са редовним зарадама која
у јеку светске економске кризе запошљава, а не отпушта раднике. – Позив генералном директору РТБ-а Благоју Спасковском да
учествује на Конгресу рударства који ће се 2012. одржати у Сиднеју
(Аустралија). – Идуће године и конгрес уједињења ICEM-а са
федерацијама радника у металском, текстилном и сектору обуће,
чиме ће се формирати нова глобална синдикална организација која
ће представљати преко 40 милиона радника широм света

ТИР. – Од 24. до 26. новембра у
Буенос Ајресу (Аргентина) одржан је
пети конгрес ICEM-а (Међународне
федерације радника хемије, енергетике
и рударства) – глобалне организације
која удружује синдикате из преко 40
земаља широм света. Скупу је присуствовала и делегација Гранског синдиката хемије, неметала, енергетике и рударства (ГС ХНЕР) „Независност” у
којој је, осим председника Милорада
Пановића, председнице секције жена
Светлане Радовановић и стручног саветника Зорана Стојановића, био и
Драган Јанкуцић, главни повереник
Синдиката „Независност ТИР” и регионални повереник за источну Србију. Не-

заобилазна тема, али и забрињавајућа
реалност коју су изнели учесници
конгреса јесте да се светска економска криза одражава на затварање све
већег броја фирми, отпуштање радника, смањене и нередовне зараде, као и
повећање непријављених радника, чиме
улога синдиката добија на значају.
-Припала ми је изузетна част да,
као представник Синдиката „Независност РТБ-а”, учествујем у раду
овог конгреса. Упоређујући стање
у већини компанија на свим континентима са нашом, велико ми је
задовољство што сам био представник Басена – познате и перспективне
фирме са редовним зарадама која у
јеку светске економске кризе
запошљава, а не отпушта радРазмена радника
нике. Примера ради, просек
-Представници синдиката земаља из плата у комбинату бакра је
окружења изразили су жељу да се настави и
размена радника у области рехабилитације изнад оног у Буенос Ајресу и
и рекреације, као што је некада био случај са многим другим компанијама. У
РТБ-ом и појединим фирмама у Бугарској. прилог томе да је РТБ Бор приЗаинтересованост су показале и колеге из знат и цењен у свету, говори и
Румуније, Македоније, Босне. Наши радни- чињеница да је Главни одбор
ци би имали могућност да бесплатно бораве у
њиховим бањама и обрнуто, чиме би се, на при- ICEM-а упутио позив нашем
мер, афирмисали и попунили наши туристич- генералном директору Благоју
ки капацитети у Брестовачкој Бањи и Клубу Спасковском да учествује на
РТБ-а. Договорено је и да се жене и млади, по- Конгресу рударства који ће се
средством својих секција у нашем синдикату,
што активније укључе и у међународне актив- 2012. године одржати у Сиднеју
Интернет је
ности на нивоу компаније и града, али и на ре- (Аустралија).
гионалном плану – наглашава Јанкуцић.
Басен учинио још познатијим.
Колега из Аргентине ме је при-

ликом упознавања, чувши одакле долазим, упитао: „А, где је злато?”. Економска криза је допринела да РТБ постане познат у свету и по производњи
злата и откривању нових рудних лежишта - истакао је Јанкуцић.
У усвојеном извештају о раду посебно место је заузео онај о глобалним
колективним уговорима које ICEM преговара и потписује са мултинационал-

ника у металском, текстилном и сектору
обуће, чиме ће се формирати нова глобална организација која ће представљати
преко 40 милиона радника широм света.
Јанкуцић додаје да за ГС ХНЕР „Независност” то доказује исправност његове
тренутне политике којом се ова грана
уједињује са синдикатом металаца и
текстилаца. - Најбоља потврда да оно

Наша делегација на конгресу ICEM-а

ним компанијама које имају своје делове
широм света, па и у Србији. Тиме је ГС
ХНЕР „Независност” не само корисник бенефиција које обезбеђују овакви
уговори, већ има и директан приступ
најужем руководству тих компанија.
Овај скуп је посебно значајан и по
одлуци да се наредне године одржи конгрес уједињења са федерацијама рад-

што радимо није остало непримећено
и да је наш синдикат изузетно цењен
на међународном плану јесте и то да
је у Главни одбор ICEM-а, који тренутно заступа интересе преко 20 милиона радника, изабран наш председник Милорад Пановић – закључује
наш саговорник.
Ј. Станојевић

Челник басенских „самосталних” у радној посети пољским синдикатима

RUDNICI NISU ZA PRODAJU
Пољске колеге су нам пренеле њихова искуства о приватизацији, као и ми њима наша
у Србији, где баш није било тако срећних продаја - каже Драган Алексић
РТБ. – У делегацији синдиката ЕПС-а и рудника са подземном
експлоатацијом угља („Колубара”, „Ресавица”), као и синдиката термоелектрана („Обреновац”), која је од 27. новембра до 4. децембра боравила у радној

Моћне машине у „Белхатову”

посети пољским колегама, био је и
Драган Алексић, председник ЈСО Самосталног синдиката РТБ-а Бор. Иако
помало напорно, то је, по његовим
речима, била јединствена прилика да се
за неколико дана обиђу четири фабрике

за производњу рударских машина, један
од највећих рудника угља у Европи –
„Белхатов”, као и највећи некадашњи
рудник соли „Величка” (код Кракова)
који је претворен у музеј. Све то је импресионирало челника басенских „самосталних”, посебно „Белхатов” који
неизоставно треба видети – транспортне траке од рудника до ТЕ, дуге 130 километара, завидан ниво модернизације,
машине за јамско ископавање које су
„последња реч технике”.
-Пољске колеге су позвале синдикалце ЕПС-а, а они мене и тако сам
се обрео у радној посети њиховом
синдикату рударства и радника у
фабрикама за производњу машина
за јамско ископавање. „Фамур”
је фирма која у свом саставу има
четири фабрике за производњу рударских машина. Пољак, човек који
има и знања и амбиције из те области, купио је те некада пропале
фирме (до продаје су биле затворене)

Драган Алексић

и од њих направио моћне комапније.
У саставу „Фамура” послују „Белхатов” и ТЕ који још увек нису приватизовани, већ ће то уследити по принципу докапитализације. У Пољској
је у процедури усвајања нови закон
о приватизацији, а општи утисак је
да ни они нису за продају рудних лежишта него да држава има већински
удео. Пољске колеге су нам пренеле
њихова искуства о приватизацији,
као и ми њима наша у Србији, где баш
није било таквих срећних продаја, а
договорили смо још састанака и
консултација – истиче Алексић.
Ј. Станојевић

Јубилеј
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Свечана академија поводом 50 година рада Техничког факултета

I BUDU]NOST UZ RTB
Јубилеј обележен у присуству великог броја декана, продекана, професора из наше земље, бивших југословенских република и Бугарске, представника компанија, општина... - Ректор београдског универзитета Бранко Ковачевић: Пре десет година изашао сам из Бора мислећи да је то
град који умире, а данас сам видео град који поново почиње да живи
БОР. - Пре десет година сам
изашао из Бора плачући. Мислио сам
да је то град који умире. Долазећи
данас видео сам град који је почео да
живи и могу вам рећи да сам због тога
веома сретан. Када је реч о Техничком
факултету, тешко га је одвојити од Ру-

металургије. У првој генерацији упи- путем јер сматрам да је могуће врасано је 298 студената, а досад дипломи- тити оно „златно доба“.
рало преко 2.000 инжењера. Многима
Истакавши да се слави 50 година
је то била једина шанса да дођу до велике куће јер су из ње изашли велики
универзитетског образовања. Факул- људи – руководиоци, професори, акадетет је тако постао, и остао, својеврсна мици – генерални директор РТБ-а Бор
баријера за одлазак младих из ових Благоје Спасковски је, између осталог,
казао да Богу треба
крајева и због
тога заслужује позахвалити што ова
себну пажњу локомпанија
није
приватизована пре
калне заједнице,
три године, а и што
регионалне привреде и државног
су се десиле још
врха.
три добре ствари:
Говорећи у име
наша Влада је
запослених на Беодлучила не да
приватизује већ да
оградском универревитализује РТБ,
зитету, најстаријој
Скупштина Србије
српској
школи
је прихватила да
основаној
пре
гарантује за кредит
203 године (данас
Бранко Ковачевић
Милан Антонијевић
намењен развоју
има 90.000 стуметалургије и надената), ректор је
бавци
рударске
дарско-топионичарског басена јер је казао: -„Бор“ је
основан, не због неког помодарства, настао у тренутку када је почео ин- опреме, а Влада Канаде је преко своје
већ да створи кадар који ће од РТБ-а тензиван развој привреде у Србији и државне банке подржала развој РТБ-а.
направити светску компанију. Овим Југославији и када су остварени ре- То ће омогућити да се овде достојно
речима је Бранко Ковачевић, ректор зултати били светско чудо. Тада је живи, па и школује.
-Све се лепо одиграло и све лепо
Универзитета у Београду, започео по- раст бруто националног дохотка био
здравну реч на Свечаној академији по- девет процената, што је и данас чудо, „вуче“ – рече Спасковски - ка томе да
водом 50 година рада Техничког факул- јер то имају само Кина и Индија, а РТБ не буде продат за 243 милиона
тета у Бору. Свечаност у препуној сали тада само Јапан. Као млад асистент долара, на колико је био процењен пре
борске Музичке школе (11. новембра) доводио сам (почетком осамдесетих) три године, него за - веровали или не отворена је студентском химном у при- студенте Електротехничког факул- три и по или четири милијарде! И, то
суству бројних декана, продекана, про- тета у РТБ (тада је на БУ студирало већ након 2014. када производња буде
и 40.000 странаца!) 80.000 тона бакра у концентрату. Али,
да виде технологију уверавам вас да никада, ни ова Влада
и
једну
од ни ја док сам на кормилу гиганта,
најсавременијих из- неће продавати РТБ у пакету тако да
возно оријентисаних неко узме већински део. Продаваће се
компанија у свету. „корак по корак“ и тада ће његових
Онда су нас задесиле десет процената вредети више но
економске санкције цела компанија пре три године...Уз
које ни много веће рударско „Срећно“ желим да вам још
земље не би могле једном, крајње одговорно, кажем да ће
да преживе. Дошла Басен за највише две и по године бити
је
приватизација велика компанија. Своју одговорност
која је још мало „по- потврђујем досадашњим резултатима,
могла“ санкцијама а да ће бити све ово што сам изрекао
тако да смо при- – дајем реч!
Тибор Сабо, помоћник министра
вреду
потпуно
уништили. А, земља образовања је, честитајући 50 година
која нема привреду, школе и науке у своје и име ресорБлагоје Спасковски прима плакету у име РТБ-а од декана
нема ни будућност.
ног министра Жарка Обрадовића,
Техничког факултета
Наглашавајући између осталог, казао: - Најзначајније
да по научноистра- признање, кад је наука у питању,
фесора београдског, новосадског и при- живачким радовима наставници ТФ стигло је прошле године од угледног
штинског универзитета, као и сродних могу да се пореде са најбољима из часописа „Сајанс воч“ који је објавио
факултета из Љубљане, Сиска, Зенице, групације сродних београдских фа- да је српска наука - звезда у успону.
Зворника, Подгорице, Софије. Били су култета, Ковачевић је нагласио: „Да Неко је то погрешно превео да смо ми
ту и представници компанија, општина, бисте имали добро образовање нека велесила у науци. Ми, наравно,
садашњи и студенти прве „златне морате да имате истраживања. Зато то нисмо, а с обзиром на улагања која
генерације“... Подсећајући на пут запо- се опет враћам на РТБ Бор који је су драматично ниска у односу на свет,
чет 1961. године, декан борског факул- био главни партнер нашег универ- то нећемо, вероватно, никад ни бити.
тета Милан Антонијевић је, између зитета у научним истраживањима Али, веома је лепо кад неко са стране
осталог, казао:
и комерцијализацији НИР-а. Отуда примети да су Министарство и науч- Технички факултет, тада назван и даље видим будућност ТФ са ком- ници нешто урадили.
Рударско-металуршки, формиран је бинатом. Сигуран сам да су најцрња
После низа година, како се чуло
у Бору са једним циљем: да школује времена прошла и желим и РТБ-у и од помоћника министра, дошло је до
кадрове из области рударства и нашем факултету да наставе овим озбиљног раста научне продуктивности

тако да је Србија данас негде на око 4.000
оних радова које свет признаје. Више од
пола тих радова припада Универзитету у
Београду, а ТФ је један од његових чланова. Али, тај број још није препознат
на чувеној Шангајској листи!? Сабо је
најавио 50 милиона евра за нову опрему

Тибор Сабо

у 2012. години, а са њом и са 3.500
младих, запослених у последњих пет
(кризних) година, српска наука ће имати
услове за још боље резултате.
Скуп су поздравили бројни гости,
а председник Савета ТФ Факултета
Живан Живковић је закључио: „Наш
факултет чине великим дела наших
бивших студената. Знање стечено овде
они примењују у многим компанијама
од Триглава до Ђевђелије, а и на свим
континентима. Оно што сада постижемо указује да се ТФ све јасније

Живан Живковић

високо позиционира у образовном и
научном простору југоисточне Европе
и наш циљ је да знатно допринесемо
уласку Универзитета у Београду на
Шангајску листу првих 500 у свету.
Свечана академија завршена је доделом признања и наступом камерног
хора „Лавиринт“ из Зајечара. РТБ Бор
добитник је плакете, а РББ, РБМ и ТИР
захвалница за допринос развоју Факултета. Седамнаесторо инжењера прве
гененерације добило је диплому „Златни
индекс“.
Љ. Алексић
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За лепши Бор

У граду бакра отворен зоолошки врт

BOR DOBIO BELOG LAVA
Вук Бојовић: „Ово неће бити крај и само да вам кажем да данас Рим, Париз, Лондон, Беч, и велика Москва немају белог лава, а Бор га има“.
- Душан Ковачевић: „Равно је чуду да се за три месеца сагради овакав, ја бих га намерно назвао културним центром, јер ће кроз генерације,
као београдски зоолошки врт, послужити људима да упознају неки други свет.“

БОР. – Град бакра је 23. новембра
добио зоолошки врт, једини у Тимочкој
Крајини а четврти у Србији (после Београда, Палића и Јагодине). У присуству
бројних Борана и њихове деце, представника општине и Рударско-топионичарског басена, јавних предузећа и установа, отворили су га директор београдског зоолошког врта Вук Бојовић и познати драмски писац Душан Ковачевић.
Присутне је претходно поздравио
Небојша Виденовић, председник општине Бор, који се захвалио свим прегаоцима и неимарима који су за нешто
више од два месеца подарили Бору овако
леп објекат. - Радили су вредно, радили
су поштено, по хладном времену, чак
и ноћу. Нарочито бих похвалио људе
из јавних предузећа и људе из фирме

„Стеко центар“ из Бијељине који су
изнели овај посао. Ово је објекат који
не може да се види не само у Тимочкој
Крајини, него и шире, захваљујући директору београдског зоолошког врта

који нам је поклонио више од
50 животиња и ја му се у име
грађана Бора захваљујем.
Подсећајући да је само пре
неколико месеци овде била
„ливада и некултивисан паркић“,
а сада је то место које има нови
садржај, Вук Бојовић је казао
да је овим гестом Бор исписао неколико нових страница
у својој историји. Нагласивши
да не би волео да и Борани направе грешку попут Београђана,
који једно време нису разумели свој врт, што је утицало на
његову судбину, он је подсетио
да никада није заборавио јелена
кога је, као новоизабрани директор, пре 25 година добио на
поклон из ондашњег зоолошког
врта у Брестовачкој Бањи: - То
вам сада вишеструко враћам
– казао је Бојовић, уз аплауз
присутних. - Кад су ми се обратили људи који воде политику овог града, међу којима
је, наравно, био и Благоје, директор
Басена, ја сам прихватио да помогнем.
Ово шта смо учинили неће бити крај
и само да вам кажем да данас Рим,
Париз, Лондон, Беч, велика Москва,
немају белог лава, а Бор га има! Честитам вам на овом новом садржају
и желим да имате разумевања према
врту, да га дограђујете и да бива све
лепши и лепши.
Осим што је ово изузетан културни догађај, не само за Бор и Тимочку
Крајину, него и за Србију, за Душана
Ковачевића је отварање овог врта доказ
да људи, кад се сложе, када имају визију
и када нешто стварно желе - то могу и
да ураде. – Свако од нас треба да се потруди да не чека неког другог да му
каже шта треба да чини. Јер, ово је

равно чуду да се за три месеца сагради
овакав центар, ја га намерно називам
културним, јер ће он кроз генерације
и генерације, као и београдски зоолошки врт, послужити људима

да упознају неки други свет и нека
друга бића која су нам јако блиска.
Ја бих пожелео да овај врт, као и београдски, једнога дана постане једна
врста школе за генерације које долазе.

Све ово - изграђено из донација и уз
помоћ РТБ-а, борских јавних предузећа,
установа и добровољаца - само је прва
фаза зоолошког врта смештеног на
16.000 квадрата. Са другом фазом се

Надам се да ћемо се ускоро срести и да
ће ово здање које је изникло из воље
и љубави ових људи који су га зидали
и градили бити лепше и да ћемо овде
долазити са великим задовољством.
Желим вам све најбоље и да чувате
ову децу и овај врт.
Сам број Борана који су по леду
и магли дошли и довели своју децу
на отварање довољно говори о томе
шта им врт значи. А, током првог
разгледања могли су да виде белог лава
и лавицу, тигра, медведе, вукове, којота,
јелена, антилопу, зебру, ламу, берберску овцу, сибирског козорога, поније.
Стигле су и птице, али су због хладноће
биле затворене у боксовима, једино су
бели и црни лабудови и пар патака „испробавали“ новоизграђено језерце
усред парка. Поред језера ће бити лепо
уређен простор за дечју игру и одмор
родитеља, уз кафу и сок.

одмах наставља, а она ће наредне године
„донети“ ботаничку башту и објекте за
смештај ретких животиња, слона и
жирафе.
Љ. Алексић
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Култура

Обележен Дан библиотекара Србије

IZAZOVI KRIZE ^ITAWA
Број корисника Народне библиотеке већ дуже варира око 2.000 и
говори да читање више није у моди, па библиотеке не могу опстати
само на понуди што бољих књига, већ и правих информација или
бар пута до правих извора

Конференција за новинаре у Народној библиотеци

БОР. – Дан библиотекара Србије, 14.
децембар, био је повод и прилика да запослени у борској Народној библиотеци
на конференцији за новинаре проговоре
о свом раду у 2011-ој и плановима за
наредну годину. Према речима управнице Весне Тешовић, ова установа
културе, захваљујући локалној самоуправи, први пут после дужег времена
улази у нову годину без дугова за књиге
купљене у претходној. Оваква пракса
можда наговештава боље дане за једну
од пет најбољих библиотека у Србији
која је током минуле године представила 15 књига, два часописа, организовала разна предавања, изложбе и радионице, између осталог и о томе како се
пише кратка прича. Ове године прекинут је избор најбоље књиге године борског аутора, али се за наредну најављује
награда за рукопис. На дечјем одељењу
у току је изградња „електронског кутка“
(са пет рачунара), где ће се најмлађи об-

учавати да претражују најразличитије
електронске изворе.
Борска библиотека је међу првима у
Србији (једанаеста, а има их око 2.700)
ушла у замашан посао израде електронског каталога и две трећине њеног
књижног фонда су, према речима Ане
Јанковић, већ видљиве на интернету.
Настојећи да оно што објави буде што
читљивије, Библиотека се, како се чуло
од Горана Миленковића, може поносити, пре свега, „Бележницом“, која је
израсла у један од најозбиљнијих часописа библиотечке делатности у Србији.
Најновији, 23. број представљен је 22.
децембра заједно са „Библиографијом
Бележнице“ Драгице Радетић из које
се види да се за 10 година прилозима
у овом часопису огласило 350 аутора!
У издању борске библиотеке 27. децембра представљена је (постхумно)
и збирка песама Венка Христова
Борејна, чије је штампање помогао и

РТБ Бор, а Миленковић је за наредну
годину најавио покретање завичајне библиотеке у којој ће прва књига донети
најбољи рукопис са поменутог конкурса. Најавио је и зборник прича под
насловом „Било-бити“ које ће писати
наши познати књижевници на основу
фотографија одабраних из богатог
фонда Библиотеке.
И док је завичајно одељење 2011.
било усредсређено на набавку аудио-визуелне грађе на основу које је приредило
неколико изложби, а за 2012. најављује
и занимљива предавања антрополошке
и етно-вокације, не може се побећи од
чињенице да се број корисника Народне

библиотеке већ годинама врти око 2.000
и да ту не помажу никакви попусти на
чланарини. Ако је за утеху, и остале библиотеке по Србији имају овај проблем,
јер се, како подсети Драгица Радетић,
већ дуго говори о кризи читања. Читање
више није у моди, текст замењује слика,
а књигу информација, па библиотеке
више не могу остати „складишта“ књига,
већ морају постати места где ће људи
добити информацију по коју дођу или
бар бити упућени на прави извор. Библиотекари се за то морају спремати и
стално усавршавати.
Љ. Алексић

Изложба „Конзервација и репарација у борском музеју“

^UVARI IZ SENKE

Троје конзерватора, за које се може рећи да су људи који заустављају време, изабрали су за изложбу у Музеју рударства и металургије предмете из различитих епоха и материјала који одражавају музејску специјализацију а изгледом привлаче пажњу
МУЗЕЈ РиМ. – Одељење репарације
и конзервације при борском Музеју рударства и металургије, који је минуле
године обележио пола века постојања,
једно је од првих у Србији, ако се
изузму велики музеји у престоници. Започело као радионица, оно траје пуних
45 година и 15. децембра троје конзерватора – Анкица Фајмоговић, Небојша
Димитријевић и Дарко Босиоковић –
први пут су се директно представили
борским љубитељима уметности. Ови
неизбежни „чувари блага из сенке“,
за које се може рећи да су људи који
заустављају време, за илустрацију свога
рада изабрали су предмете различитих епоха и материјала „који наменом
одражавају музејску специјализацију, а
лепотом плене пажњу“.
Тако су љубитељи старина имали

Жртвеник из Рудне главе - позни неолит

нило нам се да је ово права изложба да
представимо тај дискретни рад борских конзерватора. А новом поставком Бор ће моћи да се поноси пред све
чешћим посетама страних делегација.
Отварајући изложбу председник
СО Бор Драган Жикић је подсетио
да Музеј има и поставку на отвореном,
што је други такав пример у Европи, и
најавио да ће локална самоуправа у 2012.
години помоћи из буџета да нова стална
поставка добије много квалитетније
услове. Овом приликом додељене су и
захвалнице онима који су поклонима
обогатили музејске збирке или олакашали рад Музеја. Међу њима су и ТИРове ливнице арматура и фазонских одДетаљ са отварања изложбе у борском музеју
ливака.
-Није довољно пронаћи предмет,
прилику да виде симбол борског
Љ. Алексић
музеја - жртвеник из Рудне Главе из донети га у Музеј, обрадити, писати
позног неолита, „васкрснут“ из ке- о њему, него му треба вратити стари
рамичких крхотина, као и питосе, изглед и сјај, што је заправо та
свећњаке, зубуне, делове посуђа и рестаурација – објаснила је директојош неке од 2.700 укупно третираних рица Музеја Слађана Ђурђекановић
предмета у овом одељењу од 1966. Мирић. - Без конзерватора музејски
године до данас. Предмете прате и предмети не би имали будућност, јер
фотографије тока конзервације којом они брину и о условима у којима се
се у Музеју, иначе, најдуже бавио ти предмети чувају и излажу. С обзиСава Босиоковић. Треба рећи да ром на то да смо у години музејског
борски музеј, изузев за папир, има јубилеја и у великим плановима за
стручњаке за керамику, дрво, метал, реконструкцију простора сталне изтекстил, кожу и слике на било којој ложбене поставке која ће се звати „У
подлози.
завичају племенитих метала“, учи-
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Пријеми

Пријеми у Скупштини општине Бор

„NE @ELIM BITI POPULARNIJI
OD SPORTISTA”
Т. фон Бург: Нисам љубоморан зато што неко добија више пара
од мене, већ ми смета ако су то квазиталенти и синови одређених
родитеља. – Досадашњи Теодоров скор: 19 медаља са балканских,
европских и светских математичких такмичења, међу којима и
златна са овогодишње Математичке олимпијаде у Амстердаму
(Холандија). – Д. Жикић: Сигурно да то више није само таленат,
већ доказани квалитет који још треба брусити и усавршавати
БОР. – Имам изузетну част и
задовољство да се данас дружимо са
момком који је у протеклих неколико година, освајајући златне, сребрне и бронзане медаље на балканским, европским и светским математичким такмичењима, проносио
име Србије. Сигурно да то више није
само таленат, већ доказани квалитет који још треба брусити и усавршавати. Нашем Теодору желим да
достигне оне висине на којима су се
некада налазили наши највећи научници попут Николе Тесле и свих осталих које је изнедрила Србија. Овим
речима је Драган Жикић, председник
Скупштине општине Бор, пожелео добродошлицу осамнаестогодишњем математичком генију Теодору фон Бургу,
на пријему који је за њега и његову мајку
Магду Бузуровић приредио деветог децембра.
Теодор је, на позив локалне самоуправе, тог дана боравио у граду
бакра и својим присуством увеличао значајан јубилеј своје некадашње
школе ОШ „Душан Радовић” (бивша
„Девета српска ударна бригада” – 30годишњицу постојања. Наиме, математичко чудо од детета је у њој завр-

шио друго полугодиште шестог разреда и тиме стекао право, како рече, да
се, где год се појављује, представља
као Боранин. Сада је матурант Математичке гимназије у Београду, а упоредо

Теодор фон Бург

похађа и Политехничку школу ради
осавремењавања свог знања и каснијег
лакшег сналажења у свету науке.
-У ОШ „Душан Радовић” сам
провео један од најлепших периода
мог детињства из којег носим веома
лепа сећања. То су били релативно
мирно и пријатно проведених шест
месеци, јер сам могао да се одморим од београдског живота где је све
толико ужурбано. Срећан сам што сам

поново овде после неколико година.
Желим да моје образовање буде што
боље, а то је могуће у развијенијим
државама. И Математички факултет у Београду је веома добар, али,
страни универзитети су, ипак, много
бољи. Зато ћу студирати у иностранству, највероватније у Енглеској или
Швајцарској. Када завршим даље
образовање, надам се да ћу се једног
дана вратити у Србију – казао је
Теодор.
Теодор сматра да се интересовање за
било шта, па и математику, ретко јавља
само, а његов таленат је открила његова
мајка када је имао три-четири године. Са
поласком у основну школу и математика
му је, сама по себи, постала занимљива,
а наишло је и лично интересовање
и мотивација. И, онда логичан след
догађаја – наставио је да развија таленат
уз свесрдну помоћ професора који су се
смењивали и његов огроман рад. Резултати нису изостали. Досад је освојио 19
медаља на међународним такмичењима
међу којима је и златна са овогодишње
Математичке олимпијаде одржане у Амстердаму (Холандија).
-Ипак ми је најдража бронзана

са Математичке олимпијаде у Казахстану (2006. године) - мој дотад
најбољи пласман. Био сам трећи
на свету, што је невероватан резултат када се зна да се државе веома
добро припремају за то такмичење.
Пошто свака шаље шест такмичара,
конкуренција је огромна, тако да
је треће место против Кинеза, Американаца, Немаца огроман успех.
Досад скоро никад нисам морао да
плаћам пут на такмичења, углавном
то држава чини. Али, то зато што се
математици, ипак, поклања мало
више пажње него другим областима
– информатици, физици, астрономији.
Стипендије су важне, али не толико.
Нисам љубоморан зато што неко
добија више пара од мене, већ ми
смета ако су то квазиталенти и синови
одређених родитеља. То је било оно
против чега сам се највише борио и
залагао да се таленти више цене. Ми
никада нећемо бити популарнији од
спортиста, али ја не желим да будем
популарнији од њих – поручио је математички геније.
Ј. Станојевић

„DA SVET PONOVO U^I RUKOMET OD NAS”

Светлана Китић и Драган Жикић

БОР. – И данашњи долазак у Бор
сам од срца прихватила, јер кад год је
рукомет у питању не питам шта, где,
само кажем: „Ето, мене - долазим.”
Кад год се угаси неки клуб ја се ражалостим, али где год се појави нешто
овако, као ново рађање или први пут
мини лига, сретна сам да дам подршку. То сам радила и док сам играла.
Посебно сада када не играм, то је нормалан след и моја мисија - да дам део
себе и вратим макар део онога што је
рукомет мени приуштио, а јесте много
тога. Та моја несебична љубав је пре
три-четири године довела до тога да
са својим супругом, који је председник РК „Раднички”, урадимо нешто
слично ономе што ви сада радите са
РК „Бором”. Поново смо оживели
„Раднички” - кренули смо из Друге

лиге и сада смо суперлигаш. Много
полажемо на младе, отварамо пунктове у и ван Београда, са мини рукометом покушавамо да вратимо
дечаке и девојчице да поново заволе
рукомет. Знамо да није лако, али док
се не засуку рукави не могу се ни очекивати резултати. Једва чекам да се
заврши европско мушко првенство
и да кренемо у кампању, јер се 2013.
одржава светско рукометно
првенство за даме. Ту ја
видим себе и остале – да се
сви ми прво покажемо као
добри домаћини, али и да
много тога урадимо, како
би наша репрезентација
што спремније дочекала то
такмичење, вратимо култ
женског рукомета, опет
будемо
препознатљиви
и
победимо
све
ове
репрезентације које су пре
20 година училе од нас - да покажемо
како смо ми научили свет да игра рукомет.
Ово је, између осталог, истакла
Светлана Китић Магић, најбоља рукометашица света свих времена, на
пријему који је (15. децембра) за њу,
њеног супруга Милана Магића, председника РК „Раднички” из Београда, и
мр Ивану Пешић, директорицу школе

рукомета у овом клубу, организовао
Драган Жикић, председник Скупштине
општине Бор. Град бакра и Општински
рукометни савез Бора тог дана, када је
отворен мини рукометни турнир за основце, имали су прилику да угосте легенду српског, европског и светског рукомета – Цецу која није била само играч
док се активно бавила рукометом, већ и
амбасадор Србије и бивше Југославије. –

То је особа по којој су се рукомет и Република Србија препознавали у свету.
Сваки њен наступ за репрезентацију
је био искорак више и даље у
промоцији српског и некадашњег
југословенског рукомета. Хвала јој за
све што је учинила за Србију и српски
рукомет и неопходно је да јој, како
држава тако и сви грађани, одамо
признање и захвалност са жељом да
нас и у наредном периоду репрезен-

тативно представља не само као рукометни радник него и више од тога –
рекао је Жикић.
- Женском рукомету у Србији
данас уопште не цветају руже. Отуд
она моја прича упућена свима нама
да морамо много тога учинити, првенствено држава. Све се врти око пара
и то је оно што чини клубове великим. Истовремено, упорно понављам
да је рукомет један од најјефтинијих
колективних спортова са лоптом, и
са најмање пара можеш да дођеш
до првака Европе или света. Наш
пројекат да са мини рукометом уђемо
у школе (од првог до четвртог разреда,
са мешовитим екипама) рукомет неколико година уназад није радио, али
јесу кошарка и одбојка. Сада имамо
децу која тренирају ова два спорта,
па залутају у рукомет. Зато смо кренули у кампању да дечицу, која још
увек не знају шта хоће, усмеримо
на рукомет. Притом треба да имате
услове – халу, едуковане тренере, педагоге, психологе. Држава је ту оманула, јер, новим законом о спорту
уопште није обухваћено финансирање
клубова, него смо препуштени себи и
како се снађемо. А, клубови су ти који
стварају играче и репрезентативце –
поручила је Китићева.
Ј. Станојевић

Бор
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Локални парламент Бора на децембарској седници усвојио буџет за идућу годину

op[tinska kasa te[ka
1,4 milijarde dinara
Данијела Јовановић: Планирано да се дефицит од 103 милиона динара „покрије” кредитним и пренетим неутрошеним средствима из ове године. – Н. Виденовић: За само годину и пар месеци успели смо да огроман део тих обавеза из претходног периода успешно сервисирамо, као и
дугове који су нас гушили, тако да ће, без обзира на то што су бројке исте, много више пара моћи да се потроши у наредној години

су Одлуку о буџету општине Бор за
2012., који износи 1,430 милијарде
динара, што је повећање од 13,48
одсто (169 милиона) у односу на
овогодишњи. „Општинска каса за
наредну годину конципирана је тако
да су средства расподељена у максимално могућем обиму с обзиром на висину прихода и пуњења
буџета под условом да се његови корисници, у остваривању својих потреба, прилагођавају планираним

кумента за општину Бор извештај
о фискалној стратегији (требало
је да га усвоји Влада Србије, али
пошто је то каснило, борски буџет
је израђен на основу прелиминарниих предвиђања макроекономских показатеља Министарства
финансија), додатне анализе буџета
с краја јуна и септембра ове године,
као и предлози финансијских планова корисника буџетских средстава. -Када је реч о сопственим средствима, приходима и
донацијама буквално је преписано оно што су корисници тражили. Одлука о буџету за наредну
је иста као и за ову годину, што
је добро, јер то значи да се средствима домаћински располагало. Субвенције су увећане само
због новог корисника - ЈП Зоолошки врт Бор, и то плата запослених. Планирано је да се дефицит у буџету „покрије” кредитним
и пренетим неутрошеним средствима из ове године. То су наменска средства и не могу се користити ни у које друге сврхе – ис-

Ублажавање кризе

Данијела Јовановић

БОР. – Одборници Скупштине
општине Бор, након вишечасовне
расправе на седници одржаној 28.
децембра, већином гласова усвојили
„Појачани“ буџетски
извори
СО Бор је на претходној (11. седници, 24. децембра) усвојила четврти ребаланс буџета за 2011. годину, првенствено због новог закона који је почео да се примењује од
1. октобра и који општинама даје
дупло више новца од пореза за зараде. То ће омогућити борској да обезбеди учешће од 7,5 милиона динара за пројекте реконстукције Светосавског трга и комплетне улице Николе Пашића (1.700 м), са кружним
током код пијаце (већ је завршен!),
санирање платоа између ватрогасног
дома и бувље пијаце, као и исплату
јубиларних награда у јавном сектору (око 21,5 милион динара). Тим поводом председник СО Бор Небојша
Виденовиће је казао:
- Уместо претходних 40%, од пореза на зараде сада остаје 80% новца. До примене Закона у општинску
касу се из тог извора сливало између
29 и 32 милиона динара, а за октобар
је добијено близу 60. У међувремену
је општина Бор, на шта можемо сви
бити поносни, из треће прешла у другу групу по развијености и надам се
да ће је пут којим сада иде поново довести у сам врх развијених општина
Србије. Нажалост, негативан ефекат
овог рангирања је смањење трансферних средстава општине за близу пет милиона, па проста рачуница
показује да ћемо у општинској каси
месечно имати више између 22 и 25
милиона.

- Кризно је доба, наилази други талас и ми не
можемо бити заобиђени. И
нас ће тај други талас лупити по глави, џепу, стандарду. Стога је и специфичност овог буџета
да то мало ублажимо и
смањимо. Не могу да се
сложим са констатацијом
да је буџет са дефицитом од 103 милиона динара рђаво урађен. Хајде
да се сложимо и више
причамо, и позиција и
опозиција, о буџету, јер
се ради о развоју града и
фирми, стандарду радника, грађана. Из буџета општине не може се планирати изградња фабрика,
али могу пројекти. Држава Србија почива на иностраним инвеститорима и
ми, али сви, из РТБ-а, медицинских установа, културе, треба да „довлачимо” инвеститоре. Шта кажете на то да ћемо за два месеца отворити пет фабрика и запослити 500 радника? А, биће тога крајем фебруара, најкасније половином марта - EWG
у јануару, нова фабрика за производњу дрвених кућица (захваљујући Зоолошком
врту, највећи произвођач кућица отвара овде нову фабрику у којој ће запослити
100 радника), центар за рециклажу пластике, као и гума, фабрика обуће. Ја управо говорим о томе да буџет не мора да буде развојни, али, ако је 103 милиона динара враћање „историјског наслеђа”, ако су сва јавна предузећа „испеглала” плате,
ако у Шарбановцу људи добијају воду, ако смо почели да поправљамо путеве према
Горњану и асфалтирамо их у Бучју – све је то некакав развој – истакао је Благоје
Спасковски, одборник УРС-а.

издвајањима и утврђују приоритете у
финансирању. У 2012. се не планира
кредитно задуживање, јер кредитна
средства од 52,1 милион динара
нису „повучена” и на располагању
су за финансирање капиталних издатака. Буџет износи милијарду и 430
милиона динара, а расходи и издаци
су усаглашени са пројектованим
приходима. Планирани дефицит од
103 милиона динара настао је као
разлика између укупних текућих
прихода и примања, са једне, и
текућих расхода и издатака, са друге
стране” – каже се, између осталог, у
образложењу ове одлуке.
Данијела Јовановић, начелница Одељења за финансије, најпре
је објаснила да су основне смернице за израду овог најважнијег до-

такла је Јовановићева.
-Те бројке биле су оптерећене
прилично великим обавезама које
је општина наследила из претходног периода. За само годину и пар
месеци успели смо да огроман део
тих обавеза успешно сервисирамо,
као и дугове који су нас гушили,
тако да ће, без обзира на то што су
цифре исте, много више пара моћи
да се потроши у наредној години.
Оно што смо урадили у овој
години види се свуда. Тачно је да
смо могли више, али је тачно и то
да смо били оптерећени великим
бременом дуга који је начињен
раније, а износи као један и по
буџет општине. Надам се да ћемо у
наредној години, упкос томе да ли
се буџет може назвати развојним

или мање развојним, недаћама
које су нас пратиле, економској
кризи, добро обавити свој посао
као и досад – поручио је Небојша
Виденовић, председник општине
Бор.
Осим о буџету (на дневном
реду је било још 26 тачака), такође
већином гласова, донете су и одлуке
о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, накнадама за услуге Општинске управе,

Небојша Виденовић

социјалној заштити, техничком
регулисању саобраћаја, стамбеним
односима и радном времену трговинских, занатских и угоститељских
објеката. Усвојени су Локални акциони план за младе у наредне четири
године, Локални акциони план
запошљавања за 2012., као и израда
Стратегије локалног одрживог
развоја општине Бор у предстојећој
декади. Ивица Стојковић разрешен
је функције директора Дирекције
за изградњу Бора, а за в.д. дирекСтанови за младе брачне
парове
На седници одржаној 24. новембра
усвојена је и допуна одлуке о стамбеним односима која треба да омогући
младим брачним паровима (не
старијим од 30 година) лакши долазак
до стана. Бодови за формирање ранглисте утврђују се на основу стамбене
ситуације (од 20 до 80), броја чланова домаћинства (20 бодова по члану, а
највише 80) и стручне спреме учесника (од 20 до 100). Допуњена је и одлука о уређењу јавног превоза путника
у борској општини, по којој ће сви аутобуси у приградском и међуградском
саобраћају убудуће морати да полазе и
долазе на главну аутобуску станицу.

тора овог предузећа именован је
Небојша Јаношевић. Било је ту
још петнаестак тачака, од којих
се већина односила на програме
пословања јавних предузећа и промене чланова појединих управних и
школских одбора.
Ј. Станојевић

Огласи

Петак, 30. децембар 2011. Број 2219, страна 30
На основу члана 39. Одлуке о стамбеним односима, (''Службени лист општина''
,бр.11/01,6/03,15/04,15/05 и ''Службени лист општине Бор '' бр.1/08,13/08 и 4/11''), Комисија
за задовољење стамбених потреба Општине Бор, објављује

КОНКУРС

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СТАНА
I
Предмет овог Конкурса је стан у Бору, намењен младом брачном пару (у даљем тексту:
стан). Стамбена јединица која се додељује у закуп младом брачном пару испуњава све услове
становања а локација и структура стана биће на погодан начин објављена од стране Комисије
пре поступка отварања и разматрања пријава на конкурс.
II
За стан из тачке I овог Конкурса право учешћа на конкурсу имају супружници који нису
старији од 30 година на дан расписивања конкурса; који су држављани Републике Србије;
чији брак траје најмање једну годину пре дана расписивања конкурса; који су без стана одн.
решене стамбене потребе у смислу Одлуке о стамбеним односима и чије је пребивалиште на
територији Општине Бор дуже од 3 године пре дана расписивања конкурса.
III
Уз пријаву, супружници који конкуришу за стан дужни су да поднесу:
- уверења о држављанству за оба супружника,
- доказ о годинама старости (изводи из матичне књиге рођених за оба супружника),
- доказ о постојању брачне заједнице (извод из матичне књиге венчаних),
- доказ о стамбеној ситуацији (стамбена ситуација доказује се: уговором о подстанарском
односу, уговором о закупу стана, уговором о становању у самачком смештају, одговарајућим
уверењима и решењима надлежних органа , изјавама сведока и на други одговарајући начин.),
- доказ о броју чланова домаћинства (изводи рођених за децу, пријаве пребивалишта за
све чланове домаћинства. Напомена: чланом породичног домаћинства сматрају се брачни
другови, малолетна деца и малолетни усвојеници, а родитељи брачних другова браћа ,
сестре и остали крвни сродници у правој усходној и нисходној линији само уколико живе
у заједничком породичном домаћинству са подносиоцима пријаве дуже од годину дана
рачунајући до дана објављивања конкурса. Живљење у заједничком домаћинству доказује
се овереним изјавама сведока и пријавом пребивалишта.),
- доказ о стручној спреми (дипломе о завршеној школи и стеченим звањима), и друге
доказе из којих се може утврдити постојање околности на коју се подносилац пријаве позива.
Уколико супружници који конкуришу за стан не приложе потребне доказе неће се бодовати по оним основима по којима нису доказали одређене чињенице од значаја за утврђивање
ранг листе.
Право на доделу стана оствариће супружници који на ранг листи која се формира за расподелу одређеног стана добију највише бодова.
Бодови за формирање ранг листе утврђују се применом критеријума предвиђених Одлуком о стамбеним односима.
IV
Пријава на конкурс врши се подношењем пријаве на прописаном обрасцу, у затвореној
коверти са назнаком ''Пријава на конкурс'', Комисији за задовољење стамбених потреба општине Бор, преко Одељења за управу, опште, имовинско правне и стамбене послове Општинске управе Бор, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у листу ''Колектив'' од
30.12.2011 године, предајом писарници Општинске управе Бор или препорученом пошиљком.
Пријаве су благовремене ако су приспеле у услужни центар Општинске управе или послате препорученом пошиљком закључно са 16.01.2012. год. до 14,00 часова.
V
Образац пријаве на конкурс са назначењем документације и других писмених доказа који
се обавезно прилажу уз пријаву, као и друга обавештења подносиоци пријава могу добити код
стамбеног органа Општинске управе Бор, V спрат, соба бр.52, тел.бр. 030/423-255 локал 152
или 139. Конкурс и Образац пријаве биће истовремено истакнути и на сајту Општине Бор .
VI
О признавању права на учешће у поступку расподеле стана, не доноси се посебан
закључак, већ се признање констатује службеном белешком председника комисије.
Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, одн. да
провери наводе и чињенице, документацију и друге писмене доказе, на начин који сматра
најпогоднијим.
Пријава лица које не испуњава услове за учешће у поступку расподеле стана, одбацује
се закључком комисије, против кога се може изјавити жалба Општинском већу Општине Бор,
у року од 15 дана од дана пријема закључка.
Најкасније у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријаве односно од коначности закључка којим је пријава одбачена, Комисија ће сачинити нацрт ранг листе која се
објављује на огласној табли општине Бор.
Бодови за формирање ранг листе утврђују се применом критеријума предвиђених Одлуком о стамбеним односима: стамбена ситуација, број чланова домаћинства, стручна спрема,
а у случају да више подносиоца има исти број бодова, предност се утврђује по редоследу
напред наведених критеријума.
Лица којима је признато право учешћа на конкурсу, могу побијати ово право другим
лицима приговором против ранг листе, одн. жалбом против решења о додели стана.
VII
Учесници конкурса могу, у року од 15 дана од дана објаве ранг листе, да дају Комисији
примедбе, предлоге и сугестије.
VIII
Комисија ће у року од 10 дана од дана истека рока из претходног члана размотрити
предлоге, примедбе и сугестије и сачинити коначну ранг листу која се објављује на огласној
табли општине Бор.
IX
Учесник конкурса, све до доношења одлуке о додели стана на коришћење може поднети
захтев за промену коначне ранг листе, само по основу чињеница које су наступиле по истеку
рока утврђеног за подношењем пријава на конкурс.
Комисија је дужна да у року од 8 дана одлучи о сваком захтеву за измену коначне ранг
листе, те да у случају прихватања захтева за измену објави нову коначну ранг листу на начин
предвиђен за објављивање коначне ранг листе.
X
По коначности ранг листе, Комисија доноси одлуку о додели стана у закуп. Одлука о
додели стана у закуп доставља се свим учесницима конкурса.
Учесник конкурса има право да поднесе приговор Комисији у року од 15 дана од дана
пријема одлуке о додели стана.
Б р о ј: 360-270/11-III-03
КОМИСИЈА ЗА ЗАДОВОЉЕЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
Владан Нововић

Председник општине Бор, на основу чл. 96. ставови 1. 2. 3. 4. 5. и 6. Закона
о планирању и изградњи (''Сл. гласник Р. Србије'' бр.72/09,81/09 и 64/10), чл.
21. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени лист општине Бор'' бр. 21/10
и 6/11) и члана 65. став 1. тачка 11 Статута општине Бор (''Службени лист
општина'', бр 7/08.), расписује

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
Даје се у закуп на одређено време у трајању од 99 година, јавним надметањем, градско грађевинско земљиште у својини општине Бор и то:
- у ул. Петар Кочић у Бору,
- кп.бр. 2717/9 КО Бор I, пов. 0.04,92 ха
- у циљу изградње породичних стамбених зграда.
Земљиште се даје у закуп сагласно намени одређеној Регулационим планом стамбеног насеља ‘’Слога’’ ( ‘’Сл.лист општина’’ бр.23/91,4/01 и 14/03).
За парцеле које се дају у закуп је могуће издавање локацијских дозвола.
- Катастарска парцела бр. 2717/9 К.О.Бор I даје се у закуп комунално опремљена
следећим објектима: асфалтирана улица, водоводна мрежа, фекална канализација, мрежа
топловода, нисконапонска мрежа и мрежа јавне расвете.
Лице које оствари право закупа на парцели из претходног става у обавези је да се приликом изградње објекта придржава услова одређених Правилником о општим условима
о парцелацији и изградњи и садржини условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје Општинска односно Градска
управа (‘’Службени гласник РС’’, бр.75/03 ), као и следећих правила грађења:
- Максимални индекс (степен) изграђености: 1,6
- Максимални индекс (степен) искоришћености земљишта: 50
- Максимално дозвољена спратност П+1+ПК, алтернативно ПО + П + 1 + ПК – према
избору инвеститора (уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе)
- Висина просторија у објекту – према важећим прописима за ову врсту објеката;
- Највећа дозвољена висина објекта 12 м
- Максимална површина објекта - према условима датим у решењу надлежног
Одељења Општинске управе Бор.
Почетни износ закупнине износи: 434.928,00 динара.
Рок и услови плаћања закупнине биће регулисани Уговором о закупу са општином Бор
који је закупац у обавези да закључи у року од 30 дана од дана правоснажности решења о
давању у закуп грађевинског земљишта.
Закупац је у обавези да приликом закључења Уговора о закупу достави један од иструмената плаћања закупнине ( неопозиву банкарску гаранцију ‘’без приговора’’ наплативу на
‘’први позив’’, меницу или други инструмент обезбеђења који се одреди при уговарању).
Закупац има право да по завршеној изградњи и упису објекта у јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима на њима, изврши конверзију права закупа у право
својине по измирењу укупне закупнине.
Закупац је у обавези да за земљише наведено у тачки 1. плати накнаду за уређење
земљишта и то у износу од 1.467 дин. по м2 корисне површине објекта утврђене техничком документацијом.
Накнада за уређење земљишта регулисаће се посебним уговором који је закупац
дужан да закључи са општином Бор у року који ће бити одређен у Уговору о закупу.
Закупац је у обавези да плати законом прописане пореске обавезе и укњижбу права
закупа код надлежне Службе за катастар непокретности.
Закупац је у обавези да сноси трошкове прикључака на комуналну инфраструктуру.
Закупац је у обавези да земљиште наведено у тачки 1. приведе намени у року од 36
месеци од дана закључења Уговора о закупу.
Заинтересовна лица су дужна да уплате гарантни износ за учешће у поступку јавног
надметања у висини од 10% од почетног износа на жиро рачун бр.840-566804-29, са позивом на број 99, 463 128 11 III 03 на име корисника: депозит Oпштинске управе Бор, сврха:
гарантни износ за учешће у поступку јавног надметања.
Лицу које оствари право закупа уплаћени гарантни износ урачунаће се у износ закупнине, док ће осталим учесницима бити враћен.
Лица која желе да учествују у поступку јавног надметања су дужна да поднесу или
пошаљу пријаве у затвореној коверти са назнаком: ‘’Општина Бор - Општинска управа’’,
за ‘’Комисију за грађевинско земљиште’’, пријава за учешће на јавном надметању’’, ул.
Моше Пијаде бр. 3.
Пријаве су благовремене ако су приспеле у услужни центар Општинске управе
или послате препорученом пошиљком закључно са 25. 01. 2011. год. до 14,00 часова.
Пријава садржи доказ о уплаћеном гарантном износу одн. депозитну банкарску
гаранцију, изјаву учесника да прихвата услове из огласа и следеће податке и јавне
исправе:
1. за правна лица:
- назнаку катастарске парцеле
- назив и седиште
- потврда о ПИБ-у и матичном броју
- име и матични број овлашћеног лица, потис и печат
- извод из регистра привредних субјеката
2. за физичка лица:
- назнаку катастарске парцеле
- име и презиме, адреса и матични број,
- ако је лице приватни предузетник: поред напред наведених података и потврду о
ПИБ-у и матичном броју, извод из регистра привредних субјеката, потпис овлашћеног
лица и печат.
Уколико у поступку јавног надметања учествује само једно лице, јавно надметање се
завршава када ово лице понуди закупнину за најмање 10% већу од почетног износа закупнине.
Заинтересована лица могу писменим и овереним пуномоћјем овластити друга
лица да у њихово име и за њихов рачун учествују у поступку јавног надметања.
Лица која су поднела неуредне и неблаговремене пријаве не могу учествовати
у поступку јавног надметања а овакве пријаве ће бити одбачене.
Учесник јавног надметања који сматра да му је у поступку јавног надметања
повређено право може да покрене управни спор против решења Председника општине
о давању у закуп које се доставља свим учесницима у року од 30 дана од дана пријема
решења.
Лица која остваре право закупа, а након одржаног јавног надметања одустану
од овог права односно након доношења решења о давању у закуп грађевинског земљишта
својом кривицом не закључе Уговор о закупу, немају право на повраћај гарантног износа,
а евентуално дата депозитна банкарска гаранција биће наплаћена.
Поступак јавног надметања спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
Поступак јавног надметања спровешће се 30.01.2012. године у просторијама
СО Бор са почетком у 10,00 часова.
Оглас објављен у листу „Колектив’’ од 30.12.2011. године и на огласној
табли општине Бор.
У Бору, дана 27.12.2011. године; Број: 463-206/11-II
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
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Поезија и афоризми Венка Христова Борејна – постхумно

***
Ако ме не буде било
У камену као траг,
Ако ми ништа од видика
Не остане у зеници,
Ако ми душу замка лепоте
Непатворене не зароби,
Ако бар у неком од вас
Што останете за мном
Не саградим део
Свог живог споменика,
Па и није ме било!
И нека ми заборав пресуди!

„@IVI SPOMENIK”

БОР. – Да је жив, наш стари знанац и знанац многих Борана - Венко Христов Борејн - био би, верујемо, презадовољан изгледом свог - нажалост постхумног – књижевог првенца. Био би презадовољан оним што су за њега, са нескривеном симпатијом, учинили, написали, насликали његови пријатељи новинари, песници, сликари, а Народна библиотека објавила, уз помоћ Рударско-топионичарског басена Бор (у коме је провео радни век као радник Фабрике лакжице) и штампарије „Графомед“.
Веома оригиналног, рекли бисмо „боемског дизајна“, какав је, уосталом био
и Венков живот, књига доноси два циклуса иначе малобројних разбарушених
песама у два цилуса: „У камену траг“ и „Дневне песме“. Ту су и преводи и препеви бугарских песника Христа Ботева и Ивана Вазова, афоризми окупљени под
насловом „Штрцкалице“ и две песме у којима су га опевале његове колеге-песници. Милан Мирић у песми „Одлазак Венка Христова на Ђурђевдан“ и Милоје
М. Ђуришић у песми подужег наслова: „Овако би мој чича Срђан испричао
житије кобајаги песника Венка Христова да је не дај боже био на његовом месту“.
О томе како је настала ова јединствена
књига објаснио је њен приређивач,
борски књижевник Милен Миливојевић,
несумњиво се другарсрки одужујући
Венку Христову, а о томе како је Венко
„Тражио лепоту у људима“ искрено и надахнуто је описао новинар Чедомир Васић.
Верујемо и да је мало оних који би могли
боље од господина Васића да одговоре ко
је, заправо, био Венко Христов, са којим
се он дружио четири деценије. Међутим,
(1982-2011)
и његов одговор завршава питањем
У тешкој саобраћаној
да ли је Венко: „афористичар, песник,
несрећи која се 29. новембра
боем, особењак, радник, заљубљеник у
догодила на путу Бор-Зајечар
поезију и књижевост, шаљивџија, бесед(код Николичева) угасио се
ник вицева, бунџија, немирко, спадало,
вечити пешак, скитница, другар, нојош један млади живот –
сталгичар, активиста, патриота, начитан
дипломираног политиколога
човек, занешењак, емотивко, певач или
Јелене Чолић. Јелена је рођена
песмарица која хода, рецитатор, казивач
22. септембра 1982. године
народних мисли и умотворина, човек који
у Зајечару, где је завршила
се отиснуо у свет трбухом за крухом из
гимназију. Из родног града
родног Петерлаша (код Димитровграда),
кренула је у престоницу, у поход на нове врхове образовања
трагач за лепшим делом света, идеалиста,
и на Факултету политичких наука у Београду стекла звање
сањар... или све то заједно, или нешто
дипломираног политиколога.
можда сасвим треће, или – ко ће знати
шта је још у њему било скрито.“
Широка су била поља њених интересовања, те је од 2004.
до 2005. волонтирала у унутрашњополитичкој редакцији
Љ. Алексић

In memoriam

Јелена
Чолић

Сећање

2.12.2011. године навршиле су се
две године откад се упокојила
наша мајка, баба и прабаба

ЈЕЛЕНА
СТАНИЋ

Поносни смо што смо те имали,
а сада неутешни остали јер нам
много недостајеш. Била си велико
срце за све нас.

Твоји најмилији

Сећање
Душан
Николић
Паћа
Најдражи деда, много нам
недостајеш!
Твоји Јека и Маки

Информативног програма РТС-а и сарађивала са врхунским
новинарским перима. Само пре неколико месеци дошла је
у Рударско-топионичарски басен Бор који јој је, као и свим
младим образованим људима, широко отворио врата и са
пуно поверења очекивао много од школоване и амбициозне
девојке. А, Јелена је и за то кратко време проведено у нашој
компанији узвратила ентузијазмом и жељом за освајањем
нових знања, те је тако стекла сертификате са бројних
семинара.
Али, освојила је, пре свега, наша срца, и то заувек. Сви који
су је свакодневно сретали и сарађивали са њом, не могу да
верују да их више никада неће дочекати Јеленин благи осмех и
умилан поглед. Зрачила је, пленила ведрином, добротом, лепом
речју. Свима нам је неописиво тешко, али само њена мајка
Вања и сестра Невена, нажалост, знају како је кад несрећа
истргне чедо из мајчиног крила и откине део сестриног срца.
Јелена Чолић је сахрањена првог децембра на гробљу у
Зајечару.

Сећање

20. 6. 2011. – 20. 12. 2011.

Душко
Стојановић

Навршило се шест болних месеци од
смрти нашег непрежаљеног брата

Сестре Милева и Даница
са породицама
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Камером кроз град

pred najlu\u no]

Физичари можда пронашли
Хигсов босон
Истраживачи
у
Швајцарској кажу да
су можда на тренутак
угледали неухватљиву
субатомску
честицу
Хигсов босон, за коју
многи верују да је
један од основних
састојака свемира. Али,
они су се уздржали
од тврдње да су га
открили, рекавши само
да су експерименти у Великом хадронском сударачу, недалеко од Женеве, дали
узбудљиве, али недовољно убедљиве доказе да та честица заиста постоји.
Теорију о постојању те, такозване божје честице развили су британски
физичар Питер Хигс и други пре више од 40 година. Њено постојање објаснило
би зашто све у свемиру има масу и тежину. Она је значајан недостајући део
такозваног Стандардног модела у модерној физици, односно „књиге прописа“
о интеракцији субатомских честица и сила које владају у свемиру.
Проналазак Хигсовог босона је један од најважнијих задатака Великог
хадронског сандучета – огромног акцелератора субатомских честица који
је Европска организација за нуклеарна истраживања – ЦЕРН - саградила
на граници између Швајцарске и Француске, а чија изградња је коштала 10
милијарди долара. Научници у њему сударају честице убрзане приближно до
брзине светлости, надајући се да ће изазвати појаву мистериозног босона.
Истраживачи се сада надају да су близу доказа о његовом постојању. Ако
би се показало да Хигсов Босон не постоји, то би до темеља уздрмало теорије
на којима почива модерна физика.
(Извор: Сајт „Гласа Америке”)

Кад су деца скромна

Када житељи Бора буду помињали ову 2011. која измиче, сигурно ће рећи
да је то година у којој је њихов град променио изглед, пролепшао се, подмладио, добио душу. . . Посебно ће је памтити наши најмлађи суграђани, јер су
те 2011. добили на дар Зоолошки врт, ново игралиште. „-Да би једна земља
била озбиљна, мора, пре свега, да има срећну децу, а она су срећна ако
имају где да се играју, шетају, баве спортом” – рекао је тада дародавац на
отварању забавно-рекреативног парка поред Дома културе.
Мада, деци мало треба да би била срећна. И у нека сада већ давно минула
времена којих се још увек сећају старији Борани, мислило се на најмлађу
генерацију. „Колектив” је 1949. године објавио да је „Градски народни одбор
приликом откупа у Пионирски дом сместио жито, а реквизите сместио у
подрум. Неопходно је да се кроз месец дана испразне просторије овог дома,
како би надаље служио намени”. И ондашњој деци, у свему скромних прохтева, било је предивно у овом објекту где су се први (и последњи) пут видели
и користили „чамци”, љуљашке које су увек биле претрпане малишанима, а
у дворишту је била права правцата воденица.
Ј. С.

Фотографије: Љубиша Алексић

