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Република Србија, заједно са РТБ-ом Бор, учинила је велике напоре у овом делу земље, али и у њеним дру-
гим областима, када је реч о рударско-геолошким истраживањима и инвестицијама у вађење и прераду 
руде. Имамо велики потенцијал у рударству, па је зато обавеза државе да доврши истраживања, тако да 
грађани знају какав је геолошки биланс Србије, казао председник Борис Тадић приликом посете борском 
комбинату бакра. – Прва бушотина у “Кривељском камену” показала да је реч о перспективном новом на-
лазишту са великом концентрацијом злата (0,2 грама по тони), сребра и бакра, изјавио Благоје Спасков-
ски. – О. Дулић: Прошле године је рударска производња забележила раст од 10 процената, па су они који 
се у Србији баве рударством “убрали” профит од две милијарде долара. Зато је наш план да у наредних 
осам година у рударство уложимо три милијарде евра
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РТБ. – Председник Републике 
Борис Тадић изјавио је 30. јануара, 
приликом посете Рударско-топиони-
чарском басену Бор, да Србија има 
велики потенцијал у рударству и да 
зато држава има обавезу да у овој 
деценији доврши истраживања, тако 
да грађани знају какав је геолошки 
биланс земље и потенцијал развоја 
у будућности. - Република Србија 
је, заједно са РТБ-ом Бор, учинила 
велике напоре у овом делу земље, 
али и у њеним другим областима, 
када је реч о рударско-геолошким 
истраживањима и инвестицијама 
у вађење и прераду руде. За “Бор” 
је од пресудне важности како ће 
изгледати даља технологија у 
обради руде и читав процес за-
штите животне средине. Јер, овај 
крај Србије, не само што је давао 
земљи, већ је много и кубурио 
због недовољних инвестиција у 
екологију у прошлости. Морамо да 
водимо рачуна о рударима пошто 
је њихов посао директно повезан 
са развојем наше земље – казао је 
председник Тадић у обраћању нови-
нарима на XI хоризонту испред но-
воотвореног кафића у борској Јами. 
Пре тога имао је прилику да погледа 
ток радова на изградњи нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине, 
погон за рециклажу старих дампер-
ских гума, а потом и потенцијал 
првих бушотина на новом нала-
зишту злата, сребра и бакра.

Честитке Спасковском и 
подршка рударима

-Учинили сте много, дирек-
торе, у последње време и ја чести-
там и вама и вашим сарадницима 
и руководству Општине - казао 
је Тадић првом човеку РТБ-а Бор 
Благоју Спасковском. – Учинили 

сте много и на улепшавању града 
али, пре свега, на развоју рудника, 
а то је суштина будућности Бора. 
Морамо, наравно, коришћењем 
нових технологија, сви заједно још 
много да радимо на истраживању, 
да улажемо у истраживачку 
опрему, продубљујемо знања 
и развијамо образовни систем 
када је реч о рударству. Сачу-
вали сте и радна места у Бору, то 
је велика ствар, а отворили сте 

и нова. Све су то места са рела-
тивно добрим примањима, иако 
смо заједно закључили да, када 
је реч о рударима, људима који 
обављају најтежи посао на свету, 
плате никада нису довољно добре. 

Дозволићете ми овде једну пара-
лелу јер ћу рударе упоредити са 
нашим спортистима чијим смо 
резултатима јуче били импре-
сионирани. И овде, под земљом, 
траје велико рударско такмичење 
и сваког дана се остварује једна 
велика победа. И рудари су шам-
пиони, па и они заслужују под-
ршку целе Србије, баш као и 
наши спортисти. Зато желим још 
једном да вам честитам на свему 

што сте учинили – рекао је пред-
седник Србије Борис Тадић.

-У борској Јами ради 136 ви-
сококвалификованих и способ-
них рудара, а већ сутра, када из 
Техничке школе после дуго вре-

мена буде изашла нова генерација 
рудара, њих 60, број запослених 
ћемо повећати, али и наставити 
да запошљавамо младе и образо-
ване пошто ћемо и производњу из 
године у годину повећавати. На 
тај начин ће РТБ обезбеђивати 
егзистенцију Боранима, али и 
осталим људима из Тимочког реги-
она – казао је Спасковски. Притом је 
додао да је опредељење менаџмента 
да интензивира истраживања и у 
Бору, али и у Србији и да проба да 
врати просек из деведесетих када 
се, у циљу истраживања, годишње 
бушило 60 хиљада метара. – Бушо-
тина на локалитету Кривељски 
камен, коју смо данас видели, 
прави је пример потенцијала који 
крије утроба земље у Бору и око-
лини. Иако је то тек прва, про-
гнозе већ сада говоре да је реч о 
перспективном налазишту са ве-
ликом концентрацијом злата, 
сребра и бакра. У рударству и 
геологији нема случајности, па је 
тако немогуће да у њеној околини 
нема руде. Та бушотина показала 
је да се руда бакра малтене налази 
на самој површини земље, што 
је права реткост, док се садржај 

“црвеног” метала креће од 0,37 до 
0,45 %, а злата чак 0,2 грама по 
тони. Поређења ради, у РТБ-у се 
данас откопава руда са садржајем 
бакра од 0,26% и злата од 0,008 
грама по тони – појаснио је Спа-
сковски. 

Рударство поправља бруто 
национални доходак 

Министар заштите животне 
средине, рударства и просторног 
планирања др Оливер Дулић гово-
рио је, потом, о новом Закону о ру-
дарству који, како је рекао, треба 
да дефинише начин на који ће се 
убудуће давати истражна и експло-
атациона права. – Наша је намера, 
изражена у новој Стратегији о 
управљању минералним сиро-
винама (коју је пре четири дана 
усвојила Влада Србије, а ускоро 
би требало да добије и подршку 
посланика), да променимо однос 
према рудним богатствима и то 
тако што би сви рудни потенцијали 
у будућности били експлоатисани 
на начин да и држава има своје 
учешће. Нова стратегија, такође, 
предвиђа да ће рударство значајно 
утицати на бруто национални до-
ходак и “попети” га на пет про-
цената, а сада је између један и 
два одсто. Прошле године је ру-
дарска производња забележила 
раст од 10 процената, па су они 
који се баве рударством у Србији 

“убрали” профит од две милијарде 
долара. Намеравамо, зато, да до 
2020. годишњи профит од рудар-
ства буде пет милијарди долара, 
да запослимо 35 хиљада радника 
у тој области и да рударство ко-
начно престане да буде синоним за 

Председник Републике приликом посете РТБ-у 
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Рециклажом старих дамперских гума РТБ Бор решиће дугогодишњи 
проблем њиховог лагеровања јер, према проценама, у Бору и у Мајданпеку, 
укупно има више од 9.500 комада, односно преко 30.000 тона сировине. 
Зато су у кругу Басена, код сервисне радионице борског копа, инсталирана 
мобилна постројења италијанске производње – “чупалица” и “гиљотине” 

- која старе гуме секу на комаде и потом одвозе на рециклажу у Нови Сад. 
Басен на овај начин не само да показује висок степен друштвене одговор-
ности, већ придружујући се акцији “Очистимо Србију”- коју спроводи Ми-
нистарство заштите животне средине, рударства и просторног планирања 

- потврђује своју опредељеност да послује у складу са највишим стандар-
дима заштите човекове околине – речено је председнику Тадићу и мини-
стру Дулићу приликом њихове посете погону за рециклажу отпадних гума.

Оливер Дулић, Борис Тадић, Благоје Спасковски и Драган Маринковић

RECIKLA@A DAMPERSKIH GUMA
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тешке услове рада, хронично сиро-
маштво и лош живот. Зато је наш 
план да у наредних осам година у 
рударство уложимо три милијарде 
евра, искористимо потенцијале 
које Србија има и отворимо нове 
руднике бакра, сребра, никла, 
хрома, уљних шкриљаца – рекао 
је Дулић. 

Истичући још једном да Србија 
има велики потенцијал у рударству, 
много неистражених области и неко-
лико оних које су тренутно предмет 
истраживања, председник Србије 
је подвукао: - И западна Србија 
и рашка област, југ Србије, а не 
само копаонички крај, северна и 
источна Србија – све су то обла-
сти погодне за истраживања, а 
Бор у том истраживачком смислу, 
а не само у рударском, може бити 
значајан центар. Ово није порука 
која би требало да побуђује не-
основане наде. Наша је обавеза, 
имајући у виду геолошку мапу 
Србије, да довршимо истражи-
вачки процес и да нација тачно 
зна какав нам је геолошки биланс 
и потенцијал развоја у будућности. 

Не треба креирати бајке о неве-
роватно богатој земљи Србији и 
на бајкама заснивати будућност, 
већ прецизно и поуздано истра-
жити шта Србија има у геолош-
ком смислу. 

Свака земља данас, пошто се 
повећава број људи, како је додао, 
има обавезу на глобалном плану да 
анализира који су њени природни 
потенцијали развоја, али и да истов-
ремено развој у домену геологије 
усагласи са заштитом животне сре-
дине. – Наша стратегија у развоју 
рударства је да што више сиро-
вина пласирамо у финални про-
извод, па су ваљаонице у ужичком 
крају природан наставак посла у 
Бору. Морамо да извозимо фи-
нални производ, а не сировину и 
зато је, како би ефекат корисног 
дејства био кудикамо већи, а са 
њим и стандрад, од изузетне важ-
ности не само вађење руде, већ и 
њена прерада – закључио је пред-
седник Тадић. 

Презадовољан што је председ-
ник Србије за мање од две године по 
други пут у РТБ-у где је, након раз-
говора са менаџментом и разгледања 
радова на изградњи нове топио-
нице и фабрике сумпорне кисе-
лине, са министром Дулићем по-
сетио и погон за рециклажу старих 
гума за дампере, а потом присуство-
вао отварању „кафића” на XI хори-
зонту борске Јаме, генерални ди-
ректор Басена рекао је да се „кафић” 
налази на дубини од 400 метара, те 
да ће, зато, представљати праву ту-
ристичку атракцију и за оне који 
су већ силазили у Јаму, а камоли за 
оне који никада нису били овде (а 
95 одсто Борана никада није било у 
Јами). 

Г. Тончев Василић

изјавио да је рударство велики потенцијал земље

ULAGAWE U BUDU]NOST SRBIJE”

Борис Тадић за рударском бушилицом

Част да први попије пиће и поразговара са рударима у „кафићу” на 400 метара испод земље указана је председнику Србије

Председник Србије Борис Тадић 
се поздравља са рударима

Држава чува 
смедеревску железару
Након што је амерички Ју-

ес-стил “дигао руке” од смеде-
ревске железаре и препустио је 
Влади Србије, председник Бо-
рис Тадић је изјавио да је тај 
потез Владе изнуђен новим 
околностима и драматичним 
променама у међународној 
економији, привреди, па и 
преради и производњи челика. 
Додао је да држава не планира 
да се бави производњом чели-
ка, али да је у садашњим окол-
ностима морала да учини све 
да би сачувала радна места и 
потенцијал смедеревске желе-
заре. – Започели смо разговоре 
са потенцијалним инвестито-
рима за железару, а будући ин-
веститор мораће да задовољи 
два услова – да буде опера-
тор у производњи челика, али 
да, притом, има своје руднике 
гвожђа и да има кокс.
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РТБ. – Имајући у виду 
чињеницу да пословање јединог 
српског произвођача бакра, злата 
и сребра директно зависи од ак-
туелних дешавања на глобалном 
финансијском тржишту и светској 
берзи обојених метала, менаџмент 
РТБ-а Бор је план пословања 
компаније у 2012. години, ради 
обезбеђења рентабилног пословања, 
подредио повећању обима и ква-
литета укупне производње, али и 
смањењу и оптимизацији трош-
кова пословања. Јер, и српску при-
вреду, како се чуло на заједничкој 
седници Управног одбора и Скуп-
штине Басена, дан уочи Нове године, 
у 2011. обележили су нестабилан 
опоравак од претходне финансијске 
и економске кризе, али и појава 
ризика даље кризе пласмана под 
утицајем новог таласа. Ако се томе 
дода још и знатно спорији при-
вредни раст у развијеним земљама, 
изазван фискалном и финансијском 
неизвесношћу у еврозони, 
остварење амбициозно постављених 
задатака у 2012. намеће се просто 
као императив, тим пре што је само 
таква реализација гаранција за на-
ставак систематске подршке државе 
борској компанији.

Амбициозне бројке
Пошто остварена производња 

у 2011., услови набавке и продаје 
и контрола трошкова по јединици 
производа обезбеђују климу 
за даље побољшање произво-
дних и финансијских показатеља 
пословања, план је, како је истакла 
заменица генералног директора за 
економска питања Мирјана Антић, 
да у 2012. години производњу 
бакра повећамо још за трећину. – 
Амбиције су нам да ове године до-
стигнемо производњу 40 хиљада 
тона катодног бакра и да дамо 
63,5 милиона тона ископина. 
Пројектовани однос руде и рас-
кривке у овој години биће 1:3,05 
јер се планира уклањање 46,76 
милиона тона раскривке. То је 20 
милиона тона више него у 2011. 
и додатно велики задатак, па се 
надамо да се сви услови који сад 
постоје, неће погоршати. Из тих 
резултата РТБ очекује приход од 
371 милион долара. Наравно, ту 
су и трошкови од 367 милиона, па 
позитиван скор, односно консо-
лидовани резултат целог РТБ-а, 
износи три милиона долара – 
рекла је Антићева.

Укупна „линија бакра“, са изузет-
ком Рудника бакра Мајданпек, треба 
да буде позитивна. Производни пла-
нови РБМ-а у делу раскривања ле-
жишта су велики, па планирана 
продукција 7.850 тона бакра у кон-
центрату не може да обезбеди по-
зитивно пословање. Посебно 
оптерећење и даље представљају и 
остали производни програми РББ-а 
и ТИР-а. – РББ-ови програми су 

„на нули“ јер раде првенствено 
за потребе борских рудника. 
Међутим, сви ТИР-ови, почев 
од Фабрике бакарне жице, преко 
Ливнице, до оних малих програма 
су искључиво комерцијални. Ту 
постоји озбиљна дубиоза, па је у 
циљу рационализације трошкова 
и повећања прихода потребно 
преиспитивање њихових инста-
лисаних капацитета, конкурент-
ности на тржишту и, нарочито, 
квалитета и креативног при-
ступа њихових носилаца. Томе се 
у 2012. морамо посветити јер нас 
очекују и инвестиције у вредности 
285 милиона долара. За пројекат 

„нове топионице“, 
односно за нашу 
будућност и квали-
тетно пословање, 
треба уложити 182 
милиона долара, 
док је у рударство, 
за завршетак ци-
клуса опремања 
новим утоварним и 
транспортним ма-
шинама, заврше-
так реконструкције 
флотација и 
активирање руд-
ника „Церово“, 
планирано улагање 
98 милиона долара. 
Преосталих пет 
милиона долара 
и н в е с т и ц и ј а 
намењено је 
помоћи локал-
ним самоуправама 
Бора и Мајданпека 
у ревитализацији 
и изградњи ин-
фраструктурних 
објеката, развоју 
нових услужних и 
производних про-

грама, нарочито у сеоским сре-
динама и афирмацији туристич-
ких потенцијала двеју општина – 
објаснила је Антићева.

Приоритет је нова 
металуршка линија

Развојно, техничко-технолошки 
и финансијски најзначајнији инве-
стициони захвати су, јасно је, пла-
нирани у реализацији Пројекта 

„нове топионице“ с обзиром на то 
да, сходно усаглашеној динамици 
радова и финансирања, већина 
послова из пројекта треба да се 
реализује током ове године. - Поред 
ствари које су биле познате у мо-
менту уговарања нове мета-
луршке линије и, тада, само на-
знака пратећих програма, испо-
ставило се да ће, мимо кредита 
EDC банке, за завршетак пројекта 
бити потребна значајна додатна 
средства. Басен ће морати да их 
обезбеди из сопствених и других 
извора и то за изградњу флотације 
шљаке, погона за пречишћавање 
отпадних вода, енергетских 
постројења и других агрегата. 

У овом тренутку, за овако кон-

Управни одбор и Скупштина РТБ-а усвојили 

KA 40 HIQADA 

Запошљавање
Пошто већ дуже време постоји интересовање запослених за пре-

времени престанак радног односа уз стимулативну отпремнину, 
планом пословања предвиђено је и спровођење социјалног про-
грама којим би било обухваћено око 350 радника. Имајући у виду 
неповољну старосну структуру у предузећу, пошто по садашњем 
закону двадесетак одсто укупно запослених у наредних пет годи-
на стиче један од услова за пензију, (с једне), и потребу за младим, 
образованим и стручним кадровима које просто „тражи“ савреме-
на и аутоматизована рударска опрема, реконструисана топионица 
и нова фабрика сумпорне киселине (с друге стране), спровођење 
социјалног програма по моделу „на два упражњена места, једно 

ново у производњи“ намеће се као нужност.

Мирјана Антић

На новој топионици ради се по планираној динамици

Планирани однос руде и раскривке у овој години биће 1:3,05 а укупне ископине 63,5 милиона тона. - Производња катод-
ног бакра ће у односу на минулу годину бити већа за трећину. – М. Антић: Консолидовани резултат целог РТБ-а биће у 
плусу три милиона долара. -  Инвестициона улагања процењена на 285 милиона долара. - Ефикасније пословање Ба-
сена у 2012. је императив и ту нема одступања, категоричан је Благоје Спасковски
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ципиране инвестиције, недо-
стајаће нам 61 милион долара. 
С обзиром на то да смо све соп-
ствене ресурсе исцрпли, у овој 
години мораћемо – нагласила је 
Антићева - да се додатно кредитно 
задужимо, без обзира на претпо-
ставку да ће цена бакра и злата 
бити већа од пројектоване основ-
ним планом. Руководећи се прави-
лом објективности у планирању, 
цене смо пројектовали по тзв. 
мини-макс методи (нижи приходи, 
а већи трошкови), па могућност 
смањења дефицита у инвести-
ционом делу видимо у одржању 
цена наших финалних производа 
на просечне из 2011. Међутим, и 
поред тога недостају нам одређена 
средства, што значи да ћемо, 
можда, од неких захвата морати 
да одустанемо у овој календарској 
години (али не и да их откажемо) 
и потражимо додатне изворе 
финансирања – објаснила је заме-
ница генералног директора Басена 
за економска питања.

„Церово“ као значајна карика
-Ефикасније пословање Басена 

у 2012. је императив и ту нема 
одступања. Година која је пред 

нама је тешка и очекује нас пуно 
посла. Јер, све оно што смо ура-
дили у 2011. биће поништено уко-
лико не остваримо овогодишњи 
план. Свему овоме додајмо 
да половином 2012. треба да 

„потече“ концентрат и из рудника 
„Церово“, а управо активирање 
овог рудника представља значајну 
карику у имплементацији плана 
пословања компаније. Предстоји 
нам, такође, и формирање 
јединственог предузећа, са новом 
организацијом рада и пословања 
у области производње. Са репре-
зентативним синдикатима начета 
је тема директног стимулисања 
учинка на посебним произво-
дним местима, а ту, пре свега, 
мислим на раднике који раде на 
раскривци. Они ће и ове године 
имати највише посла и зато 
ће, сходно оствареним резулта-

тима, бити додатно плаћени – 
казао је генерални директор ком-

бината бакра, Благоје Спасковски, 
коментаришући овогодишњи план 
пословања компаније.

Коначан ефекат планираних 
улагања и активности, додао је, 
огледаће се у високој техничкој 
опремљености свих производних 
фаза и пословних целина компаније, 
а она води ка већој производњи 
бакра и племенитих метала, стабил-
ном пословању и стварању услова 
за запошљавање младих, образова-
них и стручних људи. Води, такође, 
и ка стварању повољне климе за 
побољшање стандарда запосле-
них али и значајно бољем економ-
ском и социјалном амбијенту у целој 
Тимочкој Крајини, активирању 
и развоју производних и других 
субјеката у Србији (с обзиром на то 
да је Басен истовремено и велики 
снабдевач домаће производње и 
индустрије, али и велики потрошач). 

Води и коректном регулисању свих 
обавеза из јавних прихода, уредном 
пуњењу републичког и локалних 
буџета и побољшању девизног би-
ланса земље.

Већа одговорност
-Све то постићи ћемо 

одговорнијим радом, већим сте-
пеном искоришћења опреме 
и механизације, контролом 
и даљим снижавањем опера-
тивних трошова пословања и 
потрошње норматива, већом 
одговорношћу запослених према 
имовини и поштовањем еколош-
ких мера и стандарда. Наравно, 
уз ефикасније и квалитативно 
другачије понашање РТБ-а при-
ликом реализације амбициозних 
планских задатака у овој, а и у 
наредним годинама, неопходна 
нам је адекватна подршка над-
лежних државних органа, као и 
локалних самоуправа у Бору и 

Мајданпеку како би се започети 
инвестициони пројекти завр-
шили у предвиђеним роковима и 
у оквиру пројектованих буџета, а 
тиме очувао и привредни амбијент 
у Србији – закључио је Спасковски.

Коментаришући План посло-
ва ња Басена у овој години, који 
је на заједничкој седници Управ-
ног одбора и Скупштине РТБ-а 
једногласно усвојен, заменик пред-
седника Управног одбора Басена 
Небојша Радошевић истакао је 
да је реч о јасно конципираном до-
кументу на основу којег се може 
закључити да је 2012. година од 
пресудне важности за даљи развој 
компаније, али и локалних само-
управа на чијим територијама она 
послује. 

Г. Тончев Василић

план пословања компаније у 2012. години

TONA KATODA
Са седнице Управног одбора и Скупштине РТБ-а Бор
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Банке заинтересоване за сарадњу са РТБ-ом

РТБ. – Решени да развијају и јачају 
присуство „Pireus banke“ у Србији, 
представници грчке финансијске куће 
су, у разговору са генералним дирек-
тором РТБ-а Благојем Спасковским 
и његовим сарадницима, 19. јануара, 
истакли спремност за сарадњу са бор-
ском компанијом коју, како су истакли, 
виде као поузданог клијента. 

Отвореност за сарадњу, одно-
сно неки вид финансирања басен-
ских пројеката, проистекла је, како 
се чуло, најпре из препоруке српских 
државника да треба улагати у рудар-
ство јер је оно будућност Србије, али 
и због тога што је бакар стратешка си-

ровина која нема адекватну замену на 
тржишту. 

-РТБ је отворен за сарадњу са 
свим домаћим и страним банкама. 
Финансијска подршка ће нам си-
гурно бити потребна пошто нас 
чека активирање рудника „Церово“, 
изградња флотације шљаке и 
погона за пречишћавање отпад-
них вода, а приклонићемо се оној 
финансијској кући која понуди 
најповољније услове – истакао је 
Спасковски.

Pireus banka, како је истакао члан 
Извршног одбора ове финансијске 
куће Душан Милинковић, послује 

у десетак земаља региона, а од 2005. 
године ради и у Србији. Претежно 
послује са привредом, па тако две 
трећине њених клијената чине управо 
велике компаније. – Нисмо случајно 
овде! Бор је данас једно од највећих 
радилишта у Србији и град у коме 
се реализују бројни инвестици-
они пројекти. Сарадњу са РТБ-ом 
видимо као шансу да се и Банка 
развија заједно са компанијом, 
заједно са Србијом – рекао је 
Милинковић. 

Г. Тончев Василић

„RTB JE POUZDAN KLIJENT”

ZA POREZE, DOPRINOSE I STRUJU LANI 
UPLA]ENO 5,27 MILIJARDI DINARA

Сарадњу са РТБ-ом видимо као шансу да се и Банка развија заједно са компанијом, заједно са Србијом, каже Душан Милинковић из „Pireus 
banke“. – Б. Спасковски: Приклонићемо се оној финансијској кући која понуди најповољније услове, а врата Басена отворена су свима

РТБ. – Не поричући да Рударско-то-
пионичарски басен Бор држави за порез 
дугује близу четири милијарде динара, 
генерални директор РТБ-а Благоје 
Спасковски изјавио је да је дуг према 
Пореској управи Србије направљен у 
ранијем периоду, а да последње три 
године уредно измирује све текуће оба-
везе према држави и партнерима, те да 
је само прошле године за порезе, допри-
носе и струју уплаћено 5,27 милијарди 
динара! 

–У последњем кварталу прет-
прошле године дошли смо у ситуацију 
да порезе и доприносе можемо да 

плаћамо у пуном износу, па смо 2011. 
све обавезе према држави измири-
вали уредно и у целости. РТБ је, при-
мера ради, тада за порезе и доприносе 
издвојио две милијарде и 720 мили-
она динара. Од те суме, 2,35 милијарде 
динара су обавезе из зарада, а 370 ми-
лиона динара слило се у републичку 
и касе локалних самоуправа у Бору 
и Мајданпеку по основу еколош-
ких и других такси. И не само то, од 
тада тачно „у дан“ плаћамо и не мале 
обавезе за струју, нафту и остало. 
Нишком „Југоистоку“ смо, рецимо, 
у 2011. години за струју платили две 

милијарде и 550 милиона динара. Па, 
само децембарска фактура, плаћена 
уочи Нове године, „тешка“ је 230 ми-
лиона динара! Зато слободно могу да 
кажем да „нови“ РТБ Бор, онај који је 
2009. године поново почео да се рађа 
из пепела, данас уредно измирује све 
текуће обавезе према држави и пар-
тнерима. Такође, тврдим да комби-
нат бакра више никада неће бити гу-
биташ и да ће из године у годину само 
повећавати нето приход – рекао је 
Спасковски подвлачећи да ће стари дуг 
Басена према ЕПС-у, фондовима, бан-
кама, самим тим и овај према Пореској 

управи Србије, бити конвертован у 
државни капитал по изласку компаније 
из реструктурирања. 

Басен данас као поузданог клијента 
виде и све домаће пословне банке које 
без двоумљења и подозрења „прате“ ин-
вестиционе планове компаније. - Све то 
– додаје - говори у прилог чињеници да 
је РТБ Бор сада стабилна компанија, 
компанија коју и стране фирме сматрају 
пожељним партнером у бизнису. 

Први човек Басена подсећа и да је, 
захваљујући подршци Владе Србије 
и њеном поверењу у нови менаџмент, 
борска компанија још претпрошле 
године прекинула неславну традицију 
губиташа и тада, први пут после 
две деценије, забележила позитивно 
пословање. – Мада финансијски резул-
тати за 2011. нису закључени, сигуран 
сам да ће бити бољи од оних који су 
остварени 2010., а тада смо, подсетићу, 
годину завршили са 35,5 мили-
она долара нето прихода из текућег 
пословања. Сигурност ми уливају 
производни резултати јер је прошле 
године дато 30 одсто више бакра. 
Радило се и штедело у исто време 
(трошкови су у кумулативу скинути 
за 32 процента), па је тако на најбољи 
могући начин оправдано велико 
поверење државе која је „стала“ иза 
нас, али не новцем из буџета, већ 
гаранцијама за кредите. Прошле 
године је, рецимо и то, у Басену посао 
добило 200 људи, а ове године ће бар 
још толико радника бити упослено јер 
нас чека ревитализација „Церова“, 
изградња флотације шљаке, погона 
за пречишћавање отпадних вода итд. 
– истакао је Спасковски.

Г. Тончев Василић

РТБ у последње три године уредно измирује текуће обавезе према држави и партнерима

„Нови“ РТБ, онај који је 2009. године поново почео да се рађа из пепела, само прошле године за порезе и доприносе платио је 2,72 милијарде 
динара, а за струју 2,55 милијарди - каже први човек комбината бакра. – Басен је данас стабилна компанија, компанија коју и пословне банке 
и стране фирме сматрају пожељним партнером у бизнису. – Све бољим производним резултатима оправдано је велико поверење државе која 
је „стала“ иза нас, али не новцем из буџета, већ гаранцијама за кредите - додаје Благоје Спасковски 

Душан 
Милинковић



Петак, 10. фебруар 2012, Број 2220, страна 7 АктуелнoАктуелно

РТБ. – По препоруци Владе Ре-
публике Србије, Рударско-топиони-
чарски басен Бор је од јутрос смањио 
потрошњу ангажоване снаге елек-
тричне енергије за 30 процената, тако 
што је зауставио пет багера (пет ме-
гавати на сат), извозни систем Јаме 
(четири мегавата) и неке мање по-
трошаче (1,5 мегавата), а при-
према се и застој система за транс-
порт јаловине (шест мегавати). То 
је укупно смањење за 16 од 60 мега-
вати на сат (1.440 мегавати дневно) 
ангажоване снаге колико се потроши 
у целом РТБ-у (Бору и Мајданпеку) - 
саопштио је Благоје Спасковски, гене-
рални директор РТБ-а, на конференцији 
за новинаре (четвртог фебруара) којој су 
присуствовали и његов заменик Мирко 
Грчић, Јовица Радисављевић, заменик 
директора РББ-а, и Небојша Виденовић, 
председник општине Бор.

Челни човек Басена је истакао да 
је овим потезом, такође, смањен ризик 
од потпуног распада електроенергет-
ског система РТБ-а и, истовремено, 
омогућена већа потрошња грађанима 
који струју користе за грејање а, по-
себно, медицинским центрима и болни-
цама. - Редукција ће „бити на снази” 
све док трају овако ниске темпера-

туре, придржаваћемо се препоруке 
и одржаваћемо потрошњу струје на 
овом нивоу. Као последица тога нор-
мално је да ће бити мање раскривке, 
што ће се у наредном периоду одра-
зити на „отвореност” сва три лежишта 
(борског, кривељског и јамског дела), 
али ћемо се потрудити да програмом 
мера тај губитак касније надокна-
димо – рекао је Спасковски.

Први човек локалне самоуправе је 
нагласио да Штаб за ванредне ситуације 
општине Бор (заседао још у уторак) неће 

прогласити ванредну ситуацију, јер је 
оцењено да се ни тада, а ни до данас нису 
остварили елементи који би указали да 
постоји могућност угрожавања људства 
и материјалних добара на подручју 
борске општине. Међутим, Штаб прати 
ситуацију даноноћно, тачније из сата у 
сат, и на сваку промену стања реаговаће 
одговарајућим мерама и активностима 
на терену. Додао је и да јавна предузећа 
веома добро обављају своју функцију и 
похвалио раднике који раде у овим из-
узетно тешким условима - ЈКП „3. ок-

тобар” (сви путни правци према сваком 
од 12 села, као и улице у граду, добро су 
очишћени), ЈКП „Топлана” (већ посло-
вично добро греју град) и ЈКП „Водовод” 
(у претходном периоду брзо и ефикасно 
су отклонили кварове због пуцања водо-
водних инсталација у граду). 

-Оно што као локална самоуправа 
можемо да учинимо, како бисмо 
добили на стабилности целог електро-
енергетског система у држави, јесте да 
искључимо неке мање важне потро-
шаче у граду. Тако ће грађани у наред-
ном периоду, највероватније, остати 
без клизалишта, ски-лифта на Црном 
врху, затворених базена у СПЦ „Мла-
дост”, а можда ће доћи и до редукције 
јавне расвете у појединим улицама 
где није неопходна. По уредби ВРС, 
коју ћемо и ми испоштовати, борске 
основне и средње школе и Установа 
за предшколску децу „Бамби” неће 
радити до 10. фебруара. Оштро бих 
упозорио све њихове директоре да 
за то време обезбеде све потребне 
услове, како би ови објекти у потпу-
ности били обезбеђени од смрзавања 
и школска година након тог периода 
могла да се настави нормално – казао 
је Виденовић.

Ј. Станојевић 

Басен испоштовао препоруку Владе Републике Србије

Заустављена пет багера, извозни систем Јаме и неки мањи потрошачи, а припрема се и застој система за транспорт јаловине. - Б. Спасков-
ски: Смањен ризик од потпуног распада електроенергетског система РТБ-а и, истовремено, омогућена већа потрошња грађанима који 
струју користе за грејање а, посебно, медицинским центрима и болницама. – Штаб за ванредне ситуације општине Бор неће прогласити 
ванредно стање, јер је оцењено да људство и материјална добра нису угрожени. – Основне и средње школе и Установа „Бамби” неће ради-
ти до 10. фебруара 

POTRO[WA STRUJE 
MAWA 30 ODSTO

Влада Републике Србије на 
телефонској седници (петог фебру-
ара) одлучила је да прогласи ванредну 
ситуацију на територији целе земље. 
Ванредна ситуација дотад је била про-
глашена у 37 општина (деветоро је из-
губило живот, једна особа се води 
као нестала, а више од 70.000 људи 
је завејано и одсечено од света, око 
6.000 километара локалних и некате-
горисаних путева није очишћено). Она 
би требало да остане на снази седам 
до 10 дана, када се, према проценама, 
очекују температуре до минус 25 сте-
пени Целзијусових и још снежних па-
давина. „Ванредна ситуација је стање 
када су ризици и претње или после-
дице катастрофа, ванредних догађаја 
и других опасности по становништво, 
животну средину и материјална 
добра таквог обима и интензитета да 
њихов настанак или последице није 
могуће спречити или отклонити ре-
довним деловањем надлежних органа 
и служби, због чега је за њихово 
ублажавање и отклањање неопходно 
употребити посебне мере, снаге и 
средства уз појачан режим рада.” 

Гостујући у Дневнику РТС-а, ми-
нистар унутрашњих послова Ивица 

Дачић је појаснио да проглашење ван-
редне ситуације не треба мешати са 
проглашењем ванредног стања које 
има потпуно другачије узроке и после-
дице, а сада је реч о природној непогоди. 

„Није у Србији пао снег први пут, али 
држава први пут делује организо-
вано, јер проблеме које су направиле 
снежне падавине није било могуће 
решити ангажовањем локалних шта-
бова” – казао је министар. Притом је 

додао да ће у угрожене општине бити 
послата додатна механизација, као и 
људство за њено управљање из целе 
Србије (у сваку ће бити упућено још 
по пет машина, а Влада ће обезбедити 
додатних 85 милиона динара за на-
бавку горива и људство). У спасавању 
је досад учествовало око 1.500 ватро-
гасаца, 1.200 запослених у комуналним 
предузећима и 300 у здравственим уста-
новама. Њима ће се сада прикључити и 

14.000 војника, а сву неопходну помоћ 
пружиће и полиција.

Министар просвете Жарко Обра-
довић поновио је да школе неће радити 
од шестог до 10. фебруара, тако да ће на 
непланираном распусту бити 900.000 
ученика, 120.000 запослених, а, уколико 
се укључе и студенти, тај број ће бити 
много већи и препоручио је факулте-
тима да одложе испите или их групишу 
у једном дану. Директорка Управе за без-
бедност и здравље на раду Вера Божић 
Трефалт нагласила је да послодавци, 
ипак, могу да одлуче о прекиду рада 
уколико запослени не могу да стигну до 
радног места или ради уштеде енергије. 

„У ванредној ситуацији морају се 
обављати и они послови на отворе-
ном, који су од елементарне важно-
сти, а послодавац је дужан да обезбеди 
посебне услове за то” – рекла је Тре-
фалтова. Покушавајући да одрже ста-
билност електроенергетског система у 
земљи, запослени у ЕПС-у апелују на 
рационалну потрошњу, док се грађани 
позивају да чисте снег испред својих 
зграда и пословних објеката. У Хитној 
помоћи саветују да се, без преке потребе, 
не излази напоље. 

Извор: Сајт РТС-а

Проглас Владе Републике Србије за целу земљу

VANREDNA SITUACIJA ZBOG SNEGA
У угрожене општине биће послата додатна механизација, као и људство за њено управљање, док ће Влада обезбедити 85 милиона динара за 
набавку горива. - Ово стање остаће на снази седам до 10 дана, колико се очекује да трају ниске температуре и снежне падавине. - Укључује се 
и близу 14.000 војника, а сву неопходну помоћ пружиће и полиција. – Школе неће радити од шестог до 10. фебруара

Челни људи РТБ-а и општине Бор на Press-конференцији
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РТБ. – Представници пројектант-
ских кућа које је Светска банка (по 
својим процедурама) одабрала за израду 
два веома важна еколошка пројекта у 
оквиру „А“ компоненте пројекта Реги-
онални развој Бора, имали су прилику 
да, 10. јануара, представе своје финалне 
нацрте. Учинили су то у генералној 
дирекцији РТБ-а Бор пред менаџментом 
компаније, представницима Министар-
ства животне средине, рударства и про-
сторног планирања, локалне имплемен-
тационе јединице и овдашњег Инсти-
тута за рударство и металургију. Била 
је ово прилика, како рече генерални ди-
ректор РТБ-а Бор Благоје Спасковски 
поздрављајући новинаре, да се развије 
расправа о коришћењу кредита Свет-
ске банке или, конкретније речено, о 
пројекту изградње (крака) колектора 
испод кривељског јаловишта, а потом 
и рекултивацији старог борског копа и 
јаловишта борске флотације. 

Пошто је запосленима у Рударско-
топионичарском басену честитао Нову 
годину и Божић, а и изузетно успешну 
пословну 2011. годину, помоћник ми-
нистра Зоран Теодоровић искори-
стио је присуство новинара да најпре 
саопшти како је у наведеном мини-
старству припремљен и један изузетно 
важан документ. Он се зове Стратегија 
управљања минералним ресурсима 

Републике Србије и ових дана биће 
представљен у пуном светлу. У њему 
стоји да је место и улога експлоатације 
бакра од стратешког значаја за развој 
Републике Србије, што је изузетно 
значајно за РТБ Бор. Потом се посветио 
теми ових разговора:

- С обзиром на то да су пројектанти 
(изабрани по процедурама Светске 
банке) израдили финални нацрт 
детаљног дизајна и за колектор 
и за пројекат рекултивације, сви 
ми - из Института, из компаније 
РТБ, из локалне имплементационе 
јединице, из Министарства – били 
смо у позицији да нам се представе 

пројектантска решења и да у 
једном живом дискурсу размотримо 
најзначајнија питања како бисмо 
покушали да убрзамо реализацију 
ова два изузетно значајна еколошка 
пројекта. Очекујемо да ћемо 
заједничким снагама у потпуности 
постићи зацртане циљеве и динамику 
пројекта Светске банке.

Подвлачећи да је реализација кре-
дита Светске банке изузетно значајна 
за решавање нагомиланих еколошких 
проблема, Теодоровић је нагласио: - У 
фокусу су најзначајнији, „најболнији“ 
проблеми, односно пројекти, и од из-
узетног је значаја да се зацртана ди-

намика испоштује. А, писаним и ус-
меним примедбама и сугестијама 
потрудићемо се да пројектна решења 
добију оптималан карактер да бисмо 
таквим решењима дошли до новог 
колектора и што пре започели систе-
матску рекултивацију и ремедијацију 
деградираних простора.

Одговарајући на питање нови-
нара када се може очекивати почетак 
радова на санацији колектора Алексан-
дар Буђелан, координатор „А“ компо-
ненте пројекта Регионални развој Бора 
је казао: 

-Чули сте да смо при крају израде 
главних пројеката. Сви коментари 
на њих биће упућени пројектантима 
од стране заинтересованих, а ту 
спадају РТБ, Институт за рударство 
и металургију, мештани Кривеља 
и Оштреља - као најугроежнији, 
локална имплементациона јединица 
и Светска банка. Објединићемо 
примедбе и послати их пројектантима 
у писаној форми. Очекујемо одговор 
за десетак дана, а паралелно при-
премамо све дозволе, као и ревизију 
оба пројекта. Рачунамо да су за то 
потребна два-три месеца тако да прве 
радове, оптимистично, можемо да 
оче кујемо у мају ове године, што је и 
динамика Светске банке.

Љ. Алексић

Санација „најболнијих“ тачака 100-годишњег еколошког наслеђа

PROJEKTI U ZAVR[NICI

РТБ. - Како би још једном са-
гледали степен реализације кредита 
за пројекат изградње крака колек-
тора испод кривељског јаловишта и 
рекултивације старог борског копа и 
јаловишта борске флотације РТБ су, 19. 
јануара, посетили представници Свет-
ске банке, Министарства заштите жи-
вотне средине, рударства и просторног 
планирања и локалне имплементационе 
јединице компоненте „А“ пројекта „Ре-
гионални развој Бора“. У разговору са 
менаџментом истакнуто је, поред оста-
лог, да је помоћ РТБ-а у спровођењу ова 
два пројекта веома битна, те да је зато 
неопходно да борска компанија обе-
збеди доступност постојеће рудничке 
инфраструктуре (приступни путеви и 
транспортна комуникација) будућим 
извођачима радова, земљиште које је 
у саставу Басена (као потенцијално 
позајмиште у поступку ремедијације), 
као и одржавање система провир-
них вода између „поља 1“ и „поља 2“ 
кривељског флотацијског јаловишта.

Менаџмент комбината бакра из-
разио је спремност за сваку врсту под-
ршке овим пројектима пошто су они, 
како је рекао генерални директор 
РТБ-а Благоје Спасковски, од изу-
зетног значаја и за компанију, али и за 

потписивање споразума са ресорним 
министарством, по жељи Светске банке, 
о прихватању тих обавеза и гаранцијама 
за њихово испуњење.

Помоћник министра заштите жи-
вотне средине, рударства и простор-
ног планирања Зоран Теодоровић на-
гласио је да су финалне верзије дизајна 
оба пројекта у завршној фази и да ће, по 
договореној динамици, све примедбе 
које су се чуле на последњем састанку у 
Бору бити интегрисане у коначан дизајн. 
Притом је додао да су 1. март (последњи 
рок за расписивање међународног 
тендера за извођаче радова) и 1. мај 
(последњи рок за добијање свих неоп-
ходних дозвола за извођење рударских 
радова) два датума која се морају ис-
поштовати како би почетком јуна почели 
први радови у оквиру пројекта.

Коментаришући захтев за земљиште 
у саставу Басена (као потенцијално 
позајмиште у поступку ремедијације) 
Спасковски је констатовао да у 
непосредној близини кривељског 
јаловишта, у експлоатационом пољу 
РТБ-а, има око 700 хиљада кубика 
хумуса, али да у околини нема још 
око два милиона кубика колико је, по 
пројекту, потребно. Та чињеница, како 
је рекао, може угрозити реализацију 

пројекта рекултивације и „пробити“ 
предвиђени буџет. – У сваком случају, 
РТБ ће будућем извођачу радова, уз 
надокнаду, уступити сву располо-
живу количину зиратног земљишта 
са локација у свом експлоатационом 
пољу – додао је Спасковски.

 На састанку се разговарало и о 
могућности изузимања старог борског 
јаловишта из пројекта ремедијације 
с обзиром на то да влада велико 
интересовање страних компанија које 
поступком лужења желе да „извуку“ из 
депонија бакар. Представници Светске 

банке били су једногласни у оцени да, 
уколико је поступак хидрометалургије 
еколошки исправан и не угрожава 
циљ уговора који је ова финансијска 
институција склопила са Владом Репу-
блике Србије - а то је ублажавање не-
гативних утицаја на животну средину 

- предлог о изузимању старог борског 
јаловишта из пројекта може бити разма-
тран након верификације те промене са 
клијентом, односно са Министарством 
заштите животне средине, рударства и 
просторног планирања.

Г. Тончев Василић

Светска банка тражи логистичку подршку РТБ-а у спровођењу пројеката из кредита

Неопходно је да РТБ обезбеди доступност постојеће рудничке инфраструктуре будућим извођачима радова, земљиште које је у саставу Басена 
(као потенцијално позајмиште у поступку ремедијације), као и одржавање система провирних вода између „поља 1“ и „поља 2“ кривељског 
флотацијског јаловишта – оценили представници Светске банке. – Б. Спасковски: Спремни смо за сваку врсту подршке пројектима Светске 
банке јер су они од изузетног значаја за компанију. – Због великог интересовања страних компанија да лужењем из јаловине извуку бакар, 
иницирана идеја о изузимању старог борског јаловишта из пројекта ремедијације

 Пројектанти изабрани по процедурама Светске банке, која финансира овај подухват, представили детаљан дизајн санације колектора испод 
кривељског јаловишта и рекултивације старог борског копа и јаловишта. – Зоран Теодоровић: Писаним и усменим примедбама и сугестијама 
потрудићемо се да решења буду оптимална и да њима дођемо до новог колектора и што пре започнемо рекултивацију и ремедијацију дегра-
дираних простора

„POMO] BASENA JE DRAGOCENA”

Представљање пројектантских решења у генералној дирекцији РТБ-а
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РББ. – Дуго смо призивали зиму и 
снег, а кад стиже притеже као да хоће да 
наплати све што је пропустила. Додуше, 
снег и сметове овде још не меримо ме-
трима као по јужној Србији, али са ми-
нусима много не каскамо. Како се у про-
гнозама и не назире све драже нам сунце, 
у Руднику бакра Бор, где се највећи део 
најважнијих послова обавља на отворе-
ном, стање су одмах схватили као ван-
редно, иако га званично нису прогла-
сили. Већ првог фебруарског дана, када 
је скала у термометру после дуго вре-
мена “посетила” свој двадесети подеок 
испод нуле, имали смо прилику да се 
придружимо челним људима рудника 
у “јутарњој патроли” по кључним пого-
нима у Великом Кривељу. Јер, они у Јами 
сада треба само да брину да не заледе 
вођице лифтова у окнима и инсталације, 
што се постиже загревањем ветрене 
струје. 

Пошли смо са директором РББ-а 
Небојшом Радошевићем, његовим за-
меником Јовицом Радисављевићем и 
управником копа Видојем Адамовићем, 
од радионице машинског одржавања, па 
редом до свих радилишта, машина и 
људи расутих по снежним терасама ру-
докопа у настојању да ископају исто оно-
лико руде као и кад је лепо време. Циљ 
је да производња не стане, да буде руде 
за све три млинске секције оближње 
флотације, јер ако тамо почне смрзавање 
(а већ се мрзну Дунав и Морава) биће 
проблема све до пролећа. Промрзли 
мајстори у поменутој радионици управо 
су довршили поправку старог булдожера 
и он полако одмиле низ широк пут доле у 
коп. Директори окупише људе на кратак 
састанак у топлој просторији између две 
радионичке хале препуне делова, зупча-
ника, мотора, буради, алата... Пошто и 
једне и друге чека много посла, дирек-
тор Радошевић није много околишао. 
Кратко и јасно рече људима да од њих 
очекује максимално ангажовање како би 
се последице ових великих хладноћа што 
мање осетиле у тонама ископане руде и 
уклоњене јаловине. Они на најтежим 
пословима који се највише заложе за 
узврат могу очекивати стимулације 
до нивоа које сада добија осамдесетак 

“јамаца” радећи у најтежим подземним 
условима. 

Десетоминутни састанак био је при-
лика да и мајстори изнесу неке своје 
проблеме и предлоге. Тако се чуло да 
ваља побољшати снабдевање водом (већ 
је замрзла), набавити још које теренско 
возило (макар половно, војно) да би се 
убрзале интервенције на све бројнијим 
машинама по копу, али купити и неке 
инструменте за дијагностику кварова, 
неопходне оперативцима из одржавања. 

Од челних људи РББ-а се чуло да ће се 
све ургентно решавати, а пре свега на-
бавка ХТЗ-опреме за оне који су по цео 
дан на копу и јаловишту.

“Открављени” овим разговором 
мајстори одоше на своје послове, а ми 
се спуштамо у коп. Багери су товарили, 
камиони бректали под теретом руде из 
трећег захвата, али било је и посуста-
лих, па смо имали прилику да видимо 
шта се ради кад један дампер стане на 

узбрдици. Управник копа нам рече да 
је камион отказао у зору и да чекање 
доноси само веће проблеме. Интер-
вентно теренско возило са уграђеним 
компресором већ је стигло и спремно је 
за свој део посла, а прилази још један 
дампер и почиње “вештачко дисање”. 
Кад се погледа поиздаље изгледа као да 
су се камиони сударили, а кад се приђе 
ближе види се да исправни дампер ка-
бловима “претаче” струју у акумулатор 
замрзлог “сабрата”. Следи стартовање, 

“продувавање плућа” мотора и свако 
наставља свој посао. 

Западним ободом копа, поред по 
ко зна који пут растављеног багера 

“Марион 4”, одлазимо у четврти захват 
где минери “упаковани” у бунде, капе, 
капуљаче и шалове припремају нову 
серију за минирање. Једино они и смен-
ски пословођа рударске производње 
немају никакакве кабине, па се греју за 
време доручка у својој “бази” или по-
времено прекину посао. И док нови 

“комацу” багер неуморно скида етажу 
за етажом, враћамо се у управну зграду 
Копа да нам Адамовић подробније ис-
прича како је почела година која треба 
да донесе више бакра од претходне.

-Сведоци смо да су наступили мра-
зеви до минус 20 тако да су почели про-
блеми који се увек јављају у таквим 
приликама – каже он. - Најпре у дизел-

гориву (које очигледно није најбољег 
квалитета) долази до издвајања па-
рафина, а са тим и до зачепљења 
инсталација и тешкоћа у стартовању 
камиона. Међутим, људи су вични јер 
годинама решавају такве “загонетке”, 
па искуством и вољом побеђујемо 
овај мраз. Није лако, али засад дајемо 
руду за све три млинске секције у 
флотацији, а солидно иде и јаловина. 
У четвртом захвату нови багер већ ме-
сецима не силази испод 1,2 милиона 
тона ископина и веома сам задовољан 
њиме. 

Правило је да геометри дају 
последњу реч у погледу учинка на копу, 
али нам је управник изнео бројке из своје 
евиденције које се сигурно неће много 
разликовати од званичних. Према њима, 
на кривељском копу је у првом месецу 
ове године дато 760.000 тона руде од 
планираних 800.000, што је остварење 

плана на руди од неких 95,8 процената. 
Од зацртаних 1,8 милиона тона јаловине, 
дато је милион и по, што је око 80 одсто 
плана, тако да ће укупне ископине бити 
2,2 милиона тона, а планирано је 2,6. То 
је око 85 процената плана. – На основу 
просечног садржаја од 0,227% метала 
планирана је 1.761 тона бакра у руди, 
али је остварено 1.838 тона, пошто је 

садржај бакра био нешто већи: око 
0,25%. Тако је мали подбачај у коли-
чинама, надокнађен бољим сдржајем 
“црвеног” метала у руди, па ће га ве-
роватно бити више и у концентрату – 
каже Адамовић. - Да није било троднев-
ног застоја на примарном дробљењу, 
где је саниран тзв. чланкасти додавач, 
и руде би било више него што је пла-
нирано. Али, довољно је што је више 
бакра у њој, тако да је година, ипак, 
добро почела и у најтежим условима. 

Ипак, жељене количине јаловине 
(преко милион и по тона месечно) у 
Кривељу се могу очекивати тек по 
бољем времену, ремонтовању два стара 
багера и пристизању новог у априлу. 

-Тада план раскривке иде чак на 
2,81 милиона тона месечно – нагла-
шава Адамовић и додаје да је за фебруар 
планирано 800.000 тона руде, са просеч-
ним садржајем 0,232% бакра. - Верујем 
да ће садржај бити и већи, опет између 
0,24 и 0,25 одсто метала. Према плану 
треба да дамо 1.804 тоне бакра, а како 
је планирано и 1,8 милион тона рас-
кривке, у овом снежном месецу пред 
нама је 2,37 милиона тона укупних ис-
копина. 

И док се у копу боре да дају што више 
руде коју су геолози давно пронашли, 
преко брда, у подножју Кривељског 
камена, траже нова лежишта. Ако је 
судити по недавној изјави генералног 
директора РТБ-а Бор Благоја Спасков-
ског, на добром су трагу, па нас није за-
чудило што смо по снегу до колена у 
шумарцима Кривељског камена затекли 
Срђана Анђеловића, а нешто даље и 
Славишу Ицића, Дејана Ђорђевића, 
Златка Зајкесковића и бригадира 
Небојшу Илића крај две бушилице 
РББ-ових Истражних радова. Подесе 
машину, па се греју у контејнеру и мотре 
на њу. Тако дан и ноћ. Ускоро се селе на 
нове оближње локације јер оно што се 
крије испод месингане плочице којом је 
запечаћена прва бушотина дубока 598 
метара - коју је недавно посетио и пред-
седник Србије Борис Тадић - упућује на 
даља истраживања. 

Љ. Алексић

На кривељском копу по дебелом мразу

На испиту сви, а посебно људи који одржавају тешку механизацију, 
па је руководство најавило стимулације за оне који се најбоље по-
кажу на пословима под отвореним небом копа и јаловишта. - Годи-
на добро почела у најтежим условима: бакра у руди више него што 
је планирано, мада су  количине руде и раскривке нешто испод пла-
нираних.

Минери на свакодневном послу

„Вештачко дисање” на лицу места

Подножје Кривељског камена: у потрази 
за новим лежиштима бакра

ISKUSTVOM PROTIV MINUSA
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ТИР. – Топионица је у првом 
овогодишњем месецу укупно прерадила 
око 25.000 тона шарже, од чега 20.600 
тона суве, што је на нивоу планираних 
резултата прераде, а посредством пла-
мене пећи још 670 тона бакроносних 
сировина (богате руде из јамског РТ „Т” 
и другог материјала који настаје током 
технолошког поступка). Тако јануарски 
производни рапорт топионичара гласи - 
3.715 тона анодног бакра. Ових дана на 
залихама има 5.800 тона шарже, одно-
сно 6.000 тона мање него крајем децем-
бра прошле године, 3.200 тона богате 
руде и 20.000 тона угља. Сав норма-

тивни материјал и енергенти стижу у до-
говореном року. Уколико се томе дода и 
високо временско искоришћење агре-
гата, по оцени Бобана Тодоровића, ди-
ректора ТИР-а, створени су неопходни 
услови за добар рад и у фебруару. 

-Посебно бих желео да истакнем 
да се није осетило опуштање радника 
због новогодишњих и божићних праз-
ника. Екстремно ниске температуре 
последњих дана јануара изазивају 
очекиване проблеме за овако хладно 
време, посебно у делу припреме шарже 
и пржења (замрзавање концентрата). 
Међутим, искусни и обучени радници 
то превазилазе тако што га разгревају 
или пијуцима ломе и разбијају. Поред 

тога, можда највећи проблем је у 
транспорту енергената који се, такође, 
замрзавају, као и инсталације које се 
леде због одређеног процента влаге у 
њима – каже Тодоровић.

Електролиза је прошлог месеца, са 
330 ћелија, дала око 3.200 тона катод-
ног бакра и око 100 тона бакар-сулфата. 
У Златари је недавно завршена кампања 
производње злата и у току је припрема 
сировина за наредну. Фабрика сумпорне 
киселине је радила добро с обзиром на 
велико временско искоришћење топио-
ничких агрегата. Продуковано је 9.300 
тона монохидрата, при чему је забеле-
жено и високо технолошко искоришћење 
линије од око 95 процената (за један 

одсто боље него у децем-
бру). У току је интензивно 
уговарање пласмана ки-
селине за ову годину са 
највећим купцима (Шабац 
и ИХП Прахово). 

У Ливници бакра и ба-
карних легура у току су 
припреме за покретање 
линије месинга, јер је за 
нову ливницу уговорена 
производња око 100 тона 
одливака. Фазонска лив-
ница је и прошлог месеца 
радила у складу са потре-
бама тржишта. Овде се 

припремају за израду још једне велике 
статуе рудара - исте величине као оне 
која краси улаз у град бакра. Погон 
Прераде метала је радио, углавном, по-
знати програм – колендере и водомере. 
Јануарски биланс у ФБЖ је достигао 
1.100 тона дипформинг жице.

У Енергани су сви котлови спремни, 
а тренутно ради „седмица” због грејања 
индустрије и појединих делова погона. 
Транспорт ТИР-а је и у овако сложеним 
и тешким условима успешно обавио 
своје задатке превоза сировина и енер-
гената.

-Посебно водимо рачуна о 
потрошњи технолошке и пијаће воде. 
Сви делови предузећа имају уграђене 
мераче протока воде почев од То-
пионице до Енергане, као и борска 
Флотација и Јама. Потрошња воде се 
свакодневно очитава и мери, при чему 
смо забележили смањење за око 20 
процената. Међутим, сви запослени 
у ТИР-у и у делу РББ-а и даље не 
можемо бити мирне савести, јер још 
увек има места за штедњу, па ћемо и 
даље инсистирати да се и технолошка 
и пијаћа вода рационално троше. Јер, 
без воде не може да се ради, а ниво 
Борског језера, које је ових дана око-
вано ледом у минусу је осам метара – 
закључује директор ТИР-а.

Ј. Станојевић

Металурзи почели ову годину остваривањем планираних производних задатака

U JANUARU BEZ OPU[TAWA

ZA MAWE POVREDA I OBOQEVAWA

Топионичари забележили биланс од 3.715 тона анодног, електролизери 3.200 тона катодног бакра, а „сумпораши” 9.300 тона монохидрата. – 
Екстремно ниске температуре изазвале замрзавање концентрата који радници пијуцима ломе а и разгревају. – Прерађивачки погони радили 
у складу са захтевима тржишта. – Потрошња технолошке и пијаће воде смањена за 20 процената 

ТИР. – Бобан Тодоровић, дирек-
тор ТИР-а, првог фебруара потписао је 
Акт о процени ризика на радном месту 
и у радној околини за све металуршке 
погоне. По речима мр Бранислава 
Живановића, координатора за безбед-
ност и здравље на раду ТИР-а, реч је о 
студиозном документу на преко 3.000 
страница, којим је 46 процената радних 
места проглашено са повећаним ри-
зиком. Наиме, процена ризика у овом 
предузећу почела је 2008. године, али 
је, због малог броја лица која се баве 
овом проблематиком, ту и застала, да би 
априла прошле године била настављена 
и крајем новембра завршена израда овог 
акта. Процену ризика обавили су пред-
ставници Института „27. јануар” из 
Ниша, у сарадњи са стручним лицима 
из ТИР-а, док је Завод за здравствену 
заштиту радника „Ниш” из Ниша дао 
мишљење службе медицине рада о 
радним местима са повећаним ризиком.

- Процена ризика представља 
основу за утврђивање и вођење по-
литике безбедности и здравља на 
раду, а њен основни циљ јесте да се, 
након сагледавања свих опасности и 
штетности, предузму неопходне мере, 
како би се оне свеле на минимум, а 
тиме смањиле опасности од повреда 
и обољевања запослених. На основу 
Акта може се утврдити генерална 

политика ТИР-а и предвидети мере 
за отклањање недостатака за свако 
радно место. По завршеној процени, 
у законски предвиђеним оквирима 
(нови технолошки процес у Топио-
ници и Фабрици сумпорне киселине, 
теже повреде) обавиће се ревизија за 
поједина радна места. Израдом про-
цене ризика дошли смо у ситуацију да 
се преиспитају поједина радна места 
и због бенефицираног радног стажа 
и донесе нови правилник о личним 
заштитним средствима – наглашава 
Живановић.

Премда у ТИР-у постоје четири 
лица са положеним стручним испитом 
која се баве овим пословима (свако од 
њих „покрива” два погона), током прет-
ходне године, када су биле и највеће ак-
тивности у изради Акта, обављено је 
испитивање услова радне околине на 
229 радних места, прегледан и испитан 
191 комад опреме за рад, оспособљено 
1.445 запослених (86% од укупног броја) 
за безбедан и здрав рад (БЗНР) и упоз-
нато са опасностима и штетностима 
на радним местима. Организована је и 
обука 148 запослених (близу девет одсто) 
за пружање прве помоћи, претежно над-
зорно-техничког особља и млађих за-
послених из свих смена. Оно чиме су 
овде посебно поносни јесте то што при-
ликом лањског рушења објеката топи-

онице и фабрике 
сумпорне кисе-
лине није било 
ниједне повреде, 
иако се на гради-
лишту налазило 
више извођача 
и подизвођача 
радова, као и ба-
сенских радника. 
Ово је постиг-
нуто изузетним 
ангажовањем од-
говорних лица из 
ТИР-а и њиховим 
сталним прису-
ством на гради-
лишту, добром организацијом и приме-
ном превентивних мера.

-Ове године урадићемо зимско 
испитивање услова радне околине 
само у погонима (халама), не и у 
канцеларијама, јер нови правил-
ник захтева да се то обави једном 
у три године. Такође ћемо наста-
вити испитивање машина и опреме 
(кранова, виљушкара), пошто и за 
њих исто важи, обуку преосталих 14 
одсто запослених за БЗНР, као и за 
ППЗ. Примера ради, возачи у Транс-
порту ТИР-а који превозе опасне 
материје, сваких пет година морају 
да продужују сертификат, а двојици 

истиче крајем фебруара. И рукова-
оце опасним материјама (киселина, 
нафта) треба да оспособимо за БЗНР. 
Приликом израде Акта уочили смо да 
поједини раде по два или три посла ис-
товремено, а обучени су само за један. 
Рецимо, сат или два возе виљушкар, 
или у Енергани руковалац парним 
котловима лети ради као електри-
чар или уклопничар. Као фирма смо 
дужни и да све раднике, који раде на 
компјутерима дуже од четири сата 
дневно, упутимо на лекарски преглед 
очију и вида – закључује наш саговор-
ник.

Ј. Станојевић

Активности у области безбедности и здравља на раду у ТИР-у

Првог фебруара потписан Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини којим је 46 процената радних места проглашено са 
повећаним ризиком. - Спроведено оспособљавање 1.445 запослених за безбедан и здрав рад, као и 148 њих за пружање прве помоћи. – Овде 
су посебно поносни што приликом лањског рушења објеката топионице и фабрике сумпорне киселине није било ниједне повреде, иако се на 
градилишту налазило више извођача и подизвођача радова, као и басенских радника

Бобан 
Тодоровић

Електролиза

Директор ТИР-а потписује Акт о процени ризика
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РБМ. - Андензитски прст је веро-
ватно најзначајнији задатак запосле-
них у Руднику бакра Мајданпек за ову 
годину будући да у том рудном телу, 
најкасније до марта наредне године 
треба да стигну до руде како би и у 
2013-ој РБМ имао производњу бакра. 
Због тога се и ових дана на том захтев-
ном рудном телу ради пуном паром и 
без обазирања на неповољне временске 
прилике. 

-Тешко је, боримо се са хладноћом, 
али смо убеђени да је најтежи део 
посла већ иза нас. Веома тежак по-
четак успели смо да пребродимо. То, 
наравно, не значи да ће даље бити 
лако, али смо задовољни јер нам је 
успело да без већих проблема ски-
немо најтеже, највише етаже - рекао 
нам је Бранислав Томић, управник 
копа Јужни ревир. - Добру околност 
представља и то што смо 5. јануара 
успели да пребацимо нов ОК-багер 
на радилиште, па у комбинацији са 
најновијом бушилицом „Atlas Copco“ 
и мањом исте марке успевамо да одго-
воримо обавезама. Чак могу да се по-
хвалим да смо у јануару скоро успели 
да остваримо план, дали смо близу 400 
хиљада тона. Ту постоји мала резерва, 
јер су серије биле блоковите, па утовар 
по тонажи није могао да буде сасвим 
адекватан, али смо јануарски задатак 
одрадили сасвим коректно и солидно. 

Томић каже да се са посебном 
пажњом завршава рад на свакој етажи, 
јер су крајеви према јавном путу, па се 
ради врло обазриво како не би био угро-
жен саобраћај и далековод који напаја 
град електричном енергијом: - То нас 
доста спутава. Резултати би били 
повољнији да можемо да радимо 
слободније и комотније, али морамо 
овако. Крећемо са отварањем 530 

етаже која би требало да буде доста 
лакша, јер ћемо избећи висину етажа 
коју смо имали и чије је уклањање 
било блоковито, тако да ће то бити 
сасвим друга прича. Управник копа 
Јужни ревир подсећа да је план за фе-
бруар 500 хиљада тона укупних иско-
пина, али да се на овако тешку зиму ипак 
није рачунало: - Са најновијом опре-
мом, углавном, нема проблема, мала 

бушилица је у јануару имала учинак 
преко 4.000 метара, велика 3.600, 
међутим, од помоћне механизације 
пуно тога зависи. Ми практично 
радимо без ње јер је добијамо на „ка-
шичицу“. Оно што можемо да ура-
димо за кратко време одрадимо, што 
не можемо - чекамо. То је нешто што 
нас највише брине јер булдожер нам 
је преко потребан. Са мразем нема 
тешкоћа, навикли смо, а и опремљени 
добром заштитном одећом и обућом. 
Са људима, такође. Уосталом, бирали 
смо их за рад са новом опремом, тако 
да и када има малих проблема, успе-
вамо то да решимо. 

По његовом мишљењу у овој 
фази рада на Андензитском прсту 
минери су имали посебно сложене за-
датке којима су успешно одговорили. 
Минирања нису била сложенија у 
последњих 20-так година, свакодневна 
су, обављају се секундарно, а из без-
бедносних разлога праћена су десто-
минутним заустављањем саобраћаја. 
Даље раскривање Андензитског прста 
везано је за низ инвестиција, почев 
од измештања далековода каблов-
ским водом, за које се пројекат већ 
ради. Јавни пут још није угрожен, па ће 
његово и измештање корита Пека моћи 
да се обави наредне године.

С. Вукашиновић

РБМ „отвара“ Андензитски прст

Ледени дани отежали рад рударима РБМ-а

У јануару се добро радило пошто је ОК-багер допремљен на радилиште. – Најтежа минирања последњих деценија. – Даље раскривање пратиће 
неопходне инвестиције: ускоро измештање далековода, догодине јавног пута, а потом и корита Пека

РБМ. - Рад ни у једном руднику није 
лак ни када су временске прилике иде-
алне, а када се оне уроте против свих и 
када попут последњих десет дана жива 
у термометру не зна за плус, већ срља 
у све већи минус, рударима је посебно 
тешко. У време када ни боравак на от-

вореном није пријатан, а може се за-
мислити колико је напоран рад, у Руд-
нику бакра Мајданпек грчевито се боре 
да одрже континуитет производње и да 
временским неприликама не дозволе 
да узму превелики данак фебруарској 
производњи.

-Услови рада су тешки, каблови 
„вриште“, пуцају, јер залеђени су, 
вадимо их из дебелог слоја леда. Али, 
шта ћемо, не бирајући услове, радимо 
на минус 20 и на плус 40 јер зато смо 
ту – речи су којима рад мајданпечких 
рудара ових ледених дана описује 
Мирко Репеџић, пословођа смене Б на 
Површинском копу и додаје: - Свима је 
тешко, али људи се бодре међусобно, 
храбре, кажу: да одрадимо још овај 
посао, још овај, па да се склонимо 
на топло и тако целу смену. Опаску 
аутора овог текста да у термометре 
и небо не гледају, већ само на посао, 
Репеџић потврђује: - У термометре не 
гледамо јер их немамо, а у небо не 
можемо, веје снег. 

-Није нам ово прва зима, навикли 
смо на рад у тешким условима и 
чинимо све да производња не стане, 
да се опрема сачува. А, да се отежано 
ради, то је чињеница. Тако је свуда – 
каже и Мики Јовановић, координатор 
изградње Јаловишта.

-Производња, истина, није као 
када су услови нормални, али одржа-
вамо је, иако су јаки мразеви против-
ници свима нама зато што је у два на-

врата дошло до пуцања платнених 
трака – прича Радојица Љушкић са 
Транспортног система.

-Није без разлога проглашена 
ванредна ситуација – тврди и Радо-
ван Вунтуришевић, ВКВ бушач при-
марног бушења накратко прекидајући 

„одлеђивање“ машине: - Велика је 
хладноћа, снег, смрзавају машине, па 
можете да поретпоставите како је тек 
људима.

Тако говоре, али не посустају 
мајданпечки рудари. Ледени дани са 
температуром у двоцифреном минусу 
загорчавају живот и онима који не 
морају да излазе из својих кућа, а њима, 
ето, отежавају рад.

С. Вукашиновић 

Континуитет производње се одржава упркос јакој зими. – Нема места на којем је лако радити ових дана 

Мирко Репеџић

Андензитски прст
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РБМ. - По радним резултатима 
јануар представља солидан почетак про-
изводно изузетно захтевне 2012. године. 
Месечни план производње остварен је 
на бакру и пратећим металима, за мало 
и на руди, а озбиљнији подбачај забеле-
жен је на раскривци, посебно на Јужном 
ревиру. Условљен је проблемима са 
опремом за бушење и утовар. 

 „Рудник бакра Мајданпек је у 
јануару откопао 325 хиљада тона руде, 
уклонио 675 хиљада тона јаловине, 
тако да су укупне ископине милион 
тона, а плански задатак био је већи 
за 430 хиљада тона. Увећан основни 
месечни план на руди није остварен 
за пет хиљада тона, јер је било про-
блема са опремом за бушење и утовар“ 

– објашњава Андрија Марковић, заме-
ник директора РБМ-а. – Када је реч о 
јаловини, имамо два радилишта. На 
Андензитском прсту месечни резул-
тат умањен је тиме што је ОК-багер 
стигао неких пет дана касније на ради-
лиште, а на Северном ревиру (захват 
Запад) проблем је у машинском квару 
багера који је радио на јаловини. 

Флотација је прерадила 325 хиљада 
тона руде и произвела 640 тона бакра 
у концентрату, колико је било и плани-
рано. Дала је и количину злата и сребра 
знатно већу од планиране: - Флотација 
је, углавном, радила без неких већих 
застоја - потврђује Марковић, али упо-
зорава: - Последњих дана јануара уче-
стали су проблеми настали због стра-
ховито ниских температура, времен-
ских непогода које су створиле услове 
за теже хаварије, па смо тако имали 
кидање једне транспортне траке на 
Фази 2, које је санирано, потом лом 
зуба на кружном венцу багера ан-
гажованог на руди, што је довело у 
питање континуитет допремања руде 
за флотацију. 

 Како су ниске температуре потрајале, 
проблеми су постали сложенији, пого-
тово на помоћној опреми: - У фебруар 
смо ушли са тешкоћама на свим 
пољима, од површинског копа до 
флотације, преко одржавања. Не само 
да долази до механичких кварова који 
су поспешени ниским температурама, 
већ су бројнији и проблеми са гори-

вом. Опрема која користи евродизел 
има проблем јер он већ на минус девет 
до минус 12 степени, почиње да кри-
сталише, а температуре су и за 10-так 
степени ниже од тих граничних вред-
ности. 

Тежак почетак фебруарске 
производње потврђује и Синиша 
Филиповић, управник површинског 
копа: - Функционишемо некако, али 
суочавамо се са великим, великим 
проблемима, почев од стартовања 
механизације, посебно помоћне, где 

већ имамо недостатак булдожера, уто-
варивача, турнотрактора, грејдера, 
а велики проблем су и бушилице. 
Данас смо уз велике напоре успели 
да стартујемо дизел-бушилицу, док 

су друге две на машинској оправци. 
То није све, јер и поједини камиони 
тешко стартују, долази до пробоја ка-
блова, со не реагује... Ипак, недоста-
так булдожера и грејдера је проблем 
већи од свих других.

С. Вукашиновић

Рударство
Солидан почетак године у РБМ-у

РБМ. - Као резултат јасне 
опредељености да се битка са милио-
нима тона јаловине добије, како би се 
што пре стигло до руде, у Рудник бакра 
Мајданпек стигли су делови прва два, од 
четири камиона марке „белаз“ носиво-
сти 220 тона. Њихова монтажа је почела, 
али будући да се обавља у отежаним ус-
ловима, извесно је да ће потрајати. Јер, 
на температурама и знатно нижим од 
минус 10 степени, колико је у хали Сер-
виса лаких возила РБМ-а било када смо 
посетили овај погон, одређени послови 
се једноставно не могу обављати.

„Монтажа иде веома тешко. 
Видите и сами да су услови немогући 
за рад, много је хладно - каже Пред-
раг Буздимировић, пословођа ремонта. 

- Колико се може, толико радимо. Вре-
менски услови су нам велики против-
ник јер упоредо морамо да пратимо 
и текућу производњу. Ту има много 
проблема, смрзавају инсталације, 
смрзава гориво, а и за монтажу су јако 
тешки услови - истиче Буздимировић. 
Он више и не броји која му је по реду 
ово монтажа, али каже да се ни једна 
није одвијала у овако тешким усло-

вима: - Приоритет је да сачувамо људе, 
њихово здравље и да избегнемо по-
вреде, а када временске прилике до-
зволе нормалнији рад, неће бити про-
блема да се посао приведе крају. Људи 
раде, труде се, не посустају, али на 
минус 10 руке се лепе за гвожђе. 

„Кратко застанемо, да се мало 
загрејемо, па онда настављамо. 
Склапање корпе није тежак посао, 
али су временски услови крајње 
неповољни - потврђује Мирослав Тка-
ченко, машинбравар, а његов колега 
Зоран Белован, који у РБМ-у има 
30 година стажа, додаје: - Тренутно 
радимо корпу и није нам прва, тако 
да око самог посла не би било про-
блема, да није оволиког мраза. Због 
њега морамо да будемо крајње обаз-
риви како ради сопственог здравља 
тако и техничких средстава.

- Имамо срећу да су у РБМ поново 
пристигла нова возила. Монтажа прва 
два је почела, али због ових времен-
ских неприлика нисмо у могућности 
да је завршимо у рекордном року, као 
што смо раније успевали - каже Бра-
тислав Благојевић, помоћник дирек-

тора за електромашинство Рудника 
бакра Мајданпек. Додаје да су за још два 
таква возила стигле шасије са резервним 
деловима у луку Панчево: -Нова тешка 
возила ће ојачати постојећу флоту и, 
свакако, помоћи да реализујемо наш 
план производње. 

У РБМ-у добро познају ове ками-
оне пошто их имају у флоти. Возила 
су опремљена дизел-моторима „камис“ 
од 2.332 коњске снаге. Реч је о QСК 60 
серији, једној од најбољих на свету у тој 

снази мотора. Занимљиво је да су „белаз“ 
камиони из реда највећих који су икада 
коришћени на басенским коповима. Ду-
гачки су 13,36 м, високи 6,5 м, а широки 
7,7 м. Празно возило тешко је 150 тона, 
а носи 220 тона терета. Имају два рачу-
нара, управљају вучним погоном, мере 
терет, потрошњу горива, пређене кило-
метре, број тура и низ других важних по-
датака.

С. Вукашиновић

Неисправност опреме за бушење и утовар утицали на испуњење 
плана раскривке. – Крај јануара и почетак фебруара обележиле ни-
ске температуре, обилне снежне падавине и кварови

BAKAR PO PLANU, PODBA^AJ 
NA RASKRIVCI

MRAZ USPORIO MAJSTORE
Монтажа нових РБМ-ових „белаза“ носивости 220 тона најтежа до сада

Састављање прва два од четири велика камиона одвија се успорено, односно „колико време дозвољава“. – „Морамо сачувати људе и опрему, 
а неки послови на овако ниским температурама не могу се обављати“ – каже Предраг Буздимировић, пословођа ремонта

За лични допринос развоју РБМ-а

MUSTECI]U PRIZNAWE PKZ
ЗАЈЕЧАР. - Светомир Мустецић, дирек-

тор Рудника бакра Мајданпек, један је од до-
битника Плакете Привредне коморе Зајечар за 
2011. Високо признање првом човеку Рудника 
бакра уручено је за лични допринос развоју 
овог предузећа минуле године. У години када 
је најстарији мајданпечки колектив обележио 
вредан јубилеј - 50 година рада, остварио је и 
запажене производне резултате, у многим обла-
стима најбоље у овој деценији.

С.В.

Андрија 
Марковић
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РББ. – Пред плановима какве у 
својој историји нису имали, у Руд-
нику бакра Бор од фебруара прошле 
године награђују оне запослене од којих 
највише зависе резултати производње и 
све што је везано за њу. То се, очигледно, 
чини нешто дуже него у осталим ба-
сенским предузећима на основу Пра-
вилника о стимулативном награђивању 
којим је дефинисано за које резултате 
може да се добије стимулација, колика је 
за који посао и учинак. Наравно да су ти 
услови, пре свега, везани за испуњење 

плана у сваком од технолошких делова 
РББ-а. 

-Стимулишемо раднике на 
најтежим радним местима и усло-
вима, али то није прво мерило – каже 
Небојша Радошевић, директор Руд-
ника бакра Бор. - Прво мерило да се 
додатно награђују они запослени 
од којих највише зависи испуњење 
плана, а одмах да кажем да у историји 
РББ-а није било планирано толико 
ископина као што је за ову и наредне 
године. Због заостатка из претходног 
периода, принуђени смо да уклањамо 
велике количине раскривке да бисмо 
за годину-две производњу бакра 
повећали на 40.000 до 50.000 тона. То 
подразумева врло обимне планове и 
за раскривку и за руду и готово смо 
се приближили количини од 40-ак 
милиона тона ископина годишње. 
Онако како је пристизала опрема 
тако смо повећавали производњу и 
ударне године ће бити ова и наредна. 
Али, не би све ишло тако успешно да 
они који највише раде немају дода-
так за ванредне напоре да се плани-
рано оствари. Тако максимално ко-

ристимо и нову опрему. Трудимо се да 
нове машине што мање стоје и да дају 
свој максимум.

Према речима директора РББ-а, у 
Јами највећу стимулацију имају они који 
раде директно на откопним „челима“, 
пре свега у рудном телу „Т“, где се у 
најтежим условима копа најбогатија 
руда. То су врло напорни и ризични по-
слови који траже концентрацију све 
време. Нису заборављени ни они из 
одржавања који прате производњу, али 
њихова стимулација је нешто нижа јер 

су им и услови рада, а може се сло-
бодно рећи и ефекти које могу да по-
стигну на својим радним ме-
стима, нешто мањи. - Међутим, 
каже Радошевић, није све „заку-
цано“, већ свако ко жели више 
да заради може да се потруди 
да својим радом и умећем дође 
на место на коме може да има и 
већу стимулацију. 

Што се тиче површин-
ског копа Велики Кривељ, а до 
скора је то важило и за Церово, 
стимулацијом су обухваћени ру-
коваоци, пре свега утоварне 
механизације, како нове тако и 
старе. Стимулишу се и они који 
тешким камионима превозе руду 
и опет је све везано за норму коју 
те машине треба да постигну. 
Зна се колико одређени багер на 
одређеној позицији месечно може 
да утовари и ако се то постигне, 
руковаоци су додатно награђени. 
Ни овде нису заборављени људи који 
раде на помоћној механизацији и 
одржавању. У борској и кривељској 
флотацији подстичу се људи који раде 

на јаловиштима, на отвореном и зими 
и лети, поготово они у Кривељу, као 
и запослени на дробљењу, млевењу и 
флотирању. - У Кривељу ћемо ускоро 
поново имати аутоматику, па све 
оно што се преради неће, као сада, 
зависити само од умећа запосле-
них, њихове процене и знања. Онда 
ће се једноставно задавати параме-
три, али ће опет њихово учешће бити 
немерљиво, они ће, једноставно, увек 
бити потребни процесу.

Стимулацијом су обухваћени и 
бушачи Истражних радова, најбољи 
РББ-ови мајстори у сервисној радио-
ници на старом борском копу, где се 
састављају нови камиони, поправља и 
преправља све што затреба, као и за-
послени на копу Кречане у Заграђу и 
њеним пећима без чијег би доброг рада 
имале проблема и борска, и кривељска, 
и мајданпечка флотација, које они сада 
снабдевају кречом. Оцењујући да Пра-
вилник није савршен ни за производни 
део, Радошевић указује на неопход-
ност његове дораде у делу стимулисања 
служби које опслужују производњу у 
којима такође има људи који доста раде, 
па не би требало да зависе од тога да ли 
ће их се неко сетити или не. 

- Бићу слободан да кажем да смо 
прошле године, откако се Правилник 
примењује, имали за трећину већу 
производњу у односу на 2010. За ову 
2012. опет се планира за трећину већа 
од лањске и сматрам да није било при-
мене Правилника сигурно не бисмо 
имали те резултате. Подсетићу да је 
свака технолошка целина максимално 
учествовала у изради Правилника, 
потом су симулирани могући ефекти 
у пракси, па смо тек онда почели да га 
примењујемо. Какав је његов „одјек“ 
међу запосленима најбоље се види кад 
одете на терен. Мој утисак је да су они 
који највише доприносе производњи – 
задовољни. Осим што им доста значи 
у материјалном смислу, годи им и 

то што се види да њихов рад негде 
оставља трага, да то неко примећује.

Награђивање једних не значи 
одузимање од плата других. Стимулације 
се, по речима Златке Стојановић, за-

менице директора РББ-а за економ-
ска питања, исплаћују из додатне масе 
која за цео РББ износи пет до шет посто 
укупног новца намењеног зарадама у 
овом предузећу.

- Чак 60 одсто запослених у РББ-у 
учествује у расподели стимулатив-
них средстава – каже Стојановићева. 

- Тако је у октобру (а слично је било 
и новембра) од 2.013 радника РББ-а, 
стимулацију добило 1.190. Још при 
изради Правилника одређено је на 
који износ могу да рачунају багери-
сти, на који возачи камиона, на који 
остали. Управник прати која машина 
колико даје и од њега полази предлог. 
Ако се норма пребаци, стимулација 
иде прогресивно.

Пред РББ-ом су огромни послови 
који треба да се ураде за кратко време. 
Већ у априлу планира се пуштање у рад 
реконструисане кривељске флотације и 
обновљеног рудника Церово. Тада ће се 
у тој флотацији прерађивати 10,6 мили-
она тона кривељске руде, плус 2,5 мили-
она тона из Церова, што је преко 13 ми-
лиона тона. Томе треба додати преко 30 
милиона тона раскривке, што у Кривељу, 
што у Церову, што су огромне масе које 
треба „преврнути“ и, уколико људи не 
буду на прави начин мотивисани, неће 
моћи да се ураде добро и на време. 

-Правилник није идеалан, али је 
добар за почетак – каже Радошевић. – 
При одређивању правца његове евен-
туалне дораде ваља имати у виду да 
нису довољно обухваћени планери и 
организатори производње на терену, 
као и учинак високостручног кадра. 
Јер, имамо економисте, правнике, 
инжењере који дају све од себе, али 
и добар број „посматрача“ који не 
учествују у свему овоме. Није дорађен 
ни део Правилника о службама. 
Обухваћена је геодетска и геолошка, 
међутим, има људи који „падају на 
нос“ и у економској, правној служби. 
Ми их у неким ситуацијама и награ-
димо, али ако у некој служби имате 
30-40 људи, а посао носе њих седам-
осам, толико треба да буде и награђено. 

Љ. Алексић

Стимулацијом до остварења планова какве РББ није имао у својој историји

PODR[KA ZA VANREDNE NAPORE 
Прошле године поизводња је била за трећину већа него 2010. и њен 
раст у овој и наредних година остаће убедљив ако и финансијски 
подстичемо оне који је носе – сматра директор РББ-а Небојша 
Радошевић. - Октобра и новембра минуле године око 60 одсто запо-
слених у РББ-у учествовало у расподели стимулативних средстава. 
– Са мотивисаним руковаоцима нова, скупа опрема даје пуне ефекте.

У борској јами 
није хладно, али је 
напорно и прљаво

Људи из 
одржавања 
на копу 

„Кривељ” 
сада имају 
пуно послаНа кривељском јаловишту

Овако се поправља 
примарна дробилица
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РБМ.- У жељи да разграничимо 
рад од нерада, да добре производне 
резултате наградимо, а лоше санкци-
онишемо, да раднике стимулишемо 
на веће залагање и одговорност, до 
сада смо кроз оцењивање, а сада ћемо 
преко Правилника о стимулативном 
награђивању настојати да мотиви-
шемо раднике да се за остварење пла-
нова максимално ангажују - комента-
рише новине у награђивању запослених 
у Руднику бакра Мајданпек Светомир 
Мустецић, директор РБМ-а. Он наводи 
да тиме, нажалост, нису обухваћени за-
послени у режији, инжењери и управа.

-Прошлог месеца започели смо 
примену Правилника о стимула-
тивном награђивању. Он ће, зарад 
испуњења циља, морати да се 
разрађује и додатно дефинише у 
одређеним областима. Пре свега, у 
погледу услова у којима су резул-
тати остварени, везано за одржавање 
и бригу о средствима за рад, висине 
трошкова, односно ефикасности, а све 
како би рад био адекватно награђен 

- каже Синиша Филиповић, управник 
Површинског копа. Његов колега Бра-
нислав Томић, управник копа Јужни 
ревир, додаје да је претходни систем 

стимулисања кроз оцењивање које 
је процентуално увећавало, односно 
смањивало зараду, пружало могућност 

да се све то има у виду, па су (теорет-
ски посматрано) разлике могле да буду 
и до 20 одсто у плусу, односно минусу. 

Сада је другачије, а очекује се и да 
стимулација, уместо процентуалног, има 
сасвим одређен новчани износ.

 Сличног је мишљења и Дејан 
Вагнер, управник Флотације који истиче 
да је годинама постојао и функционисао 
модел оцењивања рада који је подразу-
мевао награђивање и кажњавање. Тако 
се дешавало да разлике у примањима 
на истом радном месту буду и по пар 
хиљада динара када су имале оправдања 
у оствареним резултатима рада: - То је 
простор који су неки руководиоци 
користили мање, неки више, јер су 
поједини ишли линијом незамерања, 
не желећи веће прерасподеле унутар 
групе будући да нико није могао 
добити више, а да неко други, унутар 
те целине не добије мање.

Нови Правилник о стимулатив-
ном награђивању је тек почео да се 
примењује, а наредни месеци показаће 
да ли га и у којој мери треба дорађивати 
како би био остварен најважнији циљ – 
да они који добро раде, добро и зарађују, 
а да појединци који на радном месту 
не желе да се “озноје” то осете и на 
дебљини својих коверата.

 С. Вукашиновић

Стимулативно награђивање за подстицај производњи у РБМ-у

NAGRADE ZA VIDNE REZULTATE
Финансијска мотивација засад “резервисана” за производњу, односно места на којима су учинак, а самим тим и разлике у раду, залагању и 
резултатима видљиве

Вредновање учинка запослених у металуршким погонима

ТИР. – У складу са пословном по-
литиком компаније и ТИР је фебруа ра 
минуле године урадио Правилник о 
стимулативном награђивању радника 
који је усвојио Управни одбор овог 
предузећа. Правилник се примењује 
од марта прошле године и, како нам 
је рекао Бобан Тодоровић, директор 
ТИР-а, није у супротности са Колектив-
ним уговором који је потписан са репре-
зентативним синдикатима. Напротив, он 
служи као појашњење и олакшава посао 
управницима погона, да лакше „одвоје” 
запослене са бољим радним учинцима 
од оних са уобичајеним. (КУ предвиђа 
да сваки радник може бити стимула-
тивно награђен и, уколико радно место 
неког извршиоца није на списку, управ-
ник увек може да се позове на КУ, а 
радник добије „дебљу” коверту). Општи 
приступ јесте –истиче директор - да се 
плата људи који се више труде мора раз-
ликовати ог оних који се мање залажу, а 
њихови руководиоци треба да спроведу 
поштовање Правилника. 

- Циљ је стимулисати ону групу 
радника који пружају више од 
уобичајених радних учинака. Ове 

стимулације у претходном периоду 
нису заживеле у погонима ТИР-а у 
правом смислу те речи. Главни разлог 
је што они који оцењују (управ-
ници, руководиоци радних јединица), 
једноставно избегавајући одговорност, 
нису желели или нису били спремни 
да заиста направе разлику између 
људи по критеријумима који стоје 
у Правилнику (производни резул-
тати, искоришћење „на бакру”, вре-
менско искоришћење агрегата). Пра-
вилник је и конципиран тако да ре-
зултати рада и расположивост опреме 
највише зависе од руководиоца РЈ, 
јер је реч о тимском раду. Дакле, не 
за један дан већ за цео месец направи 
се репрезентативни узорак, што је 
потпуно јасно у оваквим условима 
производње. Ниједан правилник није 
идеалан, те је и овај склон проме-
нама. Стога, ако нека група радника 
случајно није била обухваћена њиме, 
управници погона су имали слободу 
да све који имају радне учинке изнад 
уобичајених и стимулативно награде. 
Правилником су предвиђена сва 
радна места, па и онај у канцеларији, 

који, примера ради, за два дана 
заврши годишњи обрачун или план 
и анализу, заслужује да буде стимули-
сан. Уколико постоји воља да се неко 
награди, овај правилник није сметња, 
већ само олакшава поступак – нагла-
шава Тодоровић.

Новчно стимулисање почело је, 
по његовим речима, активније да се 
примењује од новембра, када је повећан 
број награђених (дотад је то било тек 
двадесетак радника у погону, што је 
два-три процента од укупног броја за-
послених, да би достигао 60 одсто, 

на пример у Топионици као највећој 
организационој јединици).

-У наредном периоду и даље 
ћемо инсистирати на стимулатив-
ном награђивању у свим деловима 
погона где за то постоје реалне основе 
јер сам сигуран да само новчано 
мотивисање људи који пружају више 
може да доведе до бољих резултата 
целог погона. Циљ су нам већи радни 
учинци и већа маса за стимулацију 
(није фиксна, опредељује је директор) 
– закључује директор ТИР-а. 

Ј. Станојевић

„DEBQA” KOVERTA ZA 
VE]I TRUD

Б. Тодоровић: Стимулације у претходном периоду нису заживеле у 
погонима ТИР-а у правом смислу те речи, јер „оцењивачи” нису же-
лели или нису били спремни да, на основу радних учинака, направе 
разлику међу запосленима
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РТБ. – Иван Анђеловић, један од 
млађих инжењера рударства у басен-
ском тиму који ради на реконструкцији 
топионице и изградњи фабрике сум-
порне киселине, недавно се вратио из 
Јапана. Тамо је боравио скоро два и по 
месеца на позив Јапанске Интернацио-
налне Агенције (JICA – Џајка), а повод 
је био семинар под називом „Ефикасно 
и еколошки прихватљиво рударење и ре-
циклажа металних ресурса“ („Efficient 
and Environment Friendly Mining and 
Recycling for Metal Resources”). На 
овом међународном скупу Анђеловић је 

представљао Рударско-топионичарски 
басен Бор, али и државу Србију, пошто 
је позив за учешће упућен Министар-
ству животне средине, рударства и про-
сторног планирања. Досадашња пракса 
је била да на поменути семинар иду 
представници овог министарства, али је 
на инсистирање генералног директора 
РТБ-а Благоја Спасковског ове године 
отишао инжењер из рударске компаније. 

Пошто је у оквиру поменутог тима 
одговоран за решење флотирања шљаке 
из будуће флеш-пећи, учешће на овом 
семинару Анђеловићу је било, како нам 
рече, вишеструко корисно. Најпре, имао 
је прилику да види опрему и технологију 
исту или веома сличну оној која треба 
да се угради у Бору. А, пошто је Јапан 
једна од индустријски најразвијенијих 
земаља, видео је и најновија достигнућа 
у екологији, рударству и металургији. 
Питамо Анђеловића шта је, заправо, 
био његов задатак током боравка у 

“земљи излазећег сунца”?
-Мој задатак за време посете Јапану 

био је да, пре свега, у најбољем могућем 
светлу представим индустрију рудар-
ства у Србији и делатности РТБ Бора. За 
то сам имао прилике на многобројним 
презентацијама пред представницима 
Министарства рударства и металургије 
и јапанских приватних компанија. Изне-
надило ме је њихово познавање прилика 
у рударству Србије и Бора. Иначе, Јапан 
је, углавном, исцрпио своје минералне 
ресурсе, тако да је принуђен да купује 
концентрате из целога света. Због тога 
са великом пажњом прати дешавања у 
овој области на целој планети. 

Да ли су заинтересовани за сарадњу 
са РТБ-ом ?

-Између осталог, веома су заинте-
ресовани за борски бакар и евентуалну 
сарадњу са нама. Продаја концентрата 
бакра Јапану није нимало нереална, по-
готово што их купују из земаља које 
су много удаљеније од Србије. За њих 
није проблем ни то што наш концентрат 
бакра из појединих лежишта има неке 
штетне примесе (попут арсена), пошто 
су разрадили поступке одстрањивања 
таквих примеса пре топљења. Поступак 
одстрањивања арсена из концентрата 

бакра је доста сложен и скуп (око 400 $ 
по тони бакра), али су они због стро-
гих еколошких прописа принуђени да 
га примењују. 

Шта Јапанци раде са отпадом из 
својих топионица ?

-Веома је интересантно да они немају 
готово никакве отпаде из топионица. Из 
топионичке шљаке се извлаче сви ко-
рисни метали, а развили су и поступак 
издвајања гвожђа које чини половину 
укупне количине шљаке. Тако је отпад 
сведен на минимум. Уз то, поједини 
ретки метали, за које су они такође раз-
радили технологију екстракције, по-
скупели су прошле године за више 
од десет пута јер налазе све већу при-
мену у изради компјутера, мобилних те-
лефона, плазма телевизора и осталих 
уређаја високе технологије. Тако бакар 
није једини извор прихода у јапанским 
постројењима за прераду концентрата.

Како је у Јапану решено депоновање 
флотацијске јаловине ?

- Флотацијска јаловина је велики 
проблем и код нас и у свету јер 
јаловишта заузимају велики простор 
и потенцијална су еколошка опасност. 
Првенствено због мањка простора, 
Јапанци су били приморани да пронађу 
јединствена, оригинална решења. За 
време проведено у Јапану урадио сам 
један Акциони план везан за депоновање 
јаловине који се базира на искуствима 
јапанских компанија, а има за циљ да 
се примени у нашој. Прва презентација 
тог плана била је у Токију (град са 36 

милиона становника!), другог децем-
бра 2011. године, и изазвала је велико 
интересовање, па чак и понуде за помоћ 
у финансирању. Стручна јавност РТБ-а 
упознала се са детаљима плана 26. де-
цембра 2011. године у сали генералне 
дирекције Басена.

Објаснили сте како је са 
индустријским, а шта Јапанци чине 
са комуналним отпадом ?

-Јапан је сигурно први у свету по 
питању екологије. Првенствено због 
мањка минералних ресурса они су 
принуђени да све рециклирају. Инте-
ресантно је видети по десетак канти за 
ђубре како су поређане једна до друге. 
На свакој је видно обележено којој 
врсти материјала је намењена. Иако у 
Јапану више него било где на свету важи 
девиза „време је новац“, они детаљно 
и стрпљиво разврставају свој отпад 
стојећи поред канти по десетак минута. 
Свесни су да тим поступком штите 
економију Јапана и стварају чисту сре-
дину.

Где сте све боравили у Јапану и шта 
сте још видели ?

-Пружена ми је прилика да 
пропутујем цео Јапан, свим могућим 
превозним средствима. Осим метроа, 
имао сам прилику да уживам у вожњи 
најбржим возом на свету, названим 

„шинкасен“, који јури преко триста ки-
лометара на сат ! Поред Токија, посе-
тио сам и многе индустријске центре. 
Међутим најдуже сам се задржао у 
једном малом граду врло сличном Бору 
по имену Косака. Тамо сам видео топи-
оницу бакра, фабрику сумпорне кисе-
лине и фабрику за пречишћавање вода, 
сличну оној коју сада градимо у Бору. 
Оно што ме је одушевило јесте пот-
пуно чист ваздух као 
и река пуна риба која 
пролази кроз Косаку! 
А, показали су нам 
слике од пре тридесе-
так година на којима 
се види разоран утицај 
индустрије на при-
роду. Пошто је топи-
оница истог типа као 
и она која се тренутно 
гради код нас, уверен 
сам да ћемо за две 
године и ми удисати 
потпуно чист ваздух. 
Ово ми је дало још 
већу снагу и одлуч-
ност да истрајем на овом нашем вели-
ком пројекту који ће донети бољитак не 
само људима везаним за РТБ, већ и свим 
житељима овог региона. 

Да ли сте успели да одгонетнете 
шта је срж јапанског односа према 
раду?

-Имао сам прилику да видим 
многобројне фабрике, руднике и топи-

онице, да се ближе упознам са начи-
ном рада и на делу видим како функ-
ционише јапанска прецизност, тачност 
и дисциплина - оно што је од Јапана и 
направило тако моћну индустријску 
силу. Радни дан у Јапану почиње у девет 
ујутру и траје до пет по подне. Међутим, 
готово сви Јапанци остају на послу до 
касно у ноћ, то јест док не заврше посао. 
Ово раде не зато што их неко тера на то, 
већ зато што осећају велику одговорност 
према послу. 

Колико је ова посета обогатила 
ваша знања и каквим очима сада 
гледате на своју земљу?

-Одласком на стручни семинар у 
Јапан стекао сам велико искуство, добио 
прилику да унапредим свој енглески 
језик и стекнем ширу слику о рудар-
ству и металургији. Посматрајући сада 
наше прилике из једне друге перспек-
тиве могу много боље да сагледам стање 
у нашој земљи, односно колико смо 
срећнији што нас је природа подарила 
минералним богатсвом. Уз више рада и 
памети врло је могуће достићи јапанску 
индустрију, па зашто не и престићи. 

Јапан је прошле године заде-
сила велика катастрофа, како се 
опоравља од ње ?

-За време боравка у Јапану имао сам 
прилику да упознам културу, обичаје, 
али и да се уверим колико је то снажан, 
рекао бих неуништив народ који води 
свакодневну битку са природом. А 
природа Јапана, колико је лепа, веома 
често је толико и сурова. Њену руши-
лачку снагу народ Јапана најбоље је 
осетио марта прошле године када га 

је задесио разорни земљотрес, а убрзо 
потом и цунами. Имао сам прилику да 
видим већи део пацифичке обале, који 
је највише страдао. Фасцинирала ме је 
брзина којом су Јапанци санирали по-
следице ове велике катастрофе и њихова 
спремност да уз помоћ науке пронађу 
решење како би у будућности предухи-
трили и спречили сличне катастрофе.

Љубиша Алексић

Басенски стручњаци на усавршавању у „земљи излазећег сунца“

Иван Анђеловић: Јапан је, углавном, исцрпио своје минералне ре-
сурсе и веома је заинтересован за борски бакар. – Одушевио ме је 
чист ваздух и река пуна риба у Косаки, граду сличном Бору, у коме 
је до пре 30-ак година био веома видљив разоран утицај индустрије, 
а данас постоји топионица слична оној која се овде гради. – Из то-
пионичке шљаке Јапанци извлаче све корисне метале, па и гвожђе 
(које чини половину њене укупне количине), као и ретке метале 
који су све скупљи

JAPANCI PRATE RUDARSTVO SRBIJE

Токио

Иван Анђеловић са јапанским рударима 
у руднику бакра и гвожђа Камаиши

У фабрици тешке механизације „Коматсу”
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РТБ. – Кажу Борани да ће се дочек 
нове 2012. године још дуго препри-
чавати али и памтити, пре свега, по 
спектакуларном концерту највеће поп 
звезде Балкана Здравка Чолића, сјају 
новогодишње декорације целог града, 
величанственом ватромету и труба-

чима Бобана и Марка Марковића. 
Вече, веле, на којем Боранима с правом 
могу да позавиде и много већи градови 
у Србији који су, опет, захваљујући ди-
ректном преносу посредством медијске 
куће B92, могли да виде део атмосфере 
у амфитеатру градског Дома културе. 
Више од 10 хиљада људи пратило је 
те вечери новогодишњи програм на 
отвореном и у Нову годину ушло са 
легендарним Чолом. А он им се, заједно 
са породицом и у друштву менаџера 
Адиса Гојака, на најбољи могући начин 
одужио за тродневно гостопримство 
квалитетном музиком и песмом. 

Дан касније, у пратњи домаћина, 
генералног директора РТБ-а Благоја 
Спасковског, провео је са металурзима 
и рударима. На XVII хоризонту борске 
Јаме, у рудном телу „Т“, 600 метара под 
земљом, највећа поп звезда Балкана 
није крила одушевљење што је први пут 
у једној јами која се, како је рекао, по 
много чему разликује од оних у Босни.

-Ово је стварно величанствено. 
Нисам никада овако нешто доживео 
– у једном даху рекао је Чолић. – Људи 
су дивни, одушевљен сам процесом 

рада и видим да има 
дисциплине. Све ми из-
гледа фантастично, и 
производња и стављање 
анкера, све! – додао је. 

Истоветне утиске 
имао је и његов 
менаџер Адис Гојак. – 
Несвакидашњи призор 
и доживљај. Ово вам је 
као када вас отац одведе 
први пут у луна-парк, 
па ви не знате на коју 
ћете страну пре гледати. 
Истовремено, видим 
да је ово једна безбедна 
јама, а то је најбитније 

– казао је он.
Силазак Здравка 

Чолића у Јаму оставио 
је снажан утисак и на 
рударе који нису очеки-
вали такво „друштво“ 
првог дана Нове године. 
– Кад нам је генерални 
директор јутрос јавио 
да ће нас посетити 
Чола, „дали“ смо се у 
задатак, да случајно не буде пропуста и да се ничим не об-

рукамо пред човеком светског гласа. 
Моји камарати су одушевљени посе-
том, а верујем да је и он одушевљен 

нама – рекао је рудар Живорад 
Љубисављевић. 

Видно разгаљен гостоприм-
ством домаћина и непосредношћу 
рудара али и металурга које је 
потом посетио, Здравко Чолић 
је изјавио да је почаствован 
тиме што је имао прилику да са 
грађанима Бора дочека нову 2012. 
годину. – Ово је једна од нових 
година коју ћу памтити целог 
живота, али ће ми у сећању 
остатати и силазак у утробу 
земље, као досад недоживљени 
и надасве узбудљив осећај.

Поменимо на крају и то да 
је приликом разгледања јамских 
просторија промовисана идеја да, 
након што се 11. хоризонт преу-
реди за туристичке посете, ле-
гендарни Чола одржи концерт у 
борској Јами само за рударе.

Г. Тончев Василић

^OLA ME\U RUDARIMA 
I METALURZIMA

Здравко Чолић у друштву гене-
ралног директора РТБ-а, након 
успешног новогодишњег кон-
церта, посетио Јаму и погоне То-
пионице и рафинације. - На 600 
метара испод земље, у рудном 
телу „Т“, Чолић и његов менаџер 
Адис Гојак, разговарали са руда-
рима. - Видно разгаљен госто-
примством и непосредношћу 
рудара и металурга популар-
ни певач рекао да је почаство-
ван приликом да са грађанима 
Бора дочека нову 2012. годи-
ну. – Ово је једна од нових го-
дина коју ћу памтити целог жи-
вота, али ће ми у сећању оста-
тати и силазак у утробу земље, 
као досад недоживљени и нада-
све узбудљив осећај, изјавио је 
Чолић

Басенски радници одушевљени несвакидашњом посетом највеће поп звезде Балкана
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РТБ. – Тамо где се већ више од 100 
година откопава руда бакра и злата, у 
Јами борског рудника, на почетку сер-
висног окна „Васа Дрецун“ (дубо-
ког 542 метра), 30. јануара отворен је 

„кафић“. И одмах након отварања, прва 
група гостију, на челу са председником 
Србије Борисом Тадићем, посетила је 
ову јединствену атракцију која се налази 
400 метара испод земље, на XI јамском 
хоризонту. Иначе, председнику Тадићу 
је ово други пут да силази у борску Јаму 
за мање од две године. Средином 2010. 
први пут је са рударима РТБ-а разгова-
рао на XVII хоризонту, у рудном телу 

„Т“, које је 600 метара под земљом. 

У делу где се налази „кафић“ на 65 
квадратних метара, у стени је уклесана 
пећина, постављена расвета, уређен 
прилазни ходник, постављени сто-
лови и клупе и мини шанк. На „зи-
довима“ су бакрорези који приказују 
рударе (радови Фрање Умбехенда), а ту 
су и стари рударски телефони, лампе, 
опрема за спасавање, табле са написима 
о историји и објашњењима технолошког 

процеса у борској Јами. Ту, на ходнику је 
и бушећи чекић да би се показало како 
се буши и уопште ради у руднику. Све 
то додатно оплемењује тај простор и 
чини га својеврсном музејском постав-
ком. „Кафић“ је уређен и опремљен тако 
да посетиоцима дочара непоновљиву 
радну атмосферу и услове у којима су 
овде радиле генерације рудара на дуби-
нама и до 700 метара, и ту зарађивале, и 
још увек зарађују, свој „хлеб са седам 
кора“.

До „кафића“ се стиже за пар минута 
и то лифтом који туристе спушта на 
дубину од 400 метара. Лифт је простран 
и може да „прими“ 50-ак људи, таман 

колико вози један туристички аутобус. 
Пошто је реч о сервисном вертикалном 
окну са улазном ветреном струјом, овај 
део XI хоризонта има, малтене, при-
родно проветравање, па се и дубоко под 
земљом дише као напољу. Температура 
вадуха је око 18 степени Целзијуса, а за 
догревање је, поред чаја и кафе који могу 
да се попију у „кафићу“, инсталиран и 
калорифер. Са mp3 плејера чује се „Ру-

дарска химна“, а у плану је постављање 
видео-бима са пројектором на коме би 
гости „кафића“, уз пиће и „чашицу раз-
говора“ са рударима, могли да погледају 
и филм о раду у Борском руднику.

Борска Јама је једна од најсигурнијих 
у Србији и управо због тога је посло-
водство РТБ-а Бор желело да омогући 
посете овом делу комбината бакра, пре 
свега Боранима који нису имали прилику 
да виде, обиђу и доживе Јаму, а таквих је 
преко 95 одсто, али и туристима и орга-

низованим екскурзијама из других гра-
дова. Непоновљив силазак у „средиште 
земље“, разгледање јамског простора уз 
испијање пића, представљаће сигурно 
јединствен доживљај.

Планирано је да у наредна два 
месеца „кафић“ викендом најпре посете 
супруге и родбина рудара, а потом 
и остали заинтересовани суграђани. 
Након тога, „кафић“ ће бити отво-

рен за све организоване групе, а прво 
интересовање већ су показали борски 
блогери и „твитераши“.

Све ово осмишљено је у циљу 
промоције туристичких потенцијала 
борске општине. Такозвани рударски 
туризам ће додатно обогатити тури-
стичку понуду Бора јер ће, поред посете 
„кафићу“ на 400 метара испод земље, ту-
ристима бити омогућена и посета ви-
диковцу, на рубу старог борског (повр-
шинског) копа који је био један од 
највећих рудника бакра у Европи (радио 
је од тридесетих година прошлог века 
до средине 1992. године). Са обода те 
огромне „рупе“ у коју би, како неки 
кажу, могао да стане Ртањ окренут нао-
пачке, туристима се отвара панорамска 
слика борске топионице и дела града. 
У оквиру будуће „рударске туристичке 
понуде“ је и вожња сафари-стазом по 

„терасама“ тог напуштеног копа, дужине 
12 километара и ширине 10 метара. 
Само кружни део стазе има 6,5 киломе-
тара, па она, у зависности од броја кру-
гова може бити и дужа. За заљубљенике 
у мото и трке џиповима, али и остале, 
биће то јединствено туристичко чудо у 
Европи. 

Потенцијал за развој туризма у 
Бору и околини је огроман, али готово 
неискоришћен и то није тајна. У 
последњих годину дана је, међутим, 
учињено доста ка проширивању тури-
стичке понуде општине Бор. Осим Злот-
ске пећине, Борског језера, планина 
Црни врх и Стол, које су деценијама ту-
ристичке атракције, недавно је у граду 
бакра отворен зоолошки врт са 60-ак 
животиња, комплетно су уређени аеро-
дром, ски-лифт и стаза на Црном врху, 
а у току је изградња комплекса са веш-
тачким језером, хиподромом, скејт-
парком, тереном за мини-голф и вели-
ким дечијим игралиштем код градског 
Спортског центра. 

Г. Тончев Василић 

На XI јамском хоризонту, 400 метара испод земље

Простор од 65 квадратних метара уређен је и опремљен тако да по-
сетиоцима дочара непоновљиву радну атмосферу и услове у којима 
су овде радиле генерације рудара на дубинама и до 700 метара, и ту 
зарађивале, и још увек зарађују, свој „хлеб са седам кора“. - Плани-
рано да у наредна два месеца „кафић“ викендом најпре посете су-
пруге и родбина рудара, а потом и остали заинтересовани суграђани. 
- Након тога, „кафић“ ће бити отворен за све организоване групе, а 
прво интересовање већ су показали борски блогери и „твитераши“ 

SAJAM ZLATA I ZLATARSTVA BALKANA
Ценећи напоре руководства Басена 

да се набоље промени и РТБ и град Бор, 
покушаћу да дам свој допринос. Бор је 
град бакра, али и злата, и то на нивоу 
Балкана! Предлажем да Бор почне да 
организује годишњи сајам под називом 
„Злато и златарство Балкана“.

У Новом Саду се већ петнае-
стак година одржава Сајам златар-
ства и часовничарства као чисто 
комерцијални сајам, где златари из 
Србије и других земаља, нарочито из 
Турске, излажу своје производе, тргују 
накитом, опремом и другим произво-
дима везаним за златарство. Овај 

сајам је у видном опадању због ви-
соких цена услуга Новосадског сајма, 
термина одржавања и других разлога. 
Сумњам да ће постојати још годину-
две.

Зато предлажем да Бор организује 
свој сајам. Имамо много разлога и 
предности. Може се организовати 
у Спортском центру, а Бор може да 
понуди комплетнији прилаз злату и 
златарству и то кроз: 
•	 Туристички приказ производње 

злата.
•	 Испирање злата у Пеку и Тимоку.
•	 Музејске изложбе везане за злато.

•	 Предавања из области злата 
и златарства стручњака са 
Факултета и Златаре Мај-
данпек...
Сајмови златарства и опреме 

за златарство организују се сваке 
године у Истамбулу и Вићенци и 
врло су посећени. За сајам у Бору 
требало би позвати произвођаче 
опреме и накита из Италије и 
Турске, а посете сајму посебно ре-
кламирати у Румунији, Бугарској 
и Босни. Погодан термин за сајам 
у Бору је мај месец. 

Ђока Стаменковић

Читаоци предлажу

„KAfI]” U SREDI[TU ZEMQE
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BIZNIS INKUBATOR DO 30. APRILA
МАЈДАНПЕК. - Формирање и 

адаптација Бизнис инкубатора у 
Мајданпеку је једна од приоритет-
них мера развоја приватног предузет-
ништва у овом крају. Мајданпечани 
који су спремни да се упусте у тржишну 
утакмицу, у приватни бизнис, имаће 
помоћ јер ће добити адекватан про-
стор у Инкубатору и током прве 
године неће плаћати закуп. Мислимо 
да ће ово допринети отварању нових 
фирми и нових радних места - ис-
такла је Драгијана Радоњић Петровић, 
државна секретарка у Министарству 
економије и регионалног развоја, при-
ликом посете Мајданпеку 1. фебру-
ара, где је озваничила почетак радова 
на адаптацији простора Бизнис инкуба-
тор центра. Адаптација Бизнис инкуба-
тора у Мајданпеку реализује се у оквиру 
пројекта „Регионални развој Бора” који 
финансира Светска банка, уз подршку 
Министарства економије и регионалног 
развоја, али и локалне самоуправе. 

Драгијана Радоњић Петровић је, 
најпре, разговарала са својим дома-
ћинима у општини, затим присуствовала 
презентацији пројекта адаптације про-
стора за Бизнис инкубатор. Да то није 
било само формално потврђује и што 
је управо она сугерисала обрађивачима 
да простор предвиђен за са састанке, 
промоције и топли оброк смање и тако, 
уместо 16 планираних, добију 20 по-
словних јединица, односно простора. 
Разговарала је и са заинтересованим 
кандидатима да у том простору по-

крену сопствени бизнис и за сваког од 
њих имала драгоцене сугестије. На нашу 
опаску да је за рударски Мајданпек ово 
значајна инвестиција, али му недостају 
и нове, државна секретарка је проко-
ментарисала: - У складу са Законом 
о регионалном развоју, Мајданпек 
као део региона може да рачуна на 
креирање мера које ће помоћи будући 
развој целог краја. Реч је о помоћи 
коју ће нудити и спроводити регио-
налне развојне агенције кроз посебне 
подстицајне мере за најнеразвијеније, 
а пре свега за оне које имају посебне 
потребе. 

На наше питање колико је реално 
очекивати да таква интервенција 
уследи брже, боље, ефикасније, јер вре-
мена јесу кризна, а интервенција тим 
потребнија, Радоњић Петровић је одго-
ворила: - Податак да је демографско 
пражњење Мајданпека 23,3 одсто за 
мене је поражавајући и један велики 

знак узвика који тражи алармантну 
и хитну интервенцију. Верујем да ће 
мере и подстицаји бити брзи и да ће 
имати резултате. Јер, одлазак људи је 
највећи проблем и ако то не зауста-
вимо, сутра можда нећемо имати кога 
да подстичемо.

Као неко ко је у читав овај пројекат 
укључен од самог почетка Синиша 
Јеврић, помоћник председника оп-
штине Мајданпек, је истакао: - Треба 
да завршимо овај циклус и да ство-
римо услове за развој терцијалне де-

латности. Основни проблем Мај-
дан пека је ослањање на привреду. 
Дуги низ година која је била таква 
каква је, а сада је у тешкој ситуацији. 
Мајданпечани морају да се окрену 
терцијалној делатности да би могли 
да се надају неком бољитку, а долазак 
великих фирми и отварање великих 
индустријских постројења је под изу-
зетно великим знаком питања, чак и 
у срединама које су ближе ауто-путу 
и у бољој ситуацији када је у питању 
инфраструктура. Морамо се окре-
нути себи и коришћењу сопствених 
ресурса.

 Драган Поповић, председник оп-
штине Мајданпек, је додао: - Мало 
више иницијативе је потребно да би 
се нешто покренуло од самих грађана. 
Добро је да се 10-так људи пријавило 
својим идејама како би помогли себи 
и својим породицама, а у крајњем 
случају, локалној самоуправи у којој 

живе. Поручио бих да се мало више 
ангажују и учине тај први корак, а 
ми смо ту да им на неки начин будемо 

„ветар у леђа“, кроз неке олакшице, 
савете, организовање едукације и 
свега оног што би убрзало реализацију 
тих њихових идеја. Ми смо отворени 
за сваки разговор - истакао је први 
човек општине Мајданпек.

Фирма „МПЦ” из Београда започела 
је радове на адаптацији објекта „Елек-
троник” у Мајданпеку који је локална 
самоуправа определила за Бизнис инку-
батор центар. За простор у Инкубатору 
има заинтересованих, будућих преду-
зетника који су своје идеје обликовали 
кроз бизнис план, али и могућности да 
се повољно реше и неки нови захтеви. 
Из пројектних средстава, за адаптацију 
овог објекта издвојено је нешто више од 
24 милиона динара, а рок за завршетак 
радова је 30. април ове године. 

С. Вукашиновић

Укратко из Мајданпека

PRODU@ENO GREJAWE
У Мајданпеку је, због ледених дана продужено време грејања из Градске 

топлане. Одговорни из ЈКП “Комуналац”, у договору са представницима локалне 
самоуправе, продужили су грејни дан, за период док трају дебели минуси, од три 
до 24 часа. Пар сати паузе неопходно је из техничко-технолошких разлога. Због 
повећане потрошње мазута, а ради континуитета у грејању из ЈКП “Комуналац” 
упутили су апел корисницима услуга да редовније измирују обавезе.

ASOCIJACIJA ZA 
BIOMASU SERBIO 

Захваљујући сарадњи мајданпечког Ресурс центра и Општине Мајданпек 
са норвешком невладином организацијом која се бави одрживим развојем и 
промоцијом обновљивих извора енергије „Norges Vel“, норвешка амбасада 
подржала је трогодишњи пројекат: “Формирање српске асоцијације за биомасу 

- SERBIO”. По узору на сличне асоцијације у другим земљама Европе (NOBIO у 
Норвешкој, DANBIO у Данској, SWEBIO у Шведској), српска асоцијација била 
би формирана на националном нивоу, али би у првој години њен приоритет 
био да помогне приватним власницима шума у општини Мајданпек и другим 
заинтересованим предузећима и компанијама у прикупљању дрвног отпада. 
Биомаса би се прерађивала у дрвни пелет или чипс. Овај енергент би требало да 
замени мазут и тако преполови трошкове Мајданпека за снабдевање топлотном 
енергијом.

PEDESET ^ETIRI 
„SAOBRA]AJKE” 

На путевима општине Мајданпек током прошле године догодиле су се 
54 саобраћајне незгоде у којима је једно лице изгубило живот, десет особа 
је задобило теже, а 23 лакше телесне повреде. Подаци саобраћајне полиције 
Мајданпека говоре да је у 23 било повређених лица, међу којима и пет 
пешака, а 31 је само са материјалном штетом. Најчешћи узрок незгода били 
су неприлагођена брзина и вожња под утицајем алкохола. Ова статистика би 
требало да буде упозорење свим возачима да поштују прописе у интересу 
сопствене и безбедности свих учесника у саобраћају. 

Јер, саобраћајна полиција је открила 1.224 прекршаја, што је за 10-так одсто 
више него у претходној 2010-ој. Саобраћајци су, због угрожавања безбедности, 
углавном због вожње под дејством алкохола (чак 49) и управљања аутомобилом 
пре стицања дозволе (33 случаја), из саобраћаја искључили укупно 85 возача, 
што је за 30 више у односу на претходну годину. Из саобраћаја су искључена и 92 
возила, најчешће због истека важности регистрације и техничке неисправности, 
а то је 21 више него 2010. године.

С. Вукашиновић

Почели радови на адаптацији простора некадашњег „Електроника“

„МПЦ“ Београд има 90 дана да заврши радове вредне око 24 милиона динара. – „Ово је подстицај развоју приватног предузетништва у овом 
крају“- истакла Драгијана Радоњић Петровић, државна секретарка у МЕРР, на почетку адаптације простора за Бизнис инкубатор 

Драгијана Радоњић Петровић са челним људима општине Мајданпек испред будућег 
Бизнис инкубатора

У Скупштини општине Мајданпек
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Прошлогодишњи резултати акције „За лепши Бор”

ZA BOQI KVALITET @IVOTA SVIH
РТБ. – Из намере Басена, као друшт-

вено одговорне компаније која човека 
ставља на прво место, да буде највећи 
донатор у свом граду, лане се родила 
акција „За лепши Бор”. А, плодови 
тог труда и настојања да се побољша 
социјални миље и квалитет живота свих 
житеља борске општине – без обзира на 
то да ли живе „испод или мало даље од 
димњака” - видљиви су на сваком кораку. 
У набрајању изграђених и реконструиса-
них објеката у граду и селима борске оп-
штине уз помоћ РТБ-а, кренућемо од не-
давно завршених. Комплетно је уређен 
аеродром (санирана писта, уређена при-
станишна зграда, обновљене ограде и 
посечено шибље, асфалтиран крак до 
пута Бор – Зајечар и додат још кило-
метар асфалта према Метовници), ски-
лифт и стаза на Црном врху (обновљен 
планинарски дом, набављен табач снега, 
обезбеђен бесплатан аутобуски превоз 
скијашима), а у наставку постојећег 
Спортског центра гради се комплекс са 
вештачким језером (зими клизалиште), 
хиподромом, скејт-парком, тереном за 
мини-голф и великим дечијим игра-
лиштем. 

Не заборављамо оно што је граду 
бакра донело нов и атрактиван изглед – 
шест нових кружних токова (на два су 
постављени и нови споменици Ђорђу 
Вајферту и Фрањи Шистеку), зоо-
лошки врт са 60-ак животиња, три фон-
тане, најмодерније дечије игралиште 
код Дома културе, уређен плато и рено-
виран Дом културе и амфитеатар, као 
и „Капија Бора”, окречене фасаде свих 
зграда дуж главне улице, постављени 
канделабри и реконструисана јавна рас-
вета на теретној саобраћајници, сани-
ране ударне рупе и асфалтиране улице у 
месним заједницама „Север” и „Слога”.

У области социјалне заштите уређен 
је клуб за децу са хендикепом, донација 
два инкубатора (по један за борски и 

мајданпечки здравствени центар), као и 
апарата за рано откривање рака грлића 
материце, а обезбеђиван је хитан превоз 
оболелих радника и чланова њихових 
породица. Ниједна пољопривредна, кул-
турна, културно-историјска, спортска и 

забавна манифестација није прошла, а да 
РТБ није сносио најмање 75 одсто трош-
кова. Комплетан рад спортских клубова 
био је незаимислив без донација Басена, 
а ту су и оне ванредне спортистима и 
клубовима са вансеријским резултатима 
(европској шампионки у стрељаштву 
Бобани Величковић), као и спорти-
стима – инвалидима, а опремљена је 
и нова стрељана. Басен је био дона-
тор свих позоришних представа које 
су приказиване у Бору, а помогао је и 
реконструкцију зграде Музичке школе. 

Ни села нису запостављена, па су 
комплетно реновиране три цркве (у В. 
Кривељу, Слатини и Д. Б. Реци), четири 
дома културе (у В. Кривељу, Оштрељу, 
Бучју, Метовници, а три делимично 
обновљена), постављена расвета у цен-

трима ових сеоских насеља, сва су 
добила по неколико километара асфалта 
и са неколико хиљада кубика ризле 
насути су некатегорисани сеоски путеви, 
а РТБ је поднео и велики део трошкова 
изградње водовода у Шарбановцу и обе-
збедио материјал за два моста у Танди 
и Луки. 

- Све донације и акције изведене 
су кроз живу и јаку комуникацију са 
житељима Бора и околних села, при 
чему смо максимално уважавали 
њихове предлоге, жеље и сугестије 

(чак и код избора боја за поједине 
зграде). Приоритети у радовима 
одређивани су тако што су биране 
најважније и најактуелније потребе 
грађана. А, када је реч о селима, руко-

водио нас је прин-
цип да то буду она 
која су највише 
трпела од рудар-
ских и топионичар-
ских послова, мада 
ни она удаљенија 
нису заборављена 
– каже Саша 
Перишић, председ-
ник Скупштине 
РТБ-а и Комисије 
за контролу радова 
ко ји се финансирају 
средствима из дона-
торског фонда.

Посла има још 
много, па је и план 
за ову годину веома 
обиман. Из њега 
издвајамо: завр-
шетак жичаре на 
Црном врху, као 
и комплекса иза 
Спортског центра, 
оснивање позо-
ришта, проширење 
зоолошког врта, 

реконструкцију стадиона ФК Бор, 
изградњу најмање једне балон – сале, 
повезивање Ул. 7. јули на вреловодну 
мрежу, санацију централног грејања у 
свим сеоским и градским ОШ, уређење 
јавне расвете и паркова у целом граду, 
као и Трга Светог Саве, дискотеке, 
изградњу сафари-стазе на оштрељским 
планирима, Дома за стара лица код 
Стрелишта, реконструкцију Ул. 3. окто-
бар, обнову пута Бор – Селиште. . . 

Ј. Станојевић

БОР. - Већ прве зиме свог боравка 
на новој адреси, становници борског 
зоо лошког врта на озбиљном су тесту – 
снег од пола метра и дебели минуси који 
трају данима! Међутим, захваљујући 
изузетној бризи, животиње добро 
изгледају. Чак се неке од њих, чија су 
природна станишта у топлој Африци и 

Азији, попут лавице Кјаре, нојева, бен-
галске тигрице (са српским именом 
Јагода) - шетају и ваљају по снегу. 

И док се зебра задовољавала само 
тиме да са врата своје кућице осматра 
шта се догађа напољу, а сибирски козо-
рози, муфлони, берберске овце, понији 
и којоти нешто истраживали по својим 

„двориштима“, вукови углас почеше да 
завијају кад зачуше фабричку сирену 
у 15 сати. Климе Биткоски, дирек-
тор зоо-врта, кога сретосмо како након 
недељне посете проверава да ли је све 
на свом месту пред поделу „вечере“. 
Рече нам да то раде сваки дан чим чују 
сирену, тако да је то већ постала права 
атракција зоо-врта. 

-Иако је темепература у Бору 
између минус 15 дању и минус 
20 ноћу, животиње у зоо-врту 
лако подносе ту хладноћу јер их 
затварамо и тако штитимо – каже 
Биткоски. - До 10 сати ујутру су у 
својим склоништима, а онда почиње 
чишћење и храњење. За пиће добијају 
искључиво млаку воду, а хранимо 
их по прописаном јеловнику који је 
појачан витаминима и костовитом, 
па не само да преживљавају, већ 
и напредују, расту. Мада је из 
категорије планинских животиња са 
подножја Хималаја, тигрица Јагода 
је пре неки дан добила грејање, а већ 
га имају и остале афричке животиње, 

попут популарног белог лава, зебре и 
антилопа.

У кућици код мајмуна Паше и 
његове сапутнице толико је топло да се, 
зимски обучени, кратко задржавамо, тек 
толико да их фотографишемо и чујемо 
шта им чувар, у омањој кухињици одмах 
до кавеза, спрема за вечеру, док се они 
нестрпљиво веру по гредама у кавезу.

Љ. А. 

Уз шест кружних токова, три фонтане, обнову фасада, зоо-врт и дечије игралиште, уређен аеродром, ски-лифт и стаза на Црном врху, а иза 
Спортског центра гради се комплекс са вештачким језером, хиподромом, скејт-парком, тереном за мини-голф и великим дечијим игралиш-
тем. – Реновиране три цркве и четири дома културе у селима борске општине. - С. Перишић: Приоритети у радовима одређивани тако што 
су биране најважније и најактуелније потребе грађана

Камером и пером

PRVA ZIMA U ZOO-VRTU

Фонтана испред Дома културе у снежном руху
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РТБ. - Пословодство комбината 
бакра се ни тренутка није двоумило 
када је реч о помоћи шесточланој 
породици Цокић. То ће бити при-
земна кућа од 80 квадрата! Рудар-
ско-топионичарски басен Бор обе-
збедио је кућу – како је изјавила пи-ар 
РТБ-а Бор Горица Тончев Василић 

- уз помоћ свог пословног партенра 
Еликсир групе. Тако ће петогодишњи 
Срећко, четворогодишња Валентина, 
Малиша од годину и по дана и седмо-
месечна Дуња, заједно са својим бо-
лесним и сиромашним родитељима 
Зорицом и Градетом, ускоро добити 
нови кров над главом у Улици Петра 
Кочића у Слатинском насељу. Кућа 
ће бити на плацу од 2,5 ара, који ће 
обезбедити локална самоуправа Бора. 
Имаће три спаваће собе, дневни бора-
вак, трпезарију, кухињу и купатило, 

и комплет ће 
бити опремљена 
н а м е ш т а ј е м 
Форма идеале. 
Очекује се да 
донатор током 
следеће недеље 
дође у Бор и по-
гледа плац, а 
према његовим 
обећањима, кућа 
ће бити врло 
брзо подигнута!

Граде Цокић, 
инвалид од 
рођења (опери-
сане обе ноге), 

чија бројна породица живи у чатмари у 
насељу Брезоник од социјалне помоћи 
и додатка за треће и четврто дете, 
последњи динар дао је за дрва и да купи 
нешто деци. Она су му, како рече највећа 
срећа - јер су здрави – и жели да израсту 
у поштене људе. 

-Ја сам им и отац и мајка и мени 
ово пуно значи – рече узбуђено Цокић. 
- Они ће за коју годину поћи у заба-
виште, па у школу, а жена и ја нисмо 
способни да их пратимо до школе чак 
из Брезоника. Жена је душевни болес-
ник још од 1987. године и не смем да је 
остављам дуго саму са децом. А, тамо 
где живим, све је старо, немам основно 
за децу, нема купатила, нема ничега… 
То је грађено пре 30 година. Зато бих 
хтео да се захвалим свима, пре свега 
генералном директору РТБ-а Благоју 

Спасковском што ме је прихватио и 
саслушао, што је имао разумевање за 
нас. Захваљујем се и локалној само-
управи, као и свима који учествују у 
тој помоћи и који могу да ми помогну. 

А, они који желе, могу да по-
могну Цокићима и преко рачуна број: 
295000000124424437 код Српске банке.

Према речима Горице Тончев 
Василић ово није први и једини пут да 
се РТБ Бор у срединама где послује, а 
то су Бор и у Мајданпек, показује као 

пожељан социјални партнер који води 
рачуна о друштвеној заједници. Басен 
већ годинама издваја знатна новчана 
средства кроз спонзорства и донације 
и помаже деловање разних клу-
бова, удружења и организација, али и 
социјално најугроежнијим друштвеним 
групама и појединцима. Слична помоћ 
најављена је и за породицу Генчић - 
средњошколку Кели и њену болесну 
мајку. 

Љ. Алексић

БОР. – Од пре два дана дефини-
тивно је решен стамбени проблем по-
родице Генчић – седамнаестогодишње 
Кели и њене болесне мајке Драгице. 
Захваљујући људима који имају 
велику душу и златно срце, као што 
је Александар Аца Ћурчић, власник 
приватне фирме „Борпромет”  из 
Ивањице, њих две ће се из оронуле 
блатњаре од десетак квадрата (без 

струје и воде) у Брестовцу, у којој су 
живеле протеклу деценију, напролеће 
уселити у монтажну кућу од 40 ква-
драта (са две спаваће собе, днев-
ним боравком, кухињским делом и 
мокрим чвором). То је дар човека који 
је у протеклих неколико година дони-
рао десетак оваквих објеката.   

Ову лепу вест саопштио је Драган 
Жикић, председник СО Бор, на 
конференцији за новинаре одржаној 31. 
јануара. Том приликом је подсетио на 
хронологију догађаја који су се завршили 
срећним крајем. После објављивања 
прилога у електронским и штампаним 
медијима о овој ученици другог раз-
реда Техничке школе у Бору, која сва-
кодневно препешачи десетак киломе-
тара до школе јер нема новца за аутобу-
ску карту (живи од скромне социјалне 
помоћи од 5.000 динара и притом над-
ничи по кућама), Из Косјерића се јавио  
Младен Млађа Марковић, стручни ру-
ководилац КУД-а „Максим Марковић”, 
са жељом да помогне. Он је контак-
тирао познатог дародавца господина 
Ћурчића и, захваљујући њему, али и 
ангажовању општине Косјерић, за сва 
времена стављена је тачка на туробан и 
мукотрпан живот ове паметне девојчице, 
одличне ученице и изврсног спортисте. 

Она је, заједно са баком 
Душанком, била гост 
на хуманитарном кон-
церту који је 29. јануара 
одржао КУД „Максим 
Марковић” у Косјерићу. 
Сва прикупљена сред-
ства биће уплаћена на 
посебан жиро-рачун 
(180 – 7102010120832 
– 97 у Алфа банци, на 
име Драгица Генчић), 
одакле ће се финанси-
рати опремање куће и 
даље живљење ове по-
родице. 

Са првим лепим 
пролећним данима, када 
време буде дозвољавало, 
биће изливен темељ на 
парцели од пет ари (у МЗ 

„Слога”, Улица Петар 
Кочић) коју је обезбе-
дила општина Бор. Осим 
темеља, локална само-
управа ће се побринути 
и за прикључке за струју, 
воду, телефон и грејање. 
Уколико све буде по 
плану, Кели ће се уселити у нову кућу у 
априлу, и у њој 25. маја прославити 18. 

рођендан и, са пунолетством,  улазак у 
лепше и ведрије дане.

Ј. Станојевић 

РТБ помаже сиромашној шесточланој породици Цокић из Брезоника

IZ ^ATMARE U NOVU KU]U
Срећко (5), Валентина (4), Малиша (година и по), седмомесечна Дуња и њихови сиромашни и болесни родитељи Зорица и Граде, добиће уско-
ро, од РТБ-а и његовог пословног партнера Еликсир групе, нову опремљену кућу од 80 квадрата у Улици Петра Кочића

Захваљујући људима велике душе и златног срца

Александар Аца Ћурчић, власник приватне фирме „Борпромет”  из Ивањице, даривао седамнаестогодишњој Кели Генчић и њеној болесној 
мајци Драгици монтажну кућу од 40 квадрата. – Општина Бор обезбедила плац у МЗ „Слога”, а побринуће се и за изливање темеља и 
прикључке за комуналије

I KELI DOBIJA NOVI DOM

Горица Тончев Василић и Граде Цокић

Драган Жикић

Кели Генчић

Зорица и Граде Цокић са најмлађим члановима своје породице
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Библиотека обележила свој дан промоцијом зборника о Владимиру Ђорђевићу 

POVRATAK NARODNIM IZVORIMA

18.02. 2012. године 
навршиће се година дана 
откад није са нама наш 

супруг, отац и деда

Драгољуб 
Савић

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

Твоји најмилији

Сећање

ВОДОРАВНО: 1. Зимски спорт, 7. Држава у Европи, 14. Име Гогољевог 
јунака Буљбе, 15. Скијање помоћу моторне вуче, 17. Једињење амонијака, 
18. Одраз од земље, 19. Врста мача, 20. Дивља мачка, 21. Поречје, 22. Ом-
ладински кошаркашки клуб (скр.), 23. Далматинска узречица, 24. Мусли-
манство, 26. Скијашка дисциплина, 28. Туристички биро (скр.), 30. Делић 
течности, 31. Начин писања, стил, 32. Рестоко алкохолно пиће, 35. Мине-
рал, титанов диоксид, 37. Мрак, тмина, 38. Хладно годишње доба, 39. Жена 
која жање на крају реда жетелаца, 41. Старешина факултета, 42. Дипломат-
ски пристанак, 43. Место где се река рачва на рукавце.

   УСПРАВНО: 1. Филмска звезда, дива, 2. Француски писац, Албер 
(„Куга”), 3. Чувена слика Винсента ван Гога, 4. Име шахисте Тимана, 5. 
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UKR[TENE RE^I

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО:скијање, Немачка, Тарас, скијеринг, амин, скок, 
рапир, рис, слив, окк, ћа, ислам, спуст, тб, кап, жанр, рум, рутил, тама, зима, 
крајобера, декан, агреман, растокаКрста Иванов

Врхунски спортиста, 6. Становник Гренланда, 7. Име америчког глумца 
Нолта, 8. Економска јединица (скр.), 9. Најмања планета Сунчевог система, 
10. Река на Кавказу, 11. Улог код картања, 12. Место у Шумадији, 13. Град 
у Индији, 16. Врста, сој, 18. Водопад, 21. Скијашка дисциплина, 22. Мем-
брана, 25. Реквизит у зимским спортовима, смучке, 26. Дрвено седло, 27. 
Плетено одело, 28. Такмичење у брзини, 29. Место код Берлина, 31. Жера-
вица, 33. Умокац, 34. Фалинка, 36. Пустиња у Индији, 37. Боја лица и коже, 
38. Кћеркин муж, 40. Симбол баријума, 41. Друштвени стандард (скр.).

БОР. – Промоцијом тематског збор-
ника радова „Мелодије и фотографија“, 
посвећеног етномузикологу Владимиру 
Ђорђевићу, рођеном у Брестовцу 1869. 
године, Народна библиотека је обеле-
жила свој дан – Светог  Саву. Најпре 
су присутни химном “ускликнули с 
љубављу светитељу Сави”, а онда 
им се обратила управница Библитеке 
Весна Тешовић искрено се надајући 
да ће заједно, вођени светосавском 
саборношћу, учинити још много тога 
лепог и корисног  у граду Бору. Гудачки 
трио из школе “Миодраг Васиљевић” 
који чине Петар Радивојевић, Невена 
Јанковић (III разред) и Алексан-
дра Јанковић (IV разред) извео је 
композиције В. Ђорђевића намењене 
деци и омладини, а Марко Ристић (VI 
разред) клавирску композицију “Марш”.

Тешовићева је оценила да борска 
библиотека  може да буде поносна што 
је прошле године, својим програмима 
скретала пажњу различитих генерација 
и људи различитог интересовања. 
Следећи сопствене жеље за усаврша-
вањем и елементарну жеђ за нечим 
новим и другачијим, они су долазили у 
библиотеку и благодарећи стручном раду 
тамо запослених добили задовољење 

те, ваљда, најлепше људске потребе, 
да сваким даном човек себе покуша да 

“доправи”, како би био бољи, умешнији, 
паметнији, племенитији. Она је убеђена 
да ће 2012. бити још успешнија, а у знак 
захвалности прочитала је имена Борана 
који су помоги да  Библиотека све то 
постигне у својој културној мисији, 
имајући у виду да су више од 44 одсто 
њених уписаних корисника - бесплатне 
категорије.

О Зборнику - уредио га је Драган 
Стојменовић - и  Ђорђевићевом животу 
и делу надахнуто је говорио проф. др 
Димитрије Големовић, док је Милица 
Гајевић, музиколог, представила збирку 
књига, тј. легат В. Ђорђевића који се до 
данас чува на Факултету музичких умет-
ности. У основи, то је лична и радна би-
блиотека В. Ђорђевића – данас кул-
турно добро од непроцењивог значаја - 
која му је послужила за писање капитал-
них дела српске музичке библиогафије. 
Његова заоставштина се данас упадљиво 
разликује од осталих музичких збирки 
овога типа. Он је са страшћу колекци-
онара, што је одлика савесних људи, 
сакупљао и систематизовао свеукупну 
грађу о српској народној и уметничкој 
музици свога доба. - Ова уникатна 

грађа од непроцењиве је вредности 
за документовање развојних токова 
српске музичке културе у 19. и првој 
половини 20. века, поготово што се  у 
легату налази и знатан број дела стра-
них аутора који су се на себи својствен 
начин бавили српском музиком – ис-
такла је Гајевићева.

Задовољан што на дан Светог Саве 
са присутнима може да размени сазнања 
о човеку чија је величина, попут старог 
вина, све очигледнија и значајнија кроз 
време, проф. Големовић је казао да  нас 
Ђорђевић и њему слични враћају коре-
нима и суштини. А суштина је радити 
на ползу свога народа не само 
кад смо ту, него и кад одемо 
са лица земље и оставимо 
нешто за нама што заиста 
завређује да се о томе прича 
и што је степеница у развоју 
једне средине. - Време у 
коме је Ђорђевић живео је 
време пионира. То су људи 
који су имали осећај, али су 
имали и знање. Одлазили 
су на Запад са идејом да 
отуда донесу методе, знање, 
науку која ће им омогућити 
да и оно сопствено, с једне 
стране научно обраде, а с 
друге, да то традиционално 
благо приближе свету.

Големовић је подсетио  на још једног 
музичког великана са ових простора, 
на Стевана Мокрањца, који је живео 
и стварао у време једног Вагнера чију 
музику је и данас тешко слушати, за раз-
лику од  Мокрањчеве. Мокрањчева је 

“само мало надограђена народна музика” 
јер је схватио да средина у коју се 
вратио не може ништа друго да прими, 
да “свари”, до своју народну песму, али 
уметнички обогаћену. - В.Ђорђевић 
је врло сличан Мокрањцу и људима 
свога времена који су осећали завет да 

нешто врате средини из које потичу, 
да је унапреде, али не нечим туђим, 
него да оно своје учине квалитетним. 
Поседовао је дечју радозналост, бавио 
се многим стварима и дао много тога 
не само музичком, него и општем 
образовању. Данашња “Болоња” – 
сматра Големовић - не само да је бледа 
слика, него није ни налик образовању 
какво је овде постојало између два, па 
чак и пре Пвог светског рата. Његове 
методе јесу биле донесене из Немачке, 
али их је прилагодио нашем терену, 
нама, унапређењу свега оног што је 
овде најбоље.

А, да ли се школа – запитао се 
Големовић - данас бави тиме како да од 
једног клинца направи зрелог човека, а 
да не поквари ништа у њему што му је 
дао Бог, што је дете понело од својих 
предака, односно да то само улепша?! 
Није школа то да све смсти у два-три 
калупа. Школа треба да развија таленте, 
унапређује их да једног дана буду бољи, 
а В. Ђорђевић је имао слуха за тако 
нешто. Он се ослањао на традиционално, 
на народно и то се показало једним од 
најквалитетнијих добара које уопште 
имамо.

Љ. Алексић 

Проф. др Димитрије Големовић:  Ђорђевић и њему слични враћају нас коренима, суштини, а она је радити на ползу свога народа не само кад 
те ту, него да и кад одете са лица земље оставите нешто што завређује да се о томе прича и степеница је у развоју једне средине

Александра Јанковић, Петар Радивојевић и Невена Јанковић

Димитрије Големовић и Милица Гајевић
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На подужем списку изграђених и реконструисаних објеката у граду 
и селима борске општине уз помоћ Рударско-топионичарског басена Бор, 
налази се и аеродром који је током минуле године комплетно уређен (са-
нирана писта, уређена пристанишна зграда, обновљене ограде и посечено 
шибље, асфалтиран крак  до пута Бор – Зајечар, а недавно додат још киломе-
тар асфалта према Метовници).

Борски аеродром који се, иначе, налази у атару села Слатина, завршен 
је 1985. Првих година након изградње на њему је организовано неколико 
занимљивих манифестација – у мају 1986. велики аеромитинг, а седмог јула 
29. југословенски аерорели. Крајем јула и почетком августа исте године овде 
је одржано и 34. југословенско првенство у падобранству. После тога, дуго 
се ништа није дешавало, да би 2007. на писти била одржана такмичења из 
неких других спортова (трка мотоцикала, картинг). Аеродром је, нажалост, 
ретко служио замишљеној намени. Додуше, у мају 1990. године овде је слетео 
путнички авион ЈАТ-а са 18 путника, и то је било све када је реч о саобраћају.

На снимку из старог албума – први авион на борском аеродрому.

Ј. С. 

Нема више бежања
Када спојите два 

инжењера и њихову 
страст према лову, 
очекујте „смртоносну” 
комбинацију. Ред Џонс 
и Брајан Каст, уз 
помоћ колега из Наци-
оналне лабораторије 
Сендија у САД, напра-
вили су метак са на-
вођењем. Њихов про-
тотип има облик сли-
чан стрелици за пикадо, 
а дугачак је 10 центи-
метара. Када се испали, лети брзином око 730 метара у секунди, односно брзи-
ном од 2,1 маха.

Како функционише навођење? Метак има оптички сензор који је у стању 
да детектује ласерски зрак на мети, што му омогућава да буде усмераван према 
њој. Сензор шаље информацију контролној јединици која управља електромаг-
нетним покретачима. Ти покретачи наводе минијатурна „пераја” која метак 
усмеравају ка мети.

Током тестова, инжењери су закачили сићушну светлосну диоду за метак 
да би могли да прате његову путању. Утврдили су да су батерија и електроника 
биле у стању да „преживе” испаљивање метка. Уз то, коришћен је и обичан 
барут. ”Када обичан метак излети из пушке, он се обрће у цеви, па зато иде 
право. Да бисмо могли да усмеримо наш метак куда желимо, морамо да се от-
арасимо тог обртања”, рекао је Џонс.

Лабораторија је испитивањем закључила да обичан метак може да про-
маши мету удаљену један километар за око девет метара. Самонаводећи метак 
на истом растојању „греши” за највише 20 центиметара, а укупан домет му је 
двоструко већи. Метак је засад још увек само прототип. Уколико прође све 
тестове, могао би да постане доступан полицији, војсци, па чак и људима 
који се баве стрељаштвом из забаве. Националној лабораторији Сендија у 
дизајнирању самонаводећег метка помагала је фирма „Локхид Мартин”, која 
је сарађивала са америчком војском на развоју те технологије.

(Извор: Сајт РТС-а

Мајсторије и музичке чаролије Петра Чулиновића

Први авион на борском 
аеродрому

 БОР. - Светосавска свечаност у Народној библиотеци, која је протекла у знаку 
подсећања на етномузиколога Владимира Ђорђевића, рођеног у Брестовцу 1869., 

“зачињена” је на прави начин: етно-му-
зиком Петра Чулиновића из Шарба-
новца. Пошто је одсвирао влашко коло 
на специјалним гајдама које је тако пре-
уредио да их не надувава устима, већ 
мехом који притиска ногом, Чулиновић 
је из препуне торбе вадио једу по једну 
фрулу фантастичног звука и изгледа. На 
крају је, на изненађење присутних, по-
дигао штап на који се ослањао и на њему 
– засвирао! 

Петар Чулиновић је познат широм 
Тимочке Крајине, а ево шта о њему 
и његовом рођеном брату Миро-
славу, такође музичару, каже Живојин 
Станић, музички уредник Радио Бора у 
пензији, који их добро познаје. Станић 
је, иначе, био у Радио Бору од оснивања 
и у својој музичкој редакцији боравио 

онолико колико је потребно да програм 
иде својим током. Остало време про-
водио је са музичарима, играчима, пе-
вачима, у хоровима... Био је организа-
тор и члан жирија многих музичких 
манифестација и фолклорних смотри:

-Два рођена, нераздвојна брата: 
Петар и Мирослав Чулиновић из 
Шарбановца баве се музиком од ране 
младости – каже Станић. - Тада су на 
просторима Тимочке Крајине били 
готово једина музика. Мирослав се 
све време држао виолине, а Петар је, 
осим дудука и фрула, веома успешно 
свирао и саксофон. Једно време је 
имао и свој оркестар. Познати су на 
свим манифестацијама народног 
стваралаштва од Царевчевих дана до 
Сабора фрулаша у Грљану, одакле су 
ваздан доносили прве награде. На Ка-

петан Мишином брду у Доњем Мила-
новцу Петра и Зорицу Дудејевић из 
Горњана слушало је преко 60 дипло-
мата и новинара из Европе!

И етно-музичке манифестације 
широм Србије ретко су пролазиле без 
Петра који, осим што изузетно свира на 
својим фрулама, дудуцима, гајдама, па и 
на листу, све инструменте сам израђује. 
Неки од њих су врло необичног облика, 
прави уникати. - Петар је интересан-
тан и као иноватор – додаје Станић. - 
Многе кућне алатке прилагодио је 
својим условима живљења. Његов 
брат Мирослав врстан је виолиниста 
и, како рекох, много пута су заједно 
свирали свадбе. А раније, оркестар су 
чинили: дудук, виолина и бубањ. Три 
дана свадба са та три инструмента, па 
ко издржи. 

Љ. Алексић

Петар Чулиновић


