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Борис Тадић, кандидат ДС за председника Србије, посетио Бор и Мајданпек

„BOR” RAZUME NA[U IDEJU I ZATO JE
DR@AVA STALA IZA WEGA
Басен данас помаже и осталим рудницима и због тога се посебно захваљујем Спасковском – рекао Тадић на изборном представљању испред
Дома културе у Бору. – Б. Спасковски: Почели смо да истражујемо минерална богатства Србије, бушилице пристижу, а у Бору ћемо, поред
оверених милијарду и 300 милиона тона рудних резерви, односно две милијарде тона потенцијалних, на већим дубинама наћи богатију руду
услове за њихов рад. Не одустајемо од
Косова, али нећемо рат, већ дијалог.
Тамо су наши огромни ресурси
којих се нећемо одрећи, иако нам је
најважнији циљ мир и помирење са
свима. Европска унија није наш циљ
у свему, то је наша веза са светом,
наш дом – поручио је Борис Тадић.
Захваљујући се Тадићу што, како је
рекао, није дозволио да РТБ Бор оде у
туђе руке, а потом и министру заштите
животне средине, рударства и просторног планирања Оливеру Дулићу за
безрезервну подршку и разумевање у
врло тешким тренуцима (када је у граду
било много дима), републичкој влади
за гаранцију за кредит код EDC банке
намењен изградњи „нове топионице“,
Спасковски је казао: - У „Бор“ је, што
у топионицу што у нову рударску
опрему, уложено око 300 милиона евра.

Тадићем да обећам да ће 2014. године,
када почне да ради нова топионица,
просечна плата у РТБ-у вредети
1.000 долара. Већ сада је, грех је то не
споменути, просек плата у Басену око
800 долара – рекао је Спасковски.
Спасковски се посебно захвалио градоначелнику Београда Драгану Ђиласу,
уз чије је одобрење Вук Бојовић, први
човек београдског зоо-врта поклонио
борском 70 животиња, али и министру
пољопривреде Душану Петровићу који
је, како је казао, дао подршку развоју
сточарства у овом крају. – Хвала Вам,
такође, што је „тик уз ваше раме“ и
наш земљак, Боранин Небојша Ћирић
који је са његовим тимом много помогао РТБ-у у техничком смислу, око
добијања кредита и свих послова с
тим у вези – казао је.

Борис Тадић и Благоје Спасковски

БОР. – Свих ових година сагледавали смо потенцијале развоја Србије
и уграђивали енергију у баш сваки
потенцијал земље. „Бор“ разуме
нашу идеју и зато је држава стала иза
њега, али и иза смедеревске Железаре,
ПКБ-а, ЈП ПЕУ у Ресавици итд. РТБ
Бор је помогао и осталим рудницима
и зато се посебно захваљујем Спасковском. Јер, он тиме помаже и Србији, а
она има рудна богатства која су животно важна. У том смислу „Бор“ је
незаобилазан чинилац развоја земље
– казао је Борис Тадић, кандидат ДС
за председника Србије, на изборном
представљању 26. априла испред Дома
културе у Бору.
-Спасковски - додао је - има јасне

инструкције за свој даљи рад, а оне
гласе: истраживање, истраживање
и опет истраживање. У Србији годинама није било довољно истраживачких послова и због тога је наш
циљ да на терену убудуће буде што
више бушаћих машина и активности. Не смемо да станемо јер је пут
према европској интеграцији и реформама пут који доноси успех. Не
можемо, међутим, да се развијамо без
инвестиција, а оне неће доћи у земљу
са нестабилном политиком. Зато је
наша политика, изнад свега, политика добрих намера. Наш први задатак јесте запошљавање. То је приоритет у целом свету и зато доводимо велике инвеститоре и стварамо
Фото: Срђан Стојановић

Фото: Срђан Стојановић

Ако томе додамо и сопствена улагања
у флотације у Бору и Мајданпеку и
ревитализацију рудника „Церово“,
морам да кажем да не бисмо урадили
ни упола ствари да није било
подршке Владе Србије. Почели смо
да истражујемо минерална богатства
Србије, бушилице пристижу, а у Бору
ћемо, поред оверених милијарду и 300
милиона тона рудних резерви, односно
две милијарде тона потенцијалних,
уверен сам, на већим дубинама наћи
богатију руду. Зато могу пред Борисом

Истог дана Борис Тадић је у друштву
генералног директора Басена посетио и
Мајданпек где је, поред осталог, казао
да ће се залагати за интензивне радове
свуда где постоје нови рудни капацитети и природна богатства како би се
они искористили на ваљан начин, не
са намером да се концентрат продаје
у иностранству, већ са намером да се
ангажује домаћа индустрија и покрене
производња која користи метале из
утробе земље.
Г. Тончев Василић
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Стратегија развоја рударства и металургије у РТБ-у Бор за период 2012-2021. година

POTENCIJALI VELIKI,
A CIQEVI KOMPLEKSNI
Са просечном годишњом експлоатацијом 25 милиона тона руде, потврђени ресурси Басена гарантују производњу бакра у наредних 50 година. - Посебна пажња у овом документу посвећена интензивирању истражних радова. – Б. Спасковски: Планирамо куповину пет нових бушилица и годишњи обим истражних радова између 80.000 и 100.000 метара. – Пословање РТБ-а до 2021. године карактерисаће мањи производни
трошкови, нова радна места, бољи стандард запослених и редизајн прерађивачких погона
РТБ. – Производња 400.000 тона
концентрата и 80.000 тона катодног
бакра годишње, уз знатно ниже трошкове, јесте циљ који је менаџмент Рударско-топионичарског басена Бор поставио као приоритетан задатак почев
од 2014. године, изричит је генерални
директор РТБ-а Благоје Спасковски. Тиме, како каже, компанија себи
обезбеђује стабилност у пословању,
финансијске могућности за интензивнија
истраживања потенцијалних локалитета и отварање нових рудних лежишта
која обезбеђују масовну производњу у
дужем периоду.
– Да би тај циљ и остварили, утврдили смо стратегију пословања засновану на оспособљавању сопствених капацитета за експлоатацију
и прераду рудних ресурса и
модернизацији производње у свим
фазама технолошког процеса. Овде
најпре треба поћи од чињенице да
РТБ располаже знатним минералним
ресурсима од близу три милијарде
тона оверених што геолошких што
билансних рудних резерви. Са просечном годишњом експлоатацијом 25 милиона тона руде, потврђени ресурси
гарантују производњу бакра у наредних 50 година. Међутим, поред оверених постоје и значајне потенцијалне
резерве, а на подручју Бора и
Мајданпека има локалитета где су у
току геолошка испитивања. Према
првим подацима они обухватају око
1,57 милијарди тона руде са око шест
милиона тона бакра. Ту су, наравно,
и техногене сировине настајале
током вишедеценијског рада рудника и флотација, а њихови депозити
процењују се на више од милијарду
тона. Валоризација корисних компоненти из ових ресурса могућа је, и економски оправдана, уз примену посебних техника и технологија – каже Спасковски, откривајући за „Колектив“ податке из Стратегије развоја рударства и
металургије у РТБ-у Бор за период 20122021. година.

тима, али и на екстерним истражним
пољима, а све у циљу оправдања става
државног врха да је рударство једна
од три водеће гране развоја Србије.
Са истим циљем у Јами смо почели да
формирамо екипу за израду тунела на
јавним саобраћајницама класичном
или новом, аустријском методом. Већ
је запослено 25 рударских техничара
који се налазе на практичној обуци, а
који ће касније, поред осталог, радити
истражне ходнике потенцијалних лежишта – наводи Спасковски.
Он, даље, подсећа да је вредност
укупних улагања у РТБ од 2009. године
(реализованих и оних чија је реализација
у току) више од 300 милиона евра, а
њима је, како каже, обухваћена набавка
висококапацитативне рударске опреме,
ревитализација рудника „Церово“, техничко-технолошка
модернизација
флотација у Кривељу и Мајданпеку,
реконструкција постојеће топионице и
изградња нове фабрике сумпорне киселине.
Модернизација производних капацитета, сигуран је Спасковски, доноси
не само већу производњу, већ и значајно
смањење трошкова одржавања и, нарочито, утрошака нормативног материјала
који у структури производних трошкова
имају највеће учешће. - У флотацијама
ће се смањити потрошња електричне
енергије и челика, а у металургији се
мења структура потрошње енергије,
процес топљења је аутоген, чиме се
избацује потрошња фосилних горива.

Благоје Спасковски

развоја компаније предвиђено је
откопавање 418 милиона тона раскривке
и скоро 248 милиона тона руде, прерада
три и по милиона тона концентрата
бакра и производња од близу 700.000
тона катодног бакра, 15.784 килограма
злата, 90.854 килограма сребра и 3,2 милиона тона сумпорне киселине.

Нове идеје за нова радна места
-С друге стране, на основу анализе
заступљених технолгија, расположиве
опреме, радног простора и тржишта,

Поспешују истраживања
-Имајући у виду потребу за
интензивнијим истраживањима у
басенској експлоатационој зони, али
и на осталим локалитетима у Србији,
РТБ је у овом документу посебну
пажњу посветио оживљавању те делатности. Наиме, у саставу РТБ-а
Бор, познато је, послује Погон истражних радова који је некада изводио преко 50.000 метара истражних
бушења годишње, док данас он нема
потенцијал за више од 20.000 метара.
Због тога планирамо куповину пет
нових бушилица одговарајућег капацитета како бисмо обим истражних
радова довели на 80.000 до 100.000
метара годишње. На тај начин поспешили бисмо истраживање на
потенцијалним басенским локалите-

Фото: Љ. А.

Реконструкцијом транспортних система у Бору и Мајданпеку знатно
ће се смањити трошкови транспорта
раскривке. Речју, битна карактеристика пословања од 2012-2021. године
јесте и знатно смањење трошкова
производње – каже он.
За период обухваћен Стратегијом

концепт развоја прерађивачке инду
стрије усмерен је на производњу
жице и бакарних профила, прераду
секундарних сировина, проширење
асортимана синтер-металургије на
бази бакра, производњу водомера и
грејне инсталације, изградњу фабрике мерних инструмената за по-

требе електропривреде, сарадњу са
војном индустријом и друго. Овде не
треба запоставити ни сарадњу са инопартнерима, при чему РТБ може да
понуди инфраструктуру, радни простор, кадар и редовно снабдевање квалитетним сировинама.
Идеја да комплетна прерада буде на
једном месту, у ливници бакра, а да се
све друге фабрике које заузимају површину од 23.470 квадрата искористе за
неке друге делатности, већ је почела
да се примењује. И, то не да би се зарадило на закупнини простора (квадрат
се наплаћује евро), него, како каже први
човек Басена, да би се отворили нови
производни погони и запослили нови
радници.
- Постоје велике могућности за
прераду дрвета и финализацију
производа од дрвета јер су општине Бор, Мајданпек и Жагубица
најшумовитије у Србији. Недавно је
потписан уговор са фабриком „Steco“
из Босне која ће за источно тржиште
израђивати дрвене кућице. Ту ће бити
упослено 50, а у жагубичком ФОЖ-у,
где ће се производити ламинат,
још толико радника (у каснијој
фази посао ће добити још 50 људи).
Поменућу и да је у фабрици за израду
ФРП цеви посао добило 25, у погону
за рециклажу отпадних гума 10-ак
младих, као и то да ће у Фабрици за
производњу даљинских струјомера,
калориметара, водомера и даљинских
гасних мерача ускоро посао добити
100, а потом постепено до 400 радника.
У Фабрици соли управо се завршава
уговор о изградњи показног центра
за едукацију кадрова из области
добијања енергије из обновљивих
извора. Зато је реално да већ у првој
половини ове године на линији бакра
буде упослено нових 400 до 500 људи
– наводи Спасковски. Притом подсећа
да је РТБ Бор, као купац или добављач,
директно пословно везан са више од 100
фирми у земљи из области енергетике,
металског комплекса, машиноградње,
хемијске индустрије, црне и обојене
металургије, железничког и друмског
транспорта.
-Најзад, менаџмент РТБ-а поставио је себи задатак, а он се налази и
у Стратегији развоја компаније, да
након стабилизације рудника и почетка рада нове топионице и фабрике сумпорне киселине, просечан
лични доходак запослених у Басену
буде изнад хиљаду долара. Задаци и
циљеви јесу комплексни, али РТБ има
велики потенцијал да ову стратегију
успешно реализује и то са позитивним
новчаним током (за цео период) чија
је дисконтована вредност милијарду
и 216 милиона долара - закључује Спасковски.
Горица Тончев Василић

Празник рада
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Првомајска честитка генералног директора Басена

„RTB VODI BOR U BOQE SUTRA”
РТБ. – Са жељом да Међународни
празник рада, симбол интернационалне радничке и синдикалне солидарности, проведу у добром расположењу,
достојанствено и са вером у бољу
будућност, генерални директор РТБ-а
Благоје Спасковски честитао је
првомајски празник свим басенским
радницима, њиховим породицама, али
и радним људима осталих предузећа
општина Бор и Мајданпек, Тимочког
региона и целе Србије.
-РТБ Бор и његови рудари, металурзи, електролизери, флотери,
минери, бушачи, палиоци, ливци
и остали, ове године Први мај
обележавају с поносом јер је једно од
основних обећања које је менаџмент
компаније дао пре три-четири године
– очување радних места и социјалне
сигурности – испуњено! Сви они
који раде у РТБ-у, али и они који индиректно живе од РТБ-а могу данас
да буду спокојни. Не тврдим да пара
има довољно, њих никада није доста,
али сматрам да можемо да будемо
задовољни јер Басен, паралелно са
инвестицијама и развојем компаније,
„гура“ и Бор у боље сутра, у нешто

што ће доносити већа примања, територијама послује. Уређују се
чистије небо и већу сигурност. Јер, улице и фасаде, реновира хотел на
поред обимних послова у компанији, Борском језеру, санира стадион ФК

дром. Све то радимо с једним циљем
– да људима који су запослени у РТБ-у
буде боље, али и онима ван њега, јер
је рудно благо, благо свих нас – поручио је Спасковски у првомајској честитци.
Приоритети у пословању РТБ-а
остаће и даље, како је рекао, бољи
услови рада, образовање, нова радна
места и виши стандард запослених,
уз повећање производње и смањење
трошкова. - То је једини пут до трајне
стабилности компаније и сигурне
егзистенције свих пет хиљада радФото: Љ. А.
ника, а тим путем ћемо, само заједно,
РТБ као друштвено одговорна Бор, граде аква и скејт - парк, а пот- лакше и брже корачати у још боље
фирма учествује и у побољшању писали смо са донатором и уговор сутра – казао је Спасковски.
услова живота у градовима на чијим о куповини авиона за борски аероГ. Тончев Василић

Прослава Празника рада на Борском језеру

Prvomajski uranak vra]a stari sjaj

Саша Перишић и Благоје Спасковски

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Традиционалном рударском будилицом у раним
јутарњим сатима улицама града симболично је означен почетак обележавања
Празника
рада.
Вишедеценијска
традиција првомајског уранка на Борском језеру није изневерена ни ове
године, па су колоне аутомобила и
река људи похрлили пут омиљеног излетишта Борана. Захваљујући Басену,
локалној самоуправи и „Бортравелу“,
обезбеђен је и бесплатни аутобуски
превоз до језера. Тамо – слика из неких
прошлих времена. Неколико хиљада
житеља града бакра, али и њихових
гостију из целе земље, потражили су
спас од жарког мајског сунца у дебелој
хладовини столетних стабала. И мирис
и укус – радости за сва чула. Роштиљало
се, окретали се на ражњу несрећни младунци домаћих животиња.
-Док ови људи овде уживају, и
треба тако, данас у ремонту Топионице, на температури од 80 степени
Целзијусових, радe 100 и више радника, на „Церову“ 230, у Јами 100…

Свима њима, свим радним људима
Басена, општина Бор и Мајданпек,
региона, па и шире, радним људима
целе Србије, РТБ и ја, у име РТБ-а,
честитам Празник рада. Били смо на
мукама, али смо научили да трпимо
и крећемо узлазном линијом. Бор
и мало брже него други зато што

другачије радимо, а то се може видети
и данас. Још једном понављам да смо
стварно друштвено одговорна фирма.
Поред тога што морамо обезбеђивати
плате и егзистенцију народу, морамо
стварати услове да све ово буде лепше
– поручио је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, са Борског језера.
Његовим честиткама придружили
су се Небојша Виденовић, председник општине Бор, и Саша Перишић,

Млађе нараштаје забављали су рокери - борска група „New Deal”

председник Скупштине Басена. -РТБ и
Бор враћају стари сјај. И првомајски
уранак, као део традиције живота
Борана, вратиће тај сјај. То доказује
и данашње окупљање које је, морамо
признати, прелепо. Довољно је видети
ова лица да човеку све буде јасно.
Као представник органа управљања
РТБ-а, гарантујем да ћемо то вратити. Ово што се сада дешава у Бору
је нешто, да не кажем као вирус, што
треба да се пренесе на целу Србију –
казао је Перишић.
Богат културно-уметнички програм допринео је добром празничном
расположењу. За то су се побринули
трубачи, тамбураши, вокални солисти и КУД-ови из Бора и околних села
који су наступали на неколико позорница. Било је ту музике за свачији укус,
па су на једној од њих млађе нараштаје
забављали борски рок бендови и нишки
Penthоuse. За децу је организована представа „Свет бајки“, а саставни део програма је и изложба слика и уметничких фотографија Боранина Ненада
Васиљевића.
Ј. Станојевић
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Нови рудник

При крају обнова рудника “Церово” угашеног пре десет година

Ruda ]e uskoro pote]i

Коп се раскрива још од јесенас, флотација у Кривељу је спремна, само је киша омела радове на цевоводу којим ће се руда допремати. - Четири екипе специјалиста варе, а девет спајају 49 километара цевовода и већ га затрпавају. - Овај рудокоп са 150 милиона тона резерви доступних без већих улагања биће најпрофитабилнији у РТБ-у јер трошкови хидротранспорта руде (са 0,34% бакра) износе тек трећину камионског,
а и еколошки је прихватљивији, пошто се избегава пролазак камиона кроз село
ЦЕРОВО. – Да је време послужило
градитеље, рудник “Церово” (угашен
пре десетак година) “васкрсао” би баш
у време овогодишњег празника са тим
именом. Тако је било планирано и мада
је све друго, углавном, завршено, свакодневне кише омеле су изградњу новог
хидротранспорта. Како се чуло од генералног директора РТБ-а Благоја Спасковског (током посете председнице
Европске банке за обнову и развој, 18.
априла) градитељима је било потребно
седам до десет сувих дана да би довршили и овај посао. Финансирање рудника је заокружено и сада је, како рече,
све у божјим рукама. Међутим, падавине
су скоро свакодневно ометале четири
екипе специјалиста за заваривање и
девет екипа које раде на спајању цеви,
али га оне сада приводе крају.
-У „Церову“ је доступно – казао је
Спасковски новинарима - око 150 милиона тона руде, без измештања пруге
и далековода (помериће се само тричетири стуба). Његов почетни капацитет биће 2,5 милиона тона руде
годишње, а крајњи 5,5 милиона тона.

Цевовод се гради и за тај крајњи капацитет, а и за повратну индустријску
воду. „Церово” ће радити најмање 30
година, а просечан проценат бакра
у руди је 0,34 одсто. Кривељски коп
сада даје 0,26%, али ће и он 2014.
радити са 0,34%. У обнову „Церова“
досад је, заједно са рударском опремом, уложено око 15 милиона евра, а
све што се сада ради је из сопствених

средстава (реч је о шест-седам мили- баницама, који су при налетима кише
она евра). Камиони су већ купљени, радили и испод раширених церада и
преостаје да се купи само још један најлона.
- Често сам на терену и видим
багер, а пошто је рок његове испоруке
да се и по 12 сати ради с пуно воље
(као на свом имању) да бисмо што
пре завршили, што пре дошли до
нових 100 милиона долара прихода.
Морам признати да ако сам икада
био задовољан, то је управо ових дана
када лично руководим пројектом –
истакао је генерални директор РТБ-а. То је, заправо, мој пројекат који сам
некада урадио заједно са тројицом
колега-стручњака и сада је много

сада тако бити јер је, поред наведеног,
скраћен и пут руде. – Она ће сада ићи
на прераду у кривељску флотацију,
уместо као некад у борску, зато што
је кривљско јаловиште спремније
и флотација се увелико и темељно
обнавља. Тамо је већ уложено 18 милиона евра и чекамо да опрема стигне.
Она је прешла половину океана на
путу из Јужноафричке Уније, Канаде,
Аустралије и живим у убеђењу да
ћемо комплетну ревитализацију
кривељске флотације урадити за
највише два и по месеца. Може и брже,
али идемо корак по корак. Док једна
линија стоји, друга ради да не бисмо
губили бакар. Имаћемо флотацију
која ће бити међу пет првих у свету,
са потпуном аутоматском контролом! Одмах следи и ревитализација
мајданпечке, за шта је већ уплаћено
2,6 милиона евра.
У склопу приче о „Церову“ као еколошком руднику Спасковски је најавио
да ће РТБ купити и три велике аутоцистерне за воду запремине 30 кубних
метара које ће имати двоструку намену:
„гашење“ прашине на путевима копова и
гашење све чешћих пожара. Подсетио је
и на свој први „еколошки подвиг“ од пре
30 година када је прекинуо испуштање
јаловине из борске флотације у Борску
реку, што сматра (за оно време) смелом
одлуком. Поменуо је и санације бране
кривељског јаловишта и колектора
у више наврата, чиме су избегаване
озбиљне еколошке претње. - Кад људи
виде да су чисте реке, а 2014. и небо
над Бором, осмех на њиховим лицима,

чак година и по, пребачен је багер из
Кривеља.
На покретању производње у
“Церову” тренутно је ангажовано 230
радника, варилаца, руковалаца машина,
инжењера... Поред трасе хидротранспорта укупне дужине 49 километара,
“нападнуте” с обе стране, до скора су се
видели ровокопачи, булдожери, дизалице, људи у блатњавим чизмама и ка-

лакше обновити то што је, нажалост,
неоправдано упропашћено. Поносан
сам на све, на инжењере и остале који
тамо изводе радове, а још поноснији
што су све то радници града Бора,
радници РТБ-а. Тамо су четири
екипе из Јаме! Верујте ми, то ће бити
најпрофитабилнији рудник у саставу РТБ-а, самим тим што је хидротранспорт у питању. Јер, цена транспорта руде цевима износи само 34%
камионског, који ни еколошки није
прихватљив, пошто би камиони пролазили кроз село.
Нагласивши да је „Церово“ и у
време док је радило (од 1993. до 2002.)
било најпрофитабилнији басенски
рудник, Спасковски је уверен да ће и

која су и сада много ведрија него пре
три године, биће знатно израженији за
две године јер ће све то повући нови
развој, нове фабрике. Неке од њих већ
су отворене (попут фабрике вангабаритних фиберглас-цеви), друге ће ускоро
(ЕWГ, Санч, асфалтна база..), треће ће
повећати производњу (Пометон), а на
помолу су и уговори за постројења биогаса, „превођење“ преосталог дима у
сировину за вештачко ђубриво, лужење
свих депонија коповске јаловине и борског флотацијског јаловишта. - Све ово
што се рађа у новом Бору ускоро ће и
симболично бити обележено птицом
феникс на једном од солитера на улазу
у град – најавио је Благоје Спасковски.
Љ. Алексић

Ресурси
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Саветовање о Стратегији управљања

„RUDARSTVO JE

Рударски сектор, уз пољопривреду и енергетику, представља развојну шансу Србије, а РТБ Бор је најбољи пример те тврдње јер се његовим
буђењем покренула цела источна Србија – тврди Златко Драгосављевић. – Проф. др В. Павловић: Где год држава може да учествује у
финансирању озбиљних рударских пројеката, попут ових у Бору, она то треба да уради, пошто је бакар доминантна и најприоритетнија сировина која нема замену на тржишту. – Морамо дефинисати начин доистраживања познатих рудних лежишта и почетак нових истраживања
на новим локалитетима, а управо ту очекујемо помоћ стручне јавности кроз закључке са оваквих скупова – каже Благоје Спасковски. – У
истраживања на 74 активна геолошка поља по Србији прошле године уложено 60 милиона евра
рударства и просторног планирања,
прве људе „Колубаре“, „Костолца“,
„Ковина“ и ЈП ПЕУ из Ресавице, као
и еминентне стручњаке са београдског и борског факултета, генерални
директор РТБ-а Благоје Спасковски указао је на чињеницу да борски
комбинат располаже значајним
минералним ресурсима који се
огледају у две милијарде тона оверених геолошких и преко милијарду
и 300 милиона тона билансних
рудних резерви. – Те резерве ће
нам омогућити да смело, али
планским радом, валоризујемо
минерално богатство и из године

Владимир Павловић

Златко Драгосављевић

РТБ. – Стручни скуп, односно
саветовање на тему „Стратегија
управљања минералним ресурсима у српским рударским басенима“, одржано у Клубу РТБ-а Бор
у Брестовачкој Бањи (19. априла),
јесте израз жеље стручне и научне
јавности, потреба српске привреде,
али и настојања ресорног министарства да се дефинишу стратешки оквири развоја рударске
индустрије у Србији до 2030. године
и утемеље њени главни правци до
2050. Стручна саветовања на ову
тему, како је рекао државни секретар у Министарству заштите животне средине, рударства
и просторног планирања
Златко Драгосављевић,
одржавају се већ пет
година и све то време
радило се на буђењу
свести
целокупног
друштва,
пре
свега
стручне јавности, о потреби да Србија први
пут и у историји има
стратегију
управљања
минералним ресурсима.
Ресорно министарство
је, како је подвукао, израдило документ почетком 2012. године, упутило републичкој влади,
она га усвојила и проследила
посланицима
на изјашњавање. До
парламента Стратегија
ће, међутим, морати да
сачека формирање нове
владе, иако је у међувремену добила
високу оцену и зелено светло
Одбора за индустрију Скупштине
Србије.

годину има највећу стопу раста у
односу на све остале индустријске
гране (2010. стопа раста била
је 5,6%, а прошле је достигла
10,6 одсто). Рударски сектор, уз
пољопривреду и енергетику,
дакле, представља мотор развоја
Србије, а РТБ Бор је, можда,
најбољи пример те тврдње јер
се његовим буђењем покренула
цела источна Србија.
Проф. др Владимир Павловић
са београдског РГФ-а дели
мишљење државног секретара да
је РТБ Бор озбиљан потенцијал
развоја рударства са потпуно извесном
перспективом и, као такав,
стратешки важан за
Србију. – Бакар је,
поред осталих минералних ресурса,
свакако једна од
најприоритетнијих
сировина.
Јесу
ту и угаљ и никл
и
други
борни
метали, али бакар
остаје доминантан
у смислу развијене
експлоатације, искуства и традиције,
и као метал који
никада неће имати
замену на тржишту.
Зато је, сматрам,
држава добро урадила када је стала
иза развојног програма
„Бора“,
мада мислим да је цело српско
друштво схватило да су минерални ресурси доминантни
у нашој привреди. Иако и
нови Закон о рударству и
Стратегија управљања минералним ресурсима Србије,
па, ако хоћете, и Закон о
концесијама, изједначавају
права и допуштају улагање
страног капитала у рударство, нигде нема нити
једне назнаке да се природна богатства морају приватизовати. Имате у свету
много успешних рударских
компанија које послују под
државним окриљем и функционишу добро, а када то
кажем мислим на то да оне
остварују профит. Зато сматрам да, где год држава може
да учествује у финансирању
озбиљних
рударских
пројеката, попут ових у Бору,
она то треба да уради и не
препушта
експлоатацију
страним компанијама – каже професор Павловић.
Поздрављајући госте из Министарства заштите животне средине,

РТБ пробудио Тимочки
регион
-Оно што је важно – подвлачи
Драгосављевић – јесте то што се
овај скуп први пут одржава у Бору
и што смо се још пре шест месеци
Спасковски, професор Павловић
са Рударско-геолошког факултета у Београду и ја сложили да је
дошло време да се овакви скупови
одржавају у седиштима рударских
центара Србије, а не на неким туристичким дестинацијама. На
тај начин, сматрам, шаљемо
целокупној стручној јавности и
друштву Србије још снажнију

поруку о значају минералних ресурса и о потребама усмеравања
реформи
рударског
сектора
Србије који, узгред, већ другу

у годину повећавамо производњу
„црвеног“
метала.
Само
у
последње три године продукција
је повећана два и по пута, а трошкови смањени 28 одсто. Прошле
године дали смо 42 милиона тона
ископина, од тога 30 милиона тона
раскривке. На тај резултат сам
посебно поносан јер у РТБ-у није
забележен у последње 22 године.
Убеђен сам да ћемо ове успети да
дамо преко 55 милиона тона ископина, а следеће године и више
од 60 милиона тона. Као предуслов даљег развоја рударства потребно је, наравно, дефинисати и
начин доистраживања познатих
рудних лежишта и почетак нових
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минералним ресурсима у рударским басенима

Ресурси

MOTOR SRBIJE”
истраживања на новим локалитетима, а управо ту очекујемо помоћ
стручне јавности кроз закључке
са оваквих скупова који би, евентуално, били уграђени у акционе
планове за спровођење Стратегије
управљања минералним ресурсима Србије – рекао је у уводној
речи Спасковски.
Визију да Србија до 2030. године
буде регионални лидер у рударству, са националном енергетском
сигурношћу и валоризацијом минералних ресурса кроз концепт одрживог рударства, државни секретар
Златко Драгосављевић поткрепио је
следећим чињеницама: - Први стратешки циљ је да до 2020. године
рударска индустрија учествује
у бруто друштвеном производу
Србије са пет процената. Тај циљ
је, животно гледано, већ остварен јер смо прошле године имали
скоро две милијарде долара
(милијарду и по евра) прихода од
рударске индустрије. Веза рударства са другим гранама, нарочито
са енергетиком, а најбољи доказ
за то јесте фебруар ове године
када су у целој Србији четири од
пет сијалица гореле захваљујући
рударству, показује да је управо
рударство темељ електроенергетског система земље и да оно,
заједно са енергетиком, може
да дође до нивоа 20% учешћа у
БДП у годинама које следе, а то је
онда, сложићете се, мотор развоја
Србије – казао је Драгосављевић.
Додао је да је производња минералних ресурса у свету у последњих
30 година порасла за више од 60%,
а да је пројекција да ће у наредне
четири деценије укупна продукција
премашити ону која је остварена у читавој историји човечан-

Фото: Љ. А.

Фото: Љ. А.

Расту потребе за металима

Благоје Спасковски отвара саветовање

ства. – Очекује се невероватан
раст потрошње метала и неметала (3-5%), примарне енергије
(1,5%) и угља (2,5%). Примарни
енергетски ресурс овог века биће
угаљ, а потребе за металима ће
стално расти, тако да је то нови
изазов пред рударском и геолошком индустријом. Код потрошње
је интересантно то што Европа,
иако производи само пет одсто
минералних сировина у свету, у
просеку много више троши по
глави становника од остатка
света (изузев Северне Америке
и Аустралије које троше 88 килограма минералних сировина

дневно). На најстаријем кон- Прошле године је, тако, заједно
тиненту се просечно дневно по- са улагањима НИС-а, у геолошка
троши 43 килограма минералних сировина, а у свету је просек
Литијум и никл
22 килограма. Србија, рецимо,
велика шанса Србије
троши 19 килограма дневно и зато
је она и развојно и инвестиционо
Литијум је, по речиинтересантна земља у наредним
ма Златка Драгосављевића,
деценијама. Наши потенцијали
једина минерална сировина
су веома значајни јер у овом тре- у Србији која, уколико се догоди отварање новог рудника,
нутку имамо преко две хиљаде
појава, обележја и лежишта. може нашу земљу да сврста у
апсолутне лидере у Европи. –
Влада велико интересовање за Литијум
произведен у Србији
истраживање у Србији, па данас
може да чини више од 10%
имамо одобрених 110 геолош- укупне светске производње
и чак 90 одсто производње у
ких истражних поља, од којих
се 74 већ активно истражују. Европи! Имајући у виду ту
чињеницу, председник Борис Тадић и власник „Фијата“
Серђо Маркијоне недавно су
разговарали о производњи хибридних аутомобила овде, у
Србији.
Никл је, такође, велика
шанса Србије, али ту, због, рекао бих, лоше политике заштите једног микро туристичког центра, Дрвенграда, депозит од 100 милиона тона никла стоји, а са њим и улагања
од преко милијарду долара. Верујем, међутим, да ћемо
то питање у наредним месецима „отворити“ – казао је
Драгосављевић.
истраживања у Србији инвестирано преко 60 милиона евра.
Резимирајући
излагање
Драгосављевић је подвукао да је
рударство развојна шанса Србије
јер ће оно до 2020., а вероватно и
пре, држави годишње доносити
приход од најмање 3,3 милијарде
долара (по песимистичком моделу
обрађеном у Стратегији управљања
минералним ресурсима), односно
четири милијарде (по реалистичком
моделу).
Горица Тончев Василић

Посете
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EBRD најавила могућност финансирања два басенска пројекта која прате изградњу „нове топионице“

flotacija [qake i
pre^i[]avawe voda
Госпођа
Гацек
је, након двосатног разговора са
п о с л о в од с т в о м
борске компаније,
јавности
предочила да Европска
банка за обнову и
развој има веома
добар увид у све
што се последњих
година десило у
Басену Бор.
- П р о ц е с
реструктурирања
РТБ-а
одвија
Висока гошћа на градилишту „нове топионице”
се веома добро
и биће убрзо
РТБ. – Европска банка за обнову
завршен,
а
и развој ће, готово извесно, одо- инвестиције које су овде парабрити кредит од 55 милиона евра Ру- лелно започете резултираће изузетдарско-топионичарском басену Бор ном производњом коју ће борска
за изградњу флотације шљаке и фа- компанија остваривати. Све то утибрике за пречишћавање отпадних вода. цало је на повољну климу за преТо су, како се чуло приликом посете говоре о укључивању EBRD у даље
председнице EBRD Хилдегард Гацек инвестирање у РТБ Бор, па смо
Басену, 18. априла, преостала два тим поводом данас разговарали о
пројекта која морају бити реализована кредитирању два преостала пројекта
у оквиру реконструкције топионице и у оквиру реконструкције топионице и
изградње фабрике сумпорне киселине.
изградње нове
фабрике
сумпорне киселине.
Реч је, такође,
о
еколошким
пројектима
и веома нам
је драго што
видимо и чу
јемо да Басен
посвећује
велику пажњу
управо овој области – казала
Госпођа Гацек била је први инострани гост у подземном кафићу је новинарима

Буџетска процена је да ће ти пројекти коштати око 55 милиона
евра и ту конкретно очекујемо помоћ EBRD, рекао Благоје Спасковски. - Реч је о еколошким пројектима и веома нам је драго што
видимо и чујемо да Басен посвећује велику пажњу управо овој области – изјавила Хилдегард Гацек

Хилдегард Гацек. Притом је додала да
с нестрпљењем очекује да и на терену
види шта је све урађено у РТБ-у у
последње три и по године и пренесе све
вести из Бора менаџменту EBRD, као и
то да се радује поновном доласку.
-Наша жеља је да се Европска
банка за обнову и развој укључи
у финансирање највећег еколошког пројекта у Србији јер, пре свега,
РТБ мора постати „заокружена“
компанија. Значи да, поред тога што
по изградњи нове топионице неће
бити дима, не сме бити ни прљавих
вода које ће отицати у Борску реку.
Басен је одговорна компанија и овај
менаџмент даје првенство екологији
над економијом. Разговори са EBRD
су утемељени, иако је реч о, ипак,
економској категорији – кредиту, на
нашем опредељењу да је екологија

испред економије. Зато је наш приоритет да што пре завршимо и преостала
два пројекта – флотацију шљаке и фабрику за третман отпадних вода – без
којих, иначе, нова топионица не може
да добије дозволу за старт. Буџетска
процена је да ће ти пројекти коштати
око 55 милиона евра и ту конкретно
очекујемо помоћ EBRD – казао је генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
Након обраћања новинарима, Хилдегард Гацек је у друштву Спасковског разгледала радове на пројекту
нове топионице и ревитализацији рудника „Церово“, посетила кривељску
флотацију и, на крају, попила кафу са
рударима у кафићу на XI јамском хоризонту.
Г. Тончев Василић

Пословни партнер РТБ-а, фирма „Cummins“, поклонила Бору два генератора струје

DONACIJA VREDNA 50 HIQADA EVRA
У склопу басенске акције прикупљања донаторских средстава за развој града и изградњу стратешких објеката, Клуб РТБ-а Бор и Зоо-врт добили агрегат за резервно напајање струјом. - Следеће донације које припремамо са нашим пословним партнерима везане су за санацију градског стадиона ФК „Бор“ и куповину малог авиона марке „цесна“ за потребе Аероклуба, изјавио је Спасковски
РТБ. – Генерални директор Басена
Бор Благоје Спасковски и представник америчке фирме „Cummins“ за
Србију, Црну Гору, БиХ и Македонију
Слободан Сретеновић потписали
су десетог априла уговор о донацији
два генератора за производњу струје
вредна близу 50 хиљада евра. Агрегати
за резервно напајање електричном
енергијом набављени су, како је рекао
Спасковски, у склопу басенске акције
прикупљања донаторских средстава за
развој града и изградњу стратешких
објеката, за потребе Клуба РТБ-а Бор и
Зоо-врта.
- Овом акцијом урадили смо многе
послове у граду, а Бору дали тон
савременог индустријског центра.
Следеће донације које припремамо
са нашим пословним партнерима Слободан Сретеновић и Благоје Спасковски
везане су за санацију градског стадиона ФК „Бор“ и куповину малог је да РТБ са „Cumminsom“ сарађује нешто поклања граду бакра.
- Радо смо се одазвали позиву да
авиона марке „цесна“ за потребе Ае- више од 50 година и да није први пут да
роклуба – изјавио је Спасковски. Додао он, у светлу добрих пословних односа, учествујемо у акцији прикупљања

средстава за лепши Бор јер су
донације локалној самоуправи на
чијој територији послује „Cummins“,
у ствари, део глобалне политике
највећег светског произвођача мотора.
Сваки њихов представник, дистрибутер или дилер једноставно је дужан
да, поред одржавања пословних веза,
а у оквиру својих могућности, помаже
локалну самоуправу и компанију са
којом сарађује – казао је Сретеновић.
Фирма „Cummins“ производи дизел
и гасне моторе, компоненте за моторе
велике снаге и генераторе за производњу
струје. Њихов бруто промет, како је рекао
Сретеновић, био је прошле године 17
милијарди долара. – Раније, док је ФК
„Бор“ био у првој лиги, ми смо, сећам
се, били њихови дародавци. И опет
ћемо, уз услов да Клуб поправи своју
позицију – рекао је у шали Сретеновић.
Г. Тончев Василић

Модернизација

Четвртак, 3. мај 2012, Број 2222, страна 9

Кривељска флотација постаје једна од пет најмодернијих у свету

AUTOMATSKO REGULISAWE PROCESA

Новом опремом и технолошким решењима, који коштају 17 милиона евра, повећаће се капацитет прераде руде са осам на десет и по милиона тона годишње, побољшати технолошко искоришћење метала са 80 на 87 одсто и временско са око 90 на 96 процената – казао је новинарима Милован Ступар, заменик директора РББ-а за инвестиције, који води реконструкцију овог погона. – До 20. маја стићи ће сва опрема из разних делова света
РББ. – У кривељској флотацији се
и ради и гради. То је једини рецепт по
коме се у овим тешким временима сопственим средствима може финансирати

осам на десет и по милиона тона руде
годишње, технолошко искоришћење са
садашњих 80 на 87 одсто, плус временско са 90 на 96 процената.

Огромни резервоари свакодневно пристижу и одмах се уграђују

модернизација сопствених погона. Рударско-топионичарски басен Бор управо
то и чини. И док се на једним производним линијама боре за сваку тону бакра,
друге секу и постављају нове машине.
Неке од њих већ су заузеле своје место и
судећи по жустрини којом се све то ради
и фабричком кругу препуном огромних
делова, кривељска флотација ће ускоро
изгледати сасвим другачије. Ако постигне оно због чега се све ово предузима и начин на који ће све то функционисати, ући ће у сам светски врх оваквих погона – биће међу пет водећих. А,
реконструкцијом, најпре, треба да постигне повећање капацитета прераде од

И док су иза његових леђа са једних
шлепера истоварали велике делове резервоара приспелих из Македоније, а
на друге товарили огромне цеви за нови
хидротранспорт до Церова, Милован
Ступар, заменик директора РББ-а за
инвестиције, објаснио је новинарима:
-Иза мене је опрема коју
испоручује „Metso minerals“. Уговорена је марта прошле године. „Metso“
је урадио базни инжењеринг, пројекат
је дело ITNMS-а, а ревизија је поверена борском Институту. До 20. маја
све треба да буде испоручено. Досад је
стигло свих 16 резервоара запремине
40 кубика за флотационе машине
намењене првом, другом,
трећем и накнадном
пречишћавању, што је
обавеза „Metsa“. Пошто
стижу у четири дела
због габарита, „Metso“
их овде саставља, док је
сама монтажа у погону
наша обавеза. Они су
први по реду за монтажу
и један је већ постављен.
За основно флотирање
користиће
се
резервоари од 100 кубика у
три линије од по шест
комада (за сваку млински секцију по линија).
Пошто су они још већи,
сваког дана пристиже
по један. Осим резерЗбог величине, резервоари стижу у више делова и
воара
флотационих
спајају се на лицу места
машина веће кубикаже

– каже Ступар - треба да се замене и
циклонске батерије на млинским
секцијама, па циклонска батерија на
домељавању, треба да се уграде нове
дуваљке, сасвим измени дистрибуција
реагенаса, уведе потпуна аутоматика
и регулација читавог процеса.
Да би се могла остварити квалитетна прерада руде, већ је завршена
реконструкција дробљења и сејања.
Тако сада уместо 20 мм, на млевење
стиже руда уситњена на 16 мм, што је
био услов да се добије жељени капацитет кроз млинове. Како смо сазнали
од Ступара, до поменутог датума треба
да стигну циклони из Јужноафричке
Републике, механизми за флотационе машине, односно аутоматика, из
Аустралије, а има и опреме из Француске, Шведске, Канаде... Кад се све
заврши, флотација ће потпуно аутоматски контролисати процес, што је у
свету ретко. Аутоматски ће се пратити
и регулисати сви параметри млевења и
флотирања да би се добила поменута
искоришћења. А рачунице казују да

Први резервоар је већ заузео своје место

ће се сва улагања, захваљујући ономе
што донесу на плану искоришћења и
рационализације пословања, исплаМилован Ступар

тити за само годину-две. Овде ће се
прерађивати и руда из „Церова“ и то
на линији од постојеће опреме која
се демонтира и поставља у делу хале
ослобођеном управо за њу.
Љ. Алексић

Нове фабрике
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У погону старе Фабрике бакарне жице кренуо нови производни програм

Fiberglas-gasovodi i rezervoari

До краја 2013. ова фабрика произвешће око 700 метара цеви и судова пречника до 5,1 м неопходних за нову фабрику сумпорне киселине и
њено повезивање са реконструисаном топионицом – саопштио је новинарима директор ТИР-а Бобан Тодоровић. – У ФРП-погон, који ће по
изради опреме за потребе пројекта наставити да послује комерцијално, РТБ уложио око 400.000 евра. – Инструктори из Канаде задовољни
залагањем и вештином двадесетпеторо новозапослених младих радника

Бобан Тодоровић пред новинарима

ТИР. - Уместо да се дуго, компликовано и скупо транспортују из Канаде
или неке друге земље, велики резервоари за нову фабрику сумпорне киселине
и гасоводи који ће је спајати са новом
флеш-пећи реконструисане топионице производиће се у Бору, у погону старе
Фабрике бакарне жице. Директор Топионице и рафинације Бобан Тодоровић
показао је, шестог априла, бројним новинарским екипама прве такве судове
које је у новој фабрици, кратко названој
ФРП (према фибергласу, основном
материјалу од кога се израђују) произвело двадесетпеторо новозапослених
Борана по инструкцијама канадских
стручњака.

тренутно ради 25-оро младих Борана
који су до скора били на евиденцији
НСЗ. Укупна улагања РТБ-а Бор у
овај погон износе око 400.000 евра, а
оно што је важно за материјал који
ће бити уграђен у нова постројења
јесте да је јефтин, еколошки веома
поуздан, није склон корозији и лако
се уграђује. Због тога смо се и определили да, што због трошкова што због
ефикасности будуће топионице, фабрика буде овде у Бору.
Према Тодоровићевим речима, након
завршетка пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине, децембра 2013. године,
ФРП-фабрика ће наставити да произ-

- Основна делатност нове фабрике
је производња гасовода за будућу фабрику сумпорне киселине и нову топионицу – казао је Тодоровић. - У наредне
три године она ће за потребе овог
пројекта произвести око 700 метара
гасовода свих профила, као и велики
број резервоара и остале пратеће
опреме. Фабрика се простире на
12.000 квадрата и у њој, према упутствима пет инструктора из Канаде,

води вангабаритне цеви, чак и преко
5,1 метра, какве се тренутно раде. Он је
задовољан и тиме како су се досад показали млади људи на новом послу. Морам да кажем да су се наши нови
радници веома добро снашли. Иако је
било потребно да сви буду претежно
столарске струке (што се показало
као веома захтевно за овај град у коме
нема школе за столаре), након добре
обуке коју су овде имали, сада веома

успешно раде са Канађанима.
Ивана Ранђеловић је деценију и по
чекала на посао и како рече „једино је
женско“ међу новопримљенима: – По
струци сам металуршки техничар и
15 година сам чекала посао. У децембру ми се указала прилика да ме овде
приме и веома сам се обрадовала када
су ме позвали са завода. Допада ми се
посао, а радим све: од брушења, до
припреме калупа, израде цеви... Иако
се ради од осам ујутру до пет по подне,
имам времена и да ујутру попијем
кафу, да дођем на посао, одрадим и поподне опет уграбим мало времена за
себе. За онога ко је жељан посла, као
што сам ја, услови рада уопште нису
тешки.
Срђан Стојадиновић је по струци
електромеханичар за машине и опрему,
Ивана Ранђеловић
али је примљен као столар. – Захвалан
сам што су ме позвали. Примљен сам у
млади људи и бићемо упућени како
столарској радионици, пошто је претсе ради све то што ће бити потребно
новим постројењима, бићемо део тог
великог пројекта. Приликом израде
цеви од смоле, фиберглас-платна и
осталих елемената има испарења, али
имамо заштитне маске, наочаре, тако
да су радни услови добри.
Рецимо и то да је досад произведено 50-ак метара цеви и резервоара од
фибергласа и да ће динамика њихове
продукције пратити радове на терену.
Најпре ће се комплетирати потребе нове
фабрике сумпорне киселине, а онда
и све остало. Према договору са SNC
Lavalinom, док се не оконча пројекат
посао ће водити канадски стручњаци,
а потом ће РТБ наставити да ради у
сопственој режији. Припремајући се за
рад новозапослени су прошли два вида
Срђан Стојадиновић
обуке. Стручну – како да производе, и
безбедоносну – како да заштите себе и
ходни посао који сам приватно радио машине са којима раде. Припремајући
био везан за столарију и лако сам се халу за нову намену РТБ је обезбедио
уклопио. Ено, доле, у дну хале пра- боље грејање, пошто у зимским мевимо дрвене калупе за све ове цеви, сецима температура у њој не сме да
резервоаре и елементе које видите око „сиђе“ испод 15 степени, побољшано је
нас. Драго ми је што сам добио при- и осветљење и урађен вентилациони
лику да радим са младим људима и систем за одвођење испарења из прошто је овај пројекат уопште овако ор- цеса.
ганизован. Јер, сви ми углавном смо
Љ. Алексић
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Нова топионица

Генерални директори Басена и Енергопројекта обишли радилиште „нове топионице”

„Ovo je temeQ RTB-a i Bora”
Благоје Спасковски: Ово није само темељ нове флеш-смелтинг пећи, већ будућности и развоја индустрије, у овом тренутку, металургије наше
државе. – Владимир Миловановић: Радови у потпуности иду према динамици која ће заиста омогућити и Бору и Србији да се за две године
могу похвалити и већим приходима и већим упошљавањем и већим извозом
Канађанима и са Финцима. Тимови,
како РТБ-а тако и Енергопројекта,
али и ове две иностране фирме су
се уходали. Енергопројект се потрудио да надокнади време које смо почетком године изгубили због временских услова. Радови у потпуности иду
према динамици, „пратимо” је у дан.
Ако овако наставимо, гарантујемо
завршетак пројекта у уговорном року

(децембар 2013. године). Коначно
смо све ставили у ток који ће заиста
омогућити и Бору и Србији да се за
две године могу похвалити и већим
приходима и већим упошљавањем
и већим извозом. Не треба причати
колико је то битно за Бор, а посебно
за Србију у овим економским околностима – поручио је Миловановић.
Ј. Станојевић

Темељ нове флеш-пећи „прогутао” 600-700 тона гвожђа и 2.000 кубика бетона

Драган Маринковић, Весна Продановић, Владимир Миловановић и Благоје Спасковски

РТБ. – Ово је изузетно лепа прилика да господин Миловановић и ја
овде пружимо руку један другоме и
кажемо - победили смо најтежи део
посла. Урадили смо темељ за нову
флеш-смелтинг пећ која је „прогутала” 2.000 кубика бетона (са специфичним начином шаловања обликовања) и 600-700 тона гвожђа.
Ово није само темељ флеш-пећи,
него РТБ-а и Бора. Ово је темељ
будућности и дефинитивно темељ
развоја индустрије, у овом тренутку

металургије државе Србије – казао је
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, на радилишту „нове топионице” које је, 27. априла, обишао са генералним директором Енергопројекта
Владимиром Миловановићем.
Челни човек београдске фирме се захвалио на подршци („некад интензивној,
некад искричавој”) тиму господина Спасковског и њему лично.
- Циљ нам је свима био исти. Ово
иза нас је то због чега смо се често
састајали и пуно дискутовали и са

Стигла прва опрема за „нову топионицу”

IzmeWiva^ toplote u krugu Basena
Б. Тодоровић: Управо то је и најављено на седници борда директора РТБ-а, СНЦ Лавалина, Оутотека и Енергопројекта (осмог марта
у Београду), када је речено да установљени термин-план мора да се
поштује. - Наредних дана очекују се да пристигну и остали делови
за фабрику сумпорне киселине (киселоотпорна опека) и топионицу.
– На путу за Бор и предгрејач тежак преко 60 тона
ТИР. – Први контингент од стотинак 15. марта у Бор. Конкретно, реч је о детона опреме за контактни котао у новој ловима парног измењивача топлоте.
фабрици сумпорне киселине стигао је
-Управо то је и најављено на сед-

ници борда директора РТБ-а, СНЦ
Лавалина, Оутотека и Енергопројекта
(осмог марта у Београду), на којој
је био присутан и главни менаџер
пројекта из канадске инжењерске
куће господин Вулкан Матлер. Тада
је речено да установљени терминплан мора да се поштује, као и да
ће у наредних десетак дана почети
допремање опреме за „нову топионицу”. Наредних дана очекују се да
пристигну и остали делови за фабрику сумпорне киселине (киселоотпорна опека) и топионицу – казао је
Бобан Тодоровић, директор Топионице
и рафинације бакра, 16. марта, бројним
новинарима окупљеним испред главног складишта ТИР-а, где је из три ка-

миона почео истовар прве опреме за
реализацију Пројекта реконструкције
топионице и изградњу нове фабрике
сумпорне киселине.
Како је раније договорено на састанку у Београду, за шест до седам
недеља биће допремљено додатних
300 тона опреме. Подсетимо да је из
Питсбурга (САД) пут Бора кренуо и
предгрејач, тежак преко 60 тона, који
на свом темељу треба да буде крајем
априла, док ће комплетна процесна
опрема за нову фабрику сумпорне киселине бити у РТБ-у до истека ове године.
Ј. Станојевић

Рударство Бор
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Кривељски коп у очекивању још једног великог багера

Polako „podi@u letvicu”

КОП КРИВЕЉ. – На кривељском
копу по месечном плану за април требало је да се откопа 880.000 тона руде,
али ће домет вероватно бити око 800.000
тона. Томе је допринело више ствари, па
и повремени застоји у флотацији због
убацивања нових машина (последица
- пун склад руде) а и сам њен квалитет.
Али, са тих 800.000 тона руде и 0,24%
метала у њој, бакра у руди биће скоро
по плану - око 2.000 тона. Од управника
копа Видоја Адамовића сазнали смо да
ових дана треба да стигне нови велики
багер (кашике 22 кубика) чија ће монтажа вероватно потрајати до половине
маја.
- Чим он проради моћи ћемо са
великом сигурношћу да идемо на количине дате годишњим динамичким
планом, мада сам и сада задовољан
оним што постижемо – каже Адамовић.
- Јер, велики “комацу” багер који већ
имамо сваког месеца је око 1,2 милиона тона ископина тако да кад баш
не достигнемо оно што смо зацртали,
проблем није у нама, већ у осталој
старој опреми. План за мај остаће на
880.000 тона, а ако укључимо нови
багер додаћемо и реалну количину
јаловине имајући у виду да ће то бити
његово уходавање, а не пун капацитет.
Али, у мају свакако рачунам на преко
два милона тона јаловине.
Подсетимо да су после веома
оштре зиме кривељски рудари први
овогодишњи месец са лепим временом
окончали добрим резултатима. Отко-

Са две нове утоварне машине, 13 “белаза”
носивости 220 тона, 10 старих камиона,
две нове бушилице... овогодишњи план
од 25,97 милиона тона јаловине и
10,4 милиона тона руде биће сасвим
остварив. - У марту дали рекордних
850.000 тона руде са 2.020 тона
бакра, у априлу нешто мање
због радова у флотацији, али
циљ за мај остаје 880.000
тона руде и преко два
милиона тона јаловине.
– У четвртом захвату
при крају пут који ће
омогућити да се из
почетне, „скраћене“
варијанте крене
ка коначној
контури
пано је 850.000 тона руде, колико је и
планирано, а захваљујући нешто бољем
садржају метала (0,256%) коп је у билансу за март уписао 2.020 тона бакра
у руди. И у претходном, леденом фебруару је дато 2.005 тона бакра у руди, тако
да је управник Копа све задовољнији
количинама и садржајем метала. Руда
је највећим делом из трећег захвата,
међутим и у четвртом је марта откопано
85.000 тона руде, што је највише узето
отуда у једном месецу откако се прошле

године кренуло у његово отварање. И
у тој руди садржај бакра се побољшава,
био је око 0,25% бакра.
- Стање на копу је добро – каже
Адамовић. – Имамо све боље услове
да остварујемо план на руди и бакру,
али за јаловину још немамо капацитете који би могли да дају планиране
количине. У марту смо дали 850.000
тона руде, што досад није било, а наредних месеци планирамо да, спортским језиком речено, „померамо лет-

вицу“ навише. У четвртом захвату
довршавамо пут да бисмо из овог почетног, тзв. скраћеног захвата изашли
на кречњачко брдо и коначне контуре тог дела копа. Етажа 530 је
припремљена за наредна бушења, а
доста тога је урађено и за приступ великих машина. Могу рећи да је четврти захват већ спреман за рад та два
велика багера, пошто и нови треба
тамо да иде.
Љ. Алексић

Подвиг и велика уштеда РББ-ових сервисера тешких возила

NOVI DAMPER OD STAROG
РББ. – У добром расположењу, уз
честитке генералног директора Благоја
Спасковског, који им је најавио награду
и частио их пићем за изванредан труд,
сервисери тешких возила у радионици
на старом борском копу завршили су
25. априла репарацију старог дампера
и пред камере је изашло готово ново
возило. Реч је о тешком камиону марке
„unitrig“ чија је шасија две-три године
безнадежно чамила на платоу испред
радионице и уместо у старо гвожђе,
захваљујући овим вредним и способним људима, на њој је поново „израстао“
готово нови дампер. Јер, његова расположивост, како смо чули од мајстора,
износи 85% новог возила.
-Дошао сам овде само да честитам
радницима и руководству. Створили
су нешто што се зове нови камион од
старих делова, од парчади, и уштедели
доста новца - рече веома задовољан
Спасковски. - Овакав камион кошта
3,65 милиона долара, а, ево, они су за
свега 300.000 долара утрошених на
делове, направили чудо. Једино што
могу да им обећам јесте да ћу за лепе
резултате - којима се дивим јер живим
само за добре резултате - предложити
Управном одбору да буду награђени од
пет до двадесет хиљада по човеку, зависно од тога ко је шта и како радио, а
то њихови руководиоци најбоље знају.
Драган Благојевић, механичар на
одржавању тешких камиона рече новинарима: - Овај камион смо радили од
„голе“ шасије, значи био је без точкова,
без иједног шрафа на њој. Дан по дан

сакупљали смо делове
по кругу, спремали,
паковали, тестирали,
пробали и добили ово
возило иза нас. Било је
мало муке, али резултати се виде, речи су
сувишне.
Од
Владана
Ђуровића,
машинбравара на одржавању
тешких возила, чусмо
да се радило готово по
цео дан, јер ту су и редовни послови : - Све
смо то успешо завршили, делове смо скидали са старих камиона, а имали смо и неке нове. Пошто
сам млад радник, моје конкретно
задужење било је да монтирам гуме,
систем подмазивања, да радим на хидраулици, око мотора, кочница, јер је
безбедност на првом месту.
Дејан Марковић, дипломирани
машински
инжењер,
приправник,
презадовољан је друштвом у коме се
нашао и резултатима које оно постиже.
– Одушевљен сам стручношћу људи
који су ме дочекали, са којима радим
и ја им пуно захваљујем на томе јер
сам много научио од њих. Овде сам
осам месеци и на сваком кораку ми
помажу, ретко где може да се сретне
овако позитивно и, пре свега, стручно
окружење.
Баџикић Радисав, пословођа на
одржавању тешких камиона и њиховом

ремонтовању након 5.000 радних сати:
– На овом камиону смо радили 40-ак
дана. Реч је о „unitrigu 3600“, серија
„Б“, произведеног 1996. године, носивости 170 тона, који није радио већ
три-четири године због недостатка
делова. Иначе, овде немамо проблема
што се тиче стручности особља, чак
и међу млађима. Они су се уклопили,
веома добро раде и за сада смо сви
задовољни. Овде сам од 1981. године
и имам за собом четири-пет тура
монтаже нових камиона тако да сам
састављао преко стотинак тешких
возила. Све што је радило у Кривељу,
на Церову, прошло је кроз наше руке.
Баџикићева бригада има 11 мајстора
и то је, махом, млада радна снага. Он
је међу њима најстарији. Шасија на
којој су монтирали нови камион била је

пред расходом, односно пред сечењем.
Међутим, они су урадили комплетан
ремонт тог старог возила и оно одлази
на коп.
Добривоје Оларић је пословођа
припреме склопова тешких возила, што
значи да му је посао њихово демонтирање
и враћање на камион кад се ремонтују.
Почев од седишта возача, преко хидрауличних вентила, разних пумпи, цилиндара за киповање, амортизера. – У раду
на овом камиону држали смо добру
везу и са тзв. текућим одржавањем
у Кривељу, тако да се увезу само они
делови које не можемо да урадимо ни
ми ни они. Увек гледамо да што више
сами решимо како би ремонт возила
био јефтинији.
Љ. Алексић

Актуелнo
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Први пут у историји кривељског копа камионом-дампером управља жена

U MILICE SIGURNE KO^NICE
Велика возила су моја велика љубав. Волим волан, зато сам и завршила ту школу, каже
двадесетшестогодишња Милица Божић Јовановић која се већ три месеца обучава за возача
тешких камиона. – Ради у све три смене, па вели да јој је најтеже ноћу, мада јој и доње етаже
кривељског копа, због ужих путева, још увек често лепе ногу на кочницу

Милица Божић Јовановић

КОП КРИВЕЉ. – Она побија све
стереотипе. Неустрашива и поносна,
одважна а нежна. Она ради у руднику
и, као што песма каже, живот јој није
лак. Двадесетшестогодишња Милица
Божић Јовановић самохрана је мајка
која се за боље сутра мале Анђеле бори
тако што се у последња три месеца из
свег срца труди да што пре савлада
превоз руде и јаловине са кривељског
копа. Ова плавоока млада жена, наиме,
прва је у историји кривељског копа
која управља камионом дампером,
грдосијом од 370 тона. Веле, додуше, да
је некада давно било покушаја да жене

управљају помоћном и много мањом
механизацијом, грејдером на пример,
али је све и остало на покушају. Милица
је упорна да до краја истера, како каже,
свој животни сан.
- Чини ми се да одмалена имам
жељу да седнем у камион. Одувек
сам волела да возим јер сам се и
као девојчица играла са аутићима,
уместо да ми друштво праве лутке.
Једноставно волим волан! – рече
Милица невољно гасећи дампер како би
попричала са знатижељним новинарима
који су 27. априла дошли на кривељски
коп да упознају „чудо од жене“. За-

текли смо је како се под
будним оком инструктора
Срђана Ранчића, возача
са двадесетогодишњим искуством, вешто паркира уз
багер који ће за пар минута
у корпу њеног дампера утоварити 220 тона јаловине.
Њен посао, како нам је
објаснила, јесте да раскривку одвезе
и искипује на транспортни систем. –
Ма, није уопште тешко, чак ми је
и лакше да возим дампер него мој
ауто, због боље прегледности. Ово су
нови камиони, лаки су за управљање,
имају електронику и више команди.
Уживам возећи јер су велика возила
моја велика љубав. Зато сам и завршила ту школу – каже додајући да је
по струци техничар друмског саобраћаја,
односно возач моторних возила.
Милица је најпре радила шпедитерски посао у гаражи РББ-а. Добила
га је после пет-шест година чекања на
бироу. По сопственом признању, ту је
било више посла са папирима него са
возилима, па је решила да пита шефове
да ли може да се опроба као возач дампера. Тако је пре три месеца почео да се
остварује њен сан и то у три смене.
-Најтеже ми, можда, пада ноћна
вожња, кад сам у другој или трећој
смени. Тада посебно морам да водим
рачуна када се мимоилазим са колегама јер ако, рецимо, он вуче терет, ја
морам да угасим светла, али и да га
опоменем да сам ту. Морам да се склоним са стране и нађем праву деоницу

за безбедно мимоилажење. Није ми,
признајем, свеједно и када се спуштам на доње етаже, до багера PH1, где
су ужи путеви. Ипак, и поред мојих
предрасуда о томе како ће колеге реаговати и да ли ће сарађивати са мном,
морам да кажем да су ме одмах прихватили и максимално ми помажу да
се што пре уклопим – каже ова смела
млада жена.
Намера јој је, додаје, да у догледно
време положи и возачки испит за „Д“
категорију како би својој “колекцији”
додала и аутобус. То, међутим, не значи
да нема намеру да крстари по „терасама“
Рудника још дуго. Напротив, каже да ће
за воланом дампера дочекати пензију.
Генерално посматрано, од 4.872 радника РТБ-а, петину „држи“ лепши пол.
Имајући у виду чињеницу да ови подаци
важе за компанију којој је основна делатност копање руде бакра, проценат није
за потцењивање. А, још када се узме у
обзир да половина од скоро 900 запослених жена ради директно у производњи,
попут Милице, родна равноправност
којој тежимо не чини се тако далеком.
Г. Тончев Василић

Управница кривељске флотације пронашла кесу пуну пара и одмах случај пријавила полицији

velika vesna
„У глави ми је све време одзвањало да је то, можда, нечија плата, нечији пазар, па ниједног тренутка нисам помислила да те паре задржим“ – испричала је новинарима Весна Павлов која је испред зграде у којој
станује пронашла кесу са 70 хиљада динара. – Одмах је о свему обавестила полицију која је истог дана пронашла власника и вратила му новац. - То је тако нормално, па то би свако учинио! – мисли Павлова
КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. –
Четрдесетчетворогодишња управница
кривељске флотације Весна Павлов
нашла се 22. марта у центру медијске
пажње због једног геста који је, судећи
по бројности новинара и интересовању
да целој Србији пренесу њену причу,
данас права ректост. Журећи тог јутра
у нови радни дан, Весна се испред своје
зграде малтене саплела о пластичну
кесу у којој је било смотано, ни мање
ни више него 70 хиљада динара! Ни
тренутка, каже, није размишљала шта
ће учинити с новцем који је пронашла.
Одлучна да, кад стигне у Флотацију,
позове полицију, покупила је с асфалта
„смотуљак“, ставила га у ташну и пожурила да јој не побегне аутобус.
-Чим сам стигла на посао, позвала сам полицију да им испричам
шта се десило. Нисам у првом тренутку могла да се сетим броја централе СУП-а, па сам окренула 92 –
скромно и к’о да се стиди због нечега,

казала нам је Весна. – Тек сам на послу
пребројала новац и схватила да је
неко изгубио 70 хиљада динара. И
не, нисам ниједног тренутка помислила да тај новац задржим. Па, то је,
можда, нечија плата, нечији пазар,
одзвањало ми је у глави. Само сам
желела да полиција дође што пре и
да им предам кесу с парама, па да они
пронађу власника.
Полиција је, како рече, убрзо стигла
у кривељску флотацију, сачинила записник на основу њеног исказа, узела
новац и отишла. У тренутку док је причала шта се догодило, Весна чак није
ни знала да је полиција већ пронашла
човека који је изгубио новац. То је чула
од новинара. – Па, то је супер! Баш
ми је драго што су га брзо пронашли
и што се све лепо завршило – каза, а
усне јој се развукоше у широк осмех.
Док је новинарима описивала
детаље и одговарала на бројна питања,
у Весниним очима титрала је нека не-

верица. Као да се све време чудила
толикој пажњи због, како је рекла,
најобичније ствари коју је урадила. –
Ма, људи, то је тако нормално, па то
би свако учинио!
Кажу да је данас најтеже бити човек

и да зато многи то и не покушавају.
Весна је, на срећу њених најближих, а
богами и компаније у којој ради, један
од тих ретких промотера човечности.
Свака Ти част, Весна!
Г. Тончев Василић

Подземно рударство
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Са другом сменом рудара борске Јаме у рудном телу „Т“

Pod svodovima
podzemne dvorane
Да би откопали једно од најбогатијих лежишта на 700 м дубине, у борској
јами су применили тзв. тунелску методу, пионирску у светским оквирима. –
Вадећи руду са пет-шест одсто бакра, која директно иде на топљење, рудари
су изнад себе оставили простор већ висок 30-ак метара, чији је плафон
обезбеђен челичним анкерима, мрежама и трослојним бетоном. - Отворили
смо коп под земљом: 1.300 квадратних метара слободног простора без
иједног потпорног стуба – каже главни пословођа Љубиша Миљковић

ЈАМА. - Са другом сменом рудара
борске Јаме кренули смо трећег априла
до њиховог најдубљег радилишта, до
рудног тела „Т“ на скоро 700 м испод
земље. Угурали смо се у лифт пун
озбиљних, али млађих лица пошто је

недавно примљено 20-ак нових рудара.
Чим се са треском затворише гвоздена
врата на улазу у окно „Васа Дрецун“,

запиткујемо главног пословођу Љубишу
Миљковића: колико ћемо путовати до
крајњег одредишта лифта (дубина 542
м), колико је успутних „станица“. „Петизнад којег је крупним сунчаножутим шест“, рече он, „успут ћемо застати на
словима исписан познати рударски по- три хоризонта“.
здрав „Срећно!“, двоетажни лифт за
превоз људи и материјала крену. СветСпуштање
лост пролећног дана угаси се негде горе
Тако и би. На деветом, уз оно
за нама, а упалише се рударске лампе. „срећно“, изађе група која копа у РТ
„Брезаник“. На тринаестом изађоше
они који раде на транспорту те руде,
а на петнаестом рудари за 17. хоризонт и ми. Они раде у рудном телу
„Т“, „Т1“ и припремају окно за почетак
експлоатације тзв. капе „Борске реке“.
Док смо се спуштали од светла до светла
хоризоната пословођа нам нагласи да
рудно тело у које смо кренули одликује
руда богата бакром (између пет и шест
одсто), златом и сребром. Она се не вози
тзв. ломљеним, а тиме и скупим транспортом кроз неколико дугих нивоа јаме,
као остала, не припрема за флотирање
нити флотира, већ извози кроз окно
којим смо сишли, па камионима одвози
право у топионицу. Метода којом се копа
такође је јединствена, пионирска у светским оквирима. Реч је о тзв. аустријској
методи „пресликаној“ са израде тунела.
На изласку из лифта чека нас војни
теренац „ТАМ 110“, једино возило које
може да послужи јамцима у овим условима. Седамо на две клупе једни наспрам других и крећемо нископом
дугим 780 м ка 17. хоризонту, а онда
После кратког ћутања, тонући све брже њиме даље. Скоро два и по киломеу дубоку таму коју су секли само сно- тра од излаза из лифта до рудног тела
пови светлости са шлемова, почесмо да преваљујемо за двадестак минута. Од
брундања мотора које одјекује подзем-

ним лавиринтом тешко је разговарати,
па само гледамо пред собом и над собом.
Најзад, силазимо из камиона и крећемо
пешице - сада навише. У тами ускопа
сусрете нас фина прашина са радилишта
и постаде топлије. Али, не задуго пред
нама се отвори огромна подземна дворана, попут централног свода какавог
великог храма. Измами нам уздах и сви
некако одједном постадосмо сићушни
у њој. Уздигнутих глава гутамо тај
несвакидашњи полумрачни призор, а
рудари нас час једног час другог вуку за
рукав: „пази, ту је високо“, „тамо имаш
окно дубоко 30 м, води рачуна“.

У дворани
И док су руковаоци заузимали позиције на моћном „бумеру“,
спремајући се да две „гране“ ове
најмодерније хидрауличне бушилице

Љубиша Миљковић

зарију у богату руду због које се кренуло у овај деликатни подухват, гледамо како екипа бугарских радника, подигнута у гвоздене корпе, ради свој део
иначе веома одговорног посла. Они
обезбеђују кровину и бокове овог подземног копа, а да би нам објаснио шта
и како раде, Миљковић смешта и нас у
једну од њих и машина нас подиже 15-ак
метара ка плафону. Плафон је попут
звезданог неба био „окићен“ завршецима бројниих анкера који држе челичне
мреже заливене трослојним бетоном дебелим 25 цм. Сада и одозго спознајемо
сложеност овог посла који ове године
треба да се приведе крају:
-Као што видите, овде је 1.300
„квадрата“ слободног простора без
иједног потпорног стуба – каже главни
пословођа. - Плафон је осигуран анкерима чију су дубину залажења у стену
израчунали статичари и пројектанти
откопавања овог рудног тела. Она се
креће од девет до 30 метара, зависно од
притиска кровине и бокова лежишта.
Сада копамо на коти 125, што значи да
смо, идући са врха надоле, откопали
30 метара и да нам је остало још двадесетак. Овом шведском бушилицом
осигуравамо бокове и правимо бушо-
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Подземно рударство

Рудна тела серије „Т“ дала нову шансу подземном рударењу

Jama ima budu]nost
Благоје Спасковски

РББ. – У борској Јами већ другу
годину копа се у рудном телу „Т“, једном
од три из серије са том ознаком. Њима
је премошћено безнађе пред којим је
била басенска подземна експлоатација
пре само три-четири године и кренуло
у извеснију будућност која се види у
великом рудном телу „Борска река“.
Новом методом - анкерисањем кровине
откопаног простора - која досад није
коришћена у подземној експлоатацији,
не само овде него ни у светским рудницима, са овог најдубљег рудокопа у
борској јами - 700 м испод површине –
досад је извађено више од 130.000 тона
руде. Од тога, 80.000 тона богатије, са
садржајем бакра преко пет одсто, која је
директно одвожена на топљење.
Оваквим откопавањем у Јами
је направљења највећа подземна
просторија чији је плафон сада већ тридесетак метара изнад радилишта: - Не
верујем да постоји, бар ја не знам, да
је већа запремина у неком руднику
остављена празна, а оставља се само
зато да би економија била повољнија

Из рудног тела „Т“ досад извађено више од 130 хиљада тона руде од којих је око 80 хиљада са више од
пет одсто бакра. - Ове године ће се откопати још 50-60 хиљада, а онда прећи у „Т1“ и „Т2“ у којима је
око 2,5 милиона тона руде и тако обезбедити континуитет рударења до уласка у „Борску реку“ са 500
милиона тона! - Б. Спасковски: За разлику од времена кад сам дошао, када су говорили бетонирајте
Јаму, кажите људима да немају шта да копају, сада је овде изузетан ентузијазам, ведрина међу рударима, завидне плате
река“ је већ „чудо“ од рудног лежишта
- преко 500 милиона тона! Јесте мањег
садржаја метала, али ће се користити метода са самозарушавањем
(тзв. блок кејвинг), чија се примена
управо испитује. Ангажоваћемо
најбоље стручњаке из Чилеа, већ
смо у разговору са господом из „Фрипорта“, кој су били овде, видели, и
очекујем позитивне резултате. Јама,
значи, има будућност, за разлику од
времена кад сам дошао, када су говорили бетонирајте је, кажите људима
да немају шта да копају. Сада је
овде сасвим друга прича, изузетан
ентузијазам, ведрина међу људима,
плате су на завидном нивоу.
Они раде на 700 метара испод земље

– објаснио је новинарима Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор,
приликом обиласка рудара пред Ускрс. –
Јер, свако затрпавање бетоном, како
је било предвиђено, није се исплатило и од тога се одустало. Међутим,

Моћни „boomer” у богатој руди

посебно се води рачуна о сигурности плафона и бокова и свакодневно
проверавају анкери дуги од девет до
25 м.
Рудно тело „Т“ није богато само
бакром, већ и златом. У тони руде има
га око три грама. Овде је до сада откопано између 130 и 140 хиљада тона руде,
од које је између 70 и 80 хиљада тона
богате, а 50-ак хиљада тона сиромашне.
-Кад кажем богате, то је изнад пет
процената бакра у руди, а сиромашне
око 1% до 1,1% - казао је Спасковски. Остало је још стотинак хиљада тона,
негде око 50 – 60 хиљада тона богате
(мада је то релативно тешко одредити, чак и геолозима који испитују
то подручје, јер немамо потпуно истражено рудно тело, кренули смо са
откопавањем раније) и око 30 - 40
хиљада тона сиромашне руде. Верујем
да ћемо ово рудно тело завршити до
краја године и онда, Боже здравља,
прелазимо у „Т1“ и „Т2“ у којима
је око 2,5 милиона тона руде. Тиме
обезбеђујемо континуитет све док се
не уђе у „Борску реку“. А, „Борска

у Европи, па ни у свету, досад није
рађено под оваквим условима. Свему
овоме Миљковић додаје да се стенски
масив у кровини прати и лиценцираним уређајима које су Бугари увезли
из Индије, а у свакој смени присутан
је и пројектантски надзор који сваког
јутра „рапортира“ руководиоцу радова
и пројектанту. Пројектант месечно извештава републичку инспекцију и ресорно министарство о сигурности у
рудном телу „Т“.

Доказали се

Владан Здравковић

тине за минирање руде. Овде, углавном, раде здрави млади људи, психички припремљени за овакве услове.
Додуше, кад смо почињали није нам
било свеједно, али сада нам је овај
посао као сваки други. Поносни смо
што користимо ову методу јер нигде

Да су дорасли оваквим пословима
уверавају нас и рудари: - У овом рудном
телу радим од почетка откопавања –
каже Владан Здравковић. - Наравно
да је ова метода посебан изазов,
нешто сасвим ново, не само за наш
рудник. Рудар сам од 1996. и могу
да кажем да су зараде сада пристојне,
имајући у виду како је било до пре
две-три године. А, услови под земљом
никада не могу бити сто посто
задовољавајући. Пошто радимо на
скоро 700 метара дубине увек постоји
нека стрепња, али са годинама све

Југослав Адамовић

је прешло у рутину, тако да немамо
скоро никаквог страха.
Југослав Адамовић је рудар (ВКВ
копач-палилац) 16 година а у РТ „Т“ је
пребачен пре два месеца из „Брезаника“:
- Ова два рудна тела се разликују
по методи откопавања, по начину
експлоатације. И мада је свако

Руда са преко 5% бакра
и 3 грама злата по тони

За откопавање поменутих рудних
тела у Јаму су стигле и нове продуктивне
машине, попут „бумера“ – хидраличне
бушилице са две „гране“ - које знатно
олакшавају и убрзавају откопавање на
великој дубини. У последње три године
колектив је и подмлађен, дошли су
нови радници, па је просечна старост
запослених са 54, колика је била 2008.
године, смањена на 35 година.
Љубиша Алексић
прича за себе, у крајњем се своди
на исто - копаш, товариш, возиш...
Али, не треба изгубити из вида да
је ово најбогатије налазиште руде
које је Јама имала од свог постојања.
Адамовић је задовољан условима рада,
зарадом, својим статусом у РТБ-у: - Од
доласка садашњег генералног директора услови рада, као и целокупна
ситуација у Јами и РТБ-у, побољшали
су се. Увек постоји место за боље, али
засад је добро. Што се тиче ове буке,
прашине, топлоте, вама је то нешто
ново, нама - свакидашње.
Машине „дају гас“ и друга смена
у рудном телу „Т“ узима залет. Добро
ознојени и прашњави, силазимо до
„тамића“, па у лифт. Али, на том путу
рудара, на 11. хоризонту, одскора је
подземни кафић, па са групом која нас
је сачекала да заједно изађемо из Јаме,
свратисмо и тамо. Свима нам је годило
освежење. Они су ту „код куће“ али су
уверени да ће доста људи из Србије пожелети да дође овде и види, осети, где
и како они зарађују тај чувени хлеб са
много кора.
Љубиша Алексић

Образовање
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Пред упис у средње школе борски основци посетили кривељски коп

Susret sa modernim rudarstvom
Сасвим је извесно да ће лакше
донети одлуку о свом даљем
школовању након што су видели шта и како раде огромне и модерне машине, пели се
у удобне кабине, разговарали
са руковаоцима и разбили неке
своје предрасуде о занимањима
овде заступљеним

КОП КРИВЕЉ. - Тридесетпеторо
ученика седмог и осмог разреда ОШ
„Душан Радовић“, који похађају програм професионалне оријентације на
преласку у средњу школу, посетили су
26. априла површински коп „Велики
Кривељ“ РТБ-а Бор. Циљ је био да што

руду на дробљење, а одатле траком
иде у флотацију. Тамо се добија
концентрат бакра који се у топионици
претапа у анодни бакар, а из њега се
електролизом добија катодни. Пошто
смо прошле и ове године добили нову
опрему, повећавамо производњу – руде

машине припремљене за безбедан и
лаган рад.
-Никад нисам овде био, рече нам
Предраг Михајловић, ученик осмог
разреда. - Ово ми је први пут, мало смо
били уплашени док смо се спуштали
доле. Сада кад све то изблиза гледамо

више сазнају о занимањима којима могу
да се баве у животу како би се пре уписа
у средњу школу лакше одлучили. Дошли
су у пратњи Наташе Ранђеловић, координатора пројекта, Иване Богдановић,
учитељице чија је генерација стигла до
осмог разреда, и Драгане Спајић, психолога из Рудника бакра Бор. Дочекао их
је рударским „Срећно“ управник копа
Видоје Адамовић.
Иако су много пута и много тога
о копу чули и видели на телевизији,
радознали дечаци и девојчице под
разнобојним шлемовима овога пута
имали су прилику да све то виде уживо
и можда се први пут запитају да ли би
једнога дана и сами ту нешто радили. А,
како се добија метал по коме је познат
њихов град, од „камења“ по коме су
први пут газили, до катоде од које се
праве жице и још много тога, објаснио
им је управник копа:
-Овај коп почео је да ради 1979.
а руда се копа од 1982. године, када
је кренула и флотација. Бушилице
најпре направе минске бушотине
дубоке 17 метара у које се убацује
експлозив. Он растресе стене да
би могле да се товаре великим
кашикама багера у велике камионе.
Коп има 13 нових камиона носивости
220 тона и 10 старих који одвозе

на преко 10 милиона тона годишње,
јаловине на близу 26 милиона
тона. Рударство у Србији узима
замах. Користи се светска опрема.
Камионима, багерима, бушилицама
и осталом опремом управља се из
удобних, климатизованих кабина. Рад
је све лакши и надам се да ће неки од
вас овде наћи своје место – поручио
је управник основцима.- Јер, ако и
жене могу да возе дампере, а управо
се једна обучава за то, значи да су

допада нам се, а највише ме је задивила величина ових камиона.
Лука Станчев, седми разред: Добри су ми утисци. Много смо
очекивали и много добили. Видели смо
пуно машина, камиона, утоваривача,
багера, бушилица... Импресионирало
ме је то како багери утоварају руду у
камионе. Долазио бих овде сваки дан.
Добро је што је ово организовано, а и у
борској флотацији је било занимљиво.
И замишљао сам да је ово овако, али

уживо је много боље. Ипак, све ово је
прилично напорно. Више бих волео
да се бавим неким канцеларијским
или лабораторијским послом.
-Машине су јако чудне и велике,
баш је занимљиво – утисак је Тијане
Јефтић, ученице осмог разреда. - Овде
има доста људи и сви су некако
распоређени, свако зна свој посао.
Пробала бих, али не знам колико бих
се баш снашла кад бих радила овде.
Чула сам да има и жена које возе ове
велике камионе. Једва чекам да је
сретнем.
Подсетимо да рударски образовни
смерови дуго нису постојали у рударским школама. На иницијативу из
Басена поново се отварају. Међутим,

интересовање је још увек мало зато
што је рударство постало велика непознаница за ову децу, иако су окружена РТБ-ом, доста се о њему прича, а
многи од њих имају и неког члана породице који ради у Басену, каже Наташа
Ранђеловић, кординатор пројекта:
- Деца не знају како све то изгледа
на терену и како је бавити се неким
занимањем у тој струци, па су сами
изразили жељу да посетимо погоне
РТБ-а Бор. Данас смо овде да бисмо
се упознали са свим струкама и условима рада како би онај ко размишља
о томе имао праву слику и знао хоће
ли тиме заиста да се бави у животу.
Јесте да нису знали како ово изгледа,
али су им машине и руковање њима
примамљиви, па мислим да ће из
генерације бити неког ко ће се определити за ове струке. Поготово када
су сазнали да овде нису само рудари,
већ има и машинаца, геолога, геодета, бушача, минера.. Значи, од обичних радника до инжењера. Чули су, а
данас је „дан девојчица“, да се једна
жена обучава да вози велики камион
и то им је веома симпатично. У
борској флотацији, коју смо обишли
пре два дана, такође су видели жене
које раде у погону.
Љ. Алексић

Металургија
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Металурзи нису превише задовољни мартовским производним резултатима

(Ne)vreme poremetilo planove
Топионичари дали 3.393 тоне анодног, а електролизери 2.091 тону
катодног бакра. – Сумпораши обезбедили 6.500 тона киселине. – У
Ливници продуковано 110 тона одливака. – Почело препумпавање
воде из Бељевинске и Злотске реке у Борско језеро које расте 20 цм
дневно

ТИР. – Топионица је у марту примила 22.317 тона концентрата бакра
(719 дневно), од чега је преовладавао
из „Великог Кривеља” (8.382), затим
РБМ-а (6.297), Бора (7.639) и 221 тона
секундарног бакра и муља. Прерађено је
22.574 тоне влажне, односно 18.727 тона
суве шарже. Радио је конвертор број три
(6.285 тона бакренца), док се „јединица”
и „двојка” ремонтују за потребе нове
топионице. Произведено је 3.393 тоне
анода (109 дневно), а март је завршен са
6.400 тона шарже и 1.591 тоном богате
руде на залихама. Како нам је половином априла рекао Бобан Тодоровић,
директор ТИР-а, овде су у току припреме за генерални ремонт који је почео
22. априла. Активности обухватају сва

тактна 2 и обезбедила 6.500 тона монохидрата (210 дневно). Почетком априла
на залихама је било 10.432 тоне киселине која се на време отпрема Шапцу и
Прахову у већим количинама, док мање
иду другим купцима. У Ливници бакра
и бакарних легура радиле су само линија
бронзе (90 тона) и фазонских одливака
одељења, почев од бединга (припреме), (20 тона). ФБЖ је забележила биланс
па до рафинације. Током ремонта биће од 600 тона дипформинг жице (пречдемонтирано и уграђено преко 1.000
тона ватросталне опеке (800 на пламеној
пећи и 200 на конвертору). Потребан
-У априлу је све подређено ремонматеријал је већ обезбеђен, јер су приту. За 22 дана произведено је 2.270 тона
преме за ремонт почеле још прошле
анодног бакра, а то нам је и био циљ године, али тада није обављен.
да са овом количином обезбедимо миУ Електролизи је продукована 2.091
нималну, неопходну залиху Електротона катода (67 дневно). Разлог овак- лизи. Истовремено, то нам је био и завих резултата, по оцени Тодоровића,
датак из динамичког годишњег платреба тражити у лошој производњи фена. Рудари су повећали производњу,
па гомиламо концентрат. У ремонт
бруара услед временских (не)прилика.
смо ушли са 4.500 тона залиха ове сиУ Златари је априла завршена прва
ровине, а после неколико дана застоја
овогодишња кампања производње плевећ имамо преко 7.000 тона у бедингу
менитих метала, док је Регенерација
– рекао нам је Славиша Стефановић,
дала 90 тона плавог камена. У Фабриуправник Топионице.
кама сумпорне киселине је радила кон-

Производња у априлу

ника осам милиметара), а Ливница арматура од четири тоне различитих врста
производа. Транспорт је благовремено
превезао све количине (50.000 тона)
свих врста терета. Енергана је, такође,
радила добро, па се у марту повремено
укључивала у грејање града.
-У марту смо почели препумпавање
воде из Бељевинске и Злотске реке
у Борско језеро. Ниво језера је ових
дана 4,2 метра испод тачке прелива, а
било је чак осам. Због киша, на срећу,
почело је да се „пење” по 20 цм дневно
– каже директор ТИР-а.
Ј. Станојевић

У Топионици 22. априла почео генерални ремонт

Za stabilan rad agregata

С. Стефановић: Не само да је обухватио сва одељења, већ је замишљен да буде последњи генерални ремонт линије један до старта нове топионице. – Осим топионичара који су понели главни терет, у радовима учествују ватростални зидари Магнохрома из Краљева, нишког МИН-а,
ФОД-а и локалних фирми из Бора. – Планирано да ремонт траје 20 дана, тачније до 12. маја
лице, плашта реактора.
ТИР. – У ТопиоЗамењено је 70 одсто
ници је 22. априла почео
крова реактора, затим
ремонт агрегата. С обзиплашта, посебно у делу
ром на то да је Електробренера, као и цигле са
лизи требало обезбедити
одређену количину анода
унутрашње стране у пределу бренера. У одељењу
како не би драстично
Јовица Манић
смањила
производњу
отпрашивања и система
и празнила ћелије, по
за вучу гасова било је
речима Славише Стефановића, управ- доста интервенција и на магистралника Топионице, и тај први дан ремонта ном гасоводу (промењени су сегменти
је искоришћен за рад реактора и остале на четири позиције и компензатори) и
опреме. Тако је допуњен биланс „црве- на филтерима (замењени су дотрајали
ног” метала да Електролиза не осети извозни конуси непосредно испред
превише застој овог првог погона на по- дуваљки, да би се обезбедило што мање
четку металуршког ланца. Растурање подсисавање, односно што квалитетнији
(пражњење) агрегата, практично је гас за Фабрику сумпорне киселине, сапочело 23. априла. - Пошто прошле нирани електронски и системи за
јесени ремонт није обављен како је стресање, „закрпљен” плашт).
првобитно било предвиђено, стање у
Главна активност на пламеној
појединим целинама се додатно по- пећи, која одређује и дужину ремонта,
горшало, па је овогодишњи обухва- јесте комплетна замена ватросталног
тио сва одељења. Замишљен је тако материјала од темеља до котла (око 800
да буде последњи генерални ремонт тона опеке) и санација конструкције плалиније један, односно старе топио- мене пећи, посебно у зони шаржирања,
нице и обезбеди стабилан рад агрегата где има десетак стубова који држе озид.
до старта нове топионице – истиче Ранијих година котао је био критиСтефановић.
чан, док сада на њему нема великих заУ одељењу припреме промењени су хвата. Ове године није планирана замена
погонски мотори и лежајеви, саниране екранских цеви, већ је само проверавана
скоро све траке и транспортни системи њихова дебљина, сигурност и степен
будући да доста њих остаје и за по- оштећења, али овде рачунају да ће котао
требе нове топионице. У делу реактора у оваквом стању издржати до старта
чисте се циклонске групе, преносни нове топионице. У одељењу конвертора
комади, самоносећи гасовод. Главна највеће интервенције су на кранској
активност је управо његово чишћење стази, као и припрема конвертора три за
до спреј-куле, као и замена постељице, старт после ремонта.
санација српова, велике и мале храни-Иако је доста тога већ урађено,

овај застој топионице
искоришћен је за додатно
прилагођавање
рада старе и стављање у
функцију изградње нове
топионице. То се посебно
односи на конверторску
линију. Наиме, после ремонта морамо да предамо
„четворку” за потребе
нове, а најесен и „тројку”,
док ће стара топионица
наставити да ради са конверторима један и два. На
рафинацији ремонтујемо
анодну пећ (комплетна
измена
ватросталног
озида), јер и она, са неким
мањим изменама (замена редуцента,
контролисани одвод гасова), остаје за
потребе нове топионице. У плану је и
реконструкција нове ливне машине.
Премда су главни терет ремонта
изнели топионичари, било је доста
извођача са стране. Највећа група (30
ватросталних зидара) су некадашњи
радници Магнохрома из Краљева,
затим нишког МИН-а, ФОД-а и локалних фирми из Бора. Надамо се да
ћемо испоштовати овај рок. Планирали смо да ремонт траје 20 дана, што
значи да треба да се заврши 12. маја каже управник Топионице.
На одељењу пламене пећи, у облаку
прашине која је летела на све стране, затекли смо Јовицу Манића, ватросталног зидара из Топионице. Заједно са
још неколико својих колега металном

Топионичари металном шипком
разбијају озид од ватросталне опеке

шипком рушили су зид од ватросталне
опеке. - Ово ми је седми-осми ремонт
у коме учествујем. Изузетно је напоран и тежак овај посао, али не постоји
други начин да се зид разбије. Неприступачно је, топло, јара избија из пода.
Ипак, дајемо све од себе да све завршимо што пре – поручује Јовица.
Фабрика сумпорне киселине је стала
три дана пре Топионице да би почели
„одгревање”, тако да су и њихова „трећа
лица” 22. априла ушла у посао. Овде су
једва дочекали ремонт и имали више
активности од уобичајених, наглашава
Стефановић, пошто су гасоводи били
прилично запуњени прашином. Требало
је изменити катализатор, пречистити га
у контактном котлу и санирати доста
позиција киселоотпорном опеком.
Ј. Станојевић

Рударство РБМ
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Са мајданпечким рударима на Андензитском прсту

SVAKIM DANOM
„PRST” SVE MAWI

Андензитски прст

Ово рудно тело интензивно се раскрива, а запослени свој део посла одрађују мајсторски. – Кварови на опреми и временске неприлике највећи непријатељи

РБМ. - За Рудник бакра Мајданпек
„отварање“ Андензитског прста је задатак на који се ослањају планови за рад
и производњу следећих година. Наред-

ног пролећа требало би да се заврши
раскривање и дође до прве руде, а да
би се то догодило запослени ће морати
потпуно да уклоне првих седам мили-

она тона раскривке и створе услове за
отварање новог „Јужног ревира“, који
подразумева и нову инфраструктуру,
померање регионалног пута, далековода,
подизање Фазе 1 транспортног система.
Свакодневна минирања представљају
потврду да посао одмиче. Потресају
сваки део града и представљају
најбољу потврду решености да се задатак оствари и наредног пролећа обе-

збеди континуитет производњи бакра
рудом са Андензитског прста: - Имамо
велике планове, добар део предвиђене
нове опреме, али, пре свега, људе дорасле том обимном послу - каже Бранислав Томић, управник Површинског
копа „Јужни ревир“ . Са некима од њих
упознајемо вас овом приликом.
С.В.

Жељко Младеновић, млађи пословођа на „Јужном ревиру” Андензитског прста

te@ak zadatak kao izazov
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
нема лаких послова. Већина се с разлогом везује за тешке услове, напоран
рад и одговорност, али није то нешто
чега треба да се уплаши било ко, под
условом да жели да ради, да је вредан,
упоран и наравно, стручан и обучен за
рад на скупој опреми“- речи су којима
објашњава рад на Андензитском прсту
РБМ-а Жељко Младеновић, млађи
пословођа на Јужном ревиру. О њему
колеге и претпостављени говоре као о
човеку који све стиже.
Жељко на површинском копу РБМ-а
ради од 1997.године. До недавно је био

бушач који је, када је стварана екипа за
Андензитски прст, добио нове обавезе и
ново радно место.
„Радимо пуном паром, а опет
са пуно прецизности и пажње,
поштовања правила службе. Јер,
неподељено је мишљење да је рад на
Андензитском прсту „крупан залогај“
и, пре свега, захтеван и одговоран
посао. Ради се у непосредној близини
јавног пута и далековода - подсећа
Жељко и наглашава да се управо због
тога, и у интересу опште безбедности, повремено зауставља саобраћај, а
одређени послови по рубовима Анден-

Жељко Младеновић

Укратко из Рудника бакра Мајданпек

За 16 места возача 146 кандидата
РБМ. - За 16 радних места возача тешких возила на оглас објављен у
локалним медијима, мајданпечком Руднику бакра пријавило се 146 лица.
Комисија која одлучује о пријему још увек није завршила рад, а очекује се да
одлуке буду донете после празника. Иначе, потреба за овим радним местима
створена је куповином четири нова дампера за које се на овај начин обезбеђују
посаде.

Тридесет деветоро учи енглески

У сарадњи са Школом страних језика „Concord“ из Београда, група од 39
запослених у Руднику бакра Мајданпек похађа курс енглеског који, пре свега,
треба да им омогући лакшу комуникацију са пословним партнерима из света,
посебно у пословима са странцима који због инвестиција све чешће бораве у
граду под Старицом.
У две групе на почетном и једној на средњем нивоу, они два пута седмично
похађају наставу која ће им омогућити одговарајуће познавање овог језика.
Сваки полазник који успешно заврши курс добиће диплому која гарантује да
је савладао све језичке вештине одређеног нивоа, а ти нивои су усклађени са
оквиром за језике Европског савета. Полазници су уверени да ће им од диплома
бити важније знање које стичу.

Рударима мерили шећер и притисак

У акцији коју су у Руднику бакра Мајданпек организовали почетком
априла 70 радника је, захваљујући Патронажној служби мајданпечког Дома
здравља „Др Верољуб Цакић“, практично на радном месту, превентивно
проконтролисало висину крвног притиска и шећера у крви. Акција је била
успешна, будући да су у неколико случајева, због показаних резултата, радници
одмах упућени изабраном лекару, ради нове контроле и евентуалног лечења.
Испољено интересовање показало је да нема радника који нису вољни да
на овај начин посвете дужну пажњу свом здрављу, због чега се очекују нове
сличне акције.
С.В.

зитског прста раде искључиво дању.
Импровизација нема и не сме да буде
јер су, каже, сви свесни одговорности: - Пратиле су нас и тешкоће са
механизацијом и неповољни временски услови, али смо у свакој прилици
када је било услова, остваривали
планске задатке. Сви смо свесни обавезе да се баш овде, на овом рудном
телу што пре мора стићи до руде –
каже Жељко додајући да он у Рудник и
рударење на овим просторима верује:
-Верујем да и запослени
који припадају другим, млађим

генерацијама овде могу да проведу
радни век, да и они који би сутра
почели да раде овде могу да дочекају
пензију. Имао сам својевремено прилику да одем у иностранство, да једно
време тамо боравим, али и да се
вратим. Знам да би многи одлучили
да тамо остану, али ја нисам јер све
моје је ипак само овде - каже Жељко
Младеновић, човек који је вративши се
наставио рад у Руднику бакра Мајданпек,
купио стан, оженио се, очекује принову.
С. Вукашиновић
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Рударство РБМ

За минере површинског копа РБМ-а посла више него икад

ONI STVARNO POMERAJU BRDA

Из дана у дан мењају рељеф јер су током прошлог месеца утрошили експлозива колико су некада за три године. – Екипа са 48 некадашњих
минера сведена на девет, уз двојицу пословођа и инжењера, а најмлађи има 17 година стажа
РБМ. - У марту смо потрошили
275 тона експлозива који сипамо у
бушотине и још око 6-6,5 тона класичног експлозива. Толико је укупно
потрошено од 2004. до 2006. године.
Оно што смо некада радили за три
године, то сада, са овим бројем радника, радимо за месец дана и иде,
ради се и у првој и другој смени, понекад и касно увече – „отвара“ причу
о раду минера на Површинском копу
Рудника бакра Мајданпек Драгомир
Благојевић, пословођа минирања.
Јединствена група минера ради
у две смене, две екипе од по четири
минера, плус возач и пословођа. Пред
нама једна група зналачки припрема
серију за пуњење, пре него што дођу
машине, обрађују бушотине, прегледају
средину, мере дубине бушотина, у њих
спуштају иницијална средства, а све да
би биле спремне за пуњење. Бушилице,
раније старе Busyrus Р45 и Р60, а сада
и ове нове, Atlas Copco, Sandvik „побрину“ се за праве мере. Висина етаже
је 15 метара, дубина од 15-17м, што је
идеално за овакве услове. Јер, бушењем
два метра под углом од 75 степени
добија се потребних 15 метара висине.
- Андензитски прст, посао од кога
су многи бежали, баш је захтеван.
Ми нисмо имали избора, хоћемо или
нећемо - каже пословођа Благојевић. То је, вероватно, најсложенији посао

Мајданпечки минери - у сваком послу заједно

није жалио. Бука и детонација понекад засметају, али у Мајданпеку људи
то више воле него тишину,“ – поверио нам је Спорић, додајући да тишина
овде плаши људе. То повезују са беспослицом, са периодом када се говорило о
затварању Рудника. И он није пропустио
да нагласи да би добро било да се за ове
послове ангажује и неко рођен после
1990-те, да научи посао, да се ухода са
њима старијима.
Ивица Вељковић (37), већ 17 година
помоћник палиоца мина, најмлађи је у
овој групи: - Занимљив је посао, леп,
али треба да дође и неко млађи од
мене. Овде буквално „скидамо“ брда,
мењамо рељеф, задајемо задатке деци
из географије. Али, најважнија је безбедност, да се осигура терен, да нема
људи на радном пољу, да сви раде
тачно, одговорно, да камен никог не
изненади – каже Ивица, додајући да се
међусобно не проверавају јер сви знају
свој посао и слажу се као у породици.
Љубиша Златић који минере одвози
на терен и допрема експлозив потврђује
Најмлађи минер прижељкује да га одмени неко млађи
да је посао одговоран, али не и тежак,
откад радим, а радим 20 година, јер у мразу, лети по врућини, у свим вре- јер, каже, минери су добри људи, лепо
сваком тренутку морамо имати на уму менским приликама, то вам је посао се слажу, па је са њима задовољство
близину јавног пута, бензинске пумпе, минера. Сваки задатак се мора преаутобуске станице, помоћне екипе цизно и врло одговорно урадити, јер је
и оперативе - свега. За сада нисмо у питању ризичан посао - вели Мучић.
имали проблема. Најтеже још није иза Његов колега Драган Бобојевић, такође
нас јер имамо још три етаже са којима са тродеценијским стажом, док скицира
се треба изборити у кречњачком делу минску серију, признаје да „посао није
(кречњачке „капе“), а по стизању у бирао, већ је посао изабрао њега. Заврандензитски део, ниже, биће много, шио је рударски смер и почео да ради
много лакше.
у „добрим временима“, 1985. године У таквим условима минирање Сваки посао је тежак и „има своје“,
личи на апотекарски посао. Врло пре- а када би неко млад о овом послу
цизно треба одредити праву меру, праву размишљао, рекао бих му да је посао
дубину, водити рачуна о углу бушења, о интересантан и добар, да прихвати...
количини експлозива који се ставља јер
На опаску овог репортера да је то и
и на саму помисао шта би могло да се моћан посао, једини који омогућава да
деси у противном, замрачи ми се пред се дословце „померају брда и долине“,
очима.
Мирко Спорић додаје да није тежак када
Минерски посао је тежак и од- се зна, али да за то треба и времена и
говоран - каже и Мирко Спорић са праксе. - Некада је у РБМ-у било 48, а
37,5 година стажа, најстарији међу сада девет минера, двојица пословођа
мајданпечким минерима и зналачки и један инжењер. Додуше, функциоНа терену свако тачно зна свој посао
подсећа: - Електричари и минери само нишемо сјајно као тим, на нас се нико
једном греше!
Драгутин Мучић, ВКВ палилац
мина, тај посао ради 30 година, а затичемо га на мерењу бушотине: - Свакодневни теренски рад по киши, ветру,

радити.
Разговор на крају некако неминовно
стиже и до зарада: - С обзиром на
производњу, могле би да буду и веће.
Људи који нису ушли у Рудник обично
кажу, добре су плате, а они који газе
блато, који знају какви су мразеви,
како је радити на минус 30 и плус
40, знају да би могле да буду и веће.
Волео бих да они који то мисле један
дан проведу са нама, па да им после
чујем коментаре - каже Мирко Спорић.
За крај прича нам шта никада неће заборавити. - Десило се прошле године.
Затајио штапин, па смо у складу са
прописима за такве ситуације, чекали
да прође пола сата, пословођа и ја.
После пола сата урадио сам оно што
је у таквој прилици требало, потрчао
сам, а срце сишло у пете, и исекао тај
штапин да не активира серију. Ма,
имало би ту још много да се прича,
али немамо времена, мора да се ради...
А да се радило, и то добро, после пар
сати потврдила је детонација још једног
добро одрађеног минирања.
С. Вукашиновић

Мајданпек
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Март и април наговестили боље резултате у РБМ-у

RASTE PROIZVODNI OPTIMIZAM

План остварен на металу, а подбачај на раскривци последица кварова опреме, предугих деоница, недостатка булдожера и рада без друге фазе
транспортног система
РБМ. - После фебруарске про
изводње коју су преполовили мраз, невреме и ванредна ситуација, учинак запослених у Руднику бакра Мајданпек
у марту и априлу враћа оптимизам и
изгледе да се амбициозно зацртани
годишњи производни план може остварити. „У априлу смо одлично стартовали и све до 17. изгледало је да плански задатак од 311 хиљада тона руде
и 1,4 милиона тона јаловине можемо
остварити. Онда је дошло до квара
багера „ОК“, а због чекања на потребан део (компјутер за побуду) и до
пада у остварењу плана - каже Андреја
Марковић, заменик директора РБМ-а.
Притом наводи да је и на „Северном
ревиру” рад у априлу био тежак због вреподбачаја на раскривци остаје као заменских услова: - Они су били посебно Мајданпек.
тешки због ситуације са помоћном
И док је више него јасно да смањење датак за наредне месеце, јер су планопремом. Јако тешки услови транспорта, велике дужине, неповољни
услови за опрему за бушење, разлози
су због којих на западу „Северног
ревира” имамо подбачај у јаловини.
„У марту смо, такође, радили отежано, али не тако лоше. Површински
коп је остварио учинак од 292 хиљаде
тона руде, 906.970 тона јаловине, односно скоро милион 200 хиљада тона
укупних ископина. Флотација је прерадила 280 хиљада тона руде и из
текуће производње дала преко 600
тона бакра у концентрату. У Бор смо
пребацили преко 700 тона бакра у
концентрату, јер смо имали и концентрат произведен још у јануару.
Све то и није било лоше, јер је резултат негде на нивоу плана, при чему
је у одређеним елементима било и
пребачаја - на концентрату бакра,
на сребру и злату – каже Светомир
Мустецић, директор Рудника бакра

ски захтеви велики, руда се откопава по
плану: - У последња три месеца имали
смо застој у остваривању плана на
металу, надамо се да ће априлски
учинак помоћи да доста тога „испегламо“ и надокнадимо. То подразумева испуњен план на руди, премашен на металу, а с обзиром на то да ће
се тренд доброг садржаја у серијама
које раскривамо наставити, тако ће
бити и са количинама метала“ - речи
су Андреје Марковића.
У РБМ-у се већ окрећу мајској
производњи: - Мислим да ће остварење
на злату и сребру бити добро, јер
очекујемо добар садржај на „Централном телу“ и на „Доловима 2“. Верујем
да ћемо и на бакру остварити план,
под условом да нас не „изда“ дробилица. Она је планирана за ремонт
који одлажемо док не крене „Церово“
- објаснио је директор Мустецић. Додаје
да ће и са тако „климавом“ дробилицом настојати да се даље ради, уз напомену: - Ако она стане, мораћемо да
станемо на 20-так дана, а тај застој
искористићемо за ремонт појединих
позиција, како на дробљењу, у
флотацији, на транспортном систему
и филтражи, тако да ћемо практично
захватити читаву производну линију.
„Ако дође до застоја на дробиличном постројењу Фазе два, настојаћемо
да, колико год можемо, направимо
неке резерве, залихе и на складу
транспортног система и у бункерима
флотације, како би и поред застоја
прерада могла да се одвија“ – додаје
Марковић.
С.Вукашиновић

Објављен нови јавни позив за продају имовине „ИПМ Мајданпек“

LICITACIJA ^ETVRTOG MAJA
Почетна цена 4.200.500 евра, депозит 421.000 евра, рок за подношење пријава истекао је 26. априла. – Обавеза купца да одржи континуитет
делатности и радницима понуди уговор о раду под истим условима под којима су засновали радни однос
за куповину дела покретне и непокретне имовине „ИПМ-а Мајданпек“ у
реструктурирању. Продају се организационе целине „Златара Мајданпек“ и
„Мегапласт“ Доњи Милановац.
Рок за подношење пријава ради
учешћа на јавном надметању,
које ће бити одржано 4. маја,
истиче 26. априла у 16,30.
Како стоји у јавном позиву
за учешће на јавном надметању
за куповину покретне и непокретне имовине ових субјеката,
предмет продаје су објекти у
Мајданпеку и Мосни, али и Бору,
Књажевцу, Ваљеву, Зајечару и
Подгорици, и то грађевински
објекти и земљиште, затим инфраструктурни објекти, залихе
материјала, полупроизвода, производа
и опрема, а продајна документација је
била доступна заинтересованима до 25.
априла.
Почетна цена је 4.200.500 евра, па
МАЈДАНПЕК. - У петак, 20. приватизацију објавила је нови јавни је обавезни депозит 421 хиљада евра.
априла, републичка Агенција за позив за учешће на јавном надметању Купац је обавезан да оснује стопо-

стотно зависно друштво капитала са
седиштем на територији Србије на које
ће, у име оснивачког улога, у стварима
пренети својину на имовини предмета

продаје. Обавезан је да одржи и континуитет претежне делатности друштва и
да свим запосленима понуди закључење
уговора о раду на неодређено време под
истим условима под којима су засновали радни однос.
С.В.
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Посете

Министар одбране означио почетак изградње Дома за стара лица у Бору

Jaka privreda – jaka odbrana
Драган Шутановац: РТБ је типичан пример компаније која, уз помоћ Владе и добро руковођење менаџмента, показује како се из девастиране ситуације може вратити на светско тржиште и обезбеђивати посао за 5.000 људи у предузећу. – Б. Спасковски: Захваљујући Влади која је
повукла прави потез, данас имамо стабилну компанију, редовна примања, развојне програме, а сутра и нову топионицу. – Борски Дом за стара лица, са 75 кревета у првој, и још толико у другој фази, биће најсавременији у региону. – Идеја о пренамени касарне код аеродрома у дом
за болесну децу
РТБ. – Министар одбране у Влади Републике
Србије Драган Шутановац, након краћег разговора са генералним директором РТБ-а, 23. марта, свечано је означио почетак
радова на изградњи Дома
пензионера и других старих
лица на Стрелишту изнад
града у присуству челних
људи комбината бакра, локалне самоуправе и бројних
житеља Бора.
- РТБ је типичан
пример компаније која,
уз помоћ Владе и добро
руковођење менаџмента,
показује како се из девастиране
ситуације Фото: Љ. А.
може вратити на светско тржиште и обезбеђивати посао примања, развојне програме, а сутра прошле године смо дали 30 милиона
за 5.000 људи који данас раде у и нову топионицу. Управо ова влада је тона раскривке (укупно 42 милиона
компанији. Причињава ми изузетно стала иза онога што им је стручни тим, тона ископина, што је рекорд у претзадовољство што је око 700 људи за- пре свега владин, а онда и РТБ-а Бор, ходних 20 година) и тако створили
послено у протеклом, да се планира предложио - да се уради нова топио- предуслове за добијање руде са већим
још запошљавања у наредном периоду, као и да
се откривају нова налазишта која ће омогућити
да се још дуги низ година
у Бору вади руда и постоји
посао за његове грађане.
Посебно ме радује, такође,
да су се у борске школе и
на факултет „вратили”
инжењерски
послови
који су, нажалост, затварани у ранијем времену, а
који су перспектива сваке
државе. Неко ће се питати
због чега министар одбране говори о економији
и привреди. Рећи ћу вам
да не постоји ниједна јака
одбрана уколико нема
Фото: Љ. А.
јаке привреде. Јуче смо
у Ужицу слушали како је фабрика ница. Тако, ето, добисмо гаранцију од садржајем бакра. Захваљујући, пре
„Први партизан” током прошле 135 милиона евра за нову топионицу, свега Влади, радним људима Басена
године извезла робу вредну 43 мили- иза тога десет, па још десет, скоро 200 и свима који учествују, снабдевају,
она долара, а ове ће за око 60 мили- милиона евра гаранције за изградњу опслужују РТБ, претпрошлу годину
она долара. Свака та фабрика утиче и топионице и нове фабрике сумпорне смо завршили са 35 милиона долара
на Војску Србије тако што обезбеђује киселине. Купили смо нове машине, плуса из текућег пословања, а прошлу
стабилност наше државе, а
Са стрелишта стари ће имати леп поглед на град у коме су провели живот
оно што је најнеопходније
грађанима је управо та
стабилност – казао је министар Шутановац.
Благоје
Спасковски, генерални директор
РТБ-а, позвао је окупљене
Боране да великим аплаузом поздраве министра
који је, заједно са целом
Владом, подржао програм
ревитализације Басена, и замолио га да пренесе захвалност Влади што је „повукла”
прави потез.
-Захваљујући томе,
данас имамо стабилну
компанију,
редовна

са 41,5 милиона долара. Међутим, није
све у милионима, тонама. Морамо
размишљати и водити рачуна о граду
и није случајност да је град почео да
се кречи и сређује. Није случајност
већ је обавеза менаџмента, уз подршку Владе, да мисли о деци, прави
нова обданишта, гради центре за аутистичну децу, домове за стара лица нагласио је Спасковски.
Први човек Басена је истакао да
ће ово бити најбољи дом за стара лица
у региону који треба да се заврши до
краја маја. Реч је о монтажном, савременом дому по свим правилима које
предвиђају правилници у овој делатности. Дом ће у почетку имати 75 кревета
и, како је пројекат у првој фази, када се
они буду попунили (67 старих лица сада
је ван Бора), доградиће се са још толико
лежајева и имаћемо дом за 150 корисника. Спасковски је додао и да је министар Шутановац у Бору и због још једног
изузетног питања, тачније касарне код
аеродрома и њене пренамене, а опет за
болесну децу. Наиме, идеја је да се направи регионални центар за децу са
оштећеним видом и слухом, коју је министар Шутановац прихватио са великим одушевљењем.
-Војска ће, уз одређене мање
уступке, уступити локалној самоуправи ову касарну и направићемо
прави дом, установу за дечицу овакве
природе. Бринемо о деци, то је обавеза
компаније. Немојмо и немојте дозволити да нас неко критикује што се
нешто гради ван РТБ-а. Басен, руда то је национално благо, и од ње морају
имати користи и деца, и они у граду, и
они у региону и они у држави. Посебна
нам је обавеза да вратимо Влади за
свеукупну подршку коју су нам пружили. Још једном захваљујем министру на, пре свега, брзом разумевању,
сусрету виђења да се уради ово што
данас радимо и оно што ћемо убрзо
радити – закључио је Спасковски.
Министар је на крају изразио велико
задовољство што постоји интерес за
војне неперспективне некретнине у општини Бор и да, као друштвено одговорна институција, ВС и Министарство одбране желе да буду од користи
грађанима наше земље. - Драго ми је
да постоји иницијатива да се управо
на том простору изгради дом у који ће
се смештати они којима је неопходна
помоћ. Наше искуство је, као и код вас
у Бору, да се старим људима омогући
да безбедно проводе дане. Овај дом за
пензионере је пример како то можемо
да урадимо у Министарству одбране.
Широм Србије постоји велики број
испражњених касарни које могу да
постану центри за наше пензионере то је веома добра идеја коју желим и
лично да подржим – поручио је господин Шутановац.
Ј. Станојевић

Туризам
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После деценијске паузе на борски аеродром слетела “цесна”

PONOVO RADI AERODROM
Летелица америчке производње „цесна” атерирала без имало мука
на писту дугу 1.080 метара и у Бор довезла пословне пријатеље
РТБ-а. - Писта је довољно дугачка и широка, тако да сам овде несметано могао да слетим, каже пилот Милан Велисављевић уз напомену да је из Београда до Бора стигао за само 15 минута
БОР. - Након више од 10 година
паузе на једини аеродром у источној
Србији, борски, поново је слетео млазни
авион. Летелица америчке производње
„цесна” атерирала је 3. априла без имало
мука на писту дугу 1.080 метара и у Бор
довезла пословне пријатеље РТБ-а које

је на аеродрому сачекао генерални директор Басена Благоје Спасковски.
Захваљујући помоћи РТБ-а, писта
аеродрома недавно је уређена, асфалтиран је прилазни пут и реновирана управна зграда и хангар, па аеродром у Бору, изграђен давне 1985., од
ове године има употребну дозволу надлежног министарства. Активирање аеродрома допринеће, сасвим сигурно,
бољој, лакшој и, што је најважније,
бржој комуникацији РТБ-а са привредницима из Србије и иностранства.
– Аеродром је поново почео да
живи, а са њим и Аероклуб који броји
више од 100 чланова. Регистрован
је за летелице које могу да приме до
шест тона терета и 72 путника и погодан је за чартер летове. За слетање
већих авиона, међутим, потребно је да
се писта продужи за још 800 метара,
па размишљамо и у том правцу –

рекао је в.д. директора ЈП “Борски туристички центар” Милан Шербула.
Пилот Милан Велисављевић каже
да је борски аеродром доста добро
очуван и да је идеалан за слетање малих
авиона. – Из Београда смо до Бора
стигли за 15 минута. Писта је довољно
дугачка и широка, тако да сам овде
несметано могао да слетим, а са оваквим авионима одавде је могућ долет
на било који аеродром Европе, северне Африке и Блиског истока.
Г. Тончев Василић

Реновира се некадашњи туристички бисер источне Србије

RTB OBNAVQA HOTEL „JEZERO”

Хотел „Језеро”

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Они који су
бар једном уживали на његовим терасама, плесали у банкет сали, одмарали
у собама, купали се на оближњим пла-

жама или у затвореном базену, рекреирали се у куглани или на првокласним
спортским теренима, не би могли да
поверују до које мере је био руиниран

хотел “Језеро”, некадашњи туристички
бисер источне Србије на обали Борског
језера. Утолико више ће их обрадовати
вест да се, захваљући Рударско-топионичарском басену, хотел увелико реновира
и спрема да ове сезоне поново прими
госте. Зоран Илић, директор за правне,
кадровске и опште послове РТБ-а, рече
нам да су грађевинско-занатски радови
подразумевали буквално све:
-Хотел је затечен у потпуно руинираном стању – каже Илић. - Годинама
ништа није улагано. Пропао је најпре
кров, па остало редом. Било је много
прокишњавања, разбијених стакала,
много тога је изнето и од намештаја
и од опреме из кухиње. То значи да
је морало да се крене у комплетну
адаптацију и све је то у великој мери
урађено. РТБ је у реконстукцију
хотела уложио 2,7 милиона евра,
а напомињем да је за целокупну
инвестицију затражена, и добијена,
сагласност Агенције за приватизацију.
Током посете хотелу (28. априла)
уверили смо се у његове описе, а и то
да су радови одмакли. Али,
реално је очекивати да
адаптација (изузев грејања
и затвореног базена) буде
завршена средином јуна, до
почета летње туристичке
сезоне. До сада је завршена
хидроизолација крова, за
вршена су купатила у већини
соба, уређују се ходници
холови, фасаде, сале, заме
њен је лифт...
-Као што сте видели,
преостао је још део
тих радова, а потом се додао је Илић - креће у
опремање објекта, односно
постављање итисона, опре
мање соба и кухињског

Зоран Илић

дела. Процене су да би радови требало
да се заврше до краја маја ове године,
а да хотел комплетно буде спреман и
отворен за наступајућу туристичку
сезону половином јуна.
Подсетимо да хотел „Језеро“
пропада већ више од пола деценије.
Његову реконструкцију од подрума до
крова изводе борска предузећа.
Љ. Алексић
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Наталитет

Два нова инкубатора болницама у Бору и Мајданпеку

I RTB U „BICI ZA BEBE”

Басен је пуно учинио куповином ова два инкубатора, а чуо сам да је и раније било донација борској здравственој установи, па сам сигуран да
ће учествовати и у нашим даљим акцијма, рекао Веран Матић приликом свечаног уручења новог инкубатора Дечијем одељењу борске Болнице. - Б. Спасковски: Свака беба је будућност и благо Србије, нарочито у оним њеним деловима који су годинама погођени белом кугом. Зато
у Тимочком региону битка за бебе мора да се добије
РТБ. - Рударско-топионичарски
басен Бор још једном је, као и безброј
пута до сада, показао и доказао да у свом
пословању велику пажњу посвећује
помоћи појединцима и институцијама
којима је потребна његова подршка. Овога пута једини српски
произвођач бакра и злата прикључио
се хуманитарној акцији медијске куће
B92, стао у борбене редове и извојевао
„Битку за бебе“ обезбедивши болницама
у Бору и Мајданпеку по један нов инкубатор марке Isolette C2000. Инкубатор вредан око милион динара свечано
је уручен Дечијем одељењу борске Болнице, 28. марта, а тим поводом гост
Басена и овдашњег Здравственог центра

ликом рекао: - За мене је увек идеално када имамо ситуацију каква је у
Бору, где постоји локална компанија
која жели да помогне локалној
здравственој установи. То је јако
важно за ширење идеје коју пропагира Фонд B92, али и за обезбеђивање
дугорочног учешћа локалне заједнице
у стварању бољих услова у здравственим установама. РТБ Бор је пуно
учинио куповином ова два инкубатора, а чуо сам да је и раније било
донација овој здравственој установи, па сам сигуран да ће РТБ Бор
учествовати и у нашим даљим сличним акцијма – казао је Матић. Нагласио је да је у „Бици за бебе“ обезбеђено

Веран Матић, др Драган Стојадиновић и Благоје Спасковски

У Тимочком региону све мање беба

био је председник Управног одбора
Фонда B92, господин Веран Матић.
Први човек медијске куће која је,
иначе, покретач и промотер акције
„Битка за бебе“, након разговора са генералним директором РТБ-а Благојем
Спасковским и његовим сарадницима
у генералној дирекцији, присуствовао
је постављању плочице са логотипом
Басена на нови инкубатор и том при-

више од 200 инкубатора и да је следећи
корак, односно нова димензија акције,
опремање свих породилишта у Србији
виталним уређајима попут реанимационих столова и респиратора.
Подршком овој акцији, како је рекао
Спасковски, борска компанија показује и
друштвену одговорност према својим запосленима чијим потомцима ће, можда,
затребати ови инкубатори. -Свака беба

Захвалност Мајданпечана
И породилиште Опште болнице у Мајданпеку истог дана у Години беба, такође је добило нов инкубатор,
уређај који живот значи превремено рођеној деци, али и
оној која свет угледају са малом тежином или неким другим проблемом.
На томе што су препознали потребу да и болници у
Мајданпеку поклоне инкубатор, донаторима, генералном директору РТБ Бор Благоју Спасковском и његовим
сарадницима, али и колективу РТБ-у Бор, захвалио је др
Никола Стефановић, директор мајданпечке Болнице: Од великог нам је значаја овај апарат, сада када се води
„Битка за бебе“, посебно када се има у виду чињеница да
се у овој Болници својевремено рађало и око 400 беба
годишње, а прошле године мање од 100, тачније 85 беба.
У име будућих мајки, суграђанки, запослених и у своје
лично име први човек мајданпечке Опште болнице захвалио је и Фонду B92 и председнику УО Верану Матићу
на идеји коју је спровео кроз акцију „Битка за бебе“, у
сарадњи са Министарством здравља Републике Србије,
да инкубатор стигне на неонатолошка, педијатријска
одељења или у породилишта, попут мајданпечког.
C.B.

је будућност и благо Србије, нарочито
у оним њеним деловима који су годинама погођени белом кугом. А, Бор и
Мајданпек, нажалост, јесу такве средине. Зато у Тимочком региону битка
за бебе мора да се добије – рекао је генерални директор РТБ-а. Додао је и да
због тога менаџмент ову донацију не
посматра као хуманитарни гест, већ
као дужност да помогне, тим пре што
је улагање у људске ресурсе основни
принцип пословања Басена. – Ми смо
срцем ушли у ову акцију, купили пре
тога борском Здравственом центру
апарат за рану дијагностику карцинома грлића материце и, уз помоћ пословног партнера, „Еликсир групе“,
обезбедили операциони гинеколошки
сто. А, за који дан Бор ће добити још
један инкубатор од Здравка Чолића,
као поклон граду у коме је одржао
новогодишњи концерт.
Истичући да је генерални директор
Басена и ранијих година био познат по
томе што је помагао здравство и чинио
све да пацијенти из Бора добију адекватну негу у другим клиникама и здрав-

ственим установама, директор борског Здравственог центра др Драган
Стојадиновић је додао: - Сарадња са
Рударско-топионичарским басеном
Бор је изузетна и ја сам веома захвалан господину Спасковском за све
што је комбинат бакра учинио за нас.
Сарадња ће се наставити јер ћемо
ускоро, захваљујући одлуци управних органа компаније, уредити и
фасаду Болнице. Реалан проблем, на
који желим да укажем, јесте тај што
из године у годину имамо све мање
деце. Просечно се у Бору роди 400 беба,
а пре 20 година број порођаја био је
три пута већи. Нов инкубатор помоћи
ће нам у борби за сваки нови живот, а
тиме је и значај акције „Битка за бебе“
већи.
Веран Матић је, након обиласка
Дечијег одељења борске Болнице и породилишта, у друштву директора Рудника бакра Бор Небојше Радошевића,
посетио и кафић на XI хоризонту борске
Јаме.
Г. Тончев Василић

Др Никола Стефановић директор мајданпечке болнице (поред новог инкубатора)
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Захваљујући донацији Басена, Марко Ристић добио нову хармонику

RTB mora da „puni” du[u naroda
Б. Спасковски: РТБ је крајње друштвено одговорна фирма и није само компанија за производњу бакра, већ да подржи све што је напредно. – С. Перишић: Драго ми је што у овим тешким временима можемо да докажемо како оваквом упорношћу и амбицијом из радничке породице може да се освоји чак и Бечки конзерваторијум. – Д. Алексић: Надам се да ће оваква деца бити пример свим младима у Бору да своју и
егзистенцију своје породице потраже у овом граду
РТБ. – Четворочлана породица
Ристић, посебно Марко, сигурно ће занавек памтити овај 27. април. Тог дана
и сунце се нештедимице радовало са
њима. Захваљујући донацији РТБ-а, у
њихов скромни дом на периферији Бора
„ушла” је нова „пигини” хармоника, отворила широке и неслућене видике
овом надареном ученику четвртог разреда Средње музичке школе „Стеван
Мокрањац” у Неготину (у класи професорке Светлане Кравченко). Јер, сада је
много ближи испуњењу свог сна - да ове
године упише Бечки конзерваторијум.
Заједно са млађим братом Миланом,
који похађа исту школу (трећи разред,
инструментални одсек и соло-певање),
на кућном мини-концерту поклонили су
нам део својих раскошних талената.
-Данас сам посебно задовољан што
чујем звук хармонике која је, у суштини, инструмент овог поднебља. У
име свих радника, целе компаније,
делимо радост ове деце. Моја намера
је да, заједно са свим људима добре
воље овог града, пре свега са радницима РТБ-а, подржавамо све активности почев од школовања рудара,
металурга, флотера, бравара, машинаца, електричара, али и музичара.
Као што смо 1950. имали првака у
бициклизму Петра Лековића, Петра
Мађаревића у падобранству, данас
Бобану Величковић у стрељаштву,
тако да сутра имамо и најбољег хармоникаша. И ово што се гради иза
Спортског центра дело је и резултат рада радника РТБ-а. Све то иде у

прилог оваквој доброј деци, а и оној
која скрећу са доброг пута - да се придруже овим лепим и паметним момцима који, морам признати, свирају
као прави професионалци - нагласио
је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, и додао:
-РТБ је крајње друштвено одговорна фирма и није само компанија за
производњу бакра, већ да подржи све
што је напредно. РТБ мора да „пуни”
душу народа, деце, да их обогаћује,
од њих ствара праве људе који ће
сутра, не ући у него прићи Европи.
Ми им већ данас парирамо, идемо
испред њих. Овај пример раван је
ономе што је Срђан Ђоковић, Нолетов отац, заједно са супругом, радио продао свој стан, радио на киоску да
би створио светско име. И створио га
је. Његовим путем су кренула и ова
деца и њихови родитељи. Убеђен сам
да ћемо имати прваке у хармоници,
соло-певању управо из овог града. Јер,
град ће бити за пример, а такав град
мора имати овакве примере.
Одушевљен таленатом ове деце и
лакоћом којом доказују колико је хармоника озбиљан инструмент, Саша
Перишић, председник Скупштине
РТБ-а, је истакао - Као представнику
органа управљања, посебно ми је
драго што компанија свакодневно
потврђује остваривање својих принципа са којима живи и ради, а посебно што смо помагали, помажемо
и помагаћемо све попут њих двојице.
Драго ми је и што у овим тешким
временима можемо да докажемо како
оваквом упорношћу и
амбицијом из радничке
породице може да се
освоји чак и Бечки
конзерваторијум.
-Велика ми је част
што сам у дому овако
талентоване деце и породице. Срећан сам
што моја компанија
сада може да помогне
свој талентованој деци
или оној којој треба
било каква помоћ. Још
пре пет-шест година
у синдикату смо се
борили за ово и сада се

види да је наша визија била оправдана. Надам се да ће оваква деца
бити пример свим младима у Бору
да своју и егзистенцију своје породице потраже у овом граду. А, ако их
пут и живот одвоје од њега, да се радо
враћају, сматрају га својим и увек поносно истичу да су из Бора – поручио
је Драган Алексић, председник ЈСО
РТБ-а.
Мајка Слађана и отац Драган, геолошки техничар у Јами, нису могли

да сакрију задовољство, али и речи захвалности челним људима из комбината
бакра који су њиховој деци подарили
оно о чему су маштали.
-Три године нису имали свој инструмент, па им је школа позајмила.
Био им је потребан за даље
школовање. Борили смо се свим снагама, жалили општини, ТВ Пинк, али
од тога није било ништа док се није

појавио човек који је са нама. Само
њему и његовим сарадницима могу
данас да се захвалим. Захваљујући
њима мој старији син ће уписати
Бечки конзерваторијум, а млађи у
Крагујевцу наставити да учи солопевање. Пресрећна сам мајка, јер
свако може само пожелети да има
такву децу. Они се боре, вредни су, па
имају нашу пуну подршку. Када смо
добили хармонику помислили смо
да је наша мука решена, али професор соло-певања ми је рекао
да Милан има изванредан глас
и не би требало да испусти ту
шансу. Међутим, проблем је
што је њему сада потребан
клавир без кога неће моћи да
вежба – каже Слађана.
- Захваљујући њиховој
донацији, моја деца имају просперитет. Набавили смо хармонику за бољитак свих нас
у граду. Обећавамо да ћемо
се трудити, осветлати образ
и одужити нашим радом и
залагањем. Највише бих волео
да деца остану у Бору, у Србији
– рекао је Драган.
А, планови младих Ристића су
управо окренути томе – Марко да матурира, упише Бечки конзерваторијум
и одржи што више концерата у родном
граду. Млађи Милан намерава да заврши
средњу школу и добије диплому наставника хармонике и соло-певања, а потом
усаврши свој глас.
Ј. Станојевић

Захваљујући Синдикату „Независност” ТИР-а

Metalurzi ponovo na rekreaciji
ТИР. – После више од 15 година
паузе, металурзи – чланови Синдиката „Независност” ТИР-а - поново ће
на рекреацију! Прва група од 50 радника (12 из Топионице, осам из Електролизе, по шест из Ливнице бакра и
бакарних легура и Фабрике бакарне
жице, по четири из Транспорта ТИР-а,
Енергане и Радне заједнице и два из
Прераде метала) од 17. до 20. маја
боравиће у хотелу „Апартмани Копаоник” Брзеће. Он се налази на 1.100
метара надморске висине, што га чини
посебно погодним за активан одмор
и спортске активности. Друга група

ће отићи у јуну, затим ће уследити
пауза у јулу и августу због годишњих
одмора, и тако сваког месеца до краја
године, док сви радници не искористе ово право (у новембру и децембру
биће организована и бесплатна школа
скијања).
-Рекреација и рехабилитација
радника су и даље обавеза послодавца. Међутим, како он то није покренуо, а због изузетно еколошки
угрожене радне и животне средине,
решили смо да, сходно својим скромним финансијским могућностима
(60 одсто наше чланарине иде цен-

трали синдиката), о свом трошку
омогућимо рекреацију свим својим
члановима (420). Зато иду групе од
њих 50 једном месечно, јер немамо
довољно новца. Гледали смо да
буду обухваћени радници из свих
погона и без обзира на то где раде,
али по критеријумима синдикалног
стажа и услова рада. Стога најпре
иду они из Топионице, а касније и
други. Акција ће трајати док сви
чланови не искористе то право, па и
они који ће нам се тек прикључити.
Не постављамо питање ни двојног
чланства, јер у нашем синди-

кату има стотинак таквих који ће,
такође, ићи на рекреацију – наглашава Драган Јанкуцић, председник
Синдиката „Независност” ТИР.
Наш саговорник додаје да су радници одушевљени и просто не могу да
верују да ће сви имати прилику да се
бар четири дана предају чарима природе и уживања. Постоји могућност да
и чланови њихових породица, путем
административне забране, искористе
ове термине за одмор у Брзећу.
Ј. Станојевић
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РТБ и Еликсир Група остварују сан сиромашне шесточлане породице

Coki]a ku]a pod krovom
Срећко (5 година), Валентина (4), двогодишњи Малиша, десетомесечна Дуња и њихови сиромашни и болесни родитељи Зорица и Граде
ускоро ће се преселити из трошног брезоничког кућерка у нову кућу
са пространим дневним боравком, три спаваће собе, купатилом и лепом верандом
РТБ. – Снови се остварују. Сан
петогодишњег Срећка, четворогодишње
Валентине, двогодишњег Малише,
деветомесечне Дуње и њихових
болесних и сиромашних родитеља,
Зорице и Градета, остварио је Рударскотопионичарски Басен Бор и његов
пословни партнер Еликсир група. Оно
што је обећано крајем јануара, постало
је стварност. Ових дана преселиће се из
маленог трошног кућерка у Брезонику
(који је зимус под дебелим снегом још
више пропао) у нову монтажну кућу
(82 м2) у Улици Петар Кочић. Чека их
нова зграда са пространом дневном и
три спаваће собе, купатилом и лепом
верандом, на плацу који је поклонила
Општина.
-Дан када се будемо уселили биће

наша слава, а на зид ћу окачити
слике људи који су ми највише
помогли – рекао нам је загрцнут од
радости Градимир Цокић, пошто је у
пратњи Горице Тончев Василић, пи-ар
менаџера РТБ-а Бор, прекорачио праг
свог новог дома. - Деца су скакала од
среће, а жена се питала да ли је то
могуће, када сте ме малопре позвали
да дођем и први пут видим кућу –
казао је овај човек који је инвалид од
рођења (оперисане обе ноге) и највише
од свега жели да његова здрава дечица
израсту у добре и поштене људе.
Док су мајстори постављали прозоре
и обављали преостале радове на фасади,
Граде додаје: - Мислио сам да ће ово
бити готово негде тамо на јесен, а оно,
ево, само што није. Моћи ћу пешке,

Цокић разгледа свој нови дом док мајстори раде

Пространо и лепо

полако, да идем код лекара, деци је
близу вртић, школа, продавница. Ово
је супер! Нисам могао ни да замислим
да ће овако изгледати. Деца ће се
одушевити више од мене. Толико сам
узбуђен да немам много речи, али
могу да се захвалим РТБ-у, на челу са
господином Благојем Спасковским,
донатору и општини што су ми изашли
у сусрет. Свима који су ми помогли,
и овим мајсторима који граде кућу,
желим пуно здравља. Захваљујем им
у своје и име наше деце коју сада чека
бољи живот.
Пошто је претходно Градету Цокићу
показала његов нови дом, Горица
Тончев Василић је подсетила да је
пре нешто више од два месеца РТБ са
Еликсир групом обећао овој породици
нови кров над главом, односно кућу
од 80 квадрата: - Чим је пословодство
чуло у каквим условима живи ова
бројна, сиромашна породица, одмах
је одлучило да јој помогне. Као што
видите, кућа је стављена под кров
и за 15-ак дана, након ускршњег
празника, биће комплетно уређена
и завршена. Кључеве од новог дома
породица Цокић добиће најкасније до
краја априла. Еликсир група је за њу

као донатор издвојила око 23.000 евра,
а темељ је урадио РТБ Бор који ће је
опремити и неопходним намештајем.

Граде Цокић и Горица Тончев Василић

- Овим је потврђено – додала је
Тончев Василић - да у склопу акције
прикупљања донаторских средстава
за уређење општине и лепши изглед
Бора, РТБ није занемарио потребе
социјално најугроженијих група и
појединаца. Ова комфорна кућа само
је један од плодова успешне сарадње
коју Басен Бор има и на овом пољу са
својим пословним партнерима.
Љ. Алексић

Поводом ускршњих празника челник Басена даривао малишане са сметњама у развоју

Doneo osmeh na de^ija lica

Б. Спасковски: Овде се осећам добро, јер су ова деца искрени пријатељи који не знају да лажу и обећавају, већ траже дружење. – С. Перишић:
После свега што сам данас овде видео, морам да кажем - компанија је, будите сигурни, дефинитивно на правом путу. – С. Ђорђевић: Захваљујући
помоћи РТБ-а, ово је врхунац таквих дневних боравака
РТБ. – Поводом Ускрса, највећег
хришћанског празника, Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а
Бор, посетио је 18. априла Центар за
дневни боравак деце са сметњама у
развоју и даривао им пакетиће. Тако је,
бар на кратко, разбио сивило кишног
априлског преподнева и донео осмех на
њихова лица. Време је пролетело у шали,
смеху, а заорила се и песма задовољних
малишана. И челни човек Басена, видно
узбуђен, признао је да су ово тренуци
када је најсретнији, најлепше се осећа,
јер највише искрености долази од њих
који имају само једну жељу – да оздраве.
-Зато се ја, када сам овде, осећам
толико добро, јер су искрени
пријатељи. Они не знају да лажу и
обећавају, не рачунају ни на шта. Они
траже дружење. Осећам да у њиховим
очима има много, много више среће
но код мене, да се радују сваком доласку. Увек ме дирну, врате у нормалу и
помислим - „Боже, која је срећа да је
човек здрав”. Свима који сте испред
мене желим добро здравље, а свима

њима за трунчицу побољшање стања
у коме се налазе. Бог је изнад нас и
ја очекујем да ће им дати ту трунчицу. Откад је отворен, ово је четврти
пут да долазим у Центар. Без имало
устезања, морам вам признати, да су
досад сви поклони куповани из мог
џепа. То је моја донација дечици којој
много недостаје, пре свега, здравље –

казао је Спасковски и додао да се Басен
неће зауставити на овоме. Наиме, приликом недавне посете министра одбране Драгана Шутановца, договорено је да Војска Србије уступи касарну
код борског аеродрома (површине 1.000
квадратних метара и 12 хектара под
воћњаком) која ће бити пренамењена у
дом за болесну децу.

Саша Перишић, председник Скупштине РТБ-а, изразио је жаљење што је
први пут у Центру. - После свега што
сам данас овде видео, морам да кажем
- компанија је, будите сигурни, дефинитивно на правом путу – поручио је
Перишић.
Саша Ђорђевић, лидер дневног сервиса, захвалио се Благоју Спасковском и
његовим сарадницима што су корисницима Центра улепшали овај дан. -Врло
је лепо радити са овом децом. Имамо
30 сталних корисника и, надам се, да
ће се тај број повећати, јер ово је врхунац таквих дневних боравака који
смо, уз помоћ РТБ-а, подигли на виши
ниво. Од особља је ангажовано њих 14
који директно раде са децом (три васпитача, два дефектолога, две медицинске сестре, радни и физикални терапеут, возачи, жене које сервирају
храну и задужене за хигијену) - нагласио је Ђорђевић.
Ј. Станојевић

За лепши Бор
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Басен наставља мисију друштвено одговорне компаније

Na red do[li i sportski objekti
Први на списку санације стадион ФК Бор. – Активирање Аеро-клуба који добија авион. – Б. Спасковски: Реч је о суми од милиона евра и све
ће бити финансирано из прилога које могу дати и дају пословни пријатељи и сарадници РТБ-а
Током предстојећег лета борски малишани проводиће много
времена у аква-парку
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добија авион. Дугујем посебну захвалност господину
Милинку Живковићу, јер
је уградио целог себе у све
ово што је урађено – казао
је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор, 30.
априла, испред терена борских
фудбалера који су већ почели
да се орошавају новим системом за заливање травнатих
површина.
Нагласивши да Басен и
Милинко Живковић, Благоје Спасковски
даље
наставља да испуњава
и Саша Перишић
своју мисију друштвено одговорне компаније, његов челни
РТБ. – Куцнуо је час да почнемо и санацију спортских терена човек је додао како су сви ови радови изи објеката у борској општини, пре
свега, стадиона ФК Бор. Такође је
већ почела и изградња балон-сале
за тенис, аква-парка са различитим
садржајима: скејт-парком америчких димензија, лавиринтом, дечјим
и игралиштем за мини-голф који ће
окупити дечицу на једном месту око
играчки и вештачког језера. Коначно,
ту је и активирање Аеро-клуба који Фонтана испред СПЦ „Младост”

ведени захваљујући средствима које су
већ или ће тек донирати пословни партнери комбината бакра. - Реч је о суми
од милиона евра и све ће бити финансирано из прилога које могу дати и
дају пословни пријатељи и сарадници
РТБ-а. Већ смо прешли половину потребних, а, убеђен сам, да ћемо до средине маја обезбедити сва средства –
поручио је Спасковски.

На платоу испред Спортског центра
„Младост” „никла” је још једна фонтана.
– Ова фонтана је наш мали допринос уређењу града. Наравно, трудићу
се да, у складу са могућностима,
још више помогнем и учествујем у
улепшавању нашег Бора – казао је
Славиша Гушљешевић, из СЗР „ИМБ
стил” из Бора.
Ј. Станојевић

Генерални директор Басена разговарао са скејтерима

„^uvajte to blago, jer je va[e”
Скејт-парк у Бору, јединствен у Србији и један од највећих на Балкану, биће отворен током дводневне манифестације (четвртог и петог маја).
– Кад се каже скејтери – не мисле сви добро о њима, а ја кажем да су то добра деца која гурају колица, помажу, чувају имовину, деца која воле
Бор. - Менаџмент РТБ-а, локална самоуправа, сви који су дали свој допринос и уложили много воље, снаге и љубави, радили су само за вас
– поручио је Спасковски

Марко Тодоровић и
Марко Миленковић

ротехнике), концерт Владе Георгијева
и низ мањих концерата. Доћи ће нам
гости из целе Србије, али и неких
балканских земаља – казао је Марко
Тодоровић.
Његов другар Марко Миленковић
додаје да им овај скејт-парк много
значи, пошто га очекују већ седамосам година. – Писали смо пројекте,
петиције, много тога покушавали.
Онда се десио филм „Тилва рош” (пре

тога и документарац), људи су видели
нашу велику жељу и сада се то привело крају. Ово није класични скејтпарк, већ плаза – има елементе са
улице и један је од највећих на Балкану. У Србији има неколико бетонских и дрвених паркова, али овај
је јединствен не само по површини
(2.500 квадрата), већ и по справама и
изгледу – наглашава Миленковић.
Ј. Станојевић

У улицама 7. јули и Јована Дучића

Скејт-парк америчких димензија

РТБ. – Скејт-парк у Бору, први такве
врсте у Србији, званично ће бити отворен током дводневне манифестације
(четвртог и петог маја) – договорено је
у разговору генералног директора Рударско-топионичарског басена Благоја
Спасковског са двадесетак скејтера
из града бакра, на састанку који је
25. априла организован у генералној
дирекцији Басена.
-Пре месец дана смо разговарали о
парку - ви тражили, ја обећао помоћ.
Као што видите, сви су помогли – РТБ,
локална самоуправа, Влада Републике Србије и ви сте добили најбољи
скејт-парк. То је ваша имовина и зато
вас молим само једно – чувајте га као
зеницу ока свога, јер ће бити много
таквих који ће желети да га униште.
Ви сте са Николом Лежаићем направили нешто што је видео цели свет
и донело 27 награда. Да није било
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филма („Тилва рош”) и вас, и овога
не би било. Кад се каже скејтери – не
мисле сви добро о њима, а ја кажем
да су то добра деца која гурају колица,
помажу, чувају имовину, деца која
воле Бор. Менаџмент РТБ-а, локална
самоуправа, сви који су дали свој допринос и уложили много, много воље,
снаге и љубави, радили су само за вас.
То никада више неће моћи да се изгради, јер много кошта. Зато вас још
једном молим – чувајте то благо – поручио је Спасковски.
Млади борски скејтери, задовољни
подршком
генералног
директора
Басена и исходом састанка, нису крили
одушевљење што ће коначно дочекати
дан да опробају своје вештине у овом
јединственом парку. – Првог дана
ће бити отварање и упознавање са
парком, а другог такмичење и додела
награда. Биће и ватромет (Сајам пи-

Toplifikacija 58 stanova
БОР. – За житеље борских улица 7. јули и
Јована Дучића 30. априла дошао је дуго очекивани тренутак – почела је топлификација
њихових 58 станова. На терену је била
видљива кооперација јавно-комуналних
предузећа, јер је локална самоуправа, која је
и обезбедила средства (12 милиона динара),
извођење ових радова поверила „Водоводу”
и „Топлани”.
- Чекали смо крај грејне сезоне да почнемо радове. Међутим, до почетка наредне
засвршићемо све послове, па ће близу 60
станова бити прикључени на топловодну
Славиша Фришковић и
мрежу – казао је Славиша Фришковић, диДрагутин Дамјановић
ректор „Водовода”.
Драгутин Дамјановић, технички директор „Топлане”, обећао је да
ће радити максимално брзо и квалитетно. – Ми смо дужни да им дамо
спецификације. Наши су пројекти (машински, грађевински и пратећи
папири), премеравања терена, ископ и припрема канала, постављање вреловода, прикључака и проба. Грађани имају своје обавезе, односно треба да
одраде од својих шахти до конзумних просторија – нагласио је Дамјановић.
Ј. С.

Мајданпек

Четвртак, 3. мај 2012, Број 2222, страна 27
Верица Калановић, потпредседница Владе Републике Србије посетила Мајданпек

RAZVOJEM KA BOQEM STANDARDU

Потпредседница Владе обишла завршне радове на реконструкцији Бизнис инкубатор центра. – Задовољство због радова на Капетанској улици
који се финансирају заједничким средствима НИП-а и локалне самоуправе. – После посете „Златари Мајданпек“ и разговора са менаџментом
и синдикатима „ИПМ-а“, изјавила: - „Златара“ ће бити сачувана а и радна места у њој“
МАЈДАНПЕК.- Бизнис инкубатори су значајни и захтевни пројекти,
посебно за средине попут Мајданпека
у којем се повољан пословни амбијент
и услови за развој предузетништва тек
стварају, подстиче оснивање нових
предузећа и запошљавање. Велики
број незапослених, велики број образованих и људи спремних да се ухвате
укоштац са тим проблемима, определио је Регионални развој да управо
овде стационира инкубатор – изјавила
је Верица Калановић, потпредседница Владе Републике Србије, приликом посете Мајданпеку. Она је разгледала завршне радове на Бизнис инкубатор центру у који је Светска банка, кроз
пројекат Регионални развој Бора, уложила 300 хиљада евра адаптирајући
простор који је обезбедила локална самоуправа за рад 25 предузетника.
Бизнис инкубатор центар би прве
станаре могао да добије током маја
будући да ће сви радови на адаптацији
бити завршени већ за који дан, а да ће
потом општина расписати конкурс за
коришћење тог простора:
- Бизнис инкубатор је предузеће
које прави нова предузећа - подсетила је Драгијана Радоњић Петровић,
државна секретарка у МЕРР, истичући
наду да ће он бити добар дом предузетништва и служити као пример и другима
за приватно предузетништво: - Министарство ће и даље пружати подршку
и бизнис инкубаторима, малим и
средњим предузећима, „стартап“ кре-

Верица Калановић (у средини) приликом обиласка будућег Бизнис инкубатора

дитима и другим ресурсима онолико
колико може држава, а у складу са
потребама која имају мала и средња
предузећа.
Потпредседница Владе је потом
обишла и радове на ревитализацији Капетанске улице у Мајданпеку који су
у завршној фази. Реч је о заједничком,
67 милиона динара вредном пројекту
НИП-а и локалне самоуправе:
„Пројекат је веома важан јер
побољшањем инфраструктуре ства-

Почело кречење фасада на мајданпечким зградама

NOVA LICA
STARIH ZGRADA

рамо услове да се подигне стандард људи, али и за развој привреде
- нагласила је Калановић и изразила
наду да ће овом улицом шетати много
младих људи и деце, али и да поред ње
никне и значајан број малих предузећа,
угоститељских и трговинских радњи.
У „Златари Мајданпек“, након раз-

говора са менаџментом и синдикатима
„ИПМ-а Мајданпек“ и обиласка погона,
потпредседница Владе је, везано за
предстојећу приватизацију, с обзиром
на расписан јавни позив, појаснила: Планира се решавање питања запослених и предузећа у целини кроз
стратешко партнерство. Бугарска
фирма је заинтересована да постане
власник „Златаре“, али ће уговор
бити између државе и фирме која
оснива ново предузеће, да се са једне
стране изврши пренос власништва,
али и да се кроз Уговор са SIEPOM
сви радници преведу у фирму уз подршку од 5.000 евра по једном раднику
– казала је Калановић. Поручила је да
ће на тај начин сви који сада раде и наредних година радити у новој фирми, и
то са платама које ће најмање 20 одсто
бити веће од минималца: - Тако ћемо
сачувати ову реномирану фирму,
новим средствима повећати њену
продуктивност, а тиме обим посла и
приходе, али и да задржимо све раднике, а да временом и повећавамо
њихов број. Такође, предвидели смо и
могућност новог социјалног програма
за највише 15 одсто укупног броја запослених“- поручила је потпредседница
Владе.
С.Вукашиновић

Мајданпек у вестима

ПРОЛЕЋЕ ОБЕЛЕЖИЛИ ПОЖАРИ
МАЈДАНПЕК.- Током марта месеца, припадници Ватрогасно-спасилачке јединице у Мајданпеку имали су 28 интервенција, од чега 26 гашења
пожара. Током читаве прошле године имали су 70, а само у првом кварталу
ове године већ 50 интервенција. Одређени број интервенција у истом периоду имала је и Ватрогасно-спасилачка јединица у Доњем Милановцу, а у Националном парку „Ђердап“ су током истог месеца евидентирали 18 пожара
који су захватили површину од око 100 хектара ливада, пашњака, њива, али
и шума.

УПРАВЉАЊЕ РЕКОМ ПЕК
У оквиру пројекта “Заједнички напори за заштиту и управљање реком
Пек”, који заједнички реализују општине Велико Градиште, Кучево и
Мајданпек, са општином Пољчане из Словеније и Унијом еколога – UNECO
из Београда, у Мајданпеку је одржана трећа радионица. После прегледа
остварених резултата на пројекту, када је реч о природним вредностима, катастру, загађивачима, економској и хемијској анализи квалитета воде, дефинисани су циљеви и мере за смањење загађења из индустрије, пољопривреде,
као и комуналног загађења. Оцењено је да ће за бројне субјекте, оне који
загађују ову реку, али и заштитаре бити пуно посла наредних година, али да је
изузетно важно да се раде заједнички и у складу са утврђеним приоритетима.
Овај пројекат финансира Европска унија у оквиру Exchange 3, Програма
који имплементира Стална конференција градова и општина.

ЈАВНИ РАДОВИ – ПОСАО ЗА 33 ОСОБЕ
МАЈДАНПЕК. - Прошле недеље и у Мајданпеку је почело најављено
кречење фасада. Прва зграда у Улици Светог Саве, преко пута рудничке
Дирекције „разбила“ је сивило фасада у доњем делу града, јарко зеленом, па
затим, жутом, а онда и наранџастом бојом. Биће кажу и других боја, а у реду
за кречење за пвом су зграде у њеној непосредној близини. Управо оне које су
највише и угрожене непосредном близином Копа.
Станари су више него задовољни пре свега освежењем фасада својих
зграда, признају да су све боје лепе и кажу нека ведре боје преплаве град и не
задрже се само на фасадама.
С.В.

Према информацијама из Националне службе за запошљавање на
извођењу 365 пројеката јавних радова у Србији ове године ће бити ангажовано 3.500 људи. У те сврхе из републичког буџета биће издвојено око 450
милиона динара. У општини Мајданпек биће спроведено пет јавних радова,
три редовна и два по пројекту за особе са инвалидитетом, који ће запослити
укупно 33 лица од којих две особе са инвалидитетом. Укупна вредност јавних
радова је 4.250.000 динара, а одобрени су Грађевинском предузећу “Нино–
Црнајка” Д.О.О. Мајданпек, Општој болници Мајданпек и Ловачком друштву
„Ђердап“ Доњи Милановац.
С.В.

Привредна сарадња
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Представници Згоника и Сежане посетили општину Бор

Evropski putevi saradWe

Делегацију Сежане предводио је жупан
Даворин Терчан (први здесна)

Делегација Згоника на челу са жупаном
Мирком Сардочем (први здесна)

Жупани две пограничне, словеначке и италијанске општине, током разговора са представницима борске, указали на пуно начина за пуно
пројеката којима би се конкурисало код фондова Европске уније и тако успостављале плодне прекограничне привредне, мултиетничке културне и спортске везе
БОР. – Привредна и економска, а
још више културна и спортска сарадња
Бора са Словенијом и Италијом имају
веома добре изгледе да се унапреде, поготово пошто је Србија добила преговарачки статус за чланство у Европској
унији. Очигледну спремност на то исказали су жупан словеначке општине
Сежана Даворин Терчан и италијанске
општине Згоник Мирко Сардоч приликом посете Бору четвртог априла.
Тада су, у присуству најближих сарадника, разговарали са председником
Скупштине општине Бор Драганом
Жикићем, члановима ОВ и општинске
управе и Иваном Добершеком, председником удружења овдашњих Словенаца “Драго Чех”.
Нагласивши да је читав век у прошлости, садашњости, а судећи по рудним
резервама и наредних 100 година судбина Бора чврсто везана за рудник бакра
и племенитих метала – Жикић је истакао
да је и поред толико дуге експлоатације
бакра, само 14 % територије општине
загађено рударењем. То охрабрује у
смислу развоја нарочито туризма за који
Бор има пребогате природне, али и друге
потенцијале попут изграђених и започе-

тих хотела, а ту је и један од четири цивилна аеродрома у Србији. Посебно је
важно што се Бор, по изградњи нове топионице и фабрике сумпорне киселине
од 2014. године, више неће помињати на
еколошким црним листама. – Прошле
године руководство општине срело
се – подсетио је Жикић - са представницима привредне коморе и привредницима Словеније, а у гостима
нам је био и Франц Бут, амабасадор
Словеније у Србији. Радује ме да су
привредници Словеније и Борског
округа (који, иначе, има површину
једнаку Црној Гори и 240.000 становника) нашли заједнички језик и кренули путем сарадње.
Напомињући да се општина Сежана
(14.000 становника на 220 км2, позната
по липицанерима, красу, вину “теран“,
крашком пршуту, бројним пећинама и
туризму) већ братимила са пет општина
из четири европске државе, да има
добре односе и са Горњим Милановцем,
Вршцем и Сремском Митровицом и да
у Бор долазе из Великог Градишта, са
којим општина Згоник сарађује већ дуже
време, жупан Сежане Даворин Терчан
је казао:

-И код нас се осетила светска
криза, буџети нису више тако пуни,
али је Сежана данас, ипак, у првој
десетини најразвијенијих општина
Словеније, са мало незапослених.
Пошто је Србија добила статус преговарача за чланство у ЕУ, отвара
се могућност коришћења европских
фондова и Сежана је тај вид сарадње,
после Вршца, проширила и на Велико
Градиште. Ако буде прилике ми вам
сада добровољно саопштавамо да смо
спремни да и са Бором урадимо тако
нешто, а можемо сарађивати и на
плану школства, културе, фолклора,
спорта... Много Словенаца долазило
је и остајало овде и то се још увек
догађа у различитим смеровима, тако
да су и многи од вас, код нас. То је нормално и добро да се дружимо и радимо
као пријатељи.
Сарадњу је понудио и Мирко
Сардоч, жупан италијанске општине у
залеђу Трста (у којој две трећине становништва такође чине Словенци, а
управа је двојезична). Ова општина
настоји да искористи, али и очува,
своју јединствену природну околину на
најбољи начин.

-У грађењу европске заједнице
морају, пре свега, постојати добре везе
међу људима – казао је Сардоч. - Отуда
подржавамо овакве контакте које
на једној страни пружају могућност
културне размене, а на другој - привредне сарадње у време глобалне
кризе. Због тога је једна од основних
функција, коју сматрамо неопходном
за оне који управљају, да у ширем
окружењу препознају могућности
наших продуктивних реалности. У
нашој општини је светски познат технолошки истраживачки центар и он
би могао бити једна од прилика за везу
са вашим бизнис-инкубатором. Има
и других занимљивих делатности. У
прилици смо, као представници три
државе, да користимо европске фондове и треба знати то искористити!
И, док опрезни бизнис тражи
повољан пут - а Бор се труди да га учини
таквим - школство, култура, спорт могу
кренути у зближавање људи ових пограничних, вишенационалних општина
и регија.
Љ. Алексић

Борски предузетници предочили своје проблеме челницима Басена и општине

Velike [anse privatnog sektora
Љ. Маринковић: Логично је да пронађемо оптималан вид сарадње који би био у интересу РТБ-а и не би га превише оптерећивао, али би
омогућио да мала предузећа обављају део послова за његове потребе. – Б. Спасковски: Са оваквим мајсторима какви су изашли из ФОД-а и
капацитетом школа, а уз нашу помоћ да сви који раде са РТБ-ом буду у обавези да купе нешто од наших приватника, можемо направити „брдо”
фирми. – Н. Виденовић: Кроз партнерски однос успели смо да смањимо таксе које су у нашој општини раније биле заиста превисоке, а сада
су најниже у односу на друге у окружењу
РТБ. – Почев од прошле године постигли смо изузетно добре резултате у
сарадњи са локалном самоуправом,
превасходно мислим на драстично
смањење фирмарина, и желимо да она
таква и остане. Када је реч о гиганту и
носиоцу развоја и бивше Југославије,
и региона и Бора попут РТБ-а, логично је да пронађемо оптималан вид
сарадње који би био у његовом интересу и не би га превише оптерећивао,
али би омогућио да мале породичне
фирме обављају део послова за његове
потребе. Тако би та мала предузећа
допринела да наша деца остану у Бору,
овде пронађу себе и овај град коначно
почне да се развија у другом правцу
у односу на време које је некада било
– казао је Љубиша Маринковић, председник Општег удружења приватних предузетника општине Бор, на састанку са генералним директором РТБ-а
Благојем Спасковским и његовим сарадницима и председником општине
Бор Небојшом Виденовићем, који је 19.
априла одржан у генералној дирекцији

Басена. Маринковић се, такође, захвалио
челним људима комбината бакра и локалне самоуправе што су омогућили да
део приватних предузетника Бора буде
у прилици да укаже на своје проблеме и
понуди видове међусобне сарадње.
Поздрављајући представнике приватног сектора, Спасковски је обећао
да ће, под истоветним условима (квалитет, цена, рокови испоруке), максимално
подржати, па чак и дати предност приватницима из града бакра.
-То сам показао и до сада. Кречење
зграда, ревитализација хотела на Борском језеру, изградња кружних токова
– са 95 одсто у овим радовима учествовали су управо људи и фирме из Бора.
И у овом што се сада ради на „Церову”
и другим басенским целинама, углавном, доминирају приватници из Бора.
То је почетак, али он може бити толико
велики да сутра у приватном сектору
имамо пандан РТБ-у. Са оваквим
мајсторима какви су изашли из ФОД-а
и капацитетом школа, а уз нашу помоћ
да сви који раде са РТБ-ом буду у оба-

вези да купе нешто од наших приватника и то пласирају на своје или
страно тржиште, можемо направити
„брдо” фирми. Шансе су нам велике
само под једним условом – да ово што
смо данас зачели одређеним темпом одржимо и доведемо до краја. Тврдим да
ће резултати бити позитивни – нагласио је Спасковски.
Виденовић је изразио лично
задовољство што су борски предузетници коначно схватили да само организованим радом и партнерским односом

са локалном самоуправом могу решити
многобројне проблеме из претходног
периода. -Кроз тај партнерски однос
успели смо да смањимо таксе које су
у нашој општини раније биле заиста
превисоке, а сада су најниже у односу
на друге у окружењу. Сигуран сам да
ће многи предузетници поздравити
овај добар и конструктиван гест локалне самоуправе и да ће то сигурно
олакшати њихов рад у наредном периоду – поручио је Виденовић.
Ј. Станојевић
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Сеоски туризам

Сајам лековитог биља, меда и сеоског туризма

Vra]aWe majci prirodi

Дечији ансамбл „Старо селиште” је одушевио својим наступом

БОР. – Девети сајам меда и лековитог биља и четврти сајам сеоског туризма одржани су ове године заједно, 21.
и 22. априла, у доњој галерији Спортско-пословног центра. Четрдесет седам
излагача из Бора и околних градова,

сти усмерена на промоцију општине Бор
као туристичке дестинације. Сајам је отворила Миљана Голубовић, члан Општинског већа, подесетивши на поруку
Светске туристичке организације да
Србија треба да развија сеоски туризам,

вану ракију од купина и крушака, мед
са сувим воћем, у саћу, багремов... Ово
домаћинство већ дуже учествује на оваквим сајмовима, а Славка је позната и по
кувару „Традиционална јела Бора и околине“. То су једноставни рецепти за које

својства биљака, модерне козметике
и фармације. Неки препарати су ефектни у неговању лепоте и хигијене, други
олакшавају здравствене тегобе.
Мирко Милинковић из Чачка
(родом Сјеничанин) је уз звуке фруле
и у народној ношњи продавао, па и
поклањао, чајеве од биља чију је лековиту моћ упознао још као једно од деветоро деце своје мајке Софије. Мајка
их је током снеговитих зима, далеко од
лекара, лечила травама, па је и он, обогативши касније то знање и оним што су
о биљу написали Пелагић, Туцаков и познати страни аутори, како рече, већ помогао хиљадама људи.
И Боранин Јован Стојановић, власник фирме „Шампион“, искористио је
ову прилику да промовише шта се све
може са биљем и семењем од њега, уз
помоћ специјалних машина-преса које
он производи. На његовом штанду
видели смо низ бочица хладноцеђеног
уља. – Има ту пуно ствари које би
могле да се раде, да се отварају фирме
– рече нам бивши радник ФОД-а и један
од вишеструких победника некадашњег
такмичења металаца. - Има овде и биодизела који се производи од свих
врста уља чак и коришћених за
пржење рибе или помфрита, а може
Мирко
Милинковић
из Чачка лечи
травама и фрулом

Домаћинство Јанкуцић већ је познато по купиновом вину

али и Чачка, Шапца, Пирота, Ниша,
Гаџиног Хана, представило је своје производе и туристичку понуду. Уз РТБ Бор,
организацију сајма помогла су и бројна
приватна предузећа, а започета је културно-забавним програмом у коме је заблистао Дечји ансамбл „Старо селиште“.
Сајам је, како рече Жаклина
Туфонић, директорица Туристичке
организације Бор, само једна од активно-

а Удружење домаћина, са десет већ категорисаних домаћинстава, потврдило
је да борска села полако улазе и у овај
начин јачања породичног буџета.
И док се на једној страни могао пробати све познатији горњански димљени
качкаваљ, на другој се нудило такође
већ афирмисано брезоничко купиново вино. Славка Јанкуцић и њена
снаја Бранка нудиле су и лепо упако-

свака домаћица поседује намирнице,
а „зачињени“ су њеним великим искуством у спремању.
Богата је била и понуда заснована
на лековитом биљу. И док је доста
њих нудило разне чајеве, појавила се
и веома привлачна „Tammy“ козметика
из Шапца на бази лековитог биља. У
колекцији „Вртови“ она је представила
читаву лепезу препарата у којима су –
како нам рече Александра Алексић –
делотворно спрегнута одавно позната

да се добије и од свих уљарица. Нека
уља су лековита, попут ланеног или
уља од коштице кајсије за које научна
истраживања кажу да лечи карциноме неких органа. Ту је и сусамово
уље које је изванредно за панкреас, за
регулисање шећера у крви. Али, ово
још увек није њихова производња,
рече он, ово је само промоција због
машина које производим за њихово
цеђење.
Љ. Алексић

Јован Стојановић
је представио
колекцију
хладноцеђених уља
на машинама које
сам производи

Марина Станковић и
Александра Алексић на штанду
„Tammy” козметике засноване и
на лековитом биљу

Култура
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„Блиско срцу“ изложба савременог српског сликарства

Punokrvni (neo)realizam
У организацији Балканске арт иницијативе (БАРТИ) у галерији
„Бакар“ представљено тридесет двоје аутора који, углавном, „беже“
из апстракције ка фигурацији. Повод изложбе је 30 година уметничког рада Ненада Васиљевића

БОР. – „Пунокрвна и жива може
бити само она уметност која носи
код духовне особености тла са кога
потиче, те географски пејзаж трајно
одређује и онај други, унутрашњи
пејзаж – каже, између осталог, Драган
Јовановић Данилов у каталогу за изложбу „Блиско срцу“. -Представљени
уметници обнављају класичну уљану
слику као аутономан естетски предмет, а тиме и тајанствену моћ фигуративне слике. Они су пронашли прибежиште у класичном начину сликања
вековима богаћеног и надограђиваног,
у илузионистичкој убедљивости и повратку традицији.
Изложба је отворена у галерији
„Бакар“ 18. априла поводом 30 година
уметничког рада Боранина Ненада
Неше Васиљевића и представила
тридесет двоје савремених српских
уметника окупљених око Балканске
арт иницијативе (Барти) коју су
основали Миленко Јанковић, који је и
председник удружења, и његова супруга

Гордана Савић. Реч је о различитим
поетикама, ликовним изразима, далеким
узорима, сећањима и реминесценцијама,
али – како примети директорица
Музеја Слађана Ђурђекановић, са
основном карактеристиком и потребом
да се побегне од апстракције и врати
фигурацији, било да се ради о неживој
природи или о живим бићима, људским
фигурама или зооморфним мотивима.
БАРТИ
окупља
стотину
врхунских сликара Србије и део
наших чланова је овде присутан
својим радовима - рече Миленко
Јанковић. - Многи наши људи који раде
у иностранству желе да оставе неку
задужбину свом народу. Моја супруга
40 година живи у Аустралији и да није
њене помоћи тешко да бисмо стигли
до Бора са овим делима. БАРТИ је
копча између уметника и оних који
организују ликовне манифестације.
Нагласивши да је веома млада отишла у
Аустралију тако да није упознала нашу
предивну Србију Гордана Савић рече да

је овим путовањима са изложбом доста
тога надокнадила. - Вечерас вас видим
као део тога што ме стварано радује.
Ова изложба је прошла осам градова,
најпре бање, па легат Милића од
Мачве, Александровац, Лесковац,
сада Бор, па идемо даље. Мислим да

испраћено, али да ова одише посебним духом. Овде су и дела еминентних
професора са Ликовне академије у Београду и уметника из целе Србије, што се
не виђа сваког дана. Посебно се захвалио Васиљевићу као иницијатору целе
приче, а Васиљевић је позвао присутне

не би требало скоро ништа да кажем
о сликама, оне саме говоре, можете да
их осетите...
Изложбу је отворио Драган Жикић
рекавши да је досад много изложби

на своју изложбу поводом три деценије
рада коју ће отворити првог маја на Борском језеру заједно са колегама-сликарима из Бора.
Љ. А.

„Самараши Дубашнице“ - слике и скулптуре са мотивима из природе

„Lovci” [umskih tajni
Петар Лазаревић и Љубиша Хорват, два заљубљеника у пределе Дубашнице и Црног врха, преточили су своје најјаче сусрете са овим пределима, први у слике, други у скулптуре и недавно их представили својим бројним пријатељима - планинарима у сали на Малом стадиону
БОР. - Мала сала на Малом стадиону била је (половином марта) тесна
да прими много пријатеља и познаника
двојице осведочених љубитеља Дубашнице и Црног врха који су своје бројне
сусрете се лепотом ових предела потрудили да овековече – Петар Лазаревић
на сликама, а Љубиша Хорват у скулптурама од дрвета и камена. Реч је о
људима који су више планинари него
уметници, али чија пажња, па и вештина,

Пензионер од 2000. године Лазаревић
се, како нам рече, није дуго премишљао
како да испуни своје време и четкице се
латио већ 2002. Самопоуздање је сачувао
у похвалама које му је још у основној
школи за његове радове изрекла наставница Зора Красуцки. Ову трећу самосталну изложбу (слика под псеудонимом Гулијанац) назвао је „Самараши
Дубашнице“ пошто гро слика приказује
дрвосече које је тамо сретао и упознао.

Петар Лазаревић

Његов колега Љубиша Ховат је до
1992. године радио у борском Институту,
па отишао у Америку, да би се после 12
година вратио, а баш на дан отварања
изложбе постао пензионер. Велики је,
каже љубитељ природе због здравља,
шетње, а кад је већ тамо онда кроз њу иде
отворених очију. Тако се често догоди
да његове колеге-планинари (окупљени
око друштва „Дубашница“) нагазе камен
или се саплету о пањ, корен, у коме он
Љубиша Хорват
„нешто види“ и који, уз малу уметничку
често достижу њихову снажну жељу да Притом наглашава да је увек видео и дораду, добије коначну и занимљиву
оно што су видели и доживели у шуми, дрво и шуму и да му је мало тога проми- форму првобитне асоцијације.
Отварајући
изложбу
Слађана
у планини, овековече на платну, у некој цало од живота у планини где проводи
Ђурђекановић,
директорица
борског
дрвеној или каменој форми.
више времена него у граду.
музеја, није могла да се отргне утиску

да су срећни ови људи који имају толику
потребу за препознавањем лепог у природи, као и толико пријатеља са којима
могу то да поделе. На Лазаревићевим
сликама она је уочила пуно живота, природу која га подстиче, али и фигуре људи
који се све ређе срећу код савремних ликовних стваралаца. Не бележећи само
фигуру, већ и одређене радње и обичаје,
Лазаревић потврђује чврсту везу човека
са природом, а Хорват у формама дрвета
и камена препознаје одређене облике
којима, уз малу интервенцију, извлачи
облик, значење, па чак даје и неку употребну функцију.
Љ. Алексић

Мозаик
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“Златно доба живота” – пројекат разбијања предрасуда о старости

AKTIVNO U LEP[U STAROST

БОР. – После Новог Сада, Ужица
и Лесковца, Бор је био четврти град у
Србији где је (од 29. марта до 19. априла)
у Народној библиотеци, приказана изложба 30 фотографија (одабраних од
350 приспелих на конкурс) посвећена
активној старости. Изложбу је пратило
и неколико радионица са истим циљем
да се разбију предрасуде и стереотипи о старости. Звучи цинично, али је
чињеница да “златно доба живота”, које
најчешће почиње одласком у пензију,
95 одсто грађана ове земље проведе у
врло неугледном физичко-психичком и
материјалном стању.
-Да ли тако мора када сте на

врхунцу свог пословног и животног
искуства, имате све време овога
света, можете да радите оно за шта
никада нисте имали времена и када
су вам многе одговорности сишле са
врата – запитао се Душан Здравковић,
директор Друштва за образовање
одраслих и координатор пројекта,
отварајући изложбу. – Уместо да се деси
нешто лепо и боље, нама се дешава
супротно - почињемо да се урушавамо.
Циљ овог пројекта је да укаже на сву
бесмисленост препуштања живота
другима, на капацитет који носимо
у себи способношћу да (доживотно)
учимо, мењамо се и прилагођавамо
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окружењу, да доносимо одлуке како
ћемо живети, односно ког часа ћемо
почети да будемо стари.
Демографски подаци показују да у
Србији, као и Европи, а посебно у Бору,
већ сада трећину чине стари људи, а
тек ће доносити економске и социјалне
проблеме. Међу њима преовладава
сиромаштво, али се основним узроком
њихове искључености сматра стереотип
о старости и предрасуде да се не може
много тога променти. Са циљем да
стари људи што дуже остану активни
и тако доприносе својим породицама,
окружењу, локалној заједници и у Бору
је прихваћем пројекат „Златно доба
живота“ који финансира ЕУ у оквиру
програма подршке цивилном друштву.
Низ радионица осветлио је нека
подручја где стари људи могу обезбедити
да што дуже сачувају здравље, психичко
и физичко. Прва се односила се на то
како могу помагати младима у одабиру
животних позива, друга на то како
да обезбеде здравље да би били што
дуже активни, и обрнуто, трећа на
њихов допринос неговању традиције, а
четврта је све то резимирала изношењем
примера добре праксе. Један од њих је
информатичка обуку за групу старих
лица која је показала да је штета што
тако нешто досад није више развијано.
У Друштву младих истраживача

Душан Здравковић

Бора, које је реализовало овај пројекат
са партнерским институцијама и
организацијама, оцењују да су постигнути главни циљеви пројекта и
обезбеђен међугенерацијски дијалог.
Старе су веома добро прихватили
најмлађи јер немају стереотипе о томе
да су стари људи само трошак, немоћ,
предмет бриге.
Љ. Алексић

Грчке, 20. Краљ из „Махабхарате“, 21. Планина код Бора, 22. Бања
у Белгији, 23. Симбол алуминијума, 24. Име књижевника Давича,
26. Опште прилике, ситуација, 28. Ауто-ознака за Врњачку Бању, 30.
Столеће, 31. Сеоско подручје, 32. Екипа, 35. Јак ветар, ураган, 37. Врста
тврдог дрвета, 38. Име глумице Бањац, 39. Пролећни празник, посвећен
св. Ђорђу, 41. Главни град Сенегала, 42. Слика урађена воденим бојама,
43. Заразна болест, црни пришт.
УСПРАВНО: 1. Нацрт, цртеж, 2. Бивши фудбалер, Краснодар, 3. Јак
извор воде, 4. Прва непознаница у математици, 5. Милиампер (скр.),
6. Врста дрвета, 7. Немачки писац, Томас, 8. Академија наука (скр.), 9.
Место код Ваљева, 10. Тутњава, лупа, 11. Језеро у Северној Америци,
12. Држава у Азији, 13. Летопис, годишњак, 16. Име америчког глумца
Килмера, 18. Напад, навала, 21. Апарат за скенирање, 22. Просторије за
становање, 25. Жестока препирка, 26. Стрма камена литица, 27. Наука
о моралу, 28. Приповетка Радоја Домановића, 29. Име америчке глумице Шилдс, 31. Врста папагаја, 33. Држава на Блиском истоку, 34.
Планета Сунчевог система, 36. Течно ткиво, 37. Скраћеница данске
авиокомпаније, 38. Марљивост, 40. Слово латинице, 41. Дуги таласи
(скр.).
Крста Иванов

In memoriam

Јован Жикић

Недавно је преминуо познати привредник и друштвено-политички радник Јован Жикић.
Рођен је 1925. године у Рогљеву код Неготина. Након завршене основне школе, остао је да живи
и ради у родном селу. Био је активни учесник НОП-а од 1942. и припадник Девете српске ударне
бригаде. По завршетку Другог светског рата био је учесник бројних омладинских радних акција
и командант зајечарске ОРБ на „Црном врху 45”.
Као председник НО Среза Неготин, 1957. године учествовао је у припремама за изградњу
Фабрике суперфосфата у Прахову. Упоредо са тим, ванредно је студирао и 1961. дипломирао
на Економском факултету у Загребу. Од 1960. био је председник општине Неготин (период
индустријализације Неготинске крајине), а од 1963. до 1968. и председник Привредне коморе у Зајечару. У то време
почело је преграђивање Дунава ради изградње ХЕ „Ђердап 1”, а РТБ почиње изградњу прерађивачких капацитета на
бази бакра у оквиру тзв. Петог правца развоја. Као председник Пословодног одбора ИХП Прахово (од 1979.), унапредио
је сарадњу са привредницима из Совјетског Савеза, Бугарске и Румуније. Половином 1983. године Жикићу је поверена
дужност заменика председника Пословне заједнице Басен Бор. Добитник је највиших друштвених признања – ордена
рада, заслуга за народ, за војне заслуге, рада са златним венцем, братства и јединства.
Јован Жикић је сахрањен у родном Рогљеву.

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО:
катарка, дрскост, иверје,
интервју, Нана, чудо, тесар,
АнПрви мај, мастика, Лорка,
авантурин, Арес, аван, Атина,
Нал, Стол, Спа, Ал, Оскар,
стање, ВБ, век, атар, тим,
оркан, дрен, Мира, Ђурђевдан,
Дакар, акварел, антракс.
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Камером и пером

PROLE]E U ZOO-VRTU
Лепо време доводи све више малишана

Оружје за разбијање
демонстрација
Маринци су недавно
увежбавали
сцене
какве се све чешће
виђају у Авганистану.
Демонстранти-статисти
брзо
су
растерани
уређајем који не наноси
трајне последице. Уз
помоћ снажног снопа
електромагнетних таласа
уређај назван Систем за
активно онемогућавање
делује тако што на раздаљини до неколико стотина метара тренутно загрева
људску кожу натерујући људе у бекство. Систем је развијен пре више од
деценије, али је и даље обавијен мистеријом, каже командант Директората за
несмртоносно оружје америчких Маринских снага, пуковник Трејси Тафола.
„За разлику од конвенционалне муниције и оружја, који се виде и чују, овде
тога нема. Не види се, не чује се и нема мирис“, каже пуковник Тафола.
Конструктори кажу да је 11 хиљада тестова показало да је оружје безбедно
и да не изазива никакве трајне ефекте. Једино што изазива је осећај да сте
погођени таласом врелог ваздуха, као када отворите врата неке вреле пећи.
У Лос Анђелесу су пре две године планирали да употребе мању верзију
овог уређаја за заустављање туча у затворима. Али командант у канцеларији
шерифа округа Лос Анђелес, Боб Осборн, каже да то никада није спроведено.
Четири године после увођења у службу, војска такође није почела да га
користи. Истраживачи кажу да је страх од непознатог важан фактор. Један од
конструктора, Стефани Милер, много пута га је испробала на себи. „Разумем
га веома добро. Није егзотичан али људи који не разумеју како ради сматрају
га помало мистериозним. Мислим да није прихваћен јер је нешто сасвим ново“.
…Оружане снаге се надају да ће им обновљени публицитет помоћи у
развејавању мистерије око овог оружја. „Да ли постоји сумњичавост према
овој технологији? Вероватно постоји, зато што није довољно схваћена“, каже
пуковник Тафола. После више милиона долара потрошених на ту технологију
и очекиваних буџетских рестрикција оружане снаге су сада под притиском да
употребе ово оружје, или да окончају тај програм.

Борко - првенац Зоо-врта - под будним оком родитеља тражи хладовину

(Сајт “Гласа Америке”)

Бор поста град на Ђурђевдан

Од 2001. године шести мај је почео да се обележава као Дан општине Бор,
и то, како примећује Мирослав Радуловић у својој књизи „Бор у 500 слика”,
нимало случајно. Влада Народне Републике Србије је баш на Ђурђевдан
1947., прогласила правоснажним Указ број 106 и тако, практично, означила
почетак нове ере у животу Бора. Некадашња француска колонија, која је пре и
за време рата имала статус вароши, постала је град и уврстила се у ред већих
места Србије која су носила овај назив. Међутим, до појаве првих градских
знамења било је потребно да прође много времена.
У „Службеном гласнику” НРС (број 17, од 24. априла 1947.) објављен је
Указ број 106 којим је проглашен Закон о административно-територијалној
подели Србије. У члану 11, тачки првој, тог закона пише: „Градови у Народној
Републици Србији јесу: Београд (са Земуном), Бор, Ваљево, Врање, Зајечар. .
.”. Прва седница Градског народног одбора одржана је 29. маја. Одбор је имао
38 одборника који су изабрали и Извршни одбор од 11 чланова, на челу са
председником Богосавом Мијатовићем. Занимљиви су задаци постављени
на тој првој седници ГНО: „Сачинити план исхране и снабдевања грађана,
спровести најенергичнију контролу цена и сузбијати шпекулацију, израдити
прскалицу за заливање града, изградити биоскопску башту, поставити улична
светла, извршити контролу свих кантара у граду. . .”
На снимку из старог албума – штала у насељу „Север” 1947. године.
Ј. С.

Сезона купања је са
задовољством дочекана

Берберске овце необичним изгледом привлаче посматраче
Игуана - један од нових становника тераријума

