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Финансијски биланс из текућег пословања бољи је чак за 6,1 милион долара од оствареног у 2010. јер је
разлика између пословних прихода и расхода прошле године износила 41,678 милиона долара – изјавила
на конференцији за новинаре Мирјана Антић. - У 2011. произведено 25.250 тона катодног бакра из сопствених сировина, више од тоне злата и 4,5 тоне сребра, а 47% бакра и бакарне жице извезено на инострано тржиште. – Измирен дуг према руској “Еуроаксис банци”, а са лондонском “Стандард банком” постигнут договор о отпису 51 одсто потраживања
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Наредних десетак дана у Бор стиже први контингент опреме за контактни котао у новој фабрици сумпорне киселине, а из америчког Питсбурга кренуо предгрејач. – Овај део, тежак преко 60 тона, на свом
темељу треба да буде до краја априла, а контактна секција и торањ биће у РТБ-у до краја маја, изјавио
генерални менаџер SNC Lavalina. – Б. Спасковски: Радује ме што сам од надлежних добио уверавања
да ће комплетна процесна опрема бити на простору „нове топионице“ до краја ове године и што ћемо
ускоро у Бору имати првих 100 тона опреме, а за шест до седам недеља додатних 300 тона. – Обезбедили смо да се израда пројектне документације и дозволе за изградњу ове и наредних фаза убрзају, тако
да Енергопројект сада има потпуно отворен посао, казао Владимир Миловановић
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Позитивно пословање РТБ-а

U PLUSU PREKO TRI
РТБ. – Једини домаћи произвођач
бакра, злата и осталих племенитих
метала, Рударско-топионичарски басен
Бор, остварио је у прошлој години позитиван финансијски резултат и добит
из текућег пословања од три милијарде
и 56 милиона динара! Преведено на америчку валуту, позитиван скор вредан
је 41 милион 678 хиљада долара. Ово
је, говорећи о пословним резултатима
Басена у прошлој години, саопштила,
поред осталог, заменица генералног директора за економска питања Мирјана
Антић на коференцији за новинаре
уприличеној првог марта.
-Без обзира на пословну климу у
којој смо пословали прошле године
(нестабилан опоравак од светске економске и финансијске кризе) и све
околности које у појединим тренуцима нису биле нимало повољне по
општи амбијент и привредне токове
у земљи, РТБ, ипак, има чиме да се
похвали. Пословали смо успешно у
континуитету са 2010. и остварили
позитиван финансијски биланс из
текућег пословања, бољи чак за 6,1
милион долара или 17,2 одсто него
претпрошле године. Разлика између
пословних прихода и расхода 2011.
године износила је 41,678 милиона
долара – рекла је Антићева.
У производном делу понос РТБ-а
су резултати остварени у раскривању
лежишта, односно уклањање 28 милиона тона раскривке. Толико, како је истакла, Басен годишње није дао још од
1998. – Укупне ископине од 41 милион
тона највеће су у последњих петнаест година, а однос руде и раскривке
је рекордан за године комерцијалне
експлоатације. Примера ради, да смо
прошле године задржали однос из
2010., ископине би биле мање за 11
милиона тона, а материјални трошкови нижи за чак 16 милиона долара.
Кашњење у раскривању рудних лежишта би, међутим, дугорочно нанело
знатно већу штету, па је у овом случају
много бољи финансијски ефекат на-

тај проценат кретао око 20 одсто. Све
је већи број купаца за наш први финални производ после катоде – за бакарну жицу - због њеног али и квалитета стандардних сировина од којих се
израђује. Са становишта производње
и пласмана у потпуности смо освојили
тржиште, успоставили квалитетан
однос са купцима како у земљи тако
и у иностранству, али и са великим
бројем трговаца. После дужег времена
је, рецимо, у 2011. закључен и реализован годишњи уговор са швајцарским
“Гленкором” о продаји 6.200 тона бакарне жице – рекла је Антићева.

Смеле инвестиционе одлуке

Мирјана Антић

Пословну 2011. обележиле су и смеле
инвестиционе одлуке менаџемента
борске компаније, односно додатно
опремање басенских рудника, флотација
и металургије. Прошле године ушло се
у озбиљну реконструкцију и уређење
металуршких погона како би РТБ почетком 2014. имао оспособљене капацитете за масовнију металуршку прераду и производњу катодног бакра.
Све је, како је рекла, подређено циљу
годишње прераде 400 хиљада тона кон-

мерно пренебрегнут. С друге стране,
РТБ је у 2011. произвео 25.251 тону катодног бакра из сопствених сировина,
1.032 килограма злата, 4,5 тоне сребра
и 74.000 тона сумпорне киселине.

Повећан извоз
Оно што је, по речима Антићеве,
побољшало девизну позицију компаније
у односу на неке претходне године
јесте другачија структура продаје
бакра. – Басен има берзанске производе (бакар, злато и сребро) и они
су, изузев злата које се у потпуности
предаје Народној банци Србије, слободни за продају ван граница земље.
Прошле године дошли смо први пут у
ситуацију да 47% производње бакра и
бакарне жице извеземо, док се раније

Уредно
РТБ Бор је, у оквиру државног програма за предузећа у
рекструктурирању, повезао радни стаж запосленима закључно
са 31.12.2010. године, а зараде и
сва прописана лична примања
уредно исплаћује. Обезбеђено је
и право на пуну здравствену заштиту јер се плаћају пуни порези и доприноси – подвукла је заменица генералног директора
за економска питања. Уредно се,
такође, сервисирају и све обавезе
из текућег пословања, али и уговорене инвестиционе обавезе.

центрата и производње око 80 хиљада
тона бакра. – Наше амбиције су да та
производња буде претежно из сопствених сировина пошто према геолошким истраживањима, степену отворености постојећих рудних лежишта и
производним плановима за ову и наредне године, РТБ има добру сировинску основу.
У том смислу, подсетила је, сва активна басенска лежишта опремљена су
новим, висококапацитативним и модерним машинама, чији се учинак већ
види у количинама раскривке, али и
руде која је ушла у флотације. – Други
сегмент пословања је оспособљавање
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тих флотација, па је прошле
године за погон у Кривељу благовремено уговорена и исфинансирана реконструкција постојећих
агрегата
и
осавремењавање
технологије флотирања до увођења
аутоматизације процеса. Први ефекти
тог посла, односно повећање степена
искоришћења метала, очекују се до
истека првог полугођа ове године.
Ова реконструкција је, с друге
стране, створила услове за пријем
додатних количина руде из рудника
“Церово” који треба да буде поново
отворен ове године. Све се то ради
како би кривељска флотација омасовила прераду и, уз побољшање квалитета концентрата, обезбедила што
бољу сировину металуршкој преради. Исте активности, али са одложним роком извођења и финансијске и
техничке реализације, дешавају се и у
Мајданпеку. Ту је задатак да оспособимо постојеће секције да у овом периоду, док се и у том руднику не омасови производња, дају квалитетнију
прераду.
Заокружујући причу о улагањима,
Антићева се вратила на почетак рекавши да је пројекат “нове топионице”, ипак, круна технолошког ланца
у Басену. На терену се, казала је, види
много мање од онога што је урађено у
делу уговарања, обезбеђења и изградње
опреме и агрегата из тзв. увозне компоненте. – Први склопови и делови те
увозне опреме у Бор почињу да стижу
већ крајем априла и тада ћемо бити
“затрпани” конвојима. Конструкција
финансирања је обезбеђена, али

а онда и у реланом износу, у односу на
раст ископина. – То нас охрабрује јер
практично значи да РТБ и са већим
ископинама обара трошкове по
јединици производа. То је, свакако,
циљ коме смо тежили!
Озбиљну хипотеку прошлости, како
се изразила, поред неблаговременог
раскривања лежишта које је као приоритетан задатак одредило знатно већи обим
ископина, представљају и тзв. стари басенски дугови. - Они постоје у пословним књигама и треба да буду решени у
најскорије време кроз процес коначне
трансформације РТБ-а и формирања
јединственог предузећа. Док се то не

конвертовани у улог државе као титулара или тих поверилаца, под државном “капом”, у улог новог предузећа.
На тај начин РТБ постаје државна
фирма. Комерцијални повериоци
су друга категорија и са њима ће се

Нова рударска опрема
вредна 68 милиона евра
Рударске машине које су за “Велики Кривељ”, Јаму и “Мајданпек”
набављене у периоду 2009-2011. године вредне су око 68 милиона евра, а
плаћене су из сопствених и средстава инвестиционих кредита. Техничку
сигурност за даљи раст рударске производње, како је рекла Антићева, РТБ
је обезбедио набавком 18 дампера носивости 220 тона, седам камиона носивости 150 тона, два багера са утоварном кашиком 22 кубна метра (још
два таква стижу у другом кварталу ове године), два багера са мањом утоварном кашиком (15 кубних метара). Ту су и шест експлоатационих бушилица за површинске копове, три бушилице за секундарно, две за истражно
бушење, два јамска утоваривача, једна јамска комбинована машина, четири булдожера, два грејдера, дизалица и опрема из производног програма крушевачког “14. октобра” и прибојског “ФАП-а”.
преговарати – подвукла је Мирјана
Антић. Притом је додала да се та неславна “хипотека прошлости” одразила
на негативне курсне разлике и на негативан подбиланс. – У току прошле
године смо, с обзиром на најаву да ће
се транформација предузећа десити у
2011., “чистили” део пословних књига
од тих дубиоза из ранијег периода, од
онога што је књиговодствено застарело, па је део тих исправки урађен
како би се поправио општи утисак о
књиговодственој евиденцији.

тај основни пројекат има и пратеће
програме попут флотације шљаке,
постројења за третман отпадних вода,
нове енергане и других, финансијски
мање “тешких”, објеката и агрегата
које морамо изградити ове и наредне
године да бисмо обезбедили остварење
пројектованог квалитета нове металуршке прераде и употребну дозволу
за цео пројекат.

“Хипотека прошлости”
Трошкови компаније су, по речима
заменице генералног директора РТБ-а,
и у пословној 2011. били подвргнути
ригорозној контроли, па је зато евидентан њихов спорији раст у номиналном,

деси, наше пословне књиге трпеће
корекције и утицаје негативних курсних разлика јер смо задужени кредитима који датирају из раних деведесетих година. Примера ради, у пословним књигама још увек постоје кредити који су узимани за опрему која
је радила на старом борском површинском копу, а он, то сви знају, не
ради већ 20 година. То су кредити
Париског и Лондонског клуба поверилаца, мада има и других обавеза
из тог периода које ће бити предмет
посебног регулисања кроз поступак
реорганизације РТБ-а. Подсетићу
да је усвојен принцип да сви дугови
према државним повериоцима буду

неминовно стопроцентно измиривање
дуга. Иплатили смо потраживање од
12,85 милиона долара, а “Еуроаксис
банка” се обавезала да повуче хипотеку. Самим тим, пошто смо дуг вратили из кредита који нам је одобрила

Намирење комерцијалних
поверилаца
Говорећи о укупном дугу РТБ-а, у
чијој структури највећи део (72 одсто)
чини дуг према државним повериоцима,
Антићева је, одговарајући на питања
новинара, казала да је крајем прошле
године почело намирење комерцијалних
поверилаца: – Тада смо измирили
дуг према руској “Еуроаксис банци”
који већим делом датира из периода пре 2000. године. То је био један
од већих поверилаца, али и једини
који је, поред извршне судске пресуде, имао и хипотеку. Управо та хипотека је искључивала могућност преговора са руском банком, па је било

домаћа банка, променили смо и структуру укупног дуга у корист државних
поверилаца.
Лондонска “Стандард банка” је, како
је објаснила Антићева, недавно прихватила отпис 51% потраживања и репорограм преосталих 49 одсто дуга. –
На тај начин ова финансијска кућа
је, фактички, пристала да отпише
потраживања у вредности 39,8 милиона долара, а да јој остатак дуга,
након двогодишњег грејс-периода,
исплаћујемо у наредних пет година.
Реч је о појединачно највећем
комерцијалном повериоцу чија су властита потраживања (а она је откупила
и “Гленкорова”) везана искључиво за
период пре 2000. године. Верујем да
ће у преговорима са грчким “Митилинеосом” бити примењен истоветан
модел.
Изражавајући задовољство оствареним пословним резултатима у прошлој
години, Антићева је на крају закључила
да су они, заједно са планским задацима
у 2012., добра основа за још боље резултате и да уливају наду да ће, у постојећим
друштвеним и ценовним околностима,
ове године бити афирмативнији.
Г. Тончев Василић
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Бакар у свету

Након посете америчким рудницима

„U KORAK SMO
Нисмо тамо ишли да са компанијом „Freeport“ договарамо продају делова Басена. Разговарали смо о примени њиховог знања и искуства и
плаћању тих услуга, казао Благоје Спасковски. – РТБ-у се више исплати да купи једну до две бушилице и самостално утврди да ли на великим дубинама има бакра и колико, оценио први човек Басена. - Обећавају истраживања на локалитету „Кривељски камен“. - „Борска река“
својим обликом и геоморфологијом дозвољава примену блок-кејвинг методе, тврди Перишић
овдашњој Техничкој школи отвори
једно одељење за школовање деце
која би се тиме бавила.

Истраживање није скупо – скупо
је кад немаш!

Делегација из РТБ-а са домаћинима из „Freeport”-a

РТБ. – Генерални директор Басена
Благоје Спасковски, у друштву државног секретара у Министарству заштите
животне средине, рударства и просторног планирања Златка Драгосављевића
и својих сарадника, боравио је, на
позив менаџмента америчке компаније
„Freeport McMoran“ (бивши „Phelps
Dodge“) од 5. до 12. фебруара у Америци.
Посета тамошњим рудницима који су у
власништву једне од највећих светских
рударских компанија била је договорена
приликом последње посете представника „Freeporta“ комбинату бакра крајем
прошле године. Тада је, подсетимо,
председник FMEC корпорације Richard
Leveille потврдио интересовање ове
америчке фирме да, заједно са Басеном,
финансира истраживање нових рудних
налазишта у оквиру постојећих басенских експлоатационих поља и то применом методе која даје поуздане резултате на дубинама преко два километра. А, с обзиром на то да је “Freeport”
власник технологије откопавања блоккејвинг методом и да је, поред осталог, заинтересован за доистраживање
јамског лежишта “Борска река”, договорена је била посета руднику “Henderson”
у Колораду где се експлоатација обавља
управо том методом.
Боравак у Америци, како је по повратку с пута, гостујући у телевизијској
емисији са замеником директора
РББ-а Сашом Перишићем и директором РТБ-а за развој Димчом
Јенићем, рекао Спасковски, био је изванредна прилика да упоредимо наше
рударење са рударењем у Америци и
видимо како смо позиционирани, са
нашим садашњим могућностима и
потенцијалима, у односу на светска искуства. – Нисмо тамо ишли да договарамо продају делова Басена. Рекао
сам још на почетку мог мандата да,
док сам ја на челу, неће бити продато
ни парче РТБ-а – казао је Спасковски
подвлачећи да се разговарало о примени

њиховог знања и искуства и плаћању
тих услуга. Јер, како је рекао, много је
јефтиније и брже платити њихову памет
него ли кретати од почетка и радити самостално на развијању, на пример, бактериолошког лужења.

ски, разговарали смо и са председником Србије Борисом Тадићем приликом његове недавне посете РТБ-у Бор. –
Тада смо причали о томе да РТБ преузме истраживања металичних и неметаличних сировина на територији

-Дакле, истраживање у сваком
случају није скупо - скупо је кад
немаш шта да произведеш. А, РТБ,
свакако, има чиме да се похвали јер
смо, поред оверених милијарду и 200
милиона тона руде, недавно на локалитету „Кривељски камен“, добили
запањујући резултат из прве бушотине. У тој једној бушотини има 36,6
грама злата по тони руде, сребра је (у
слоју од 17-18 метара) 170 грама по
тони, а у једном „прослојку“ од три
метра концентрација злата је фантастичних 165-166 грама. Једна ласта,
међутим, не чини пролеће и ми смо
ту одмах „довукли“ бушилице. Сада
имамо још две бушотине, а интересантно је, рецимо, да је у ували испод
Кривељског каменолома „набушен“
део у коме се малтене од саме површине, па до неких 200 метара под
земљом, појављује бакар са садржајем
од 0,37-0,44 одсто. То значи да би,
без раскривке, могли да кренемо у
откопавање, али нам пре тога следи
истраживање и бушење око 30 хиљада
метара да бисмо оверили резерве,
а после тога пројектовали. Ту је и

Рудник „Morenci” у Сафорду (Аризона, САД)

-Разговарали смо, наравно, и о
њиховом предлогу да, заједно, улажемо у истраживање нових рудних налазишта у оквиру наших постојећих,
испод нивоа оверених резерви.
Закључили смо, ипак, да је сада
много исплативије да РТБ купи једну
или две бушилице које могу да буше
чак до 2.500 метара и да самостално
утврди да ли на великим дубинама
има бакра и колико, а ја сам убеђен
да има.
У том правцу, открио је Спасков-

целе Србије и да, уз гаранцију републичке владе, купи адекватну опрему
за тај посао. Па, и у Алексинцу смо
ми, нашом опремом, набушили
шкриљце. Договорен је тада, такође,
нови правац развоја и то у смеру
оспособљавања наших рудара за
израду тунела, пошто у Србији, иако
постоје потребе (проширење Ибарске
магистрале и потеза према Пироту)
нема квалификоване радне снаге за те
послове. Предложио сам тада, а председник државе је прихватио, да се у

опредељење да „појачамо“ бушилице
и што пре створимо услове за прераду
те богатије руде. Поређења ради, ми
данас у Кривељу прерађујемо руду у
којој има 0,26% бара, а овде је 0,4%
на површини и у њој има 0,2 грама
злата. У кривељској руди је, рецимо,
злато само у траговима и не може се
открити у руди, него тек у концентрату – рекао је Спасковски.
Развој једне компаније, било да
се она бави производњом металичних или неметаличних сировина,
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SA SVETOM”
додао је Јенић, почива на геолошким и
хемијским истраживањима и технолошким испитивањима. Она, како је рекао,
треба да определе рационалну методу
одлучивања на који начин ће се валоризовати корисна компонента из руде. –
Истраживање је неопходно јер се само
на тај начин могу повећати рудне резерве, али и због тога што у сваком
тренутку треба да знамо када и на који
начин треба да почнемо ископавање
на одређеним локацијама. У неком
моменту, као што је сада случај, више
одговара ископавање сиромашнијих
партија. Илустрације ради, у Америци смо видели један површински
коп где почиње реконструкција, баш
као и у нашем „Церову“. Дакле, ово
је прави тренутак за оживљавање тог
рудника – казао је Јенић.

Дневни учинак на површинском
копу „Morenci” је 790.000 тона руде

Прави потези у право време
„Freeport“ је једна од највећих светских компанија у чијем је власништву
десетак великих рудника у Америци
(Аризона и Колорадо), али имају руднике и у јужној Америци, Африци и

ника, „Morenci“ и „Мајами“, и видели
три начина експлоатације – површинску, јамску и лужење. Што се опреме
тиче, на пример, у „Morenciju“ се фан-

Лужење

један у Индонезији (Гразберг). Јенић
је сигуран, иако је видео само део свега
тога, да се РТБ Бор сигурно приближава њиховим параметрима у примени
технологије и висококапацитативне
опреме. - Обишли смо два велика руд-

тастичан дневни учинак од 790.000
тона руде постиже искључиво добром
опремом. Тамо раде чак 92 камиона
носивости 320 тона, 11 багера запремине кашике од 50 кубика, 15 бушилица итд. Ми им се, сходно нашим

могућностима и капацитетима, у том делу приближавамо. Још увек
смо, међутим, далеко од
начина
организовања
производње,
али
и
праћења и утицаја на њене
трошкове. Дакле, централизовано управљање
производњом је нешто
што смо тамо имали прилику да видимо и што ће
нам, свакако, добро доћи
приликом организовања
производње код нас, све
до њеног праћења преко
GPS - система – закључио је Јенић.
У руднику „Henderson“ су, испричао је Перишић, на лицу места могли да
виде како функционише експлоатација
молибдена путем блок-кејвинг методе.
– „Freeport“ је родоначелник блоккејвинга и они су ту методу довели до
савршенства. Сложили смо се са колегама из Америке да стенска маса лежишта „Борска река“ својим обликом
и геоморфологијом дозвољава примену тог начина експлоатације.
-Широк „откос“ који РТБ хвата на
свим пољима у намери да што пре на-

Сасвим природно - ремедијација
на амерички начин
докнади пропуштено у последњиих 20
година, морамо у једном делу доградити, а то је едукација кадрова – каже
Спасковски. – Приближавамо се светским стандардима крупним корацима,
али морамо на време знати и умети
да примењујемо нове технологије –
закључио је генерални директор РТБ-а,
посебно истичући да је поносан што је у
Америци добио честитке за избор флешсмелтинг технологије, и то од менаџера
топионице која користи другу, Аусмелт
технологију.
Г. Тончев Василић

Други о нама

RTB NA SIGURNIM NOGAMA

Производња у РТБ-у Бор повећана за 20 одсто, а просечна плата је скоро 60.000 динара, каже министар Небојша Ћирић. У РТБ-у је започет
велики инвестициони циклус, који је довео до препорода целог краја и самог града Бора, наводи министар економије
Министар
економије
Србије
Небојша Ћирић изјавио је да је
пословање Рударско-топионичарког
басена (РТБ) „Бор” стабилно и да та
компанија сада редовно извршава све
обавезе.
„У последње три године смо
успели да реструктурирамо РТБ.
Просечна плата је близу 60.000
динара, повећана је производња у
Небојша Ћирић
последњих неколико година за неких
20 одсто, а трошкови су смањени за
Ћирић је подсетио да је РТБ
више од 30 процената”, рекао је ми„Бор” пре пар година имао проблем
нистар агенцији Бета.

са производњом и плаћањем струје,
па чак и са плаћањем доприноса на
плате. Након неуспешних покушаја
приватизације РТБ „Бор” држава је одлучила да сама оспособи тај систем.
Српски министар економије је истакао да је у РТБ започет велики инвестициони циклус, који је довео до препорода целог краја и самог града Бора.
„Гради се нова топионица, инвестирано је у нову рударску опрему,
граде се две нове флотације бакра
и за две године ћемо имати потпуно
нови Рударско-топионичарски басен

‘Бор’, где ће се, уместо садашњих
25.000-30.000 тона бакра, производити 80.000, можда и 100.0000 тона”,
рекао је Ћирић.
Како је 1. марта објавила заменик генералног директора РТБ „Бор”
Мирјана Антић та компанија је у 2011.
зарадила 41,69 милиона долара.
Антићева је рекла да је то „позитиван резултат неоптерећен старим
дуговањима и каматама” и подсетила да
РТБ дугује 980 милиона долара, од чега
је највећи део настао пре 2000. године.
Извор: Сајт РТС-а
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Потенцијали рударства Србије на конвенцији геолога и инвеститора у Канади

BASEN PREDSTAVQEN U TORONTU

Министарство рудартства упознало потенцијалне инвеститоре са металичним и неметаличним сировинама и фосилним горивима којима располаже наша
земља, а РТБ са својим производима, могућностима и плановима за наредних десет година. - На основу исказаног интересовања очекујемо контакте из којих
ћемо видети са ким ћемо и на који начин сарађивати – каже Јовица Радисављевић који је, уз генералног директора РТБ-а Бор Благоја Спасковског, имо част
да на овом светском скупу представља јединог српског произвођача бакра и злата

има запослених, колико је рудника
у њеном саставу, који су њени геолошки потенцијали, колики су
планови производње за наредних
10 година и, наравно, потребне
инвестиције за остваривање те
производње.
Одговарајући на питање новинара како су присутни реаговали на
оно што су чули и какви су контакти
остварени, односно да ли је било заинтересованих за сарадању са РТБом, Радисављевић рече:
- Успоставили смо доста
контаката,
разговарали
са
присутнима међу којима је било и
представника светских рударских

У оквиру програма је био и наш
део који се односи на металичне
минералне сировине, а током
презентације чуло се неколико
питања која се односе на готове
производе РТБ-а Бор. У сваком
случају, наш наступ је имао
одређене ефекте и у наредном
периоду очекујемо контакте после
којих ћемо видети са ким ћемо и
на који начин сарађивати.
У
оквиру
презентације
„Потенцијали Републике Србије“,
после РТБ-а представиле су се и
светске компаније које истражују у
Србији, тако да су пословни људи
из целог света могли да стекну ком-

Благоје Спасковски и
Зоран Теодоровић

Јовица Радисављевић

ТОРОНТО. - Под насловом Рударско-топионичарског Басена
“Потенцијали Републике Србије”, Бор, представи борску компанију
од 4. до 7. марта у Роџерс центру, у Канади. - Суштина конвенције
је да пружи могућност истраживачким, рударским
и другим компанијама, па
и појединим владама, да
покажу резултате геолошких истраживања у својим
земљама. Ову могућност
искористило је и Министарство екологије, рударства и просторног
планирања
Републике
Србије и четвртог марта
презентовало потенцијале
рударства у Србији. Одмах
после тога је и РТБ добио
прилику да представи све
Торонто (Канада), наша земља и Рударско-топионичарски басен Бор своје ресурсе и могућности. Упозпредстављени су на престижном нали смо заинтересоване где се
светском скупу геолога и инвести- налази наша компанија, колико
тора који организује Prospektors &
Developers Association of Canada.
Панорама Торонта
Овај скуп привлачи инвеститоре,
аналитичаре рударства, директоре,
геологе и друге истраживаче, владине делегације из целог света – а
све у потрази за перспективним
пројектима. Са преко 30.000 посетилаца ове године потукао је
прошлогодишњи рекорд од 28.000
људи међу којима је било 7.000
представника 120 земаља света.
-Конвенција у Торонту је, у
ствари, сусрет пре свега геолога и потенцијалних инвеститора из целог света – рекао нам
је по повратку из Канаде Јовица
Радисављевић, заменик директора
Рудника бакра Бор за производњу.
Он је имао част да уз Благоја Спасковског, генералног директора

компанија које већ истражују
у Србији. Било је ту и људи
заинтересованих за „целу причу“
о нашој земљи. А, Влада, односно
ресорно министарство које је
представљао помоћник министра
Зоран Теодоровић, припремила
је за ову прилику један шири
програм где су, поред металичних,
биле заступљене и неметаличне
сировине, као и фосилна горива.

плетну слику о минералним ресурсима откривеним у Србији
последњих година. Наравно, и РТБ
је ту имао чиме да се похвали, а
највећа заслуга за ову могућност
презентације Србије пред светом,
према речима Радисављевића, припада Канадској амбасади у Београду и њеном првом човеку Роману
Вашчуку.
Љ. Алексић
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Нова топионица

Са састанка у Енергопројекту: Делови за „нову топионицу“ пошли из Америке за Бор

sti@e prvih 100
tona opreme

БЕОГРАД. - Ванредна ситуација у
земљи због обилног снега и екстремно
ниских температура у фебруару приморала је све четири стране Пројекта „нове
топионице“ да се састану и договоре
како ублажити застој који су условиле
временске (не)прилике у Србији и убрзати радове на реконструкцији топионице и изградњи нове фабрике сумпорне
киселине. Челни људи РТБ-а, SNC
Lavalina, Outoteka и Енергопројекта
су, зато, на састанку у Београду осмог
марта, још једном ажурирали терминплан радова, али и дефинисали рокове
испоруке прве опреме.
-Циљ овог састанка био је да у
„пуном саставу“, дакле сви заједно, дефинишемо кораке којима ћемо ублажити застој који су на градилишту
проузроковале ниске температуре и
кијамет. Урадили смо пресек стања и
након тога добио сам уверавања све
три стране да ће комплетна процесна
опрема за пројекат „нове топионице“
бити у РТБ-у до краја ове године. Део
се, како чујем, пакује, а део је већ на
путу према Бору, па ће у наредних десетак дана стићи први контингент
од око 100 тона опреме за контактни
котао у новој фабрици сумпорне киселине, а за шест до седам недеља биће
допремљено додатних 300 тона опреме

– изјавио је генерални директор РТБ-а
Благоје Спасковски након састанка у
управној згради Енергопројекта у Београду.
Истичући да се SNC Lavalin још
једном обавезао да може пројекат
реконструкције топионице и изградње

Матлер је, уз захвалност инвеститору за
стрпљење и поверење, поручио: - Потпуно ми је јасна забринутост нашег
клијента везана за кратке рокове
који се односе на завршетак бетонских радова. Надам се, међутим, да
су данас и Outotek и Енергопројект

У наредних десетак дана у Бор
стиже први контингент опреме
за контактни котао у новој фабрици сумпорне киселине, а из
америчког Питсбурга кренуо
предгрејач. – Овај део, тежак
преко 60 тона, на свом темељу
треба да буде до краја априла,
а контактна секција и торањ
биће у РТБ-у до краја маја,
изјавио генерални менаџер
SNC Lavalina. – Б. Спасковски: Радује ме што сам од надлежних добио уверавања да
ће комплетна процесна опрема бити на простору „нове топионице“ до краја ове године
и што ћемо ускоро у Бору имати првих 100 тона опреме, а за
шест до седам недеља додатних
300 тона. – Обезбедили смо да се
израда пројектне документације
и дозволе за изградњу ове и наредних фаза убрзају, тако да
Енергопројект сада има потпуно отворен посао, казао Владимир Миловановић

Владимир Миловановић, Благоје Спасковски, Вулкан Матлер

нове фабрике сумпорне киселине да
реализује што пре, а најкасније у року
који је предвиђен за завршетак (до
краја идуће године), генерални менаџер
канадске инжењерске куће Вулкан

Предгрејач за нову фабрику сумпорне киселине тежак је преко 60 тона

и SNC Lavalin успели да увере РТБ
Бор да ће, и поред тога, терминплан остати какав јесте, односно да
неће бити кашњења. Овај пројекат
састоји се од осам хиљада различитих
активности, све оне су у току и ми на
томе радимо већ годину дана. Главни
инжењеринг је завршен, а комплетна
процесна опрема за нову фабрику сумпорне киселине биће готова до краја
ове године, па нам следећа остаје за
њену инсталацију. Допремање опреме
је почело, па је из Питсбурга (САД)
већ на путу предгрејач тежак 60 тона.
То, међутим, није једина опрема која
ће бити транспортована у априлу јер
имамо и друге делове, попут контактне секције и торња, који ће у Бор
бити допремљени до краја маја. Осим
опреме која у Бор стиже из различитих делова света, SNC Lavalin је, уз
свесрдну помоћ РТБ-а, овде направио
и врхунску фабрику за производњу
судова од ФРП материјала. До краја
марта видеће се и први резултат рада
те фабрике, односно први суд. Желим,
у то име, да се захвалим Благоју Спасковском на великој помоћи и под-

ршци да за кратко време изградимо
фабрику која неће бити од значаја
само за овај пројекат, већ ће у њој и
по изградњи „нове топионице“ моћи
да се израђују судови и извозе се на
инострано тржиште. На тај начин
SNC Lavalin даје велики допринос
локалној заједници, па ценим што
господин Спасковски то јако добро
разуме – казао је Матлер.
Генерални директор Енергопројекта
Владимир Миловановић додао је да је
фирма почаствована улогом пројектанта
и извођача локалних радова и да му
је задовољство што се Енергопројект
(после 40 година) вратио у комбинат бакра. – Нећемо изневерити указано поверење јер, поред уговорних,
имамо и посебну обавезу да заједно са
Басеном изградимо ново металуршко
постројење којим ћемо се поносити
и РТБ и ми, али и цела Србија. Обезбедили смо да се израда пројектне
документације и дозволе за изградњу
ове и наредних фаза убрзају, тако да
сада имамо потпуно отворен посао
који ћемо, убеђен сам, завршити до
децембра 2013. године.
Г. Тончев Василић
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Прерада метала

Редизајнирање басенских фабрика за прераду бакра и бакарних легура

CIQ - EKONOMSKI I EKOLO[KI
ODR@IVA PROIZVODWA
Техничко-технолошка застарелост, високи трошкови производње и непоуздан квалитет
производа – основне карактеристике актуелних басенских прерађивачких погона. – Пошто је изостало улагање у обнову и иновацију технологије и опреме, ове фабрике сада
послују са губитком и/или су зауставиле поједине линије. – М. Грчић: У даљем развоју и
реализацији прерађивачких капацитета ка финалним производима електроиндустрије
потребно је успоставити и партнерство са иностраним фирмама из ове области, при
чему РТБ може да понуди инфраструктуру, радни простор, кадар и редовно снабдевање
квалитетним сировинама
РТБ. – Техничко-технолошка застарелост, високи трошкови производње
и непоуздан квалитет производа – основне су карактеристике актуелних басенских фабрика за прераду бакра и

вода од бакра.
-Свака прерада је процес који
захтева стално улагање у обнову
и иновацију технологије и опреме.
Пошто то није чињено у дужем пе-

У току израда студије и бизнис-плана
за ливничке капацитете

бакарних легура. Некада развијена
прерађивачка металургија Басена, како
оцењује Мирко Грчић, заменик генералног директора РТБ-а, налази се у
дугогодишњој стагнацији и, по свим
техничко-економским
параметрима,
више није конкурентна. Наиме, почетком седамдесетих година прошлог
века Басен је почео реализацију идеје
о изградњи фабрика за прераду „црвеног” и других метала, чиме се вредност
основних производа, пре свега катодног бакра, вишеструко валоризовала.

Говор бројки
Басенски прерађивачки погони простиру се на укупној површини од 79.343 квадратна метра
(Ливница бакра и бакарних легура на 14.252 м2, Прерада метала на
11.748 м2 и Фабрика бакарне жице
на 53.343 м2). У њима је запослено
300 радника (150 у Ливници, 43 у
Преради и 107 у ФБЖ). Годишњи
капацитет линије за производњу
одливака од бакра је 43.000 тона
(реално остварив 30.000), од месинга 20.000 тона (12.000), од бронзе 1.500 тона (1.200), дипформинг
жице 40.000 тона (35.000), профилисане бакарне жице 2.500 тона.
Фабрике бакарних цеви у Мајданпеку,
бакарне и лак-жице у Бору, каблова у
Зајечару, обојених метала у Прокупљу,
нова ливница и низ мањих, прерађивале
су годишње око 100.000 тона бакра и
бакарних легура. Распад Југославије и
јединственог тржишта, економска блокада и бројне друге околности довеле су
до драстичног пада продукције у делу
прераде, док је продаја басенских фабрика додатно смањила пласман произ-

риоду, данас прерађивачки погони
РТБ-а послују са губитком и/или
су зауставили поједине производне линије. Отежана набавка секундарних сировина, сужено тржиште,
немогућност финализације и други
проблеми резултирали су нерентабилном производњом, па је у Ливници
бакра и бакарних легура линија за одливке од „црвеног” метала стављена
ван функције 2010., а за одливке од месинга још 2008. године. Или, пример
ФБЖ-а – цена прераде у погону дипформинг жице, која може да се оствари
на тржишту, не „покрива” високе
трошкове производње и одржавање
агрегата. Исти је случај и са погоном
за профилисану бакарну жицу у коме
је, са опремом и технологијом из 1960.
године, производња, такође, нерентабилна, неквалитетна и са великим
бројем извршилаца – истиче Грчић.

Правци развоја
Наш саговорник додаје да је, након
анализе заступљених технологија, расположиве опреме, радног простора и
тржишта, предложен концепт развоја
прерађивачке
индустрије
РТБ-а.
Имајући у виду дугогодишње искуство
и дефинисано тржиште, у области жице
и бакарних профила приоритет треба
да буде производња бакарне жице пречника осам до 25 мм, извлачење жице у
профиле и њихово изоловање ради примене у електроиндустрији, пре свега, за
трансформаторе и електричне машине.
За производњу жице су предвиђене
UPCAST линије мањих капацитета
(6.000 до 8.000 тона годишње које се,
по потреби, могу умножавати), а за
профиле високопродуктивне conform-

машине за различите попречне пресеке. У зависности од примене, профили могу бити изоловани кабловским, телефонским или трансфор
маторским папиром, no
mex-материјалом, свилалак-свила.
На
осно
ву садашњег познавања
тржишта, димензије проводника треба да буду – дебљина 1-10
мм, ширина 5-25 мм и попречни пресеци 5-120 мм2. За ове програме већ су
остварени контакти са иностраним фирмама и прикупљене понуде за опрему и
технологију.
Уз одговарајуће реконструкције, ливачки капацитети могу да се искористе за прераду секундарних материјала
који садрже бакар и друге вредне метале.
Будући да ова област заслужује посебну
пажњу, у току је израда студије и бизнис–
плана. У области синтер-металургије на
бази бакра активности треба да буду усмерене на осавремењавање опреме и

Мирко Грчић

и сарадњу са иностраним партнерима.

Избор опреме
-Основни принципи на којима
треба да се заснива концепт развоја
прераде бакра и бакарних легура у
Бору јесу економски и еколошки одржива производња. Програми из прераде „црвеног” метала представљају
полупроизводе за електроиндустрију
и продукцију трансформатора и електричних машина. Правилним избором савремене опреме и капацитета базираних на анализи тржишта
и
инсталирањем
производних
линија у складу са технолошко–тех-

Цена прераде у ФБЖ не „покрива” високе
трошкове производње и одржавање агрегата

проширење асортимана производима
као што су контактни материјали на бази
сребра (поступцима металургије праха),
биметали и синтеровани контакти и полупроизводи. Развој у погону Прераде
метала треба да обухвати производњу
равних и пропусних вентила врућим
ковањем месинга за водоводну и грејну
инсталацију. За њу се може искористити
део постојеће опреме, а, након детаљне
анализе тржишта, ваља дефинисати капацитете и неопходне инвестиције у
опрему и технологију. Посебну пажњу
треба посветити продукцији водомера,
јер се овде већ дуго година производе
кућишта за њих. Оцена је да овај програм треба задржати, али уз одговарајући
развој производа, повећање капацитета

ничком логистиком остаће празне
хале са изграђеном инфраструктуром. У даљем развоју и реализацији
прерађивачких производних капацитета ка финалним производима
електроиндустрије потребно је успоставити и партнерство са иностраним
фирмама из ове области, при чему
РТБ може да понуди инфраструктуру, радни простор, кадар и редовно
снабдевање квалитетним сировинама.
У току је израда шире постављене
физибилити студије, а реализација
би била по фазама, уз сталне даље
развојне активности и проширење капацитета и асортимана – закључује заменик генералног директора Басена.
Ј. Станојевић
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Металургија

Временске (не)прилике у фебруару неповољно утицале на производне планове металурга

MAWE BAKRA OD O^EKIVANOG

Топионица стајала осам дана због недостатка шарже и продуковала 2.135 тона анодног бакра. - Забележен велики број интервенција служби одржавања услед замрзавања на појединим инсталацијама за воду и ваздух. – Б. Тодоровић: Ради испуњења плана овог месеца очекујемо
максимално ангажовање свих запослених у Топионици, Фабрици сумпорне киселине и Електролизи
четку месеца, те је продуковала
3.000 тона монохидрата. На залихама је било око 13.000 тона
овог производа. И фебруарски
учинци Електролизе (радило је
206 ћелија) били су испод планираних због смањеног пријема
анода. У овом погону у три наврата дошло је до мањих проблема услед пуцања инсталација
за грејање електролита, при чему
је Служба одржавања брзо реаговала и није дозволила да дође
до „подхлађења” електролита.
- Ниске температуре и
велики снежни наноси условили су веома тешке услове
рада. Топионица је стајала
осам дана због недостатка
шарже. Изразито ниске температуре неповољно су утицале на рад свих агрегата и погона.
Овај период карактерише и велики
број интервенција служби одржавања
због замрзавања на појединим
инсталацијама за воду и ваздух. У
будућим застојима у производњи све
снаге биће усмерене на превентивне
активности ради заштите опреме
и агрегата. С обзиром на то да су у
фебруару забележени мањи производни резултати од очекиваних, у
циљу испуњења плана овог месеца
очекујемо максимално ангажовање
свих запослених у Топионици, Фабрици сумпорне киселине и Електролизи – наглашава Тодоровић.
У Ливници бакра и бакарних легура

Бобан Тодоровић

ТИР. – Топионица је у фебруару примила 13.347 тона концентрата
бакра, од чега највећи део из Кривеља
(7.274), Мајданпека (3.703) и Бора - Јаме
и шљаке (2.368), а од почетка године
укупно 30.453 тоне. Прошлог месеца
прерађена је 16.921 тона влажног, односно 13.658 тона сувог концентрата (просечно 600 дневно). Произведено је 2.135
тона анодног бакра, што је знатно мање
од јануарског биланса (3.700). Крајем
фебруара на залихама је било 3.900 тона
шарже и 2.700 тона богате руде. Фабрика сумпорне киселине је, по оцени
Бобана Тодоровића, директора ТИР-а,
радила лоше, јер се управљала према
залихама концентрата бакра на по-

нова ливница није радила прва два
месеца, а у току су припреме за старт
линије бронзе. У фазонској није било
проблема и овде се припремају за
израду копије споменика рудару. ФБЖ
је дала 1.100 тона дипформинг жице
сходно расположивој количини „црвеног” метала и захтевима купаца. Погон
Прераде метала је радио 18 дана у фе-

укључен у рашчишћавање снега у басенским погонима, као и у граду. Све количине концентрата бакра су превезене
на време, као и претовар угља за Енергану и градску топлану. У зависности
од потреба, у Енергани су радили котлови број 5, 6 и 7, чак су у једном моменту спремно „ушли” и у грејање града
(„А” магистралом која је и најдужа). У

У Топионици је дневно прерађивано, у просеку, 600 тона концентрата бакра

бруару, и то по устаљеном производном зависности од технолошког поступка,
програму.
котлови се ових дана само повремено
Имајући у виду неповољне времен- укључују у грејање града.
ске прилике, Транспорт ТИР-а је добро
Ј. Станојевић
обавио своје задатке и притом био

И ТИР-ова Енергана се укључила у грејање Бора

GREJU PETINU GRADA
Б. Тодоровић: Лане смо догревали око трећину Бора (магистралом „А”), а ове, зато што је „Топлана” ушла знатно спремнија у грејну сезону, много мање (15 - 20 процената града), и то „кривељском магистралом” која „покрива” део „Старог Селишта” до Болнице и део изнад ње.
– Заустављени прерађивачки погони чиме се штеди 1,5 мегавати на сат. – Камиони и утоварна механизација ТИР-а рашчишћавају снег са
градских улица
ТИР. – Енергана, која послује у саставу ТИР-а, од 14. фебруара укључила
се у систем даљинског грејања Бора.
Како нам је рекао Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, на захтев ЈКП „Топлана”,
овај погон је и овог пута прискочио у
помоћ, тако што је пустио у рад и други
котао (осим „седмице” и „петицу”).
-Енергана располаже са три котла
(број 5, 6 и 7). „Петица” и „шестица”
су једнаке снаге (по 11 мегавати), док
је „седмица” најјача (26 мегавати). У
зависности од потреба града, повремено укључимо један или чак два
котла. Тако смо лане до првог децембра догревали око трећину Бора
(магистралом „А”), а ове, зато што
је „Топлана” ушла знатно спремнија
у грејну сезону, много мање (15 - 20
процената града), и то „кривељском
магистралом” која „покрива” део
„Старог Селишта” до Болнице и део
изнад ње – нагласио је Тодоровић.
Наш саговорник подсећа да су Енергана и Топлана биле једна целина (Термоелектрана). Након 2002. године, када
је одвојена, главни задатак Енергане
је производња електричне енергије

у летњим, а у зимским месецима
производње паре, углавном, за грејање
електролита у Електролизи и погона
у РТБ-у. Када „Топлана” добро ради,
обично је у функцији један котао у Енергани („седмица”) који повремено догрева град.
-Из топионичких агрегата у нормалним условима производи се 10
тона паре на сат. Она лети „улази” у
Енергану, а из ње „одлази” у Електролизу где греје електролит. Највећи
део енергије која се ствара у ТИР-у се
троши управо за његово грејање, јер
да би имао добре хемијске реакције
температура раствора треба да буде
58 степени Целзијусових – каже директор ТИР-а.
Он додаје и да су у предузећу, због
ванредне ситуације у земљи и апела да
се штеди електрична енергија, направили листу приоритета. На првом месту
је производња анодног и катодног бакра,
где нема заустављања производње.
Међутим, обављена је рационализација
у погонима прераде (индустријска зона
на Седмом километру и Фабрика прераде метала поред бившег „Технопро-

мета”) који су заустављени.
- На тај начин смо допринели стабилности електроенергетског система
Србије, а уштеда је око 1,5 мегавати
на сат. Познато је да смо друштвено
одговорна компанија, па у летњим
месецима помажемо уређењу града,
а у зимским уклањању снега. Ових
дана у сваком тренутку већи или

мањи број наших камиона и утоварне
механизације рашчишћава поједине
делове Бора. ТИР води рачуна о
месним заједницама „Кривељ” и
„Брезоник”, а ових дана смо то чинили
и на градским улицама – истиче
Тодоровић.
Ј. Станојевић
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Завршена монтажа прва два од четири нова дампера за РБМ

KRE]U NOVI „BELAZI”
Нова возила предвиђена за интензивније раскривање Јужног
ревира. – Пуном паром када пристигне и нови багер
РБМ. - За механичаре, електричаре,
браваре и вариоце електромашинског
одржавања Рудника бакра Мајданпек, од
самог почетка ове године – пуно посла.
Пристигли су делови четири нова белоруска „белаза“ носивости 220 тона. Два
су већ монтирана, а знатно брже ће и
друга два, обећавају ови вредни прегаоци, тврдећи да су их само временске
неприлике омеле да читав посао заврше,
као претходне, за само неколико дана.
- Ледени дани успорили су монтажу. Било је пуно посла у области
текућег одржавања, а, осим тога, монтажа подразумева и неке послове који
се раде у оптималним условима. Они
се нису могли обавити на температурама и нижим од минус 20 и због тога
се чекала стабилизација времена каже Братислав Благојевић, помоћник
директора за електромашинство Рудника бакра Мајданпек. Али, наглашава:
- Са колико воље и ентузијазма људи

приступају овом послу, колико их
радује пристизање нове опреме, очигледно је током сваке монтаже. Сигуран сам да ће друга два возила бити
састављена у неупоредиво краћем
року, и пре оног коначног, 15. априла.
Искусан у овом послу, Зоран Белован, машинбравар на тешким возилима,
објашњава нам завршне радове на првом
од четири нова „белаза“: - Корпа је
постављена, а издувна грана на улазу
у корпу се приликом монтаже засебно
поставља, да се и толеранција дотера.
Осим тога, Зоран додаје: - Никада није
било овако. Мање је и људи, а временске прилике биле су нам велики
непријатељ. Вариоци су често прекидали монтажу, одлазили на друге
машине, а време није дозвољавало да
се неки захтевни послови обаве.
- Не каснимо, то је најважније,
јер, ево, прво возило је готово, другом
се „набацују“ гуме, а треће и четврто

До 15. априла сва четири камиона биће на точковима

ћемо накнадно. Сада је све неупоредиво лакше јер смо изашли из зиме,
из оног леденог хаоса“- каже и Предраг Буздимировић, пословођа ремонта.
У Руднику бакра Мајданпек очекују
да се ове четири нове грдосије у
производњи покажу у правом светлу и

пуној снази када пристигне и нови багер
уз који би требало да буду ангажоване на
Јужном ревиру. Уклањање јаловине биће
са новом опремом неупоредиво лакше, а
остваривање планова изгледније.
С. Вукашиновић

Сибирска зима угрозила прошломесечну производњу РБМ-а

MRAZ PREKROJIO PLANOVE
У условима ванредне ситуације показало се колико је озбиљан недостатак помоћне механизације. – Подбачај на ископинама, руди, у преради
РБМ. - Фебруар, месец означен леденим данима и ванредном ситуацијом
у Србији, био је месец ванредног стања
и у Руднику бакра Мајданпек јер је
производња озбиљно трпела. План није
остварен ни на руди, ни на раскривци, а
самим тим и прерада, па и укупан резултат, далеко су од планираног.
-После обећавајућег јануара са
400 хиљада тона раскривке, узалуд
смо се понадали да ћемо у фебруару
дати и више. План смо остварили са
само 41 одсто. А колико год снег и
мећаве утицали на такво остварење,
морам да кажем да је недостатак
помоћне механизације, у првом реду
булдожера, утицао можда и више –
каже Бранислав Томић, управник копа
Јужни ревир, и додаје: - Надамо се да
ћемо у марту добити булдожер јер
се показало да кад се створе услови
дајемо 20 хиљада тона дневно. Не
можемо да се пожалимо на бушилицу
„Atlas Copco“, која је и у фебруару направила 2.600 метара, а мала Ф6 је
„дала“ 2.200 метара. Багер „ОК“ ради
сасвим задовољавајуће, два возила
су нам на располагању, јаловиште

Андензитски прст нестаје
под дејством експлозива

је близу, али је булдожер кључан за
остваривање планова на Андензитском прсту, не само у марту, већ до
краја године.
Синиша Филиповић, управник
Површинског копа, каже да су током
фебруара проблеми били огромни,

прво због временских неприлика, чак
четири изгубљене смене услед прекида
у снабдевању електричном енергијом,
а додатни проблем је и недостатак
булдожера, грејдера, турнотрактора: Све је то утицало да дође до великог подбачаја на јаловини и мањег

на руди, а нису изостали ни кварови,
проблеми са деловима. Снег, чишћење
путева, одржавање радилишта није
се могло боље решити расположивом механизацијом. Али, ако нас послужи време и побољшају се околности са помоћном механизацијом, а
при том се сви јако потрудимо, део
изгубљеног би можда могли да надокнадимо, пошто је март добро почео.
Фебруарску производњу обележили
су проблеми и у Флотацији.
-Због обавезе штедње енергије
15-так дана радили смо са мањим
бројем секција, а осим тога били смо
суочени и са недостатком руде са површинског копа. Имали смо и ниску расположивост булдожера у бункерима за
храњење млинова, честе и дуготрајне
кварове. Поврх свега, на производњу
се одразио и за петину нижи садржај
бакра у руди од планом предвиђеног
- објашњава проблеме прераде Дејан
Вагнер, управник Флотације РБМ-а,
истичући да се и транспорт преко фазе
2 одвијао са пуно тешкоћа.
С. Вукашиновић

Превоз запослених у РБМ-у за сада солидан

ZA VO@WU PO MERI RADNIKA
Сваки трећи радник Рудника бакра је путник до Мајданпека, а број се увећава Мајданпечанима који
путују до радних места
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
сваки трећи радник је путник из правца
Кучева, Влаола или Доњег Милановца, односно Црнајке. Осим њих,
до радног места у погонима Рудника
путује и знатан број Мајданпечана, па је
разумљиво што се том питању поклања
пуно пажње.
Радници РБМ-а, углавном, не
приговарају квалитету превоза у
последње две године, колико он функционише са „Веолија транспорт Литасом“
из Пожаревца. Већина је задовољна,

како у погледу удобности, тако и тачности. У њу се могу уздати и послодавац и
корисници превоза.
- Путујем на релацији Мајданпек
– Црнајка и мислим да је, за сада,
превоз одличан. Аутобуси су удобни,
топли, увек са местима за седење, а
и ред вожње се поштује – каже Сергеј
Адамовић који у РБМ-у ради већ 30
година.
- После напорног сменског рада,
изузетно нам је важно да је превоз
квалитетан - потврђује и Дијана

Божиновић из Рудне Главе,
која три деценије ради у Транспорту Површинског копа РБМ-а.
– Тачно је да увек може боље,
али ови аутобуси не касне,
топло је и има места за седење.
Међутим, има и мишљења да
би нешто требало и побољшати:
- Често се дешава да нема грејања
и то баш онда када због ниских
спољних температура то не би смело
да се догоди - рекао нам је Станиша
Стојановић, путник на правцу за

Влаоле. Додаје и да се, као први човек
рудничког синдиката „Независност“, суочава са примедбама радника на грејање
на такозваним погонским линијама,
унутар Рудника.
С. Вукашиновић
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Фебруар на кривељском копу у знаку подбачаја на јаловини

FORSIRALI RUDU
Да не би дошло до замрзавања,
флотацији испоручене готово планиране месечне количине руде у којој је било чак
300 тона више бакра од очекиваног. - Уместо 1,69 милиона тона јаловине, уклоњено нешто преко 900 хиљада тона због
искључивања багера и транспортног система. - Уз стална дежурства на филтражи и
краће застоје, Флотација прерадила 750.000 тона руде и дала
око 1.400 тона бакра у концентрату
ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – Мада је
за нама једна од најоштријих зима
последњих деценија, кривељски коп и
флотација нису поклекли у производњи
бакра. Од планираних 800.000 тона руде,
по великом снегу и мразу, на копу је дато
769.700 тона, са 2.004 тоне бакра у њој.

Видоје Адамовић, управник Копа

То је 300 тона више него што је планирано (1.706 тона) јер је просечан садржај
метала био 0,260%, а у плану се рачунало на 0,229%. У флотацији је највише
проблема било на филтражи зато што
је то отворен погон, са великим потребама за водом, па тако и опасностима
од замрзавања. А, кад стане филтража
онда мора да стане читава флотација, па
је тамо стално дежурано и то избегнуто,
а овај погон је прошлог месеца прерадио
750.000 тона руде.
Задовољан што је на копу дато тек
тридесетак хиљада тона руде мање од
плана, али доста више бакра, управник
Видоје Адамовић верује да ће се током
године надокандити оно што се сада
није могло. - На јаловини је озбиљније
подбачено – каже он. - Планирано
је 1,69 милиона тона, а уклоњено
900,5 хиљада тона, што је нешто
више од половине плана за прошли
месец. Као што знате, разлога је било
више, почев од оштре зиме, па до
рестрикција струје које су уведене
због ње. Намерно смо искључили
багере који раде на јаловини и транспортни систем, а форсирали руду да
се не би замрзла флотација. Подбачај
на јаловини мораћемо да „испегламо“
до краја године, а како крајем марта
треба да нам стигне још један велики
„камацу“-багер запремине кашике 22
кубика, верујем да ћемо успети у томе.
Овогодишњи план рудника „Велики
Кривељ“ је: 25,97 милиона тона
јаловине, 10,4 милиона тона руде са

просечним садржајем од 0,266 одсто
„црвеног“ метала, а то значи да у тој
руди треба да буде 26.789 тона бакра.
Укупне ископине су 36,37 милиона
тона!
Мраз је врло неповољно утицао на
дизел-опрему, првенствено на камионе залеђујући им инсталације за
гориво и ваздух, али су запослени
на копу – који су за то и награђени
од стране руководства - успевали да увек одрже у раду 10-ак
возила тако да није било прекида
у транспорту руде. И код багера
су замрзавале инсталације за
подмазивање и кочење, али није
било проблема као на камионима.
Вођена је и жестока борба да се
очисте и одрже путеви, бацана је
со више пута у току дана, а сада се,
на срећу, све завршава без много
воде на дну копа. Ободни канали
су „одрадили своје“, а и земља је
била „жедна“ тако да стање засад
регулише само једна пумпа.
Подсетимо да је прошле
године на кривељском копу
уклоњено 16,525 милиона тона
јаловине (са Церовом око 20 милиона
тона), што значи да је дато двапут више
јаловине у односу на руду: - Тај однос
раскривке и руде 2:1 је веома добар –
каже Адамовић - а ове године ће бити
још бољи: два и по према један, све са
циљем да се раскрије руда за већи капацитет откопавања од 10,6 милиона
тона годишње, а само четврти захват
носи количине за шест-седам година.
У марту кривељски коп треба да да
850.000 тона руде са садржајем 0,230%
и 1.896 тона бакра у њој, као и 1,6 миРедовни ремонт треће секције млинова

лиона тона раскривке. То је 2,45 милиона тона укупних ископина. План
откопавања руде овог месеца повећава
се за 50.000 тона, али на копу верују да
ће то остварити, пошто се и у четвром
захвату наишло на 80-ак хиљада тона са

И Весна Павлов, управница
кривељске Флотације нам је потврдила
да је овај погон из тешког месеца изашао
са производним минусом од само 50-ак
хиљада тона руде. Било је неколико
краћих застоја због пуцања цевовода за

0,23 одсто бакра. Половина је потоварена прошлог, а остало ће овог месеца,
мада се на следећој, нижој етажи (350)
очекује још више руде. - Са багером
тако високог капацитета можемо да
задовољимо овакве наше потребе –
уверен је управник. – Поготово ако се
има у виду да је трећи захват сада
готово сав у руди. Да кажем и то да су
се са бољим временом, почетком овог
месеца, четири мала „белаза“ вратила
на Церово, нови багер је већ тамо,
послат је и булдожер, вратили су се и
људи који су тамо радили, тако да се
наставља са раскривањем.

компримован ваздух, залеђивања трака
и бубњева, па се током сваке смене
кратко стајало да би се очистили, али
је Флотација у фебруару прерадила
750.000 тона руде и дала 1.400 тона
бакра у концентрату. Ни на јаловишту
није било лако, путеви завејани, али
није било кашњења у примопредаји
смена. Водило се рачуна и о колектору,
решетки испред њега...
-План за март је прерада 870.000
тона руде – каже управница. - За сада
иде добро. Управо је завршен редован преглед (мини-ремонт) треће
млинске секције. Током прошлог
месеца почело је сечење старих
флотацисјких машина и припрема
погона за уградњу нове опреме. Она
је већ уговорена, јер је доста тога овде
дотрајало. Опрема ради 30 година
и чешће улазимо у хаваријске, него
у планске застоје. Због тога будније
пратимо читав процес, редовно прегледамо машине, али немамо довољно
људи у служби одржавања (варилаца,
краниста, вулканизера, бравара).
Зато су они који овде раде максимално вредни, одазивају се на сваки
позив у било које доба. Производња
не сме да трпи. Надам се да ће, кад
ускоро стигну све те нове флотационе машине и резервни делови, бити
много боље, као што је већ сада са реконструисаним дробљењем. Мало је
потрајало, али смо погон секундарног и терцијалног дробљења довели у
веома добро стање.
Љ. Алексић

Уз 8. март
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Представљамо вам жене запослене у басенским погонима
Јелена Јовановић, варилац у РБМ-у

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
није мали број жена на пословима
који се сматрају мушким. Има жена
електричара,
електрозаваривача,
флотера, па чак и виклера и пумпара.
Јелена Јовановић је једна од оних за
коју колеге и претпостављени кажу да
тежак, рударски посао обавља – мушки.
Јелена има само 43 године, а више од
четврт века у РБМ-у ради захтеван посао
заваривача, па са бенефицијом већ има
29 година стажа. Она је запослена жена,
супруга и мајка троје деце. Њен посао је

VAR KAO VEZ

заиста несвакидашњи за
једну даму. Ради у великој
хали Производних услуга
РБМ-а, у искључиво
мушком друштву у којем
је и њен супруг и колега
Гојко. За колеге каже да су,
пре свега, добри људи и
велики радници, а они за
њу „да је радна, одговорна
и прецизна, што потврђује
на сваком повереном

задатку”.
– Ако човек воли свој посао,
ништа није тешко, а ја свој посао баш
волим – каже Јелена. – У овом погону
је некада било пуно жена које су биле
сличних занимања, али су отишле из
Рудника у алатнице, канцеларије. На
то нисам ни помишљала јер за мене
је ово изузетно креативан рад, више
уметност него посао, који захтева
добро око и смирену руку. Када
добијете задатак, најпре, сагледате

како то треба одрадити, да се ништа
не деформише, да не пукне. Понекад
је задатак компликованији, утолико
што треба радити на великој
рударској машини, уређају, тешко
доступном месту, али што је посао
компликованији, изазов је већи.
То што ради у мушком друштву, у
великој хали, препуној метала (неуко
женско око рекло би гвожђа) Јелену не
спречава да на посао долази сређена,
нашминкана, са фризуром коју покрива
капа, као да обавља неки много лакши
или посао у канцеларијским условима:
- Тако сам навикла. Такође, никада
од колега нисам тражила помоћ и
поштеду, па чак ни од свог супруга,
јер овде смо сви да би радили, а то
што сам понекад због дечјих болести
имала и ноћи без сна није разлог да
неко други обавља мој посао.
Будући да је посао заваривача
добро плаћен, посебно у иностранству,
занимало нас је да ли је и Јелена имала

Снежана Станчић, руководилац Електролизине РЈ Регенерација

дилему да, можда, напусти свој град
и Рудник и да се у потрази за бољим
животом отисне у свет: - Имала сам
позив и понуду да радим у Норвешкој.
Али, нисам желела да је прихватим.
Знате, то је земља одличног стандарда
и другачијих људи и менталитета.
Ипак сам само овде међу својима.
Јелена каже да је њен посао сада у
Руднику бакра Мајданпек добро плаћен.
Подсећа, међутим, да је исто радила и
када су времена била другачија, а зараде
биле више него скромне. Њена деца,
22-годишња ћерка и синови од 18 и
седам година, иду својим путем, а Јелена
каже да би посао који ради препоручила
и другим женама: - Када сам почињала,
о овом послу баш ништа нисам знала,
а сада га ни за који не бих мењала каже кроз осмех жена због које у РБМ-у
на жене вариоце нико не гледа са
подозрењем.
С.Вукашиновић
Борски плави камен је веома тражен и на
домаћем и на иностраном тржишту

SNE@ANINE „PLAVE TONE”
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Управник
Електролизе Драган Јовановић недавно у шали рече, али притом мислећи
озбиљно, како овај металуршки погон
не би постизао тако добре резултате
да на кључним местима нису управо
жене - Сашка Тасић у Златари, Гордана Петров у Фабрици соли метала,
Славица Петковић и Биљана Ћирић,
руководиоци служби заштите на раду
и квалитета. Снежана Станчић је
већ седам и по година на челу Радне
јединице Регенерација у којој се производи бакар-сулфат, познатији као плави
камен.
Снежана је рођена 1966. године, као
мала је дошла и одрасла у граду бакра,
па себе сматра борским дететом. Овде је
завршила средњу школу и јуна 1991. дипломирала на Техничком факултету (неорганска технологија). Након две године,
заједно са још седморо младих људи, запослила се у ТИР-у и почела да ради
најпре у Фабрици сумпорне киселине.
Уследила је прерасподела инжењера и
1995. прелази у Електролизу, тачније
Регенерерацију, јер је тадашњем руководиоцу РЈ била потребна помоћ. До 1997.
била је млађи инжењер, онда постаје
технолог, а 2004. и руководилац РЈ.
-Као млађи инжењер упознала сам
процес производње, „пратила” параметре рада, узорковала и мерила воде
из резервоара отпадних вода (одмах се
реаговало уколико је садржај бакра у

Зорица Арсић и Славкица
Поповић, референти Службе
БЗНР и противпожарне заштите
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њима већи од предвиђеног). Нисам
имала конкретна задужења, али сам
непрестано учила. Ондашњи руководилац фабрике ме је веома рано
„бацио у ватру”, упућивао ме, па и
„пребацивао” посао на мене када није
био ту. Тако сам радила експедицију,
продају, комерцијалу, развој и припремала документацију (месечне,
годишње извештаје). Одрађивала
сам посао не питавши да ли је то моје
задужење или не и ништа ми није било
тешко. Место руководиоца је донело
много већу одговорност и другачији
приступ послу. Није исто кад си први
човек или ниже на тој лествици.
Можда зато што сам се ја тако поставила, никада нисам имала проблема у
сарадњи са људима из фабрике или негативан приступ. Имамо укупно два-

десет двоје људи на списку,
и још четворицу у служби
одржавања, али само две
жене. Ипак, никада ми
није представљао проблем да се изборим у свету
мушкараца, јер сам одувек
имала добру сарадњу са колегама. Није било отпора,
све функционише више на
другарској основи – каже
Снежана.
Врло често се ова сада већ
„тридесетогодишњакиња”
(децембра 1981. завршена је
изградња и монтажа опреме,
као и пробна, а редовна производња је
почела 1982.) истиче као радна целина
која у потпуности испуњава, па и
премашује „зацртане” планове. Тако је,
по оцени наше саговорнице, прошла
година била изузетно успешна за
Регенерацију.
-Остварили смо све постављене
циљеве – планирана је продукција
1.000 тона, а ми смо достигли 1.009
тона, квалитет производа (уместо
предвиђених 70 одсто, постигли смо
81,5 процената „пољопривредног”
квалитета), технолошко искоришћење
бакра, потрошња норматива (електричне енергије, индустријске воде и
паре) се, такође, кретала у планираним границама. Наш плави камен је
веома тражен, како на домаћем тако

и на иностраном тржишту (највише
одлази у Турску и Мађарску). Све то
успевамо захваљујући свим људима
из погона, али и одржавања. Лани
је обављен ремонт после кога се постижу заиста добри параметри рада.
И раније смо „прали” измењиваче
у првом и другом степену упаравња
(делови производног процеса), али
је овог пута замењен плашт кондензатора у трећем степену, први пут од
почетка рада фабрике. У прилог томе
говори чињеница да радимо са истом
концентрацијом електролита коју
смо имали раније (било је и „јаче” сировине, али не и толике производње)
– закључује Станчићева.
Снежана има ћерку од 18,5 година.
На питање како усклађује породичне и
пословне обавезе, одговара да јој ни то
не пада тешко, јер не ради по сменама,
па има слободног времена да јој посвети.
Проблема није било ни када је ћерка
била мања пошто је ишла у обданиште,
а ту је била и бака да прискочи у помоћ.
Ј. Станојевић

КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. –
Зорица Арсић и Славкица Поповић
брину о безбедности и здрављу на раду
у кривељској флотацији. Прва се стара
о хемијско-техничкој заштити запослених, а друга о противпожарној. Кроз
погон обично „патролирају“ заједно и
тако смо их срели ових дана обилазећи
халу у којој се бучно, попут грмљавине,
врти шест огромних млинова. Уз помоћ
челичних шипки и кугли (којима су
напуњени) млинови претварају руду са
кривељског копа у ситне честице растворене у води. Из њих се потом у флотационим машинама, уз помоћ хемикалија,
одваја бакар у виду пене и низом даљих
поступака добија концентрат који се

топи у борској топионици. Мада је сам
назив погона женског рода, у њему претежно раде мушкарци, па је неколико
жена чија су радна места тесно везана
за погон, добро прихваћено. Међу њима
су Зорица и Славкица.
Флотација је погон у коме се много
тога окреће, подиже краном, спушта,
премешта, вари, сече, претаче, превози
тракама... Пуно је прилика да дође до
повреда, хаварија, пожара (реагенси),
па је тако и пуно посла за наше саговорнице. Међутим, оне се не жале. Кажу
да су их колеге добро прихватиле и све
више поштују њихове захтеве, савете,
препоруке јер свако жели да се здрав
врати кући, да буде добро заштићен, да

не изазове неку хаварију.
-Најкритичније је поред трака,
при пуњењу и ремонту млинова (људи
тада улазе и унутра), око регенаса
(може да дође до експлозије) и зато
морају сви да буду обазриви – каже
Зорица. Она је овде од 1982. године, а у
ХТЗ служби десетак година. - Редовно
контролишемо погон, а посебно смо
обазриве кад су у току ремонти и
обимни радови као што је сада сечење
старих флотационих машина ради
реконструкције Флотације. Сваки дан
смо ту до пет поподне. Као што видите,
прописи се све више поштују, носи се
заштитна опрема, а ми настојимо да
сви добију радна одела, цокуле, рука-

Уз 8. март
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Представљамо вам жене запослене у басенским погонима
Тања Владић, оператер у
командној соби Извозног окна

OSAM SATI NAD OKNOM

ЈАМА. – Тању Владић, оператера
у командној соби Извозног окна, затекли смо како стоји за пултом и будно
прати окретање казаљки на справи која
умногоме подсећа на зидни сат, али то
није. Одмах нам је објаснила да је то
дубиномер и да већа казаљка показује
брзину лифта, а мања докле се спустио. А овде, на Извозном окну, где се
из Јаме извози руда, лифт за раднике и
скипови за руду иду до дубине од 470
метара. Лифтом силазе рудари, бравари,
“дубинци”, а скиповима се извози по 13
тона здробљене руде и тракама отпрема
у борску флотацију. Лифт је ишао брзином око два метра у секунди, а највише
може четири. Тако брзо иде до прве
„станице“ на око 390 м испод земље, а
потом успорава на метар у секунди да би
се безбедно спустио на дно окна.
Тања пажљиво управља његовим
„атерирањем“, а кад је казаљка на дубинометру потпуно стала, упалило се
црвено светло. – То је знак да су бравари отворили врата од лифта и да
излазе на најнижој тачки – каже она и
преко интерфона пита да ли је лифт слободан. Из јамске дубине одлучан мушки
глас то потврђује и она подиже лифт на
поменуту “станицу” да „покупи“ другу
екипу бравара која је радила на додавачу.
Тања овде ради годину и по. Претходних
12 је радила у фабрици дијамантских
круна, познатијој као ДКБ (Истражни

радови). Кад је погон затворен, са колегиницом
Наташом
Јаћимовић
распоређена је овде.
После дванаест година у првој смени,
Тања се нашла у тросменском раду, на
одговорном послу са лифтом, извозном
машином, системом дробљења... Али, и
она, и њен супруг (ради у сервисној радионици на старом борском копу), а посебно син Александар, ученик трећег
разреда, већ су се навикли на нов животни ритам. - Свака промена тешко
падне – каже она - али полако сам се
навикла, обучила, упознала с људима.
Задовољна сам и зарадом јер, иако
пара никад није доста, увек полазим
од тога да негде има и тежег посла за
мање новца.
Шкрта на осмеху, не крије да на по-

четку није било лако. Док нису
све научиле, Тања и колегиница
нису остајале саме. Пола године
су училе, а онда полагале испит
и сада већ рутински обављају
овај посао. Раде по сменама, а
трећа им је, ипак, најтежа. Да
би тачно знала шта, где и када
ради “командујући” са површине, она је већ три пута силазила у окно. После тога јој је
било много јасније и лакше, али и
колеге су биле стрпљиве: - У почетку смо возиле лифт спорије,
па не станемо баш где треба,
промашимо, али су они имали
стрепљења. Знали су да смо нове у
командној соби и сами су се чували
више него обично…
-Овај посао – рече нам - није толико
физички тежак, иако готово читава
смену проведем на ногама, али је
много, много одговоран. Морам истовремено да пазим на пуно детаља. Ево
сада су три бравари на К-100 (односно
на 500 м испод површине), двојица су
на к-21 (390 м), пет рудара чисте пресипно место и траку четири. Три „дубинца” су на скипу, контролишу окно
и радио-станицом нам јављају где да
зауставимо скип да прегледају окно.
Колега Раша пажљиво прати њихов
пут јер се возе на сипу држећи се за челичну ужад, без икакве заштите. Зато

не дозвољавамо да се горе око окна
било шта ради док се они не појаве.
Што се празника тиче, Тања и колегиница су један Осми март већ дочекале
овде на Извозном окну и колеге их нису
запоставиле: - Показали су велику
пажњу, дошли су сви, честитали нам,
добиле смо цвеће, чоколаде, поклоне...
Баш су нас изненадили, можда и превеликом пажњом. Ту смо и за Нову

„Дубинци” на скипу

годину и увек гледају да у таквим свечарским приликама ми жене мање
радимо.
Љ. Алексић

Роксанда Филиповић, КВ циклониста у кривељској флотацији

DA BAKAR NE „BE@I”

ВЕЛИКИ КРИВЕЉ. – На сваки
сат времена, а кад треба и чешће, Роксанда Филиповић узме своју кантицу и
онако обучена у радничко одело, са чизмама на ногама, гуменим рукавицама до
лаката и шлемом на глави жустро крене
пут прелива из млинова по узорак самлевене руде. Њен посао је да провери да
ли три пара бучних млинова напуњена
шипкама и куглама, од чијег се окретања
тресе читав погон, добро ситне руду да
би се током флотирања, уз додатак креча
и регенаса, из ње извукао сав бакар. Роксанда добро зна који је све пут прошао
грумен руде до њих у флотацији да би
одвојили његов племенити садржај од
јаловине. Зато пажљиво мери садржај
своје кантице, а још пажљивије гледа
шта остаје на тањиру, кад оно што је захватила испере под млазом воде. Фин
талог значи да све добро иде, али ако
запази повећа зрнца Роксанда одмах

упозорава оне који то треба да знају.
-Овде све зависи од млевења –
каже она. - И млинар, и контролор,
и инжењер, а онда и флотер морају
да знају какво је да би знали шта да
предузимају. Кад видимо да не иде
добро обично се смањи тонажа руде
која се убацује у млин или млинар
дотера млевење на начин који он
зна. Ја сам одговорна да на време
и тачно обавестим некога од њих, а
они за даље кораке. Млевење мора да
буде веома фино да би се из руде извукло што више бакра, да се не би
заглављивале машине, да би јаловина
одлазила у јаловиште без зачепљења
канала.
Роксанда већ 30 година ради као КВ
циклониста. Мери преливе, а кад мења
колегинице брине и о реагенсима, кречу,
јаловини. Укратко, води рачуна да после
толико посла што мање бакра “побегне”

у јаловину. - Ово није баш лак
посао за жену у мојим годинама – каже - али ја га волим
и радим са задовољством.
Нон-стоп нешто проверавам,
мерим, перем - није ми досадно. За ово време прошло
је доста жена кроз овај погон,
али буду неко време, нађу
други посао, па оду. Кажу
да им је тешко. Овде морају да обуку
радно одело, да иду по погону, да трче,
носе, раде по сменама…
Роксанда све то са лакоћом и ведрином издржава. Најпреча брига јој је да
своје троје, већ одрасле деце “изведе на
пут”. Син Стефан студира технологију
овде у Бору и четврта је година, ћерка
Наталија је на трећој години Заштите
животне средине у Нишу, а најмлађа
Јелена на четвртој години за хемијске
лаборанте. Судећи по избору струка, сво

вице... У последње три-четири године
заштитна опрема редовније стиже,
боље смо опремљени него раније,
људи добијају све што им следује.
Захваљујући овоме у кривељској
флотацији су ретке теже повреде.
Најчешће су приликом спремања креча
(прсне у око), сечења метала или се
неко оклизне. Погон има преко три
деценије, али је по речима наше саговорнице, последњих година много тога
обновљено: - Промењена су иструлела
газишта, обновљене ограде, а где год
сматрамо да прети нека опасност тражимо да се предузму мере заштите.
Опомињемо и раднике, мада се они
који су дуго овде - сами штите. Захтевамо да користе заштитне појасеве и

све друго што нам је на
располагању, рукавице,
заштитне наочаре, шлемове. Око ношење шлемова има мало отпора,
али се и то полако
доводи у ред.
Славкица Поповић
је у Флотацији од 1993.
године, а у служби заштите од 2006. Свој
посао, такође, обавља са
пуно пажње, нарочито
кад су ремонти. Обилази
Зорица Арсић и Славкица Поповић
радна места, издаје дозволе за варење и сечење
посебну пажњу баш тога дана, она нам
на тзв. привременим местима. На питање чему ће посветити рече: - Пратимо ремонт на трећој

троје имају шансе да једног дана наставе
мајчиним и очевим стопама у Рударскотопионичарском Басену. Роксанда и њен
супруг Драгиша, који је пензију стекао
у Јами као варилац, волели би да тако
буде, али како рече наша саговорница, то
не зависи много од њих.
У самом погону кривељске флотације
сада има мало жена и Роксанда каже да
је однос колега према њима одличан.
Помажу им код тежих послова, добро се
слажу и не заборављају их о празницима.
Љ. Алексић
млинској секцији и радове на сечењу
старих флотацијских машина. Што
се пожара тиче, најкритичније је код
регенаса, а онда и на тим привременим местима где се сече и вари. Ту посебно водимо рачуна о заштити каблова под високим напоном, покривамо мазива, уља да не одлети варница... Задовољна сам како се колеге
односе према ономе што од њих захтевамо ради заштите. Хоће и да нам
помогну, да пренесу противпожарни
апарат и сл. Стварно су другари, а кад
дође Осми март пажња је још већа,
увек нас се сете и колеге, и шефови,
организује се прослава...
Љ. Алексић
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Са лица места

Кривељски рудари одолели једној од најоштријих зима последњих деценија

„BAKARNA REKA” NIJE ZALEDILA
Истина, план за мало није домашен, али испоруке руде са њеног
најиздашнијег извора – копа „Велики Кривељ“ – нису стале
јер су припреме за најтеже услове обављене на време. - Људи из
одржавања, возачи, багеристи, минери, показали су шта знају и
умеју и у време рестрикција струје по препоруци Владе
КОП КРИВЕЉ. - Од Светог Саве путевима у време вејавица када је и
до Сретења површински коп “Велики нова помоћна механизација тешко изКривељ” нашао се, као и читава лазила на крај са снегом. Јер, колико
је она уклањала, толико је
новог снега падало. Предраг
Радојчић петнаест година
вози тешке камионе на копу
и ово му није била прва зима.
У кабини његовог новог
“белаза” је удобно и топло,
али ни са толиким искуством
није му било лако возити по
снегу и леду:
- Потребна је велика
концентрација да бих обуздао ову грдосију која носи
220 тона – рече Радојчић
бројним новинарима приспелим на коп баш на Сретење да
Предраг Радојчић
виде како је радити по зими
због које је (петог фебруара)
Србија, усред дубоког снега и мраза. Влада прогласила ванредну ситуацију у
По вејавицама које су смењивале једна целој земљи (а укинула је 26. фебруара). другу било је тешко и кретати се, а Сам камион тежак је 150, а са товаром
камоли радити на отвореном. Али, овај преко 350 тона и да би се зауставило
најиздашнији извор “бакарне реке” такво возило у оваквим условима поније се заледио захваљујући
залагању запослених. Истина,
за мало нису домашили план,
али су успели да одрже откоп
руде, док је на јаловини подбачено због штедње електричне
енергије. Површински коп је
успешно прошао кроз две-три
ледене седмице захваљујући
благовременим
припремама.
Обезбеђене су довољне количине соли, адитива за гориво
и све остало. Највеће тешкоће
јавиле су се у време температура испод минус 20, када је ди- Звонко Петровић
зел-опрема делом отказала. Али,
искусни мајстори из машинског
требна је велика присебност. Пут се
одржавања све су отклонили на време.
заледи, долази до проклизавања, а
пошто је реч о великој тежини и широком гумама, постоји опасност да се
Посебну храброст испољили су изгуби контрола. Јесте да на критичвозачи тешких камиона по клизавим ним местима има зауставних бедема,

Храбри возачи дампера

Спретност је увек пожељна и цењена

али ако вам у сусрет иде друго возило детаљу. Јер, ми минери само једном
и треба да зауставите толику тежину, грешимо, а једина утеха нам је што морате да реагујете веома при- не би болело”, каже шеретски Славче.
брано, најбоље што можете.
Добро је што су нам путеви
широки, много боље одржаМиланче Лилић
вани новом механизацијом.

Искусни мајстори
одржавања
Кад је једног дана температура пала на минус 29,
на кривељском копу, према
казивању управника Видоја
Адамовића, “из строја” је
испала готово половина
“флоте” од 16 дампера. Мада
возачи доста тога знају и
радо помажу да се поправи
њихова возила, људи из машинског одржавања су ти
који су “остављали камионе у
животу”. Звонко Петровић, пословођа
на одржавању тешких камиона, један
је од њих. Док су двојица младића из
његове радионице нешто “чачкала” око
електромотора у задњим точковима дампера, Петровић нам је испричао:
-Било је краћих застоја, а нисмо
све ни баш лако пребродили, али
одржали смо производњу бакра,
што
је
најважније.
Најчешћи
проблем
је
било замрзавање система
за напајање горивом и
ваздушних
инсталација,
код камиона, и хидраулике,
код утоварне опреме. Ипак,
највише је долазило до
згрушавања
еко-дизела
и зачепљења филтера за
гориво када смо их, обично,
замењивали да би возило
стигло до радионице, а
онда додавали топлије
гориво. Понекад и голим
рукама мора да се хвата
алат, метални делови, али
људима са искуством, који
воле свој посао, ни то није
тешко падало.

Обазриви и вредни минери
Пошто се после двонедељног дубоког минуса температура вратила нули
и снег почео да топи, у трећи захват
спустили смо се већ блатњавим путем.
На једној од тераса копа затекли смо
минере како стрпљиво и пажљиво раде.
Једни проверавају бушотине, други
их пуне кашастим експлозивом, а палилац Славче Милев, затрпавајући
једну од њих, објашњава редослед послова који претходе активирању разорних пуњења.”Водимо рачуна о сваком

Миланче Лилић је пословођа
минирања и надгледао је припрему
минске серије од 70 бушотина на етажи
са рудом: - Минирање је специфичан
посао који се увек ради на отвореном
тако да је зимски период јако критичан за палиоце, за остало особље и
механизацију са којом радимо. Често
се мора и без рукавица, а једино место
где можемо мало да се угрејемо је приСлавче Милев

колица војног камиона. Са солидном
ХТЗ опремом издржали смо велике
мразеве помажући и другима. Прискакали смо у помоћ бушачима, багеристима, возачима да оспособимо
прилаз до радилишта. Ручно смо
бацали со...
Миланче је задовољан својим минерима, а управник Адамовић учинком
већине запослених на копу. Због тога су,
уз редовне стимулације које имају сви
радници у директној производњи, уследиле и посебне онима који су се тих дана
нарочито показали.
Љ. Алексић
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Донације

Акција „За лепши Бор” се захуктала већ почетком године

UgaQ za grejaWe seoskih mali[ana
Школама у Доњој Белој Реци, Танди и Луки дато по четири-пет тона угља, као и у Слатини и Злоту. - С. Перишић: Планови за ову годину импозантни и, ако се оствари бар 70 до 80 одсто, бићемо изузетно задовољни. – Басен ће, као генерални покровитељ, подржати организацију финалног турнира Србије у рукомету. – Највреднији ресурс РТБ-а је човек и друштвена одговорност – два су основна принципа којима се комбинат бакра руководи у свим активностима
РТБ. – Акција „За лепши Бор”, коју
заједнички реализују Басен и општина
Бор, не јењава. Напротив, захтукала се
већ почетком године. Временске (не)
прилике у фебруару наметнуле су потребу, како нам је почетком марта казао
Саша Перишић, председник Скупштине РТБ-а и Комисије за контролу
радова финансираних средствима из
донаторског фонда, да то буде помоћ
у угљу и нафти, као и ангажовање
грађевинских и рударских машина
којима се расчишћавају путеви и доводе
у нормалну функцију све саобраћајнице
у селима.
- Још увек пробијамо сметове до
најудаљенијих кућа у Бучју и у неким
деловима Горњана, јер су наноси
снега на појединим местима висине и
до једног и по метра. У току је акција
пружања помоћи сеоским месним
заједницама, тачније школама, тако
да смо онима у Доњој Белој Реци,
Танди и Луки дали по четири – пет
тона угља, а исто ћемо урадити и у
Слатини и Злоту, као и било којој уколико буде имала потребу за огревом до
краја грејне сезоне. У свим градским
и сеоским школама које имају цен-

трално грејање обавићемо ремонте
ради његовог побољшања, али ћемо
га и увести тамо где га нема, као што
је случај у Доњој Белој Реци. Исто
намеравамо да учинимо и у деловима
града који тренутно нису обухваћени
топлификацијом, на пример, у Улици
7. јули – наглашава Перишић.
По речима нашег саговорника, планови за ову годину су импозантни и, ако
се оствари бар 70 до 80 одсто, биће изузетно задовољни. Оспособљавање
аеродрома за ноћне летове, декоративно осветљење јавних институција,
реновирање и проширење Улице 3.
октобар, „крпљење” ударних рупа
и санација путева, отварање Улице
Божина Јовановића, Центра за децу са
посебним потребама (у Новој тржници),
проширење ЗОО – врта (завршетак сувенирнице, управне зграде, амбуланте)

водовода у Шарбановцу, уређење центара села, домова културе, стадиона за
велики фудбал и терена за мале спортове. Интензиван план реновирања
направљен је и за Мајданпек (кречење
фасада) и тамо се већ ради у сеоским
месним заједницама више него у граду.

– Највреднији ресурс РТБ-а је човек.
То је први и основни, а други принцип
којим се руководимо је друштвена одговорност. Њих стално истичемо и
фокусирамо у свим нашим активностима – закључује наш саговорник.
Ј. Станојевић

Донација Рударско-топионичарског басена

Kolposkop Zdravstvenom centru
Саша
Перишић

– само је део списка планираних радова
у овој години. Затим, потпуно уређење
платоа Дома културе и простора дискотеке „Театар”, Трга Светог Саве, пијаце
и асфалтирање бувљака, јавне расвете, паркова и свих зелених површина,
увођење видео – надзора у све школе,
наставак обнове и кречења фасада,
„стављање” „Капије Бора” у функцију
(идеја је да се простор искористи за
бизнис инкубатор-центар) и оснивање
позоришта.
Када је реч о спортским и туристичким садржајима, ту је завршетак жичаре на Црном врху и изградња
пратећих садржаја (услужних објеката),
реконструкција стадиона ФК „Бор”,
обнављање СЦ-а „Младост” (мокрих
чворова, санитарија, плочица), као и
завршетак комплекса иза њега (вештачко језеро, скејт-парк, дечији парк,
балон-сала,
покривање
тениских
терена). Уз ревитализацију хотела
„Језеро” и спортских терена на Борском
језеру, као и проширење капацитета одмаралишта на Савачи, тиме би се заокружила понуда на спортском плану. –
Басен ће, као генерални покровитељ,
подржати организацију финалног
турнира Србије у рукомету, а намеравамо да такве акције предузмемо и у
кошарци, одбојци. Смисао свега је да
популаризацијом спорта и спортских
дешавања у граду доведемо борску
децу на терене. Захваљујући стручном раду, Бор и регион из сопствених
ресурса могу да изнедре најамње по
једног прволигаша у сваком спорту –
сматра Перишић.
Сличне
активности
планиране су и у селима борске општине –
реконструкција постојећих цркава (у
Злоту), али и изградња нових где их
нема (Бучје, Метовница), завршетак

Комплекс иза Спортског центра са вештачким језером

БОР. - Рударско-топионичарски
басен Бор донирао је, осмог марта,
Здравственом центру Бор покретни
видео колпоскоп са CCD камером и
монитором за Одељење гинекологије,
вредан 1.239.000,00 динара – саопштила је Пи-ар служба ЗЦ Бор.
- Реч је о апарату који се користи
за рано откривање и лечење рака
грлића материце – казао је др Драган
Стојадиновић, директор Здравственог центра Бор. - На овај начин,
Центар ће, захваљујући одличној сарадњи са руководством РТБ-а, својим
пацијентима пружити правовремену и адекватну здравствену заштиту.
Колпоскоп је веома прецизан апарат у оптичкој дијагностици карцинома
грлића материце, по коме је Борски округ, заједно са Зајечарским и Браничевским, шеста регија у свету, а Србиија четврта у Европи! Отуда се на територији
целе земље спроводи национални програм за његово рано откривање, када је
лечење много ефикасније, чак и потпуно могуће.
Љ. А.

На иницијативу генералног директора Басена

ZC dobija novi operacioni sto
БОР. – На иницијативу генералног директора РТБ-а Благоја Спасковског,
„Еликсир група”, пословни партнер комбината бакра, донирала је (осмог фебруара) Здравственом центру Бор савремени операциони сто за гинекологију,
вредан скоро 1,5 милиона динара. Сто би из Швајцарске, одакле је наручен,
требало да стигне најкасније за шест недеља – каже се у саопштењу ПР службе
ЗЦ Бор.
- Због дуготрајне употребе, постојећи сто у гинеколошкој Сали повремено отказује – каже др Звонимир Пантић, начелник Гинеколошко-акушерске службе у ЗЦ Бор. – Нови сто ће допринети лакшем и бољем обављању
гинеколошких операција.
Др Драган Стојадиновић, директор ЗЦ Бор, наглашава да је ово само наставак добре сарадње са РТБ-ом.
- Да није било иницијативе Благоја Спасковског, гинеколошке операције
и даље бисмо обављали на операционом столу старом готово две деценије
– подвлачи др Стојадиновић. – И, зато морам да искажем посебну захвалност
генералном директору РТБ-а што је, по ко зна који пут, показао разумевање
за проблеме са којима се суочава ЗЦ Бор.
Ј. С.

Још једна донација „Еликсир групе“ комбинату бакра

Motorne sanke na poklon RTB-u

РТБ. – Након одлуке о помоћи шесточланој
породици Цокић из Брезоника, за коју ће обезбедити монтажну кућу од 80 квадрата, и куповине савременог операционог гинеколошког
стола вредног готово милион и по динара борском Здравственом центру, „Еликсир група“,
пословни партнер Рударско-топионичарског
басена Бор, опет на иницијативу генералног директора Благоја Спасковског, трећи пут је за
непун месец изашла у сусрет потребама комбината бакра и Општине Бор. Овога пута, „Еликсир група“ поклонила је РТБ-у Бор моторне санке вредне близу десет хиљада
евра.
Моторне санке користиће се за потребе комбината бакра, али ће бити на
располагању и локалним самоуправама Бора и Мајданпека, првенствено да би
по овом дебелом снегу и јаком мразу надлежне службе двеју општина могле
лакше да дођу до старих и изнемоглих лица из удаљених села и благовремено
им пруже медицинску и сваку другу врсту помоћи.
Г.Т.В.
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Врхунски спорт

Басен и родни Бор дочекали двоструку европску шампионку у стрељаштву и - прву олимпијку!

ZLATO ZA ZLATNU BOBANU
- Нама је Бог подарио, а ми на време осетили да је позлата међу нама - Бобана Величковић, рођена у златном граду, где је највише злата било
и у бившој Југославији и поново у садашњој држави. Из позлате је испливала управо она својим марљивим радом, посебним залагањем и
морам, без имало скромности, рећи и захваљујући нашој помоћи, јер смо на време осетили да се у њој крије ово што је донела Бору и Србији
– казао генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски. – Треба помоћи спорту у нашем граду, не само стрељаштву, јер постоји још много талентоване деце као што сам ја била која ће за неколико година доносити граду овакве успехе – поручила прва олимпијка из града бакра. БОР. – Не могу сакрити радост, а
ње, светлости и сунца све је више у
овом граду. Кажу да су својевремено
много пута вођени ратови због
злата, а ми смо, ето, добили злато
без рата. Нама је Бог подарио, а ми
на време осетили да је позлата међу
нама - Бобана Величковић, рођена
у златном граду, где је највише
злата било и у бившој Југославији
и поново у садашњој држави. Из
позлате је испливала управо она
својим марљивим радом, посебним
залагањем и морам, без имало скромности, рећи и захваљујући нашој
помоћи, јер смо на време осетили да
се у њој крије ово што је донела Бору
и Србији. Обећавам да ћемо „дорадити” оно што се појавило у стрељани,
која већ сада важи за једну од бољих
у Србији, да буде државна, па и интернационална, да се ту припремају и
девојчице и дечаци из околних земаља
и да то буде нека врста спортског бизниса. Стрељану ћемо санирати и створити услове да врло брзо добијемо
још један правац туризма – казао је
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, на пријему који је 22. фебруара у Скупштини општине Бор уприличен за двоструку европску шампионку у
стрељаштву Бобану Величковић.
Уз опаску да је „злато стигло на
злато” челни човек Басена је Бобани
подарио златник и пожелео јој да се
са Летњих олимпијских игара, које је
крајем јула очекују у Лондону, врати са
још тежим златом, и притом обећао да
ће припремити већи златник од овога.
Двадесетдвогодишња репрезентативка
Србије, иначе чланица Стрељачког клуба
„Бор 030”, у финалу Европског првенства у финском граду Вирумаекију погодила је 487,1 круг. Тако је, други пут у
каријери, освојила златну медаљу у дисциплини ваздушни пиштољ 10 метара,
док се наша женска репрезентација окитила бронзаним одличјем. Бобана је не
само одбранила титулу европске шампионке (прву је завредела при свом
дебију у сениорској репрезентацији

Тренер Бобан Марковић

марта 2010. године у норвешком месту
Мереке), већ је обезбедила и учешће на
овогодишњим Олимпијским играма. Бобанино име сигурно ће ући и у историју

Генерални директор Басена подарио је Бобани златник

српског спорта као прве олимпијке коју
је изнедрио град бакра, али и Тимочка
Крајина.
- Целом граду, руководству општине
Бор и РТБ-у се захваљујем на лепим честиткама и досадашњој помоћи и подршци. Надам се да ћемо наставити
овако – да ће с њихове стране бити
помоћи, како бисмо ову стрељану коју
смо добили направили још бољом, да
се у њој спремају врхунски спортисти,
а да ћу вас ја у наредним годинама обрадовати са још много, много медаља.
Треба помоћи спорту у нашем
граду, не само стрељаштву, јер
постоји још много талентоване
деце као што сам ја била која ће
за неколико година доносити
граду овакве успехе – поручила
је златна Бобана.
-Напољу сија сунце, а сигуран сам да свим грађанима
општине Бор много јаче од
њега сија златна медаља
Бобане Величковић. Стога
из свег срца, као представник локалне самоуправе и
у име свих житеља наше општине честитам Бобани на
свим досадашњим резултатима, нарочито на овим недавно постигнутим – рекао је
Небојша Виденовић, председник општине Бор, и уручио јој
скромну новчану помоћ да се
добро спреми за предстојећу
Олимпијаду. Честиткама се
придружио и Драган Жикић,
председник СО Бор, пожелевши
јој да јој и наредна такмичења, такође,
буду златна. – Поред бакра, односно
РТБ-а, Бор је већ сада препознатљив

и по Бобани. Ово је још један доказ да
је Бор био, јесте и биће спортска средина, и да поред квалитетних тренера
таленти сигурно долазе до изражаја.
Бобанин тренер Бобан Марковић
се захвалио општини Бор и људима

придружио и Бранко Перић, члан Општинског већа Бор за спорт, који је истакао да је захваљујући Бобани Бор ових
дана постао центар Европе. – Осим што
је показала да је најбоља у Европи,
она нам је указала на пут којим се

Челни човек општине уручио је европској шампионки скромну новчану помоћ

добре воље на подршци, јер се показало
да се и из малих средина могу достићи
изузетни и квалитетни резултати. –
Мислим да смо оправдали ту подршку
и овим резултатима допринели да име
овог града буде још сјајније. Њему се

из овако мале средине може доћи до
највишег трона. Сигуран сам да ће
Бобана постати узор и пример осталој
деци и омладини у овом граду који се
баве спортом.
Ј. Станојевић
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Туризам

На 34. Сајму туризма Бор као атратктивна туристичка дестинација

„caffe jama” u sredi[tu pa@we

Кафићем на 400 метара испод земље – као ексклузивом у „шуми“ туристичке понуде – природним лепотама околине Бора, добром храном и
смештајем у Клубу РТБ-а и сеоским домаћинствима, град чије је име синоним за бакар и злато представљен као живописан мозаик у коме ће
туристи наћи уживања за сва чула
БЕОГРАД. – Ако је судити по утисцима са 34. Сајма туризма са око 1.000
излагача из Србије, суседних балканских, европских, али и далеких земаља
попут Гане и Индонезије, обнова борског туризма почиње из великих дубина
- са 401. метра борске Јаме. Необична
идеја о кафићу под земљом, недавно промовисана пред председником Тадићем,
била је прави хит на једном од највећих
сајмова ове врсте у југоисточној Европи.
То је потврдила гужва на штанду и
интересовање великих агенција.
-Данас смо, уз богату понуду хране,
представили Клуб РТБ-а и рударски
туризам. Промовисали смо Клуб Рударско-топионичарског басена Бор,
а доста људи се заинтересовало за
тзв. рударски туризам, нешто што
је ове године први пут на Сајму и
што нико нема осим нас – задовољно
нам рече менаџер Клуба Виолета
Божиновић, након велике гужве током
специјализоване презентације 24. фебруара у Београду. - Сви веома радознало и позитивно реагују на
понуду каква је кафић. Надам се да
ће до средине марта стићи све дозволе за силазак туриста а они ће

Празни овали брзо су потврдили умешност ове екипе из Клуба РТБ-а

Бора као атрактивне туристичке
дестинације: - Данас представљамо
Бор на другачији начин. Сви га
знате као синоним за бакар и злато,
а ми смо покушали да кроз природне
лепоте његове околине и туристичке

Поглед на штанд Словеније

по симболичној цени (бар за прво
време) у јединственом амбијенту
моћи да попију кафу или сок. Уосталом, мислим да се ту и не ради о
некој заради, већ о промоцији града
и РТБ-а. Што се тиче Клуба, он је већ
познат по забавама, уз специјалитете
који су и овде разграбљени, али и
по новоизграђеним есктра-апартманима. Укратко, мало ко очекује да у
Бору наиђе на такву храну и смештај,
какве нуди Клуб РТБ-а Бор.
Поздрављајући окупљене на штанду
Туристичке организације, Жаклина
Туфонић, њен директор, казала је да
се марљиво радило на установљењу

потенцијале које ћемо тек установити, проткамо нити бакра и злата и
тај интересантан мозаик пласирамо
на туристичку карту Србије. Заиста
не могу да сакријем радост што је на
нашем штанду овако живо и драго
нам је што су велике агенције, попут
Кон-Тикија и Еуроџета већ показале интересовање. Упознајући вас са
новим сегментом који смо назвали рударски туризам, очекујемо вас у Бору
сигурни да ћете имати уживања за сва
чула.
Додајући да је презентација ТО Бор
на Сајму била правовремена реакција на
окретање туристичког тржишта источној
Србији, Жаклина
Туфонић рече да
је интересовање
за све што је
понудио
Бор
било велико како за Злотску пећину, тако
за хотел Језеро
(чије је отварање
најављено за почетак летње се
зоне), а посебно
за кафић у Јами,
видиковац поред
старог копа, зооСувенири из Египта
врт. Уз најаву про-

мотивних цена за сваки од ових садржаја, језером, а надам се да ће и Црни врх
од ње се чуло да се ТО Бора потрудила доживети лепоту којој смо се надали
и да обједини водичку службу, такође по са новим хотелом.
симболичној цени, за вођење од четириСрбија има и планине и бање, али
пет сати.
ову нову врсту туризма, коју би Бора
Да је „Caffe Jama“ веома добра идеја Станковић, водећи стручни сарадмисли и Драган Гулић главни и одго- ник у ТО Бор, назвао не рударским, већ
ворни уредник најтиражнијег српског индустријским (јер има места за још неке
травел-магазина „Dobro jutro Columbo“. „производе“), нема у „шуми“ понуда из
Ево шта каже дугогодишњи ТВ новинар - целе земље. Он већ од априла очекује
рођен у Бору - специјалиста за креирање специјалистичке програме агенција за
медијског садржаја, чији су „прсти уме- обилазак овог дела земље, а уверен да ће
шани“ у неке од најгледанијих емисија у наредних 20 година Дунав бити окоси реклама Прве и Телевизије Б92, ница туристичких токова, сматра да опнајављујући да ће његов магазин апсо- штине источне Србије треба да повежу
лутно подржати „предивне и веома ин- своје атрактивности. Тако би испуниле
тересантне напоре Бора“:
комплексна очекивања туриста да за
- Просто смо одушевљени што се један (продужени) викенд виде све што
Бор први сетио да направи нешто што имају и Бор, и Феликс Ромулијану, и
је тотално ново – кафић испод земље, Рајачке пивнице, и Лепенски вир...
у Јами, у руднику, јер знамо колико
-Успех не зависи само од утиска
је то занимљиво на Западу. Ако вам на сајму - каже Станковић. - Све тукажем да су подводно језеро и
рудник поред Беча туристима
интересантнији од дворца
Шенбрун, или да Пољаци од
рудника соли праве огроман
бизнис, сувишно је питање
зашто Србија не би имала
тако нешто. Могао бих и да се
кладим да је то вероватно и
најдубљи кафић на свету, а ми
то још увек и не знамо. Према
информацијама које Гулић има,
велики број руских туристичких агенција почеће да доводи
у Србију веома захтевне руске
туристе. Они су добре платише и врло их привлачи наша
кухиња, а Бор има прелепих
природних амбијената, одличну
храну и пића из Крајине. Немци Звуци из далеке Индонезије
обожавају нетакнуту природу,
какву имамо у околини Бора,
а биће им привлачна и могућност да ристичке дестинације морају бити
посете један од најинтересантнијих руд- и лако доступне. Од користи би,
рецимо, био и „Дан Бора у Беоника бакра у Европи:
– Они ће доћи да уживају у природи, граду“ (за месец-два) намењен турида једу првокласан сир, пробају наша стичким стејк-холдерима, као и још
пића, а имамо и дивне људе по селима презентација у престоници и Новом
који ће знати да их угосте. Уз све то, Саду као циљним тржиштима. Што
моћи ће да виде и нешто што се зове се тиче клуба РТБ-а, он је на путу да
најдубљи кафић на свету и мислим да постане нешто заиста ексклузивно у
ће одлазити са одличним успоменама. пословном туризму. То је већ изванКафић, зоолшки врт и све лепши Бор, редан пословни амбијент који сам
утичу на оне који први пут посећују скреће пажњу на себе. Очекујем и
град и околину да их више, боље и на да реновирање хотела врати Борско
„нежнији“ начин доживе. Лепо је и то језеро у први туристички план.
Љ. Алексић
што се дешава са Бањом, Борским

Петак, 16. март 2012. Број 2221, страна 18

Образовање

РТБ наставља обуку о примени светских стандарда квалитета

UPRAVQAWE PROCESOM
I TRO[KOVIMA
До краја модернизације топионице и изградње нове фабрике сумпорне
киселине РТБ треба да “изгради” и систем управљања квалитетом, па је
настављена обука која је, у складу са уговорним обавезама према EDC-банци,
успешно започета још прошле године. - Основно је ко управља трошковима,
то јест ко је овлашћен да их прави, а стандард ту „познаје“ само „власнике“
процеса, односно управнике погона
ТИР. – Рударско-топионичарски
басен Бор, који је у фази темељног
технолошког, а пред организационим
реинжењерингом као кључним условима
за напредак компаније, наставио
је серију семинара усмерених на
успостављање система квалитета према
стандардима IS0 9000, ISO 14000 и ISO
18000. Обука је започета прошле године
у оквиру обавеза које РТБ има према
EDC-банци на пројекту модернизације
топионице и изградње нове фабрике
сумпорне киселине. Једна од њих је да
до краја овог великог инвестиционог
циклуса „изгради“ и систем управљања
квалитетом. Од EDC-банке је стигла
позитивна оцена за извештај о урађеним
документима (38) и обуци у прошлој
години, па се она сада наставља и
10. фебруара у ТИР-у је одржан први
семинар посвећен процесном моделу
управљања квалитетом. Предавач је
био мр Звонимир Милијић, помоћник
ген. дир. РТБ-а за екологију, стандарде
и квалитет, а семинар је био намењен
управницима металуршких погона,
техничким и руководиоцима одржавања.
У мају следи нова тема: управљање
квалитетом помоћу циљева, а крајем
године семинар о законским и другим
обавезама везаним за управљање
квалитетом. Посебно је важно што је

РТБ, у сарадњи са својим подизвођачима,
започео циклус израде упутстава
за безбедан рад, пре свега за нову
топионицу, а уз ову обуку теку и курсеви
страних језика. Процесно моделирање и
управљање помоћу циљева посебно су
важна подручја за која треба обучити
довољан број људи. Кад се стекне
критична маса запослених која разуме
ову материју (сада не достиже ни један
посто!), тек онда РТБ, по Милијићу,
може да рачуна на озбиљнију корист од
тога.
- Процесно моделирање је суштина
ствари – каже он. - Због њега је
извршена и ревизија стандарда
2008. године јер се, пре свега, тиче
организације фирме, а она у случају
наше компаније показује доста
несагласја са захтевима стандарда
који
подразумевају
и
стална
побољшања. Зато би требало, чим се
укаже прилика, да се организација
компаније усклади са оном коју
преферирају стандарди, а то је, у
ствари, процесно моделирање. У нашој
традицији је производна пракса од 110
година, што је, заправо, дефинисање
тих процеса и организационих целина
тј. дефинисање „власника“ процеса, а
то су управници погона. Међутим, ми
смо помало заборавиили на улогу тих

људи, а они су, бар према захтевима
стандарда, веома важни за компанију
и вођење њених процеса. Овим курсем
покушали смо да им објаснимо како је
то регулисано стандардима.
А, стандарди кажу, објашњава даље
Милијић, да треба да постоје мерне
тачке на „улазу“ у процес, одакле
почиње и одговорност управника погона,
као и да се зна шта је „излаз“ из процеса.
Такође, дефинишу се потпроцеси и
документација на основу које они
извршавају неке послове, где, опет, има
доста шаренила у басенским погонима.
Зато ће се поставити циљеви шта сваки
погон током месеца мора да оствари, пре
свега, у физичком обиму производње,
а онда и потрошњи норматива, свих
енергената и осталог што је важно.
Одлике целокупног процеса мериће
се кроз дневне и месечне извештаје о
остварењу постављених циљева.
- На тај начин ћемо тачно одредити
ко је за шта одговоран, односно ко,
када, како и кога све извештава
– каже наш саговорник. - Пошто је
РТБ веома сложена фирма, да би то
добро функционисало идеја је да,
чим завршимо ову обуку, уговоримо
и израду софтвера за аутоматско
управљање свим нашим документима.
То би много помогло у „хоризонталној“
и „вертикалној“ комуникацији јер

бисмо истовремено добијали валидне
податке на различитим нивоима - од
генералног директора, па наниже
по
хијерархији.
Управљајући
документима при доношењу одлука
имали бисмо чињенице, а чињенице
су праве информације из погона.
Милијић подсећа да „власници“
процеса тј. управници погона никад
досад нису имали буџет којим располажу,
а основна ствар у свему овоме је ко
управља трошковима у фирми или, боље
речено, ко је овлашћен да их прави. Стандард „познаје“ само „власника“
процеса – каже он - а то значи да
управник погона мора да има на
располагању, за одређену количину
производа, одређене нормативе, радну
снагу, и све друго, али и финансијски
буџет. Он једини може да потписује
налоге шта ће и колико да се потроши,
а уколико прекорачи, сноси последице.
То је суштина идеје и ако се на томе
истраје, требало би да буде од велике
користи за компанију, поготово кад
завршимо и тај други циклус, кад
поставимо циљеве компаније који
су већ дати дугорочним и годишњим
плановима и треба их само „спустити“
на ниже нивое.
Љ. Алексић

Завршен други циклус обуке басенских радника из енглеског језика

DOBILI EVROPSKE SERTIFIKATE

Од 92 полазника почетне и средњи курс београдске школе језика „Concord“ завршио 81, а 35 положило са одличном оценом. - Полазници су
са радних места где је знање енглеског процењено као неопходно, поготово у овој фази великих инвестиција, а уважена је и самоиницијатива
појединаца

РТБ. – Усменим испитом пред
комисијом професора београдске школе
језика „Concord“ другог марта (у ОШ
„Свети Сава“) успешно је окончан други
циклус обуке из енглеског језика. Од
92 полазника колико их је кренуло на
почетне и средњи курс, 87 је стекло
право да полаже, а 81 је окончао овај
ниво усавршавања CEFR-сертификатом
(заједнички европски језички оквир).
Почетни А1 ниво завршило је 45 полазника, А2 њих 26, а средњи Б1 десеторо.
Најбољу А-оцену стекло је 35 полазника, солидну Б њих 36, а нешто слабију
Ц десеторо, па резултат где је више од
трећине одличних свакако задовољава.
Очекује се да највећи број полазника
настави школовање на вишим нивоима,
а басенски Сектор за развој кадрова је
већ оформио нову групу за почетни курс
од 50-ак заполених, махом из Топионице.
Рачуна се и на интересовање из Рудника
бакра Мајданпек.
Овај циклус обуке је трајао четири
месеца, а полазници су, по препоруци
менаџмента, са радних места где је знање
енглеског процењено као неопходно, поготово у овој фази великих инвестиција

Гордана Жикић (десно) прима сертификат

у металургији и рударству. Било је и
оних који су сами изразили жељу да
прођу ову обуку. Гордана Мундрић,
професорица енглеског из Бора, радила
је са две групе и презадовољна је: -То су
озбиљни људи који имају велико, али
пасивно предзнање енглеског језика и
дошли су да га усаврше, обогате фонд
речи и користе све то у разговору. На
курсевима стремимо активном знању

и већ имамо полазнике који су стечена знања потврдили у иностранству.
Наглашавајући да се у сарадњи са
РТБ-ом управо навршава година дана,
Славица Стаменовић, директорица ове
школе језика, нам рече да су резултати
плод обострано озбиљног приступа: Долазили су редовно, проценти на
тестовима су им фантастични, а пошто
сам их већ слушала на полагању

могу да кажем да су они са почетног
курса одлично „проговорили“ (што
је највећи изазов на том нивоу), а
ови на вишем курсевима већ ће моћи
да користе своје знање и у неким
пословним
преговорима.
Тајна
нашег успеха је у уџбеницима који
су прилагођени одраслима и систему
сталне провере знања (улазни,
прогрес и завршни тестови) који
искључују субјективност професора
а полазницима омогућавају да сами
прате колико су напредовали.
То нам је потврдила и Гордана
Жикић, из РТБ-овог тима који води
реконструкцију топионице и изградњу
нове фабрике сумпорне киселине: Пошто сам већ имала одређено знање
енглеског, на обуци сам га побољшала.
Приступ професора изузетно је професионалан и у сваком смислу смо
њима задовољни. С обзиром на то да
је мој посао везан за непосредну или
комуникацију путем мејлова са иностраним партнерима, новостечено
знање ће ми пуно значити у будућим
контактима и даљем усавршавању.
Љ. Алексић
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Локална самоуправа

На 13. седници одборници Скупштине општине Бор усвојили

Prvi rebalans ovogodi[weg buxeta
Општинска каса пунија за 97,5 милиона динара, од чега су 66,5 милиона по основу увећаног пореза на зараде, а 30 милиона трансферна средства
из републичког буџета. – Највише новца биће утрошено за реконструкцију градских улица и уређење Светосавског трга. – Дејан Вељковић и
Александар Јакшић – нови чланови Општинског већа Бора
фере (300.000 динара намењено је
социјално угроженом становништву и
800.000 као помоћ изградњи куће за породицу Генчић). Већи део новца биће
утрошен за санацију и реконструкцију
градских улица, посебно Улице 3. октобар, и уређење Светосавског трга
(из нашег буџета обезбедићемо два и
по милиона динара, што је десет одсто
укупне вредности пројекта, десет
Министарство за НИП, а преосталих 80 процената из кредита Фонда
за развој). Планирана су и средства
за пружање помоћи избеглим и расељеним
лицима, а увећани су
и износи субвенција
јавним
предузећима
(ЈКП „Топлана” с обзиром на њена велика
дуговања за струју),
текућа резерва (два милиона) и постављање видео-надзора у граду (5,6
милиона) – образложила
је измене и допуне одлуке
о буџету општине Бор за
2012. годину Данијела
Јовановић,
начелница
Одељења за финансије Општинске управе Бор.
Усвојена је и одлука о
оснивању фонда за популациону политику, чија ће
се средства користити за
Данијела Јовановић новчану помоћ незапосленим породиљама до навр-

БОР. – Одборници Скупштине општине Бор, на 13. седници локалног
парламента (осмог марта), усвојили су
први ребаланс општинског буџета за ову
годину. Захваљујући овој одлуци, општинска каса биће пунија за седам процената, односно за 97,5 милиона динара.
-Од ове суме, 66,5 милиона су средства по основу увећаног пореза на
зараде, а 30 милиона трансферна
средства из републичког буџета. На
страни прихода отворен је нов рачун
који се односи на капиталне транс-

шене прве године живота детета (10.000 Љубише Стаменковића, који су поддинара месечно), бебама рођеним првог нели оставке на ову функцију, именојанауара, вантелесну оплодњу и по- вани су Дејан Вељковић и Александар
клоне за ђаке прваке. „Зелено светло” Јакшић.
одборника добио је и предлог проЈ. Станојевић
грама коришћења средстава
фонда за финансирање развоја
пољопривреде за ову годину у
износу од три милиона динара.
Одборници СО су дали сагласност
и на планове пословања јавних
(ЈП за стамбене услуге, Дирекција
за изградњу Бора, ШРИФ, „Боговина”, „Борски туристички
центар”) и јавно-комуналних
предузећа („Водовод”, „Топлана”
и „3. октобар”) за 2012. годину.
На седници су изабрана и два
нова члана Општинског већа Бора Одборници гласају за нове чланове
Општинског већа Бора
– уместо Миодрага Николића и

Седница СО Мајданпек вероватно последња у овом сазиву

IMENOVANA IZBORNA KOMISIJA
Одборници дали сагласност на измене и допуне докумената појединих јавних предузећа и установа – Одобрено оснивање офтамолошке службе
при Дому здравља „Др Верољуб Цакић“
секретара Лидија Бинђеско.
Одборници су данас подржали
иницијативу за формирање офтамолошке службе при Дому здравља „Др
Верољуб Цакић“, будући да Општа
болница у Мајданпеку нема кадрове
за пружање ове здравствене услуге, а
Дом здравља, уз кадрове, поседује комплетну опрему и простор. На захтев
Alliance d.o.o. Софија, као субјекта заинтересованог за приватизацију „Златаре Мајданпек“, односно „ИПМ-а“,

дата је сагласност да у називу новоосноване компаније може употребити име
Мајданпек.
Ни на овој седници нису изостали
предлози комисије за кадровска питања,
одликовања и друга јавна признања, у
оквиру које је више управних и школских одбора добило нове чланове, а
Живка Крстић именована је за заступника ФЛЕР Мајданпек.
С. Вукашиновић

Настављени радови на реконструкцији Капетанске улице у Мајданпеку
МАЈДАНПЕК.
Одборници
Скупштине општине Мајданпек именовали су председника и чланове
oпштинске изборне комисије на, вероватно, последњој седници у овом сазиву,
одржаној 12.марта. Размотрили су и низ
других актуелних питања, дали сагласност на измене и допуне докумената
појединих јавних предузећа и установа,
али и за оснивање офтамолошке службе
при мајданпечком Дому здравља.
Ова седница општинског парламента почела је минутом ћутања који
је посвећен трагично преминулом одборнику Браниславу Стевићу, а
настављена подсећањем на годишњицу
атентата и смрти премијера Србије
Зорана Ђинђића. Обележила ју је,
међутим, као и већину претходних, дуга
расправа везана за утврђивање днев-

ног реда да би коначно било прихваћено
да се предложени допуни само предлозима Општинског већа. Без озбиљније
расправе усвојени су предлози решења
о давању сагласности на овогодишњи
програм пословања Јавног предузећа за
стамбене услуге Мајданпек, на општа
акта Центра за социјални рад, као и на
измену одлуке о оснивању ЈКП „Доњи
Милановац“.
Такође је усвојен и предлог измене
одлуке о оснивању Фондације за локални
економски развој општине Мајданпек,
као и њеног Статута, али и предлог
решења о именовању председника и
чланова изборне комисије општине
Мајданпек у сталном саставу. За председника је изабран Зоран Топаловић,
дипломирани правник, за заменика
председника Биљана Петковић, а за

A, SADA - BEZ ODLAGAWA
МАЈДАНПЕК. - Радови на реконструкцији Капетанске улице у Мајданпеку,
једне од најзначајнијих инфраструктурних инвестиција последњих година, званично су почели крајем октобра прошле године, а настављени пребацивањем
и постављањем опреме 12. марта. Извођач радова је обећао да ће се радови
одвијати пуним темпом како би што пре били и окончани.
Капетанска улица је главна и веома оптерећена, права жила куцавица, будући
да се комплетан саобраћај одвија преко ње у последњих 10-так и више година,
откако није у функцији заобилазница преко Ковеја. Биће реконструисана средствима НИП-а и локалне самоуправе. Пројекат реконструкције обухвата радове
на 1.940 метара коловоза, тротоарима, као и саобраћајној сигнализацији. Вредност радова је нешто више од 67 милиона динара, при чему је већи део НИП
обезбедио из програма „Градимо заједно“, док локална самоуправа суфинансира
пројекат са 30 милиона динара.
С.В.

Мајданпек

Петак, 16. март 2012. Број 2221, страна 20
У Мајданпеку прикупљају помоћ за лечење 12-годишњег дечака

DA NIKOLA LAK[E ODRASTE
Упркос тешкој болести, Павловић са успехом похађа музичку и основну школу. – Лечење матичним ћелијама у Кини коштало би 20.000 евра
које породица - нема
Никола Павловић

Да Павловићима буде лакше и
Никола оде на лечење, недостаје новац.
Због тога је покренута акција у којој
многи желе да учествују, од Николиних
вршњака и пријатеља породице до људи
који су ову причу само чули. Помоћ су
најавили локална самоуправа, црква,
школа, синдикати, многи знани и незнани појединци и организације. На
друштвеној мрежи „фејсбук“ формирана
група води акцију, у Градској галерији
у Мајданпеку у току је изложба слика
Љиљане Стевановић „Моје слике“
која има продајни карактер, а компле-

тан приход намењен је Николином
лечењу. У Дому омладине приређен је
концерт са којег су добровољни прилози прикупљени у исте сврхе, а у
његовој школи организоване су бројне
акције са тим циљем. У Руднику бакра
Мајданпек већина запослених изјаснила
се да добровољним прилозима помогне
његово лечење, а укључују се и други.
Жиро рачун на који можете уплатити помоћ је у Комерцијалној банци:
205-900101131932667.
С. Вукашиновић

Породица Павловић

МАЈДАНПЕК. - Никола Павловић,
12-годишњак из Мајданпека, одличан је
ученик четвртог разреда Музичке школе
„Ранко Кривић“, на одсеку гитаре и врло
добар ученик шестог разреда ОШ „Велимир Маркићевић“. Воли рок музику,
помало свира и електричну гитару, воли
филм, друштво својих вршњака, прати
спорт. Међутим, наизглед сасвим обична
прича о одрастању има и - тамнију
страну.
- Никола је рођен са урођеним деформитетом кичме и кичмене мождине. Оперисан је деветог дана по
рођењу, али остале су последице.
Он не може да хода и има трајну
инконтиненцију - болест чији је
стручни назив spina bifida, прича
Маријана Павловић, Николина мајка.
- Сазнали смо да се лечење ове бо-

лести матичним ћелијама, уз добре
резултате, одвија на више места у
свету, а финансијски најповољније на
светски признатој клиници у граду
300 км удаљеном од Пекинга. Ту би
само лечење коштало 20 хиљада евра,
не рачунајући пратеће трошкове превоза и боравка од око три хиљаде евра
- додаје Ненад Павловић, Николин отац
који својим радом као приватни предузетник издржава четворочлану породицу. Да то у ово време није лако, свима
је јасно. Павловићима и теже, јер је
Николи неопходна даноноћна пажња и
помоћ због које мајка не може ни да помисли на запошљавање.Његова болест
подразумева и додатне трошкове за посебну исхрану, пелене, одвожење до
школа када због временских прилика то
не може да се обави колицима.

Мајданпек у вестима

NOVA KOMUNALNA
VOZILA

Јавна комунална предузећа у Мајданпеку и Доњем Милановцу добила су
7. марта два нова камиона. Захваљујући средствима Републичког фонда за заштиту животне средине и програму „Субвенционисање набавке комуналних
возила“, одакле је издвојено скоро 1.900 000 динара, док су недостајућа средства обезбеђена у општини Мајданпек кроз буџетски фонд заштите средине,
овдашњи комуналци обновили су возни парк. Камиони “IVECO“ еуро 5 стандарда преузети су у Нишу и допремљени на одредишта, камион смећара ЈКП-у
„Комуналац“ Мајданпек, а цистерна за прање улица ЈКП-у Доњи Милановац. На
подручју општине Мајданпек и сва села имају организовано изношење смећа.

X ME\UNARODNA IZLO@BA
„@ENE SLIKARI”

Јубиларна међународна изложба „Жене сликари 2012“ у Мајданпеку биће
отворена последњег дана марта. Ове године на конкурс је пристигло 457 радова
263 уметнице из 17 земаља. Селекциона комисија је за излагања одабрала 289
радова 186 уметница из 16 земаља (Бугарске, Македоније, Пољске, Хрватске, Словеније, БИХ, Мексика, Филипина, Украјине, Црне Горе, Аустралије,
Албаније, Америке, Холандије, Швајцарске, Канаде) и Србије.
Комисија за доделу награда је одлучила да велику награду изложбе,
овогодишњи Grand prix за рад „Girlande de luxe“ додели мр Мирјани
Томашевић, доценту на Факултету примењених уметности у Београду. Прва
награда за сликарство припала је Татјани Кораксић из Београда, за графику
Јелени Јованчов из Бара, за цртеж Бојани Матејић из Београда, за скулптуру
Лепосави Милошевић Сибиновић, за Дигитал арт Еленити Цруз Думлао са
Филипина, а у техници Батик – сликање на свили, специјалну награду Славици
Ходолић из Новог Сада.
С. Вукашиновић

Како је прошла незапамћена зима и ванредна ситуација у Мајданпеку

VELIKI ISPIT ZA
SVE SLU@BE
Непланирани ђачки распуст трајао је три недеље. – Са снегом се
изборили, страх од клизишта
МАЈДАНПЕК. - Овогодишњи
фебруар становници општине
Мајданпек запамтиће по ванредној
ситуацији због снежних и ледених
дана, по зими каква се у последњих
четврт века не памти. Иако је и овде
ванредна ситуација, проглашена од
Владе Републике престала када и
у већини других општина Србије,
прилике су захтевале да се и наредних неколико дана отклањају последице невремена. Због тога је и
непланирани ђачки распуст за мајданпечке основце и средњошколце потрајао
недељу дана дуже него у другим срединама.
Све службе и надлежни у њима показали су пуну одговорност у овој
ситуацији, на прави начин деловало се када су то околности захтевале. То
је оценио Драган Поповић, председник општине Мајданпек, сумирајући
дешавања на седници Општинског штаба за ванредне ситуације и посебно споменуо припаднике ватрогасне јединице у Мајданпеку и Доњем Милановцу, запослене у Електродистрибуцији, полицији, Центру за социјални рад, лекаре,
екипе водовода и градске топлане које су брзим интервенцијама отклањале кварове, као и председнике месних заједница. Посебно се захвалио и представницима медија, али и грађанима који су са надлежнима, учествовали у акцијама
пробијања завејаних путева до најудаљенијих домаћинстава, као и спашавању
и збрињавању болесних на удаљеним „кулмама“.
У складу са Обавештењем о стварању тима за праћење клизишта, формирана је комисија која прати шта се дешава са 11 регистрованих клизишта на
подручју општине у Мајданпеку, Доњем Милановцу, Рудној Глави, Голубињу,
Мосни, на путу према Мирочу. Иначе, чуле су се и оштре критике на рачун
Окружног штаба, са којим није било одговарајуће комуникације, а ни помоћи
и поред тога што су из Мајданпека свакодневно упућивани извештаји о алармантном стању на подручју општине.
Током ледених дана дошло је и до хаварије на систему за грејање у згради
мајданпечких средњих школа. Зграда је због тога неупотребљива, штета милионска, а настава се за ученике Гимназије одвија у ОШ „Велимир Маркићевић“,
а за ученике Техничке школе у ОШ „12.септембар“. Предвиђања су да ће то
потрајати до краја грејне сезоне.
С. Вукашиновић

Годишњице
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Дан државности Србије обележен и у борској општини

SRETEWSKI USTAV - KORAK U DEMOKRATIJU
Д. Жикић: То је био један од првих устава у тадашњој Европи и самим тим чином смо показали да смо европска држава са демократским
принципима. - Радомир Јовић, Зоран Ивановић и Радомир Ђико добили Завет потомака старих ратника. – Положени венци на споменик палим српским и француским ратницима у Првом светском рату
БОР. – Свим грађанима општине
Бор и Републике Србије честитам
Дан државности, а Савезу потомака
српских ратника 1912-1920. године
крсну славу. Ово је прилика да се подсетимо данашњег датума 1835. године,
када је први пут у Србији донет тзв.
сретењски устав којим је Србија закорачила у демократско друштво, развој
права и заштиту слобода грађана.
То је био један од првих устава у
тадашњој Европи и самим тим чином
смо показали да смо европска држава
са демократским принципима – казао
је Драган Жикић, председник Скупштине општине Бор, 15. фебруара, на
скромној свечаности уприличеној поводом Дана државности Србије.
Савез потомака старих српских ратника 1912–1920. године обележио је
Сретење господње као своју крсну славу.
Осим чланова и симпатизера, свечаности су присуствовали и представници локалне самоуправе, патриотских, друштвених и политичких организација, као и

Војске Србије из гарнизона у Зајечару.
Због познатих временских (не)прилика
и проблема у превозу, организације побратими из више градова у земљи нису
могле да се одазову позиву.
-Србија данас обележава свој
велики државни, али и национални
празник. До прошле године 15. фебруар је био и Дан Војске Србије, а од
ове, новим Законом о државним празницима, Дан ВС је 23. април. Пошто је
Сретење господње и наша крсна слава
(установљена 1996. када је основана
борска подружница Савеза, иначе,
једна од најактивнијих у Србији),
данас су се окупили наши чланови и
симпатизери, али и бројни грађани,
људи
патриотски
оријентисани,
наше вере и отаџбинског духа да,
по традицији, не изневеримо наше
претке – нагласио је Брана Филиповић,
председник Савеза потомака старих ратника Србије 1912-1920. за општину Бор.
Миодраг
Адамовић,
председник Окружног одбора Савеза потомака

Миодраг Адамовић уручује захвалницу Радомиру Јовићу

старих српских ратника 1912–1920. за
Борски округ, уручио је признања (захвалнице) истакнутим члановима, сарадницима и људима који помажу
организацији. Завет потомака старих ратника добили су Радомир Јовић, Зоран
Ивановић и Радомир Ђико. Потом су

делегације општине Бор, Војске Србије,
Савеза и политичких организација положиле венце на споменик палим српским
и француским ратницима у Првом светском рату у центру Бора.
Ј. Станојевић

СУБНОР обновио сећања на Петра Радовановића

BORAC ZA RADNIKA I SEQAKA

На 65. годишњицу смрти радничког трибуна из Злота, деветог фебруара, у СО Бор је одржан скуп о животу и делу овог рудара, сељака, ратника и револуционара, чији је споменик јесенас пресељен на кружни ток према дирекцији РТБ-а. – Јула се навршава и 130 година од рођења
лидера радничког покрета у источној Србији и храброг борца Балканских и Првог светског рата

Чланови борског СУБНОР-а поред споменика П. Радовановићу на новој локацији

БОР. – На 65. годишњицу смрти, деветог фебруара, у Скупштини општине,
борски СУБНОР подсетио је на једног
од највећих трибуна радничког покрета у Србији, рођеног 12. јула 1882.
године у Злоту. О знаменитој, а прилично заборављеној завичајној личности говорио је Брана Филиповић, председник Окружног одбора СУБНОР-а,
наглашавајући да је почетком 20. века
Радовановић много значио за овај крај.
Био је први који је дизао штрајкове,
борио се за права радника и сиромашних сељака. -Целе три деценије од
обележавања 100-годишњице његовог
рођења 1982. године у Бору, Злоту и на
Борском језеру, а потом и подизања
споменика у центру Бора, до данас
није било значајнијих подсећања на
живот, дело и време овог вероватно,
најистакнутијег представника радничке класе на истоку Србије – казао
је Филиповић.
Радовановић је прво запослење
нашао у Сењском руднику са једва 16

година. Гурајући јамске вагонете, суочен
са неподношљивим животом и радом, он
се ту брзо надахнуо идејама социјалне
правде и одмах постао члан прве синдикалне организације. Шестог августа
1903. године, заједно са свих 600 рудара,
ступио је у генерални штрајк (отуда се
Детаљ са скупа у СО Бор

овај датум обележава као Дан рудара
Србије). По отпуштању из Сењског, променио је много рудника по Србији, али
је, запажен од послодаваца као агитатор,
све теже долазио до посла, па се повремено бавио и земљорадњом у родном
Злоту. Заједно са Станојем Миљковићем
јула 1907. организовао је штрајк у Борском руднику, а августа на Вршкој
чуки. Борба за права радника и сељака
одвела га је у исти строј са Димитријем
Туцовићем и Драгишом Лапћевићем,
трибунима тадашњег најпрогресивнијег
покрета, па га је Туцовић још 1905.
позвао на Конгрес главног радничког
покрета у Крагујевцу.
-Петар Радовановић је био и један
од најхрабријих војника у Балканским и Првом светском рату – истакао
је Филиповић. - Прешао је Албанију,
нашао се на Крфу, јуначки војевао у
свим биткама на Солунском фронту.
Носилац је Албанске споменице
и више одликовања. Након рата
поново организује штрајкове у Бору,
на Вршкој чуки, Подвису, Тресибаби.
Од 1920. године из Бора и Мајданпека
пише за „Радничке новине“. Више
пута одлази у Москву, а 1928. године

на предлог Ђуре Ђаковића постаје
члан ЦК КПЈ. Почетком Другог
светског рата придружује се Бобију
Радосављевићу, Љуби Нешићу и Светозару Вукмановићу Темпу. До краја
рата остао је прикован за постељу
тешком болешћу, да би 1947. потпуно
слеп подлегао болести.
Поводом стогодишњице рођења
Петра Радовановића 1982. године
на Борском језеру је одржан научни
скуп 40 наших најпознатијих историчара, писаца и академика. У књизи
коју је тим поводом објавио др Петар
Милосављевић, између осталог, саопштава да је Радовановић 1904. примљен
у Српску социјалдемократску странку
и да је био „један од најплеменитијих
ликова наше историје, у правом
смислу радник-револуционар.“ У злотском дому културе 1982. је отворена и
стална изложба о животу и делу Петра
Радовановића чији су експонати, након
неколико година, једноставно били разнесени. Аутор изложбе Вукашин Јовић,
историчар у борском музеју, сећа се да
је било вредних предмета од којих је,
срећом, остао ратни дневеник којег
је после II светског рата, у Петровој
појати у атару Злота, пронашао Слободан Босиљчић. Др Милосављевић је
приредио те белешке (завршене 2. маја
1916. године на Крфу) и објавио поменуту књигу. Из дневника се сазнаје да
је Радовановић и на почетку рата (код
Прњавора) срео Туцовића, следе описи
великих борби око Лозинице, Лешнице
и на Гучеву где му је најпре погинуо
братанац Рајко Радовановић, а потом
друг Јован Никола Трујић, па кум Петар
Жункеум, па други братанац Јован. П.
Стојко... Средином 1914. уследили су
дуги маршеви на југ, па почетак рата са
Бугарима 1915. где је његов пук одмах
бачен у прве борбене линије...
Љ. Алексић
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Мозаик

Бор као позадина неких домаћих играних и документарних филова

dvojna slika grada bakra

Проф. др Бојан Жикић: Изгледа да је Бор био интересантан ауторима који су желели да га прикажу пре његовог периода друштвеног, економског, културног процвата (Макавејев) и након тога, мада се филм аутора родом из Бора (Лежајић) и аутора који је већ једном снимао у Бору
(Новковић), разликују по начину коришћењу екстеријера, делом и ентеријера, од филмова који га баш приказују као метафору друштвене
пропасти

Бојан Жикић

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. –
„Малим истраживањем“ о Бору као мизансцену (позадини) неких домаћих
филмова, др Бојана Жикића из
Одељења за етнологију и антропологију
Филозофског факултета у Београду, Народна библиотека је 23. фебруара започела едукативни циклус „о недовољно
јасним појавама и појмовима нашег
завичаја“. У оквиру овог програма под
покровитељством Министарства културе и Општине Бор до краја марта биће
реализовано укупно шест „тумачења“
различитих тема из угла етнологије и
антропологије. Мада се испоставило,
како рече др Жикић, да има доста филмова којима је Бор мизансцен, он се
определио за четири играна: „Човек
није тица“ (1965) Душана Макавејева,
„Рударску оперу“ (2005) и „Бели, бели
свет“ (2010) Олега Новковића, „Тилва

рош“ Николе Лежајића
и документарни „Борски
реквијем“ (2003) Петра
Лаловића (који, изгледа,
у Бору није ни приказан).
По др Жикићу при
казивање града на један
начин не мора да значи
да је он заиста такав за
његове житеље или људе
који су ту провели неко
време и упознали га на
другачији начин од “погледа са пута, филма
или разгледнице.” Али,
у три од четири филма
које је он поменуо Бор се
јавља у смислу мизансцена за готово бедне и
бесперспективне животе
његових становника. Продуби ли се опис, виђење
људске егзистенције дато
у тим филмовима, може
се рећи да се град у коме
се све то дешава при
казује као некакава ме
тафора
протраћености
живота, бесмислености,
умртвљених жеља, ауто
деструкције и томе сли
чно. Такве метафоре, по др Жикићу,
друштвено-економског су порекла, засноване на линији културног мишљења
које с једне стране изједначава људски
живот и његов квалитет са материјалним
просперитетом. Даље, изједначава привредну делатност са оним што је одговорно за остваривање материјалног
просперитета и напокон, спецификује
одређену привредну грану као привредну делатност уопште.
-Управо због тога су мање средине погодније за културно-метафоричко представљање – казао је
др Жикић. – Јер, као што је Бор био
град рударства, тако је Бечеј био град
соје или Тузла град соли. Документарни филм (П. Лаловића) узима Бор
као метафору смрти природе, њене
девастације где се, слично као и у

играном филму, метафоричност заснива на карактеризацији Бора као
рударског места, и то на представи
из самоуправног социјалистичког периода, упркос археолошких и других
ближих сведочанстава о рударској активности неколико миленијума уна
зад. Тако изгледа да је Бор био интересантан (само) ауторима који су
желели да га прикажу пре његовог
периода друштвеног, економског, културног процвата и након тога.

рактеристика мизансценске употребе
Бора у разматраним филмовима била
његово узимање као економски пропалог, друштвено урушеног, културно
незанимљивог места за живот. Друга
о Бору говори као о малом месту, као
једном од могућих микросветова у којем
људи живе на различите начине које одаберу сами, што на овај или онај начин
може, али не мора да противречи начину
на који већина људи живи. У филму
Макавејева др Жикић је назрео и неку

Борани су, углавном, незадовољни начином на који је њихов град
„коришћен” и приказан у филмовима

Др Жикић сматра да се при
коришћењу Бора као метафоре друштвене пропасти, макар у ових неколико
филмова, спољашња и унутрашња перспектива у културно-симболичној употреби града, филм аутора пореклом
из Бора (Лежајић), као и други филм
аутора који је већ једном снимао у
Бору (Новковић), разликују по начину
коришћења екстеријера, делом и
ентеријера, од филмова који га баш
приказују као метафору пропасти: - У
њима као да се трага за суморним
данима, за слабом осветљеношћу, за
похабаношћу, истрошеношћу свих
материјала са којима камера до
лази у додир, било да су то људске
физиономије, окућнице или било шта
друго, док су у другом Новковићевом
и Лежајићевом филму екстеријери
и ентеријеру узети онакви какави су
мање-више у то време били у стварности.
Тако би прва, најуочљивија ка-

пророчку перспективу. Радња се дешава
пре привредног и самим тим и друштвеног процвата Бора, а његово третирање
града је као да се то већ десило, као да
је “скокнуо” до 1999., окренуо се и погледао. Он као да наговештава какве ће
све бити последице прекомерне планске
индустријализације по животе обичних
људи. Као да покушава да упозори какво
стање претходи убрзаном развоју места
и у какво стање се место може вратити
кад се тај развој заустави.
Пошто је циљ др Жикића, како
рече на почетку, био да изазове неку
врсту интеракције, односно да присутни кажу колико се слажу са таквим
приказивањем Бора, на основу онога
што се чуло од неколицине, а посебно
од господина Андре Драгашановића,
јасно је да они сматрају, и незадовољни
су тиме, што је Бор готово редовно
представљан у тамнијим нијансама од
стварних.
Љ. Алексић

Од 30. маја до другог јуна у Зајечару

dvadeseta „ekolo[ka istina”
Организатори јубиларног, двадесетог међународног научног-стручног скупа под називом Eco-Ist’ 12 позвали ауторе да доставе радове до 20.
априла
БОР. – Технички факултет,
као организатор, и Завод за јавно
здравље „Тимок“ из Зајечара, Институт за рударство и металургију
из Бора, Завод за заштиту природе Србије из Београда, борско
Друштво младих истраживача и
Студентска алијанса, као саорганизатори, позвали су ауторе да до
20. априла доставе радове који ће
бити представљени на јубиларном,
20. међународном научно-стручном
скупу „Еколошка истина“. Спонзори Eco-Ist’12 су Министарство
за образовање и науку и Министарство животне средине, рударства и

просторног планирања Републике
Србије, а одржаће се од 30. маја од
2. јуна у зајечарском хотелу „Србија
ТИС“.
Тематика скупа је заштита и
очување природних вредности;
технологије, рециклажа отпада и заштита околине; очување земљишта
и вода; енергетска ефикасност, околина и клима. Ту су и теме из области
исхране и здравља; пољопривреде:
агробизниса, агроинжењеринга и
производње органске хране; урбана
екологија, водоснбдевање и заштита вода; еколошки менџмент
(законодавство, економија и стан-

дарди). Радови се могу бавити и
проценом утицаја ризика на околину; еколошком етиком и еколошким образовањем, екотуризмом и
одрживим развојем; ванредним еколошким ситуацијама и капацитетима; превентивном медицином и
екологијом...
Детаљи о скупу који ће бити
пропраћен зборником радова, као и
изложбом производа и услуга фирми
које се баве пословима блиским
његовој тематици, могу се добити
на сајту www.eco-ist.rs
Љ. А.

Мозаик

Петак, 16. март 2012, Број 2221, страна 23

Хроника

nastradala u zabrawenom podru^ju
Радница РТБ Бор Невенка Николић која је у недељу погинула у том погону, настрадала је, јер се кретала забрањеним подручјем. Обдукцијом
је утврђено да је Невенка Н. пала на главу и настрадала услед прелома вратног пршљена

Фото Ist Medija

БОР. - Технолог у флотацији
Рударско топионичарског басе
на (РТБ) Бор Невенка Николић
(48), која је у недељу (4. марта)
погинула у том погону, настрадала је, јер се кретала
забрањеним подручјем, показали су резултати контроле Рударске инспекције.
Обдукцијом је утврђено да је
Невенка Н. пала на главу и настрадала услед прелома вратног пршљена. Рударски инспектор при Министарству животне
средине, рударства и просторног планирања Небојша Илић
рекао је да је Невенка Н. настрадала у делу погона који се реновира и који је због радова био
јасно обележен таблом, пренела
је агенција Бета.
„Утврдили смо да је на-
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Илић је рекао да је, према
изјавама радника, Невенка Н. са
посла пошла око 12.30 часова, да
никоме није рекла куда иде, али да
је на столу оставила мобилни телефон и цигарете.
„Потрага за њом почела је
тек око 15 часова, када се није
вратила по своје ствари”, рекао
је Илић. Иако се сумњало да је настрадала пропала кроз труле даске
и пала са висине од 15 метара у
бункер са пиритом, Илић каже
да се то не види и да би сваки
закључак шта се заправо догодило био преурањен. „Очекује се
да полиција и истражни органи
утврде шта се заправо догодило
тог дана”, изјавио је Илић.
Сајт РТС-а

Северној Америци, 35. Страх пред јавни наступ, 37. Фигура
у шаху, топ, 38. Свеска за цртање, 39. Заједно са 44. водоравно: Међународни празник жена (тим поводом редакција
се прикључује лепим жељама), 41. Мужевљев отац, 43. Старо
доба, давнина, 44. Види 39. водоравно.
УСПРАВНО: 1. Велика азијска држава, 2. Мужар, ступа,
3. „Бели“ спорт, 4. Врста папагаја, 5. Радна јединица (скр.), 6.
Врста рибе, 7. Доњи део посуде, данце, 8. Морски гребен, 9.
Део игре у одбојци (мн.), 10. Козметичка маст, 11. Општински ватрогасни савез (скр.), 12.Одблесак, 13. Део пута, етапа,
15. Планински масив на Криту, 18. Десна притока Саве, 21.
Струњача за џудо, 22. Велики балкон, 25. Узнемиреност, 26.
Марама око врата, 27. Аустријски песник, Рајнер Марија, 28.
Шала, досетка, 29. Симбол хришћанства, 31. Део ноге, бутина,
33. Град у Француској, 34. Рибља јаја, 36. Емилија одмила, 37.
Превлака на Малаки, 38. Бледосмеђа боја, 40. Академија наука
(скр.), 42. „Вечерње новости“ (скр.).
Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: катарка, дрскост, иверје,
интервју, Нана, чудо, тесар, Ани, Тина, Том, ЈА, снага,
шевар, шк, ета, Бари, Ири, трема, кула, блок, Осми март,
свекар, старина Дан жена

1

страдала радница самовољно
из неког разлога отишла у
део флотације који иначе не
ради, који се реновира и где
се одстрањују старе машине.
На том месту постоје табле где
пише да су радови у току и да
је забрањено кретање”, прецизирао је Илић.
Илић је рекао да је присуствовао увиђају и да може одговорно да тврди да је „РТБ испунио све мере предострожности из области безбедности и
здравља на раду и да није одговоран за њену смрт”. Према
његовим речима, настрадала је
имала квалификације и обуку за
своје радно место. По решењу за
посао, рекао је, она није имала потребе да буде на месту где је погинула.

44

ВОДОРАВНО: 1. Јарбол, 7. Дрзак поступак, 14. Збирна именица од ивер, 15. Разговор са истакнутом личношћу, 16. Роман
Емила Золе, 17. Необична појава, 19. Грађевински радник, 20.
Мали оглас
Име француске глумице Жирардо, 21. Име америчке рокерке
Тарнер, 22. Име америчког глумца Круза, 23. Ауто-ознака за
Оглашавам неважећом здравствену књижицу на име
Јагодину, 24. Сила, моћ, 26. Шипраг, 28. Шаховски клуб (скр.),
Слађане Павлов из Бора, улица Његошева број 41
30. Грчко слово, 31. Град у Италији на Јадрану, 32. Језеро у

Сећање

18. 02. 2012. навршила 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: Дуда, Сашка и Раша

Сећање

Обавештавамо колеге и

пријатеље да је наш драги

Боривоје Илић
Преминуо 01. 01. 2012. године у
Нишу, у својој 69. години.
Ожалошћени: супруга Душанка,

син Зоран и ћерка Љиљана
са породицом
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„Златара Мајданпек“ испоштовала традицију

„Небеско дрво“
највиша светска кула
У Јапану је ових дана завршена изградња највише самоносеће куле на свету.
То је друга највиша вештачка конструкција на свету, нижа једино од облакодера
„Барџ калифа“ у Дубаију, високог 829 метара. Истовремено, кула „Скај три“,
„Небеско дрво“, треба на више начина да надмаши Токијску кулу, саграђену
пре 54 године.
Туристи у Токију су се деценијама дивили далекоисточном одавању
поштовања Ајфеловој кули, конструкцији 13 метара вишој од париског оригинала. Међутим, Токијску кулу ће сада надвисити ривал на обали реке, чија
је изградња коштала 800 милиона долара. „Небеско дрво“, које ће бити отворено за јавност за отприлике три месеца, уздиже се 634 метра изнад
земље, готово двоструко више од Токијске куле. У данашњој дигиталној ери,
старија конструкција једноставно није довољно висока за постављање антена
телевизијских станица – преко којих стиже програм до милион домаћинстава на
овом згуснутом урбаном подручју. Издавање челичних стубова телевизијским
станицама ће бити главни извор прихода „Небеског дрвета“. Као и у случају
Токијске куле, планира се и наплаћивање улазница за два до три милиона посетилаца годишње.
Због цене вожње до врха „Небеске куле“ - око 40 долара – неки потенцијални
посетиоци ће остати без даха. За тај новац, они који плате моћи ће да виде
Токијо са горње осматрачке платформе, на висини од 450 метара. Шефица
службе за односе са јавношћу Саико Масуда објаснила је посетиоцима привремене продавнице сувенира да ће се поглед по ведром дану простирати чак
75 километара. „То значи да ћете моћи да видите планину Фиџи и велики део
подручја Канто. Канто значи околина Токија. А моћи ћете да видите и Токијски
залив и Пацифички океан и планине око Кантоа. Диван поглед, молим вас,
дођите.“
...Изградња куле се завршавала у време када је катастрофалан
прошлогодишњи земљотрес погодио североистчни Јапан. Конструкција се
љуљала, али није претрпела оштећења... Нова кула је спој антисеизмичке технике коришћене на традиционалним вишеспратним пагодама и најсавршеније
данашње технологије. Централна цилиндрична бетонска љуска „Небеског
дрвета“ је одвојена од спољног челичног рама да би се смањило подрхтавање.
„Челик и бетон вибрирају различито, по другачијем моделу. Према томе, када
дође до земљотреса, ове две одвојене конструкције поништавају љуљање.“
(Извор: „Глас Америке”

Борске зиме у прошлом веку

Фебруар 2012. године који је већем делу Европе, па и Србији, донео
ледени дах сибирских зима, велике снежне падавине и изузетно ниске температуре, свакако ће се дуго памтити. У нашој земљи и по увођењу ванредне
ситуације, јер, по речима министра унутрашњих послова Ивице Дачића,
„Није у Србији пао снег први пут, али држава први пут делује организовано”.
Падао је снег и раније али, како је приметио Мирослав Радуловић у
својој књизи „Бор у 500 слика”, средином педесетих година 20. века и снегови
су били већи. У њој је, поред осталог, објављено и сећање Љубомира Савића
(изабран за председника општине Бор првог децембра 1951., када је имао 27
година) који је једном приликом испричао новинарима:
-Снег је крајем јануара 1954. падао седам дана без престанка. Висина
снежног покривача је била, чини ми се, два метра. Претила је несташица
брашна, јер је град био одсечен од света. Кровови старих зграда почели
су да попуштају, требало је рашчистити пругу Бор – Метовница, јер воз
„ћира” није могао да се пробија трасом. Уз огромне напоре и масовним
акцијама, успели смо да пругу за неколико дана оспособимо за саобраћај.
Очистили смо и кровове зграда и сећам се да смо сав тај огромни скинути снег одвозили изван града, како бисмо спречили касније поплаве
од отапања.
На снимку из старог албума – рашчишћавање снега у Бору педесетих
година 20. века.
Ј. С.

osmomartovska
kolekcija
Реч је о 20-ак огрлица у комбинацији сребра, вештачких бисера и кристала, урађених у складу са модним трендовима, али и могућностима
просечног купца

МАЈДАНПЕК. - Иако се на сам помен „Златаре Мајданпек“
најчешће суочимо са контрапитањем – шта је било са њеном
приватизацијом (а и ту се вести очекују ускоро), последњих дана
фебруара све је пријатно изненадила вест о новој, осмомартовској
колекцији накита, први пут израђеног у комбинацији сребра,
вештачких бисера и кристала.
- Времена су тешка, али од традиције и доброг обичаја
нисмо одустали. Ове године смо за наше купце, у складу са
модним трендовима на тржишту накита, али и материјалним
могућностима на домаћем тржишту, одлучили да производни
асортиман обогатимо накитом, први пут у комбинацији
сребра, вештачких бисера и кристала – каже Милица Јасенски,

директорица „Златаре Мајданпек“. Томе додаје да је колекција
резултат рада њиховог креативног тима.
- У питању је колекција коју су осмислили наши дизајнери.
Све ае радило у нашим погонима, са нашим сребром, а увозним
кристалима, тако да слободно можемо рећи да је у питању
колекција коју су жене урадиле за жене. Јер, оне код нас чине
већину запослених – каже Славица Ђорђевић, руководилац
Велепродаје „Златаре Мајданпек“. Сви ови производи се већ могу
наћи у свих 26 продавница „Златаре“, а цене су приступачне, будући
да комад стаје од 1.200 до 3.000 динара.
С. Вукашиновић

