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Успели сте да потпуно преокренете финансијску слику РТБ-а и да за релативно кратко време остварите велики напредак у пословању. Тиме је моје задовољство веће што се, током прве посете Бору, најпре срећем
са вама – истакла је Мери Ворлик, амбасадорка САД у Србији у разговору са Благојем Спасковским. –
Задовољна због традиционално добрих пословних односа које Басен има са америчким компанијама, амбасадорка Ворлик изразила жељу да се економска сарадња борске и америчких компанија настави, прошири и позвала менаџмент РТБ-а на велики интернационални сајам у Лас Вегасу
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Коначни резултати избора за председника Србије

TOMISLAV NIKOLI] U NAREDNIH PET GODINA
Кандидат СНС-а освојио 49,54, а његов противкандидат Борис Тадић
(коалиција „Избор за бољи живот”) 47,31 одсто гласова бирача. – У
борској општини предност имао Тадић (12.320) у односу на Николића
(8.336). – На изборима за народне посланике у Скупштини Србије Борани највише гласова поверили коалицији „Избор за бољи живот” –
Борис Тадић
Николића 8.336 (39,15%). Иначе, у бирачки списак у борској општини било
је уписаних 45.578, а своје право искористило је 21.294 бирача (46,72%). И
у првом кругу председничких избора
(шестог маја) предност је имао Тадић
са 7.941 гласом (34,05%) у односу на
Николића 5.333 (22,87%).
Када је реч о изборима за народне
посланике у Скупштини Републике
Србије, житељи борске општине су
највише гласова (6.639 – 28,46%) поверили листи коалиције „Избор за бољи
Нови председник Србије у наредном живот” – Борис Тадић, затим „Попетогодишњем мандату је Томислав
Николић, кандидат Српске напредне
странке, са освојених 49,54 одсто гласова. Његов противкандидат Борис
Тадић, кога је предложила коалиција
„Избор за бољи живот”, добио је 47,31
проценат гласова бирача. Ово су коначни резултати другог круга председничких избора одржаних 20. маја, које
је Републичка изборна комисија саопштила на конференцији за новинаре 24.
маја. У бирачки списак био је уписан
6.753.351 грађанин, а своје право гласа
искористило је 3.133.682 (46,28 одсто).
За Николића је гласало 1.552.063, а за
Тадића 1.481.952 грађана са правом
гласа (неважећих листића било је
98.664 или 3,15 процената). Николић
је на ту дужност ступио трећег јуна
након што је положио заклетву пред
посланицима српског парламента и
многобројним гостима.
У другом кругу избора за председника Републике Србије веће
поверење грађана борске општине задобио је Борис Тадић за кога је гласало
њих 12.320 (57,86%), а за Томислава

кренимо Србију” – Томислав Николић
(5.156 – 22,11%), коалицији СПС,
ПУПС, ЈС – Ивица Дачић (3.283 –
14,08%), Уједињеним регионима Србије
– Млађан Динкић (2.524 – 10,82%), Преокрету – Чедомир Јовановић (1.257 –
5,39%), Дверима за живот Србије (882 –
3,78%), ДСС – Војислав Коштуница (851
– 3,65%), Српској радикалној странци –
Војислав Шешељ (627 – 2,69%)… У бирачки списак било је уписано 45.581, а
гласало је њих 23.325 (59,72%).
Ј. С.

Договор менаџмента Басена и представника Привредне банке Београд

uskoro ekspozitura pbb-a u boru
Б. Спасковски: Добићемо још једну банку која ће „пратити” нашу компанију у њеном развоју. Привредна банка у граду где је јака привреда. – А. Штулић: Наш основни мотив зашто смо овде јесте што препознајемо да привредна клима у Бору почиње да бива све боља и боља
са представницима ове финансијске
институције. - Добићемо још једну
банку која ће „пратити” нашу
компанију у њеном развоју. Привредна банка у граду где је јака привреда – поручио је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а.
Александар Штулић, извршни
директор Сектора послова са становништвом, казао је да је ПББ, иначе
државна (70 одсто у власништву Републике Србије), банка са традицијом
дугом четири деценије. Као што јој
само име каже, дуго година се, углавном, бавила привредом, да би у протеклих пет-шест почела да шири мрежу
РТБ. – Привредна банка Београд туру у Бору – договорено је, четвртог
експозитура у Србији. Тако је, примера
АД (ПББ) отвориће ускоро експози- маја, на састанку менаџмента Басена ради, зајечарску преселила у град бакра.

-Наш основни мотив зашто смо
овде јесте што препознајемо да привредна клима у Бору почиње да бива
све боља и боља. Ни досад није била
лоша, а сада се виде весници промена на боље. Наш договор је приведен крају и највероватније у наредних петнаестак дана освануће нова
банка у Бору – истакао је Штулић.
Ускоро ће бити завршен и избор
простора и кадрова. У новој експозитури упослиће се петоро-шесторо банкара, и то из Бора, јер концепт ПББ-а
јесте да у граду у коме се налазе раде
локални људи који познају терен.
Ј. Станојевић
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Посете

Амбасадорка САД честитала менаџменту Басена на напретку у пословању

„RTB JE DO@IVEO EKONOMSKI
PREPOROD”
Успели сте да потпуно преокренете финансијску слику РТБ-а и остварите велики
напредак у пословању - истакла је амбасадорка Ворлик

хиљада тона ПЕТ-амбалажног отпада. равно, да Бор буде град у коме ће се
У фабрику је уложено четири милиона добро живети од свог рада. Надам се
евра и у њој ће посао добити нових 50 да ће сва три циља бити остварена
радника – казао је Милоица Обрадовић. током мандата будуће владе. СмаЗахваљујући се министру Дулићу трам, такође, да је „Бор“ један од
што је подржао и помогао реализацију најуспешнијих пројеката ове владе,
идеје о отварању такве фабрике баш у
а на следећој је да реализује велику
Бору, први човек РТБ-а је казао: - Искуство Басена у преради „секундара“ инвестицију у топионицу и кредит
пренето је, ево, на пластику, а сутра који је држава узела од Светске
Задовољна због традиционално ће, верујем, и на прераду отпадног банке за заштиту животне средине.
добрих пословних односа које РТБ има дрвета. Морамо да развијамо што Очекујем да ћемо врло брзо имати одса америчким компанијама, амбасадорка више оваквих предузећа у Србији говоре које ће фирме бити задужене за
Ворлик је, такође, изразила жељу да се
економска сарадња борске и америчких
компанија настави и прошири, и позвала
менаџмент комбината бакра на велики
интернационални сајам у Лас Вегасу.
Делегација америчке амбасаде
предвођена госпођом Ворлик је, након
разговора у дирекцији Басена, посетила
стару и разгледала радове на „новој топионици“ и присуствовала ливењу анода.
Потом је, у друштву пословодства РТБ-а
и челника локалне самоуправе Бора, погледала нови комплекс иза ЈУСЦ „Младост“ у Бору. – Импресионирана сам
новим садржајима у Бору, хиподромом, скејт и аква парком, а посебно ме
радује снажна приврженост развоју и
напретку града и региона коју су показали лидери РТБ-а и општине Бор – Амбасадорка САД је у друштву генералног директора и директора ТИР-а разгледала
стару и радове на новој топионици
рекла је новинарима Ворликова.

РТБ. – Истичући задовољство што
се током њене прве посете Бору најпре
среће са генералним директором РТБ-а
Благојем
Спасковским,
амбасадорка Сједињених Америчких Држава
у Србији Мери Ворлик честитала је
менаџменту Басена на постигнутим резултатима и, како се изразила, на економском препороду компаније. - Успели сте
да потпуно преокренете финансијску
слику РТБ-а и да за релативно кратко
време остварите велики напредак у пословању. Посебно ме радује
чињеница да ће изградња нове топионице, која је важна и за компанију
али и са становишта заштите животне
средине, допринети већем напретку
РТБ-а – казала је, поред осталог, амбасадорка САД у разговору са пословодством Басена, 25. маја.
Представљајући укратко актуелну
слику компаније, Спасковски је истакао да РТБ дуго сарађује са америчким компанијама и да му је задовољство
што су, како је рекао, управо са амеРециклажа ПЕТ-амбалажног
ричком фирмом из Тусона деведесеотпада
тих година пројектовани борски рудВисоки
гости
Басена потом су, у
ници. – У последње три године РТБ
пратњи
домаћина,
посетили борску
је од америчких фирми купио опрему
фабрику „Еурофоил“ и присуствовали отварању првог
Центра за рециклажу ПЕТамбалажног отпада у региону. Реч је о заједничкој
инвестицији „Еурофоила“ и
хрватске фирме „Драва Интернационал“, потпомогнутој америчким капиталом компаније
ЈЈС. Фабрику за рециклажу,
симболичним
пресецањем
врпце, у рад су пустили министар рударства, заштите животне средине и просторног
планирања др Оливер Дулић
и амбасадорка САД, а свечаности која је уприличена тим поводом присуствовали су и амМ. Ворлик: „Импресионирана сам новим
садржајима у Бору”
басадори Хрватске (Жељко
Купрешак) и Црне Горе (Игор
Јововић), министар економије
вредну 20 милиона долара, мотори
које користимо су Каминсови, а ту и регионалног развоја Небојша Ћирић
је и опрема коју производе CAT, ЈОY и бројни пословни пријатељи двојице
и други. Мој став је да мале земље власника новоотворене фабрике – Миморају тражити помоћ, сарадњу и лоице Обрадовића и Звонка Бедеа.
-„Еурофоил“ је одлучио да у близнање од привредних сила, па у том
смислу сматрам да са америчким зини постојеће фабрике која произкомпанијама морамо продубити везе води ПЕТ-фолије подигне центар за
рециклажу отпада од пластике, где
– казао је Спасковски.
ће се годишње рециклирати седам

и отварамо нова радна места. Тако санацију јаловишта, изградњу новог
се ни у Бору не сме све заснивати на колектора и многе друге важне екобакру, морамо „улазити“ и у друге де- лошке пројекте – рекао је Дулић.
латности – изјавио је Спасковски.
Говорећи о РТБ-у као стожеру економског развоја Тимочке крајине ми„Бор“ је најуспешнији пројекат
нистар Небојша Ћирић подвукао је
Да је веома важно што је баш у Бору да у Бору, поред рударске индустрије,
отворена фабрика која се бави рецикла- једнако добро могу да се развијају и
жом отпада посебно је истакао и миостале привредне гране, а да је отварање
нистар Дулић. – Циљ је да Бор више
центра за рециклажу ПЕТ- отпада само
не буде еколошка црна тачка, да животна средина и овде буде као у оста- један од примера који поткрепљују
лим градовима у којима се примењују његову тврдњу.
најбоље доступне технологије и, наГ. Тончев Василић

Амбасадорка Ворлик и министар Дулић пустили су у рад фабрику за рециклажу

Развој
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У присуству Бориса Тадића и Небојше Ћирића

„Bi]e to najprofitabilniji

У ревитализацију “Церова“ РТБ уложио 18 милиона евра, а рудник ће компанији доносити 100 милиона долара прихода, односно 45 милиона
долара добити годишње – рекао је Спасковски. – Б. Тадић: Држава ће увек стати иза предузећа која показују потенцијал и помагати им да оснаже и осамостале се. Са Спасковским већ дуго сарађујем, а сарађиваћу, апсолутно сам сигуран у то, и убудуће јер је то корисно за Србију, пошто
је он велики стручњак за рударство. – „Бор“ је данас на „здравим ногама“, улази у развојну фазу која отвара могућности за нове инвестиције,
па ћемо ускоро „напасти“ и „Борску реку“, лежиште са највећим потенцијалом, казао је министар економије и регионалног развоја
„Држава је сачувала РТБ“

Србија ће и даље стајати иза предузећа која показују потенцијал и помагати им да
оснаже и осамостале се, каже Борис Тадић

ЦЕРОВО. - На Дан победе над фашизмом Европа је деветог маја пре 67
година упловила у луку мира, а РТБ Бор
је, по свему судећи, ушао у сигурну луку
захваљујући ревитализованом руднику
„Церово“ где је производња прекинута
2002. године. Зашто сигурну луку, можда
је најсликовитије објаснио генерални
директор комбината бакра Благоје Спасковски који је у присуству кандидата
за председника Србије и лидера Демократске странке Бориса Тадића и министра економије и регионалног развоја
Небојше Ћирића, пустио у пробни рад
млинове флотације у „Церову“.
-„Церово“
ће
бити
најпрофитабилнији рудник у саставу
РТБ-а јер ће компанији доносити 100
милиона долара прихода, односно 45
милиона долара добити годишње. У
његову ревитализацију уложили смо
сопствених 18 милиона евра, а, морам
да истакнем да смо, само постављање
цевовода дугачког 49 километара, за
шта нам је својевремено било потребно 12 месеци, завршили за мање
од 50 дана! Комплетан посао обавили
су басенски радници, чак њих 230
било је овде даноноћно како бисмо

све обавили у рекордном року. Сада
почиње фино штеловање, односно
уходавање производње, посао који
многи рудници у свету раде шест
до 12 месеци. Гарантујем да ћемо за
само месец дана имати натпросечне
резултате јер капацитет рудника је
два и по милиона тона руде годишње,
а очекујем да ће бити 2,7 милиона
тона. С друге стране, пројектовано
искоришћење износи 82, а сигуран сам да ће бити бар 83 процента –
рекао је Спасковски. Додао је, притом,
да у „Церову“ има 150 милиона тона
руде у којој је просечан садржај бакра
0,34 одсто, те да ће он радити најмање
30 година и то са знатно мањим трошковима производње. Пре свега, због тога
што ће се за превоз руде до кривељске
флотације, уместо камиона, користити
цеви, а трошак хидротранспорта, како је
рекао, износи 34 процента камионског.
– Најважније од свега, можда, јесте
што ревитализација „Церова“ отвара
врата запошљавању, па ће овде радити
153 нова радника, а предност ће имати
мештани оближњег Кривеља. Тврдим
да у том селу за око три месеца неће
бити незапосленог детета.

Пуштању рудника у пробни рад, поред басенских радника, присуствовало је много
људи из привредног, друштвеног и политичког живота града

Око „Бора“ је у последњих 12 година
било разних недоумица и стратегија
које су водиле лаганом затварању
производње. Њих треба пажљиво анализирати јер, како се изразио кандидат за
председника Србије и лидер ДС-а Борис
Тадић, „није баш свака порука коју
шаље свет изречена у доброј намери“.
– Ми смо сачували и унапредили
производњу у РТБ-у и инвестирамо у
њу заједно - и РТБ и држава. Србија
ће, зато, и даље стајати иза предузећа
која показују потенцијал и помагати
им да оснаже и осамостале се. Са
Спасковским већ дуго сарађујем, а
сарађиваћу, апсолутно сам сигуран
у то, и убудуће јер је то корисно за
државу. Он је велики стручњак у области рударења, а раскривање нових
лежишта и нова рударска окна могу
водити само људи са великим искуством. Спасковски, заједно са министром Ћирићем, сагледава и анали-

Зато сам - додао је Тадић - да
бисмо могли да направимо један суверен, добро утемељен план развоја
Србије у наредних 10 година, сагласан са планом развоја Европске
уније, инсистирао да се набаве бушилице и сва опрема за истраживање
геолошког састава наше земље,
сагледају потенцијали у просторном плану Србије и сви природни
ресурси. Србија, ради свеопште сигурности, мора да буде део плана у
којем учествује пола милијарде становника Европе, а не плана који је
везан за седам и по милиона становника Србије. Морамо да будемо део
плана за отварање 17 милиона радних
места на тлу ЕУ до 2020. године јер,
искључиво ако смо део тог великог
плана, а не само нашег, националног,
може бити боље сваком делу Србије,
од Великог Кривеља до Новог Сада на
пример – казао је Тадић.
-Када израдимо мапу геолош-

Церово ће радити најмање 30 година и то са знатно мањим трошковима производње,
тврди Спасковски

зира националне потенцијале развоја
Србије, а од њих нам зависе политка
запошљавања и отварање нових
радних места. Дакле, од тога зависи
будућност земље.

ких налазишта у Србији – подвукао је председнички кандидат– а ту
нам помаже Спасковски као један
од највећих стручњака у тој области,
бићемо у стању да сагледамо како да

Пројектовано искоришћење је 82, а Спасковски очекује бар 83 одсто
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Развој

„Церово“ пуштено у пробни рад

basenski rudnik”

на најбољи могући начин природни
потенцијал претворимо у финални
производ. Како ћемо, на пример, на
најкориснији начин употребити концентрат, катодни бакар, злато, сребро,
сумпорну киселину. Морамо стратешки да сагледамо развој Србије и
усидримо га у будућност – поручио је
Борис Тадић.

Порука о стратешком развоју Србије
као императиву будућности била је
добар шлагворт да први човек Басена
Тадићу званично преда Стратегију
развоја рударства и металургије у РТБ-у
за период 2012-2021. година. – Задатак
који сте ми поверили обавио сам и
гарантујем да ће у борској компанији
наредних 10 година бити онако како

Министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић каже
да за Бор долази нова ера

је то у документу описано – истакао је „Церова“ из консолидације улази у
Спасковски.
развојну фазу која отвара могућности
за нове инвестиције. Ускоро ћемо „наНова ера „Бора“
пасти“ и „Борску реку“, лежиште са
Уверен да ће и наредној Влади један највећим потенцијалом, за које је заод приоритетних задатака бити даљи интересовано неколико водећих руразвој РТБ-а, а рударство најважнија дарских компанија у свету, попут
грана развоја економије Србије, мини- Фрипорта, Рио Тинта и других. За
стар Небојша Ћирић је констатовао: „Бор“ долази нова ера са изузетно
Поставили смо „Бор“ на „здраве ноге“
и зато је компанија била у стању да ову светлом будућношћу – истакао је миинвестицију финансира из сопстве- нистар економије и регионалног развоја.
них средстава. РТБ ревитализацијом
Горица Тончев Василић

Завршене последње провере у обновљеном руднику

Potekla ruda iz Cerova
Све „дечје болести“ на цевоводима су отклоњене пре него што
сам очекивао и данас крећемо са рудом, а сутра очекујем први
концентрат – казао је 18. маја Благоје Спасковски новинарима. Изграђено 49 км хидротанспорта за пулпу и воду (три цевовода),
реконструисан погон за дробљење у пумпна станица. - Церово ће
радити најмање 30 година и доносити 100 милиона долара прихода,
односно 45 милиона долара годишње добити

Раскривање копа почело је још јесенас

РТБ. - Јуче су окончане „хладне“
пробе на цевоводима и сва три функционишу. Све „дечје болести“ су
отклоњене пре него што сам очекивао
и данас крећемо са рудом. Проверен
је и цевовод који враћа руду, односно
пулпу до флотације и сутра очекујем
први концентрат из руде Церова. –
Овим речима је (18. маја) генерални директор Рударско-топионичарског басена
Бор Благоје Спасковски окончао,
можемо слободно рећи, једну ударничку
причу, којом је после десетогодишњег
стајања за кратко време поново активиран рудник са око 150 милиона тона
рудних резерви (доступних без већих захвата, иначе су оне доста веће).
Церово ће радити најмање 30
година са почетним капацитетом од
2,5 а крајњим од 5,5 милиона тона
руде годишње, а просечни садржај
бакра у њој је 0,34 одсто. У његову

ревитализацију РТБ је уложио сопствених 18 милиона евра, а на обнови
је од јутра до вечери, неретко и ноћу,
по киши, ветру, радило 230 радника и
много машина. Изграђено је укупно 49
км хидротранспорта за пулпу и воду
(реч је о три цевовода), реконструисан
погон за дробљење и пумпна станица.
Током провера цевовода било је пробоја
на неколико места, што се могло и очекивати, али су отклоњени и систем је
спреман за рад.
На раскривању копа се ради још од
јесенас, а чињеница да ће руда из Церова
у кривељску флотацију стизати у виду
пулпе (кроз цеви), а не камионима (кроз
село Кривељ), учиниће овај рудник
најпрофитабилнијим међу басенским.
Јер, овај начин транспорта кошта тек
трећину камионског и еколошки је много
прихватљивији. Компанији ће доносити
100 милиона долара прихода, односно 45

милиона долара годишње добити.
да ће у Бор ускоро доћи и екипа из
Новинари су се дотакли и других једног руског института који, такође,
басенских потенцијала, па је на њихово жели да узме узорке и утврди да ли се
питање да ли је стигла побољшана у „Борској реци“ може користити блокпонуда америчког Фрипорта за „Борску кејвинг метода или не. - Сваки пројекат
реку“ Спасковски одговорио да још је једна прича, али без израде модела
није и да не зна да ли ће се поново нема добре завршнице – казао је.
јавити. Понуду да се за 10 милиона евра,
Љ. Алексић
намењених геолошким
истраживањима,
заузврат добију 75% прихода
из „Борке реке“, РТБ је
одбио. – Може, али обрнуто – казао је генерални директор. – Десет
пута већа улагања, односно 100 милиона евра
и обрнут однос учешћа
у акцијама може бити
прича
која
„држи
воду“. Јер, само за почетак откопавања овог
огромног рудног тела
потребна су улагања
од 150 милиона долара,
односно 110 милиона
евра да бисмо раселили
само део кућа, а крајње
инвестиције, које би се
касније покривале из
репродукције, мислим
да ће достићи 250 милиона долара.
Погон млевења руде
Спасковски је додао

Прерада бакра
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Одржана трећа седница Савета за металургију РТБ-а

CiQ – profitabilne prera\iva^ke fabrike
Економски и еколошки одржива производња, упошљавање капацитета и оптимално коришћење ресурса – основни су принципи на којима
треба да се заснива концепт развоја прераде бакра и бакарних легура у Бору. – М. Грчић: Коначни циљ јесте финални производ који ће упослити још много младих и образованих кадрова и стварати екстрапрофит за инвестирање у даљу финализацију онога што будемо достигли. –
М. Пешић: Определили смо се за „up cast” технологију пошто она може да почне са малим капацитетима и има много ширу палету производа оних профила који се више траже од нашег дипформинга

Чланови Савета својим стручним мишљењем могу да помогну
у решавању проблема нове топионице

РТБ. – Економски и еколошки одржива производња, упошљавање капацитета и оптимално коришћење ресурса
– основни су принципи на којима треба да
се заснива концепт развоја прераде бакра
и бакарних легура у Бору. Производни
програми из ове области представљају
полупроизводе за електроиндустрију
и продукцију трансформатора и електричних машина. Притом, улагања се
могу знатно смањити правилним избором савремене опреме и капацитета базираних на анализи тржишта
и инсталирањем производних линија
у складу са технолошко-техничком
анализом и оптималном логистиком
(користећи хале са изграђеном инфраструктуром). Ово су најважнији изводи
из пројектног задатка „Реконструкција
постројења за прераду бакра (погона
за производњу бакарне жице и профила са увођењем технологија за
производњу контактних материјала
поступцима металургије праха)” који
је проф. др Жељко Камберовић, председник Савета за металургију РТБ-а,
представио на трећој седници овог
стручног тела (10. маја). Његов колега
са београдског Технолошко-металуршког факултета проф. др Ендре Ромхањи
пре тога је одржао презентацију „Савремених трендова у производњи бакарне жице”.
-Пројекту смо дали радни назив
постројења за прераду бакра и
спојили две технолошке целине које
се баш често не спајају, али смо то
учинили због локација и приоритета. Фазност је неопходна у овом
послу (ово је тек прва, а сигурно ће их
бити више). Реконструкција погона
жице и бакарних профила предвиђа
увођење две „up cast” линије (једне
за производњу бакарне жице пречника од осам до 12,7 мм и друге за
жице већих пречника (16, 20 и 25 мм)
– обе капацитета по 6.000 до 8.000 тона
годишње. Ту је куповина conformмашине за континуирану екструзију
различитих попречних пресека, као
и хоризонталне машине за изоловање
кабловским, телефонским или трансформаторским папиром за пресеке
од 2,5 до 125 мм2. Услед засићења
тржишта развијених земаља оваквом жицом, одавде не треба очеки-

вати велику потражњу, тако да је
Басену производња за домаће и регионалне потребе (са малим транспортним трошковима) најсигурнија
тржишна оријентација и основа за

Моравка Пешић и Жељко Камберовић

размишљање о капацитетима сваке
фабрике овог типа. Другим речима,
све предимензионисане пројекције
нових капацитета које се заснивају
на извозу су несигурне. Са друге
стране, посматрајући
супституцију
увоза као
изазов,

је тема басенске прераде начета у новембру 2011., као и да је урађен материјал
у коме су приказани преглед онога што
је у комбинату бакра урађено у протеклих 40 година, али и даље активности
и правци развоја ове области.
-Њиме су, са становишта технологије,
опреме и тржишта,
обухваћени сви програми које имамо, при
чему стоји тврдња да
су све басенске фабрике у преради бакра
и бакарних легура у
таквом стању да је неопходно њихово хитно
редизајнирање.
Нормално је да је фабрика
или опрема у преради, која је стара 40 и
више година – нерентабилна! Због запослених
и јавности, јасно сам
рекао да немамо жељу
ни намеру да затварамо
фабрике него да отварамо профитабилне. Коначни циљ јесте финални
производ који ће упослити још много
младих и образованих кадрова и стварати екстрапрофит за улагање у
даљу финализацију
онога
што
будемо дос т и гл и .
Ј е р ,
циљ

није
само
сребро
да прок о н изведемо
т а к т н и
жицу, него и
материјали имају
да је даље извучемо,
велику шансу – поручио је
изолујемо, а имамо амбицију
проф. Камберовић.
да урадимо нешто везано и за
Мирко Грчић, заменик генералног електроиндустрију – казао је Грчић.
директора РТБ-а, најпре је подсетио да
Моравка Пешић, заменица ди-

ректора ТИР-а за прераду, нагласила је
опредељење да се најпре осавремени
погон дипформинг жице, зато што за њу
постоји тржиште, док ће Ливница бакра
и бакарних легура и Прерада метала
доћи на ред у некој каснијој фази.
-Можда то и није велико тржиште,
али имамо могућности и преговарамо
са Електродистрибуцијом. Можемо
да плаћамо струју профилима, јер
смо раније већ имали такву сарадњу
са њима. Али, да бисмо задржали
тржиште, морамо да финализујемо
производњу. Сада је најважније да дефинишемо неке битне елементе, како
бисмо у најскорије време кренули у
инвестирање. Добили смо сагласност
Агенције за „up cast” технологију,
пошто она може да почне са малим капацитетима и има много ширу палету
производа оних профила који се више
траже од нашег дипформинга. У том
правцу треба да иде прерада у ТИР-у.
Производи синтерметалургије су увек
били актуелни – за њих имамо бакарни прах и остале неопходне сировине, у првом реду сребро. Овде није
потребно велико улагање у опрему,
али би зато врло брзо донело приход
– рекла је Пешићева.
Драган
Маринковић,
директор Пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине, упознао је присутне са
реализацијом Пројекта и истакао да би
чланови овог саветодавног тела својим
стручним мишљењем могли да помогну
људима из пројектног тима у решавању
технолошки и пројектно захтевних проблема који су обавеза РТБ-а (флотација
шљаке, постројења за третман отпадних вода и за искоришћење топлотне
енергије). Председник Савета је предложио да се наредни састанак одржи у
јуну (претходно ће чланови продискутовати који су приоритети, а менаџмент
компаније ће одабрати теме за расправу)
и тако испоштује динамика (једном месечно).
Ј. Станојевић
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Нове технологије

„Engineering Dobersek“ нуди решења за одлагање кривељске флотацијске јаловине

Pasta-tehnologijom u borski kop

Презентација у генералној дирекцији РТБ-а

Стари борски коп

Стручњаци немачке компаније из Менхенгладбаха, у потрази за прихватљивим решењем, представили руководству РТБ-а и басенским
стручњацима више „одговора“ на ово ургентно питање које мора бити решено до краја наредне године. - Разматрано и пречишћавање свих
отпадних вода у једном постројењу, као и ревалоризација бакра и злата из полиметаличних и сулфидних руда и техногених сировина
РТБ. – Представници немачке фирме
„Инжењеринг Добершек“, предвођени
власником и директором Албином Добершеком, представили су 30. маја генералном директору РТБ-а Благоју Спасковском, његовим најближим сарадницима и басенским стручњацима из ове
области потенцијална решења одлагања
јаловине из кривељске флотације у стари
борски коп применом паста-технологије.
Изразивши наду да ће сусрет бити од
обостране користи и да су теме које ће
стручњаци ове немачке фирме изложити
веома интересантне за РТБ у експанзији,
Спасковски је инсистирао на потпуним,
еколошки и економски прихватљивим
решењима. То да су презентацији присутвовали и помоћник министра за рударство Зоран Теодоровић и начелник
Одељења за студије утицаја на животну
средину, Зоран Вељковић, показује да је
одлагање флотацијске јаловине значајан
подухват не само за РТБ већ, са аспекта
екологије и обезбеђивања континуитета
производње руде, и за министарство, односно за државу Србију.

Избор методе веома близу
Размотрене су различите варијанте
са становишта потрошње енергије, укупних улагања и максималног коришћења
постојеће инфраструктуре и после вишечасовне размене мишљења и података утисак Димче Јенића, директора
за развој РТБ-а, јесте да је избор праве
методе (а представљено их је осам)
веома близу и да би се, уз референтну
пројектантску, односно извођачку кућу,
до краја 2013. године изградио нови
систем са овом наменом. И Јенић истиче
да је обезбеђење новог акумулационог
простора за депоновање јаловине врло
важно за даљи развој компаније:
- Познато је да се планира да од
2014. године капацитет производње у
кривељској флотацији буде 16,1 милиона тона годишње (10,6 милиона
тона руде из лежишта В. Кривељ и 5,5
милиона тона из Церова). Садашњи
акумулациони простор у активном „пољу 1” има слободне запремине само до краја 2013. године, па
треба деловати врло брзо и организовано. Један од начина за решавање
таквог проблема је увођење нове
технологије одлагања згуснуте хидромешавине или пасте која се све више
примењује у свету, а у неким напредним рударским земљама већ одавно.
Њена предност над класичном је, пре
свега, у економском смислу, а потом
и мањем простору који је потребан
(пошто се одваја велика количина

шек - радимо тако да се вода решава
на подручју фабрике, а паста се пумпа
тамо где треба да иде.То је био наш
први предлог, а може и онај последњи
где смо казали да ћемо радити са
већом густином.
Представници
РТБ-а и ресорног
министарства су за потпуна,
економски и еколошки прихватљива решења

воде), а не развејава се ни огромна
количина прашине која загађује околину – што је проблем који данас има
село Оштрељ. Применом овакве нове
технологије тај еколошки ризик своди
се на минимум. У таквом настојању
размишљања су да је локација старог
борског копа најрационалнија за
примену те нове технологије и у том
смислу ангажована је немачка фирма
„Инжењеринг Добершек“ која има
овакве референце у свету, највише у
Казахстану, Узбекистану и осталим
бившим Совјетским републикама.
Јенић наглашава да је за наше

и инвестиције које су у току знак да се
„Бор“ враћа међу велике. - Драго нам је
да можемо да помогнемо да се ваша
производња бакра поново дигне, да
помогнемо око производње злата, чак
и око отпадних вода. Потрудићемо се
да направимо добре понуде и решења
којима би људи у Бору могли да буду
задовољни, да добро живе, да им
се чува околина, јер, ипак, од околине сви профитирамо, сви пијемо
воду и сви удишемо тај наш ваздух.
Депоновање јаловине је такође интересантно. То згушњавање направили
смо већ у више фирми и оно доноси

Стручњаци
немачке фирме
имају завидно искуство
на оваквим пројектима

велика решења у третману вода. То
је технологија која се користи у
много предузећа, посебно на северу
где су велике тајге и велике равнице.
Мислим да је то јако захвална тема
и правилан избор за Бор јер је реч о
светском тренду.
По мишљењу г-дина Добершека
еколошки најбоља би била варијанта са
филтер-пресама јер би се сува јаловина
складирала у старом копу, али је то скуп
подухват и у свету већина фирми ради
баш са пастама. Он зато мисли да би
најбољи пут за „Бор“ био да се читав
„водокруг“ закључи на подручју фаПовратак међу велике
брике јер се тако штеди енергија. Ако
На почетку ове стручне размене се то ради пола-пола, онда вода треба да
мишљења др Албин Добершек је најпре се враћа, а то кошта. - Увек кад радимо
истакао да су кораци који су предузети нова постројења – наглашава Добер-

услове доста важан однос чврстог и
течног у хидромешавини јер од њега
зависи избор пумпи, цевовода и осталих техничких детаља, додајући да су
очекивања пројектаната да тај однос
може да буде 70 до 75 одсто чврстог, а
30 до 25 одсто течног садржаја. Настоји
се да воде буде што мање на дну копа,
односно да хидромешавина буде што
гушћа и он се нада, с обзиром на искуство пројектанта и додатна реолошка
испитивања, да ће фирма „ED GmbH“
знатно побољшати методе које је приказала.

Отпадне воде и техногене
сировине
Друго важно питање о коме се
овом приликом разговарало било је
пречишћавање отпадних вода и то не
само металуршких, већ на инсистурање
генералног директора РТБ-а, и свих рудничких - од Церова до Заграђа - у једном
постројењу. Јер, то је у складу са ригорозним еколошким директивама Европске уније. Познато је да нова топионица неће моћи да ради без таквог
постројења, а компанија „Инжењеринг
Добершек“ управо има свежа искуства
на том плану јер је прошле године изградила и пустила у рад топионицу сличног капацитета у Казахстану. На овој
презентацији показала је своје решење
које се много не разликује од будућег
РТБ-овог решења, међутим, за конкретан предлог немачким стручњацима потребно је још техничких података.
Поред руда, РТБ има и огромне
количине тзв. техногених сировина флотацијске јаловине на активним или
скоро завршеним депонијама. И оне су
значајан ресурс из кога се посебним
поступцима, у свету већ коришћеним,
могу ревалоризовати бакар и злато.
- Примера ради – каже Јенић - у
флотацијском јаловишту Ваља фундата у Мајданпеку депоновано је
преко 350 милиона тона јаловине где
је средњи садржај злата 0,155 гр по
тони. Одатле може да се добије знатна
количина овог племенитог метала
јер се ради о огромним количинама
јаловине. Зато то јаловиште сада треба
третирати као ново лежиште. Једнако
важан ресурс је и будућа флотацијска
јаловина из полиметаличне руде Чока
Марина. Реч је о далеко мањим количинама, али податак да је у јаловини
лабораторијски доказан средњи
садржај злата од 1,55 гр по тони такође
је изазов за инжењере. Имајући ово у
виду компанија „ED GmbH“ презентовала је своја искуства, такође из
Казахстана, Узбекистана и Русије где
решава овакве проблеме.
Љ. Алексић

Ресурси
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Басенским инжењерима представљена стратегија развоја РТБ-а до 2021. године

Bakra i za potomke
Рудне резерве у Бору и Мајданпеку за 50 година рударења, а следе и обимна геолошка истраживања. – Од ове до 2021. године планирано
откопавање скоро 248 милиона тона руде, производња 3,5 милиона тона концентрата и безмало 700.000 тона катодног бакра, уз 15.784 кг злата,
90.854 кг сребра и 3,2 милиона тона сумпорне киселине! - Готови темељи, опрема пристиже у круг топионице, ускоро почиње прва монтажа
на фабрици сумпорне киселине, а убрзо за њом и првих делова флеш-смелтинг пећи

Благоје Спасковски представља стратешки документ

ски тренд је да се дубље буши и тим
поводом смо купили две бушилице
које досежу до 3.200 м. Њима отварамо РТБ-у, односно Мајданпеку и
Бору, перспективу од можда двестатриста година. Кажем Мајданпеку,
јер се на потезу Бор – Мајданпек, на
страни Мајданпека, појављују већи
потенцијали.
Од Спасковског се, потом, чуло да је
у борско и мајданпечко рударство досад
уложено 76 милиона евра: - Купили смо
27 великих камиона, више моћних
багера, булдожера, грејдера... Толико
смо обновили механизацију колико
није за 30 година. За модернизацију
флотација планирано је 45 милиона евра и већ уложено више од
пола: у опрему за кривељску 18 милиона евра (тамо је већ пристигло 27
контејнера), а у мајданпечку 2,6 милиона. Ту смо мало застали, не због
пара већ због онога да коп стигне до
руде која ће бити његова будућност. У
мају интензивно крећемо у изградњу
и монтирање флотације у Кривељу
и настављамо улагања и припремне
радове у мајданпечкој.

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Неколико стотина басенских инжењера
имало је прилику трећег маја да од
првог човека Рударско-топионичарског басена Бор, генералног директора
Благоја Спасковског, чује у ком ће се
правцу компанија у којој раде развијати
до 2021. године. У Клубу РТБ-а, где је
скуп одржан, предочена су им и виђења –
заснована на потврђеним природним богатствима овог дела Србије - која досежу
до времена у којима ће живети њихови

бакра за наредних 50 година. А, пошто
ће се посебна пажња посветити даљим
истраживањима да би се пронашла нова
лежишта, сасвим уверљиво звуче речи
Спасковског да се сада поставља траса
српског рударства и за много дужи
период од оног који гарантују досад
Расте нова топионица
потврђене рудне резерве. Стратегија
развоја предвиђа набавку пет нових
Као веома важну развојну фазу „да
најмодернијих бушилица за истражне би Бор остао град, да би Мајданпек имао
радове (две су већ купљене) чиме би основу, да би Крајина имала будућност“
обим истрага у наредној деценији тре- Спасковски је навео улагања у нову топионицу. - Кредити од EDC и SNC
Lavalina од 135 милиона евра (уз
гаранције Владе) и 40 милиона кредита из Фонда Републике Србије, под
веома повољним условима, гарантују
да ћемо топионицу стварно завршити почетком 2014. године – казао
је. - Тада ћемо имати чисто небо над
Бором, само 125 пи-пи-ема сумпордиоксида. Темељ за флеш-смелтинг
пећ је готов, тридесетак контејнера
опреме већ је у фабричком кругу.
Готови су и темељи за нову фабрику

унуци и праунци. И Бор и Мајданпек
ће тада имати много више него што
сада имају. Јер, само у периоду на који
се односи стратегија (од ове до 2021.
године) предвиђено је да се уклони 418
милиона тона раскривке, откопа скоро
248 милиона тона руде, произведе 3,5
милиона тона концентрата и безмало
700.000 тона катодног бакра. Уз то се
рачуна и на 15.784 кг злата, 90.854 кг
сребра и 3,2 милиона тона сумпорне киселине!
Документ који је представио генерални директор, ослања се, пре свега, на
Бизнис план усвојен прошле године. По
њему, главни циљ РТБ-а до 2014. године,
када ће почети рад нова топионица и
фабрика сумпорне киселине, јесте да
производња достигне 400.00 тона концентрата, односно 80.000 тона катодног бакра. Стратегија развоја Басена
од 2012. до 2021. године наговештава и
још даље перспективе. Према њој, оверене рудне резерве у Бору и Мајданпеку,
уз годишњу експлоатацију од 25 милиона тона руде, гарантују производњу

бало да се повећа пет пута. Такође, посебна пажња посвећена је екологији, заштити људи, отварању нових радних
места, повећању стандарда запослених
и „редизајну“ свих басенских погона.

правца. Један је лужење онога што
је сада секундарно, што је техногена
сировина (где се користи киселина). Други је активирање Прахова и у току
су разговори да га купи једна домаћа
фирма а онда заједно са њом крене
у производњу фосфорне киселине и
тако обезбеди сигурна потрошња сумпорне. Трећи правац, о коме се разговара са Словенцима, јесте да се фабрика титанијум-диоксида из Цеља
пресели овде. Са та „три моста“ тешко
да ћемо „наквасити ноге“ - уверен је
Спасковски.

Екологија приоритет
Пошто је из свега очигледно да је
у визији, у Стратегији, екологија пре
економије, ген. дир. РТБ-а је казао:
- Стратегијом смо обавезали себе
да бринемо о екологији и први пут
се у оваквом документу, готово на
свакој страни, „види“ неко од вас виде се дете, човек, људи, а не оно
што се дешавало до сада. Пре свега
нам је чисто небо - мање прашине
у Оштрељу и Кривељу, мање дима
у Слатини и Брезонику, мање прашине око Мајданпека. Ових дана
купујемо три велике цистерне (30
м3) за „гашење“ прашине на коповима РБМ-а, Кривеља и Церова, али
и пожара. Због екологије као приоритета мораћемо да изградимо и нове
фабрике за пречишћавање вода у
Бору и Мајданпеку, као и постројење
за флотирање шљаке. Председница
Европске банке за обнову и развој
чврсто је обећала да ће нам омогућити
веома повољан кредит.
А, да је РТБ-у сада човек на првом
месту и да је Басен крајње друштвено одговорна фирма, већ је показано
бројним примерима у Бору и нешто
мање у Мајданпеку: - Морамо бринути
о локалној средини, о општедруштвеном стандарду, а не само стандарду

Руде за педесет година
Напомињући да је израду Стратегије
развоја Басена и рударства Србије добио
као задатак од доскорашњег председника Републике, Спасковски је пред
пуном салом инжењера разних струка,
економиста, изјавио: - Стратегија се заснива на чињеници да РТБ има 1,35
милијарди тона оверених резерви бакарне руде, негде до две милијарде
тона потенцијалних и негде око
милијарду тона техногених сировина које, за срећу, данас добијају све
већу вредност. Ми смо поставили казао је сликовито - „дупло куване
прагове“ по којима ће возити локомотива и вагони овдашњег рударства. Док трају ти „прагови“ имамо
гаранцију да ће Бор живети, а нова
истраживања су пред нама. Свет-

сумпорне киселине и ускоро почиње
монтажа првих агрегата на сумпорној,
а убрзо за њом поставља се и први део
флеш-смелтинг топионице. Подсећам
- то је најсавременија технологија
какву има 53,6 процената топионица
у свету!
Нова технологија гарантује поменуту концентрацију сумпор-диоксида, а
све друго биће преведено у 350 до 400
хиљада тона киселине годишње. Три
понуде су „на путу“ тако да ће се до
краја маја „затворити“ и питање шта са
толико киселине: - Ту развој иде у три

запослених у Басену, мада се он не
може занемарити ако је просечно нето
примање 61.000 динара. И зато смо
кренули у изградњу и ревитализацију
аеродрома,
куповину
авиона,
изградању дома за децу ометену у
развоју, дома за стара лица, кружних
токова, фонтана, зоо-врта, спортских
објеката, обнову хотела „Језеро“...
Све више донација усмераваћемо и
ка Мајданпеку. Морамо се уравнотежити. Оно што има Бор, да има и
Мајданпек – казао је Спасковски.
Љ. Алексић

Рударство
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Dobar tempo na kopu
Одводњавање је било беспрекорно и руде би било преко плана да их повремено није успоравао препун склад због радова у флотацији. – У четвртом захвату добро напредују ка већим
количинама нешто сиромашније руде којом ће “сачувати” богатије партије из трећег. – План
за јун остаје 880.000 тона руде, док ће за јаловину бити повећан на два милиона тона, уколико средином месеца стартује нови багер

КОП КРИВЕЉ. - На кривељском
копу далеко су одмакли у раскривању
четвртог захвата, а задовољни су и
оним што постижу на откопавању руде.
Додуше, откопане количине нешто су
испод планираних, али је просечан
садржај бакра у њој био изнад оног на
који се рачунало. Према речима управника Видоја Адамовића на копу постоје
сви услови и планиране количине биле
би и премашене, да их повремено није
успоравао препун склад руде због радова
на реконструкцији флотације.
-Коп Кривељ ће завршити мај
са близу 800.000 тона руде, а план је
био 880.000 тона – рече нам Адамовић
три дана пре истека месеца. - Даћемо
близу 1,3 милиона тона јаловине, а
план је био 1,49 милиона, па је очигледно да смо веома близу онога што
смо планирали. У укупним ископинама недостајаће близу 300.000 тона

и то ће бити остварење
око 85 одсто плана (руде
близу 90%, а јаловина
око 80%). За 29 дана маја
дато је 1.780 тона бакра у
руди, а план је био нешто
већи. Рачунајући и преостала два дана, биће око
1.900 тона бакра. Садржај
метала је мало бољи у
односу на план. Он је био
0,249%, а дато је 0,26 %.
Овакво
“измицање“
плана “за мало” на копу тумаче повременим застојима у флотацији због њене
реконструкције, односно монтаже нових
машина и линија. – Што се нас тиче ми
нисмо имали неки проблем да дамо
ту руду, али имамо застоје због пуне
депоније. Дали бисмо и 900.000 тона,
само да је флотација извлачила сву
руду са склада јер имамо капацитете
- сва три багера у трећем захвату су
на руди. Што се тиче јаловине, нови
багер “камацу” у четвртом захвату
ће и у мају дати 1,2 милиона тона,
што је већ месецима његов стандардни учинак. Међутим, из трећег захвата било је врло мало јаловине,
неких 100.000 тона, у односу на планираних скоро 300.000. У крајњем,
то је све добро јер је у четвртом захвату јаловина дата по плану, док је
у трећем готово све што је избушено

била – руда!
Управник је задовољан напредо
вањем у четвртом захвату. Велики багер
добро обавља свој посао. Свакодневне
кише крајем маја нису много омеле
рударе. Стварале су блато на путевима
и поред њих, али је одводњавање копа
функционисало беспрекорно и све је
протекло нормално. Тридесетог маја
пристигао је и други, дуго највљивани
велики “комацу”-багер и Адамовић се
нада да ће половином јуна изаћи на радилиште. Тај багер ће, такође, радити

тона јаловине месечно “отворићемо”
веће количине нешто сиромашније
руде у четвртом захвату и тако “сачувати” богату руду у трећем где се,
практично, сишло у срж лежишта. Са
тим сиромашнијим партијама из четвртог захвата правили бисмо “композит” и зато овај велики багер интензивно ради да дође до те руде. План
за јун је исти на руди – 880.000 тона
са 0,257 одсто “црвеног метала” у њој,
што треба да резултира са укупно
2.197 тона бакра. План раскривања

у четвртом захвату, заједно са својим
нешто “старијим братом” тако да се од
јула из овог дела копа може очекивати
по 1,2 милиона тона ископина од сваког
од њих. - Уклањањем по 2,5 милиона

је 1,4 милиона тона, а уколико половином месеца стартује и нови багер
биће повећан на близу два милиона
тона јаловине.
Љ. Алексић

Кривељски флотери модернизују погон, али не запостављају производњу

REMONTUJU, rade i novo grade
ФЛОТАЦИЈА КРИВЕЉ. – Док се
не заврши реконструкција, у кривељској
флотацији мораће да раде као да се у
погону ништа не гради како би се обезбедио бакар, односно новац којим
се финансира његова модернизација
(кошта 17 милиона евра), плате, намирили добављачи. Са старом опремом,
којој је често потребна мајсторска рука,
то није нимало лако, али су флотери у
мају успели да прераде тек 70-ак хиљада
тона влажне руде мање него што је било
планирано и то због ремонта треће
млинске секције.
-До сада смо топионици дали 1.356
тона бакра у концентрату – рекла нам
је 30. маја Весна Павлов, управница
Флотације. - На залихама имамо 4.000
тона концентрата које топионица још

Опрема највећим делом пристигла

није преузела због доскорашњег ремонта. Од јуче смо почели да одвозимо по 500–600 тона дневно и надам
се да ћемо у наредних 10-ак дана све
очистити. Потрошња норматива, нарочито челика и ел. енергије била је
испод планиране. План за јун је прерада 850.000 тона влажне руде, а чека
нас и ремонт прве млинске секције.
Мењамо велике и мале зупчанике на
оба млина, и на млину са шипкама
и на млину са куглама. Због тога ће
прва секција стајати десетак дана.
Што се тиче реконструкције
флотације, опрема је највећим делом
пристигла у фабрички круг и већ
је постављена прва линија за прво
пречишћавање. Машине су запремине 40 кубика, а пошто стижу из

Постављена прва линија машина од 40 кубика за прво пречишћавање

делова, „Metso“ их је саставио, поставио на места и у току је њихова завршна
обрада - пескарење и гумирање. Касније
ће бити постављени механизми, потом
пумпе и уследити превезивање. - Ово
је прва линија првог пречишћавања
– објашњава управница. - Чим је превежемо, секу се старе машине и
постављају нове од 100 кубика за прву
секцију, и тако редом. За то време
производња мора да се одвија као да
се ништа не гради у флотацији, што
није лако, али је ово једини пут да се
обезбеде плате, потраживања...
Кривељска флотација је, према
речима Весне Павлов, спремно прихватила и руду из Церова. Склад са рудом
у Церову је пун, цевоводи за техничку
и повратну воду, као и пулповод су испитани и отклоњени сви проблеми. Пулпа је стигла, тако да можемо очекивати све стабилнији рад и те произ-

водне линије јер су се цевоводи, за које
су везиване највеће дилеме и стрепње,
након неколико ситних интервенција,
добро показали. Трасу редовно обилазимо, а већ се постављају још два
нова - један за пулпу када капацитет
Церова оде на коначних пет милиона тона руде годишње, а други је за
пијаћу воду.
Подсетимо да су једном трасом већ
изграђена три цевовода. Први је за повратну воду која иде са кривељског
јаловишта до базена кривељске
флотације и одатле се пумпа на Церово.
Други одводи техничку - језерску воду
из Бора директно на Церово, а трећи
је пулповод – односно хидротранспорт
руде од Церова до флотације „Велики
Кривељ“ за почетни капацитет од 2,5
милиона тона руде годишње.
Љ. Алексић

Мајданпек
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TRA@E TRAJNO RE[EWE

Нова деоница пута требало би да води од ФБЦ и Сервиса лаких возила, преко Флотације и сервиса Ковеј, до излаза на постојећу деоницу, а
могла би, с обзиром на постојећу трасу, да буде завршена до краја године

РБМ. - Радови на Андензитском
прсту у Руднику бакра Мајданпек, прелазном решењу за производњу и рад на
руди до отварања Јужног ревира, добро
напредују. За наставак је, међутим, све
неопходније измештање деонице магистралног пута М 24 у самом подножју
радилишта. Рад на ободу према путу је
више немогућ јер су међуетажне равни
попуњене, па би свако ново обрушавање
материјала могло да заврши на коловозу

и угрози безбедност.
- Како је реч о магистралном путу,
били смо максимално одговорни у
погледу успоравања и заустављања
саобраћаја и, благовремено, упознали
надлежно министарство. Настојали
смо да обуставе саобраћаја буду што
краће - речи су Андрије Марковића,
заменика директора РБМ-а. Он указује
да се ситуација сада мења, обуставе би
морале да буду све дуже, па се кренуло

у измештање спорне деонице пута М 24
на коридор Партизанског пута, што би
могло да буде трајно решење и за заобилазницу Мајданпека:
- На једној страни, вођење магистралног пута кроз коп није добро
решење, а на другој, обилазница за
град због проблема са клизиштем већ
годинама није у функцији- подсећа
Марковић признајући да има, наравно,
и другачијих мишљења: - Били смо на
разговорима у „Србијапуту“, предали
документацију и надамо се њиховој
сагласности. Очекујемо и услове за
вођење тог пута, па да почнемо израду
документације.
У РБМ-у знају да то може да успори
реализацију, али верују да ће, ипак, бити
по овим сагледавањима, захваљујући
разумевању и подршци из више министарстава и спремности да започну
припремне радове, ослобађање целе
деонице, поготову кроз шуму, као и
снимање пута. Након тога требало би
да екипа „Србијапута“ обиђе трасу и да
услове за нову деоницу од ФБЦ и Сервиса лаких возила, постојећом трасом до
Флотације и сервиса Ковеј и излаза на
постојећи пут:
- То је, истина, двапут дужа деоница, али тај пут се користи и за аутобуски и теретни саобраћај, има јако
добру подлогу, траса постоји, као

и пројекат, па и деоница која је асфалтирана - рекао нам је Марковић.
Притом је подвукао да се зна и кроз
које парцеле пролази (само су две на
коришћењу „Србијашума“, остало је
рудничко) - Постоји и пут који је шест
метара широк, а за ниво магистралног треба га проширити на осам. Та
два метра имамо у слободним ширинама, па не очекујемо много проблема
– каже Марковић подсећајући да ће због
тога морати да се уради и план детаљне
регулације, али да је то за даљи рад Рудника једноставно неопходно.
- Много тога решавамо на тај
начин. Прво радилиште, јер са
планом од осам милиона тона раскривке већ смо на прагу руде. Кад
се радови интензивирају тешко ће се
уклопити са одвијањем саобраћаја на
постојећој деоници. Са друге стране,
када будемо дошли до коте 380 (транслаторно за неких 100-105 м) треба да
удаљимо корито реке, 35-киловатни
вод и кабловски вод за телефонију да
бисмо обезбедили радилиште - подвлачи Андрија Марковић.
У РБМ-у се надају да би до краја
године нова деоница могла да буде пуштена у саобраћај, у противном појавиће
се велики проблеми.
С. Вукашиновић

РБМ пред великим изазовима зарад експлоатације Андензитског прста

IZME[TAWE DALEKOVODA
Резервни вод за снабдевање Мајданпека електричном енергијом, испод самог радилишта Андензитски прст, биће привремено замењен у наредних 30 дана кабловским. – Стуб направљен, каблови купљени, а београдска „Електромонтажа“ већ почела радове
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек,
крајем прошле недеље, радници београдске „Електромонтаже“ започели
су измештање 35-киловатног далековода, резервног вода за снабдевање
Мајданпека електричном енергијом,
који се налази испод самог радилишта
Андензитски прст. Ново привремено ре
шење, кабловски вод, треба да буде завршен за 30 дана.
-По плану за 2012. ушли смо у
раскривање Андензитског прста,
радилишта које РБМ-у омогућава
производњу, односно прелазни период
рада на руди до отварања „Истока“
Јужног ревира. То је радилиште са
24 милиона тона јаловине и 17 милиона тона руде, што је по неким рачуницама довољно док „Исток“ крене
са рудом – каже Андрија Марковић,
заменик директора РБМ - Андензитски
прст је радилиште пуно специфичности. Окружују га инфраструктурни
објекти који његову експлоатацију
чине сложеном: 35-киловатни далековод, магистрални пут М24, корито
реке Пек, колектор градских вода, вод
за телефонију. Осим тога, специфично
је и у погледу радне средине, услова за
рад, бушења, минирања, утовара... Ту
имамо распуцалу кречњачку средину,
губитак снаге при минирању, велике
блокове које добијамо минирањем,
хидраулични багер који није за тако
тешку средину.
Како се не би угрозио сам далеко-

вод, али ни безбедност људи, евентуалним кидањем жица или падом стубова,
започели су радови на привременом
измештању тог далековода. То привремено решење подразумева да се убудуће
пренос енергије обавља кабловски. Ти
каблови ће бити укопани, због безбедности али и евентуалног обрушавања
материјала у даљем раду.
- Стуб је направљен, каблови су
купљени и радници „Електромонтаже” из Београда су већ започели
радове који би по плану требало да
буду завршени за месец дана - истиче
Марковић.
Да су безбедност и очување виталних инфраструктурних објеката у првом
плану потврђује и Бранислав Томић,
управник копа Јужни ревир:
- Сада нам далековод диктира
услове за рад на Андензитском прсту.
Посао је врло осетљив и тежак. Али,
док трају радови на измештању далековода и полагању кабла, ми не
стојимо. Радимо на томе да, упркос
овим проблемима, остваримо план.
Отворићемо још једну етажу. То
је изнуђено решење, није најбоље,
али једино тако нећемо повећати
заостајање на раскривци.
Од Томића смо сазнали и да је
рашчишћена деоница којом иде кабл, да
су уклонили велике блокове, па је сада
све на извођачу. Нада је да ће посао бити
завршен за предвиђених 30 дана.
С. Вукашиновић
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Мајданпек

Завршени сви објекти, чека се само још једна дозвола

„^OKA MARIN” USKORO STARTUJE

Од ресорног министарства стигла је сагласност на студију утицаја експлоатације овог полиметаличног лежишта на животну средину, продужено је експлоатационо право и чим стигне дозвола за извођење рударских радова – а то је по Димчи Јенићу, директору РТБ-а за развој,
питање недеља – радови у руднику злата могу да почну

РТБ. - Успели смо да добијемо
готово све дозволе за почетак рада.
Врло је важно да смо од Министарства за заштиту животне средине, рударство и просторно планирање, односно од његовог Сектора за заштиту
животне средине, добили сагласност
на студију утицаја експлоатације
„Чока Марина“ на животну средину.

То је важан документ јер је њиме
отклоњено питање
да ли је оправдана
експлоатација
„Чока Марина“ због
водотокова,
плодног
земљишта…
Овим је та тема
скинута са дневног
реда. Дефинитивно
смо, у складу са
пројектном документацијом, добили
тај документ.
Овим речима је Димча Јенић, директор за развој РТБ-а Бор, најавио скори
почетак рада рудника злата „Чока Марин“
(недалеко од Мајданпека). Притом је
напоменуо да је у току експлоатације
руде из овог лежишта, а нарочито после
њене флотацијске концетрације, могуће

спровести лабораторијска, а касније и
полуиндустријска испитивања добијања
злата из флотацијске јаловине по методама које је (30. маја) представила немачка фирма „Инжењеринг Добершек“.
-Следећи документ који је, такође,
врло значајан и који нам дозвољава
да експлоатишемо „Чока Марин“ је
продужетак дозволе за експлоатацију,
односно продужетак тзв. екепслоатационог права. Ми смо сада обавезни да поднесемо захтев за дозволу
ради извођења рударских радова по
пројекту који је урађен. Ових дана
комплетна документација биће предата Министарству за добијања те дозволе. Али, просто можемо да кажемо
да смо читав тај сложени процес
добијања документације за рад - привели крају! Чим стигне и та дозвола
стећи ће се сви услови да се крене са
производњом јер су решени и имовин-

Мајска производња РБМ-а у знаку тешкоћа, али незнатно испод плана

Димча Јенић

ско-правни односи око Рудника. Инфраструктурни објекти - приступни
пут и све што је пројектом и планом
предвиђено да се уради - завршено је
и питање је недеље кад ће почети подземно откопавање полиметаличне
руде.
Љ. Алексић

a, SADA - REMONT

Током маја, због недостатка булдожера и принудног успоравању радова на Андензитском прсту, руде нешто мање од планираних количина. - Произведено 640, уместо 662 тоне бакра у концентрату, а мањи је и учинак на племенитим металима. – У
понедељак почео ремонт примарне дробилице, али и других производних линија

РБМ. - Мајски учинак од милион
и шездесет хиљада тона раскривке,
320 хиљада тона руде, 640 тона бакра
у концентрату и одговарајући, а од
плана мањи учинак на племенитим
металима, представљају солидан резултат. Посебно када се зна колико је
на рад утицао недостатак булдожера,
али и да смо на Андензитском прсту
морали да успоримо радове због близине магистралног пута - коментар је
Светомира Мустецића, директора Рудника бакра Мајданпек, о раду у прошлом месецу.
- Резултат је повољан када се има

Заштитна опрема у складу са
потребама радника РБМ-а

у виду да је читав коп радио са једним
булдожером и полуисправним утоваривачем. Осим тога, и са тешким
возилима било је проблема због
гума и кварова, па је од 12, у погону
најчешће било осам или девет возила.
Због тога је изостао очекивани резултат на јаловини - објашњава Синиша
Филиповић, управник Површинског
копа, док Бранислав Томић, управник копа Јужни ревир, додаје да је мај
завршен са мањим подбачајем од око
50 хиљада тона који је условљен проблемима око самог радилишта, односно измештањем далековода и пута: -

То ћемо некако
и решити, али
остаје као нај
већа
тешко
ћа,
недоста
так помоћне механизације. Ми у
овој години имамо минус од 500
хиљада тона условљен фебруарским
подбачајем, али и кваровима на ОК
багеру - подсећа Томић објашњавајући
да је то надокнадиво, уколико се обезбеде услови.
- Сва откопана руда је и прерађена.
Да је било више руде и учинак је могао

да буде бољи јер је без озбиљнијих
тешкоћа радило пет секција - додаје
Дејан Вагнер, управник Флотације.
Почео је и најављивани ремонт
примарне дробилице, а упоредо са њим
оправке и ремонтни радови на свим производним линијама. У наредних 10-так
дана требало би да се обаве бројни послови у свим секторима производње.
С. Вукашиновић

^IZMA GLAVU ^UVA

Сви запослени остварују право на лична заштитна средства и опрему за рад. - Видљива чешћа употреба личних заштитних средстава. – Обавеза послодавца да заштитна средства набави, али и радника да их користи
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
сви запослени, по нормативу прописаном за свако радно место, остварују
право на лична заштитна средства, односно на ХТЗ опрему. Компанија за те
намене издваја доста пара, а запослени,
чини се, много више него раније на
радном месту носе радну одећу и обућу
и истичу да је у поређењу са раније
набављаном – квалитетнија.
-У складу са нормативом прописаном за свако радно место опрема се
набавља редовно. Јасно је дефинисано
ко и када треба да добије радно одело,
обућу, прслук или јакну, али и после
колико времена може да се нада новим
– каже Слободанка Ристић, руководилац Службе за безбедност и заштиту
здравља у Руднику бакра Мајданпек,
додајући да је предузеће дужно да запосленима обезбеди ова средства, али и да

Слободанка Ристић

су они обавезни да их носе: - Приметно
је да се лична заштитна средства и
опрема коју набављамо много чешће
виде на запосленима, али, објективно,
и то би могло да буде и боље.
Многа радна места у Руднику бакра
Мајданпек подразумевају рад на от-

вореном, односно изложеност отвореном простору, на Површинском копу,
јаловишту у Флотацији, па су нормативима за њих предвиђена заштитна средства од капе, преко радног одела, прслука
и јакни до обуће. Чак и међу већином
запослених у пратећим службама, чест
рад на терену, такође, одређује право на
ова средства, али свакако најзахтевније
је радно место варилац. За њега се
обезбеђује посебно варилачко одело,
обућа, варилачке кецеље, камашне, заштитници од коже који задржавају искрице које се стварају при варењу.
- Безбедност и заштита на раду су
на првом месту и то морају да прихвате
и сами запослени. Понекад, истина је,
тешко пада ношење предвиђене обуће
усред лета, на пример, али не треба
сметнути с ума да управо она, таква
каква јесте, представља заштиту од

повреда с обзиром на услове рада истиче Слободанка Ристић. Она подсећа
да се за услове здравог и безбедног рада,
поред послодавца, морају бринути и запослени, поштујући прописе у овој области.
- Радну одећу носим редовно. За
разлику од неких које смо раније
добијали, квалитетна је и сасвим
прихватљивих модела, а добро се
показала и током зиме - каже Јован
Симоновић, радник РБМ-а кога смо затекли у радном оделу. - Још да је чешће
добијамо, носили бисмо је стално додаје његов колега, иако зна да се и у
том делу строго поштују прописи и да
се опрема набавља за све онако како је
и прописано.
С. Вукашиновић

Нова топионица

Петак, 8. јун 2012. Број 2223, страна 12

Једно преподне на

VELIKI IZAZOV I NAUK

Д. Маринковић: Грађевински радови за нову топионицу одвијају се на областима где ће бити постројење за сушење шарже, флеш-пећ, резервоар за расхладну воду, а раде се ископи и припрема за бетонске темеље командне собе и котла-утилизатора. – Ж. Ребершак: Ово јесте велики
изазов, пошто овакву врсту опреме, специфичну за топионицу и сумпорну, нисмо радили. – Љ. Јовановић: Примењујемо све домаће прописе
везане за безбедност и здравље на раду, али саставни део уговора је и ригорозно упутство које нам је доставио Lavalin. – Н. Павловић: Много сам научио не само што се тиче струке (прилика да се виде ствари које нису свакодневица у грађевинарству), већ и односа и комуникације
са људима
Да на градилишту „нове топионице” ври као у кошници уверили смо
се и сами једног пријатног мајског преподнева. Тачно у седам сати на терену
је почела да доминира жута боја заштитних прслука радника београдског
Енергопројекта без којих, али и без шлемова, заштитних ципела и наочара не
можете видети ниједног од њих. Водич
нам је био Жељко Ребершак, пројектменаџер из Енергопројекта или, како
у шали рече, домаћин на пројекту, јер
овде је све испреплетено и измешано, а
неко то треба да склопи и води рачуна да
функционише како ваља.

Безбедност на првом месту
- SNC Lavalin нас је изабрао
Драган Маринковић
као локалног извођача радова.
РТБ. – Реализација пројекта „нове Енергопројект опрема је са њима
топионице” одмиче у складу са дина- потписала уговор (за фабрику сумНа градилишту ври као у кошници
мичким планом – овом тврдњом Драган порне киселине) у септембру, а са
Маринковић,
директор
Пројекта
редних месец дана очекујемо да крене
реконструкције топионице и изградње
монтажа челичне конструкције, а
фабрике сумпорне киселине, увео нас
пошто је почела да стиже опрема, и
је у „пресек стања” активности на помонтажа неких великих сегмената.
четку овог месеца. Добијен је већи број
Енергопројект је радио путеве, зграде,
грађевинских дозвола и осталих сагласелектране, бавио се индустријским
ности за припремне радове и, у складу
постројењима. Али, ово јесте велики
са тим, изводе се - ми бисмо рекли заизазов, јер овакву врсту опреме, спецхуктали су се - грађевински радови како
ифичну за топионицу и сумпорну,
у области топионице тако и фабрике
нисмо радили. Имамо доста искуства
сумпорне киселине. У току је и израда
у врсти радова, али сама технологија
пројектне документације за други ниво
је нова. Сву техничку документацију
дозвола, односно за грађевинске објекте,
обезбеђују Lavalin и Оутотек, а ми
челичну конструкцију и опрему, па су
смо, наравно, технички писмени да
неки пројекти већ предати ресорном
је можемо читати, док стандардне
министарству на техничку контролу
конструкције грађевинских објеката
(ревизију).
ради Енергопројект индустрија.
-Грађевински радови за нову тоСве везе, цеви, канали, вентили,
пионицу одвијају се на областима
измењивачи, пумпе су стандардне
Жељко Ребершак
где ће бити постројење за сушење
ствари и не представљају нам прошарже, на централном објекту целог Оутотеком (за топионицу) крајем блем – каже Ребершак.
пројекта – флеш-пећи, резервоару прошле године, када су и почели
Наш саговорник нас је информисао
за расхладну воду, а раде се ископи да се изводе грађевински радови. и да је тог дана на градилишту „нове тои припрема за израду бетонских Овде су ангажоване наше две велике пионице” било укупно 167 производних
темеља командне собе и котла-ути- групације – Енергопројект опрема и режијских радника Енергопројекта.
лизатора и електростатичког филтера. Пре више од месец дана завр„Тежак” пројекат
шен је темељ флеш-пећи и урађени
стубови до 5,2 метра. Сада се на тој
- На градилишту нове топионице треба да одрадимо око 7.000 кубика ископа
висини ради бетонска платформа и
и уградимо укупно око 10.000 кубика беочекујемо да буде завршена током
тона, 1.000 тона арматуре и 2.500 тона
овог месеца. У јуну треба да почне
челика. Досад смо ископали око 5.000
и монтажа челичне конструкције
кубика земље и уградили 4.000 кубика
на флеш-пећи. Доста су одмакли и
бетона, 400 тона арматуре, а уградњу черадови на резервоару расхладне воде
лика почећемо у јулу. Градилиште нове
(завршен темељ, а ускоро и зидови),
фабрике сумпорне киселине „тешко” је
као и на постројењу за сушење шарже
20.000 кубика ископа (више него за то(урађена темељна плоча и раде се арпионицу јер су објекти разуђени), 5.000мирано-бетонски стубови). На цен7.000 кубика бетона, 1.000 тона арматуре
тралним објектима фабрике суми 2.500 тона челика, а досад је „појело”
порне киселине (контактни котао са
око 1.000 кубика бетона и 150 тона арматорњевима и предгрејачем), темељи
туре - подвлачи ове занимљиве податке
Јован Анђелковић, пројект – менаџер за
су, такође, готови, као и за торњеве
грађевинске радове.
јаке киселине. Ових дана изводе се
ископи за складиште сумпорне киселине, а ускоро ће почети и радови и Енергопројект високоградња (за Овде су редовни дневни и недељни сана конверторској линији. У ФРП- грађевинске радове). Прво су кренули станци са радницима, пре сваке активфабрици произведено је више од ископи на топионици, па је током ности мора да се направи план рада, сватрећине потребне опреме (делови за зиме било проблема и застој од месец кодневно се пишу извештаји по обламокре електрофилтере, торњеви за и више дана, али се сада увелико ради. стима. Тачно се зна колико људи и које
скрубирање гаса) и почиње израда га- Како се завршавају грађевински, струке је ангажовано у радовима. А, потако се „отварају” наши радови. У на- себно се води рачуна о њиховој безбедсовода – наглашава Маринковић.

ности. У прилог томе говори и наша потрага за зеленим картоном на једној од
скела. Да смо нашли црвени, не бисмо
смели ни ми нити радници да се попнемо на њу.
- Примењујемо све домаће прописе
везане за безбедност и здравље на раду,
али саставни део уговора је и упутство
које нам је доставио Lavalin (врло ригорозно и са још оштријим захте-

Љубиша Јовановић

вима у односу на наш закон) кога се
морамо максимално придржавати и
то чинимо. Њихови инжењери безбедности на раду су нон-стоп на терену.
Било који састанак о било којој теми
да почне, они се увек враћају на оно
- безбедност на првом месту. Пре почетка сваког посла мора се припремити сва документација да се
дозвољава рад, уз сталну контролу
поштовања мера безбедности - наглашава Љубиша Јовановић, координатор
за безбедност и здравље на раду у овом
пројекту.

Врхунац грађевинарства
У шаљиву опаску пројект-менаџера
да се овде регрутују само најбољи и да
не може доћи било ко, одлично се уклапа
млађани Никола Павловић коме је ово
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градилишту „нове топионице”

Нова топионица

ZA BUDU]E PROJEKTE
сам, јер старије колеге су ме одлично
прихватиле, пружиле подршку и
њихово искуство ми је много допринело лакшем сналажењу и решавању
проблема са којима се сусрећемо. Ово
је за мене велика школа, искуство и
наук за будуће пројекте. Много сам

научио не само што се тиче струке
(прилика да се виде ствари које нису
свакодневица у грађевинарству), већ
и односа и комуникације са људима.
Усавршио сам енглески језик, напредовао у сваком погледу, дао себе
у потпуности. Посебно ме испуњава
и даје професионалну и личну
сатисфакцију када видим да објекат
расте и напредује – отворио нам је
душу Никола.
Миломир Николић већ 33 године
рукује аутодизалицама, како на пословима у земљи тако и у иностранству. Он
не прави разлику између градилишта
јер, како рече, његов посао је такав какав
јесте - само треба да га уради без проблема. – Најважније је да се не деси
квар или повреда на раду. Срећом
тога досад није било, надам се да неће
ни бити док не одем у пензију. Имамо
солидан кадар и млађе колеге, што све
нас охрабрује - поручује Миломир.
Ј. Станојевић

Никола Павловић

прво градилиште. Са само 24 године,
успео је да стекне диплому грађевинског
инжењера и већ „заради” годину радног
стажа. Први посао и одмах је „бачен у
ватру”.
-Најпре сам радио у канцеларији
припремне радове конкретно за овај
пројекат и у јануару сам дошао на
лице места. Посао је занимљив, имам
прилику да радим нешто што је, практично, врхунац грађевинарства. Ти
индустријски објекти су, сваки за
себе, специфични. Пројекат је доста
примамљив, а ту је и рад са странцима, на други начин и по другачијим
стандардима и прописима. Задовољан

Спој младости и искуства на делу

У Бор стигла нова тура опреме за „нову топионицу”

Predgreja^ za Sumpornu
Три пакета, укупне тежине око 70 тона, завршила су тромесечну
пловидбу из америчке луке Питсбург до луке Прахово, а потом камионима допремљена до града бакра. – Д. Маринковић: Остала
опрема стићи ће по раније уговореној динамици. – Следећа велика
испорука (главних делова котла - утилизатора за топионицу, као и
за фабрику сумпорне киселине) очекује се у јуну

РТБ. – Након скоро тромесеч- ким Државама), предгрејач, који служи
ног пута (почетком марта кренуо је из за старт и одгревање нове фабрике сумлуке Питсбург у Сједињеним Америч- порне киселине, 21. маја стигао је у Бор.
Ова, по речима Драгана
Маринковића,
Стиже опрема
директора
Пројекта
реконструкције
топи-Досад је стигла опрема за фабрику сумпорне кионице
и
изградње
фаселине (преко 25 камиона са великом количином дебрике сумпорне килова за контактни котао који се налазе у царинском
складишту). На локацији фабрике истоварена је опреселине, веома важна
ма за предгрејач, као и велики измењивач топлоте. У
опрема најпре је прејуну се очекују веће испоруке и терети - делови коткоокеанску
пловидбу
ла-утилизатора за топионицу, а за фабрику сумпорзавршила у нашој луци
не киселине ситнији делови за предгрејаче и 23 каПрахово, а потом је камиона киселоотпорног озида. Ових дана интензивно
покрећемо и активности које се односе на наше обавемионима допремљена
зе (снабдевање свих процеса електричном енергијом и
до града бакра. Реч је
флуидима, обезбеђење расхладних торњева за хлађење
о
три пакета укупне
воде, флотација шљаке, постројења за третман отпадтежине око 70 тона.
них вода и за искоришћење енергије водене паре из
Радници
београдског
процеса) – истиче Маринковић.
Енергопројекта су ор-

ганизовали истовар на локацији у Фабрици сумпорне киселине. Чим темељи
буду спремни, ова опрема ће бити монтирана на лицу места.
- Остала опрема за реализацију
Пројекта долази по раније уговореној
динамици. Следећу велику испоруку
имаћемо у јуну. Тада очекујемо да
стигну главни делови котла - утилизатора (за топионицу), а наставиће се и
испорука делова за фабрику сумпорне
киселине – наглашава Маринковић.

Подсетимо да је половином марта у
Бор већ допремљен први контингент од
стотинак тона опреме за контактни котао
(делови парног измењивача топлоте)
који се налази у царинском складишту.
Сходно договору на мартовској седници
борда директора РТБ-а, SNC Lavalina,
Оутотека и Енергопројекта, комплетна
процесна опрема за нову фабрику сумпорне киселине биће у кругу Басена до
краја ове године.
Ј. Станојевић

Металургија
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Електролизери изашли из тешког периода без иједног дана застоја

U JUNU KA 3.000 TONA KATODA
У прва четири месеца Електролиза је дала 11.822 тоне катодног бакра, као и 461 тону плавог камена завидног квалитета. – Д.
Јовановић: Морам да истакнем перфектан рад и координацију са
машинском и електрослужбом одржавања Електролизе које су и
буквално „изнеле” ову зиму на својим плећима. - Мајски биланс
- око 1.500 тона катода и 67 тона бакар-сулфата. - Сребро-нитрат,
који производи Фабрика соли метала, испуњава све стандарде Европске фармакопеје, што значи да може да уђе у производњу лекова
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – У прва четири
месеца Електролиза је дала 11.822 тоне
катодног бакра, као и 461 тону плавог
камена завидног квалитета, чиме је достигла планиране производне задатке
(чак и мало премашила план). Ремонт
топионице, како нам је крајем прошлог
месеца рекао Драган Јовановић, управник Електролизе, условио је да мајски
биланс буде око 1.500 тона катода и 67
тона бакар-сулфата. Обављени су и неки
захвати ради веће технолошке спремности погона (санација комерцијалних резервоара). Пуштена је у рад и компресорска станица која је, такође, радила
без застоја. Ових дана се интензивно
пуне ћелије (240 у раду), па се очекује
да електролизери у јуну остваре
предвиђену производњу катодног бакра
од 2.700 тона, а у јулу и надаље и преко
3.000 тона, зависно од прилива анода.
- Иза нас је тежак период, али
смо из њега изашли без иједног дана
застоја. Морам да истакнем перфектан рад и координацију са машинском и електрослужбом одржавања

Електролизе. Они су и буквално
„изнели” ову зиму на својим плећима.
Машинска служба (бравари, вариоци, виљушкаристи) активно је учествовала и у ремонту Топионице, при
чему Електролиза ниједног тренутка
није остала „непокривена” када је

Драган Јовановић

штиту најнеопходнијих уређаја и
инсталација – нагласио је Јовановић.
Наш саговорник додаје да им је
недавно стигло велико признање за
један од њихових финалних производа. Наиме, лабораторијском анализом
потврђено је да сребро-нитрат, који про-

Обнављање Златаре

- Од почетка године у Златари је одрађена једна операција „доре-пећи” и кроз њу
прерађено 10,5 тона прженца. Ових дана се сакупља неопходна количина прженца за следећу кампању која би вероватно била у јулу. У међувремену, треба да
завршимо део грађевинских радова (санација око 100 квадратних метара подова, уклањање старих плочица и закисељеног бетона, ново бетонирање подова и
постављање нове киселоотпорне заштите). Грађевинске радове обавиће „Градител” из Бора, а киселоотпорну заштиту једна специјализована фирма. Планирамо
да све буде готово до наредне кампање, као и комплетан ремонт једне пржне пећи за
добијање селена. Такав ремонт ових пећи није рађен у протеклих 20 година, тако да
све ово можемо посматрати и као обнављање опреме у Златари – казао нам је Слободан Николић, технички руководилац Електролизе.

реч о одржавању погона. Пошто је
у току сезона грађевинских радова,
наредне лепе дане искористићемо
да санирамо последице оштре зиме
(„крпљење” кровова и олука), као
и да завршимо антикорозиону за-

изводи Фабрика соли метала, испуњава
све стандарде које прописује Европска
фармакопеја, што значи да може да уђе
у ланац исхране, односно производњу
лекова. – Посматрано са тог становишта, убудуће можемо очекивати

већу финализацију сребра, а не продавати га само у гранулама. Остало је
да се комерцијално одради аранжман
са фармацеутским кућама – поручује
Јовановић.
Још један Електролизин производ
постаје занимљив за тржиште. Реч је о
телуру који се добија у Златари. Ових
дана приводе се крају лабораторијско
и полуиндустријско испитивање, а коначни резултати, односно потврда
могућности да се овај металоид добије
у тим условима, очекују се до краја јуна.
– Једном смо то већ потврдили и достигли потребан квалитет, али остало
је да још једном пробамо и прилагодимо опрему коју имамо (евентуална
уградња додатне), као и да видимо
можемо ли постићи још бољи квалитет телура - истиче челни човек овог
металуршког погона.
Фабрика фотохемикалија је испоручивала антифриз за потребе рудника у
Бору и Мајданпеку и ТИР-а.
Ј. Станојевић

Топионичари обавили последњи генерални ремонт старе технологије

Uspe[no startovali svi agregati

Ремонт технолошке линије број један завршен за планираних 20
дана. – С. Стефановић: Све је у функцији стабилног рада у наредне
две године, односно до старта и уходавања нове топионице. – У мају
достигнута производња од око 2.000 тона анодног бакра, док је петомесечни биланс 13.300 тона. – Захваљујући ремонту у Сумпорној,
повећана производња киселине, али и вуча гасова

ТОПИОНИЦА. – Технолошка
линија број један, једина која ради у Топионици, ремонтована је од 23. априла
до 11. маја, када су, уз мање проблеме,
успешно стартовали сви агрегати. Време
за које су послови окончани (20 дана), по
речима Славише Стефановића, управника Топионице, управо се поклопило
са динамиком коју су овде зацртали.
Осим топионичара, ремонт су извели уз
помоћ „трећих лица” (13 фирми ангажованих са стране, док су најзначанију
и најобимнију активност - замену ватросталне опеке на пламеној пећи,
обавила 33 радника из Краљева). Као
занимљивост, Стефановић истиче да је
овогодишњи ремонт први пут рађен тако
што им је био омогућен прилаз линији
само са једне стране (леве). Пошто је
са десне градилиште нове топионице,
довожење нове и одвожење старе, демонтиране опреме, додатно је отежавало
услове ремонта. И оно најважније - све
је прошло без иједне повреде радника.
- Све смо успели да завршимо у
планираном року. С обзиром на то
да је ово последњи генерални ремонт
пре заустављања и, у каснијем периоду
дефинитивног
уклањања

старе технологије, рађен је детаљно
и у повећаном обиму. Њиме су били
обухваћени сви агрегати који су у
функцији, почев од припреме до
рафинације, и на њима је санирано
80 до 90 одсто опреме. То се посебно
односи на реактор и пламену пећ, где
је скоро у потпуности замењена опека.
Конвертор број 3 је делимично ремонтован, а пећ на анодној рафинацији
цела президана. Ово стога да бисмо
у следећих годину и по до две имали
сигурне агрегате на „јединици”. Још
једном подвлачим да је све у функцији
стабилног рада у наредном периоду
(до старта и уходавања нове топионице) - наглашава Стефановић.
Након завршетка ремонта, у бедингу
је било 16.000 тона шарже, плус 4.000
тона недопремљеног концентрата из
„Великог Кривеља”, РБМ-а и 2.000 тона
на лагеру борске флотације. Производња
је кренула 11. маја и отада „иде” несметано. Ефекти ремонта су и те како присутни и огледају се у већем капацитету рада агрегата, квалитету и обиму
производње, као и побољшању технолошких параметара (веће искоришћење
бакра, додатно смањење потрошње

енергената – угља, електричне енергије,
воде). У Топионици ових дана има око
14.000 тона шарже (дневна прерада се
креће око 800 тона). Као позитивну последицу ремонта, челник овог погона
издваја чињеницу да је сада кренула и

мало „затрпали” својом производњом.
Међутим, имајући у виду 20 дана
застоја, очекујемо да ћемо све те
залихе свести у границе нормале неопходне за сигуран и безбедан рад.
Након ремонта и прикупљања залиха,

Смањено аерозагађење

-Сада имамо чвршће „притегнуте” агрегате, повећан капацитет вуче гасова у
Сумпорној, па не очекујемо веће проблеме са екологијом. Програм предвиђања
могућег аерозагађења на основу најављене метеоролошке прогнозе за наредна три
дана нам је од изузетне користи. Пошто реагујемо у складу са предвиђеним временским условима, унапред припремамо агрегате и производњу у Топионици и Фабрици сумпорне киселине. Досадашње искуство нам казује да се у преко 90 посто случајева апсолутно поклапају предвиђања временске прогнозе са стварном
ситуацијом, тако да се овај програм успешно примењује и даје добре резултате, што
се види на терену. У прилог томе говоре и чињенице да у претходном периоду није
било великих прекорачења емисије сумпор-диоксида у атмосферу, дојава и пријава
грађана, а ни посета еколошких инспектора – примећује Стефановић.

прерада хладних материјала преко пламене пећи. Захваљујући новој опеци
која не дозвољава губљење топлоте
зрачењем, побољшани су услови за
топљење у пећи. Једино је на одељењу
конвертора забележен пех зато што је
уграђена опека била неодговарајућег
квалитета, па је након недељу дана рада
заустављен конвертор број три, а опека
поново замењена.
-У мају смо произвели 1.776 тона
анодног бакра, а пошто и данас
имамо ливење, очекујемо и преко
2.000 тона. Петомесечни биланс достигао је 13.300 тона. Рудари су нас

очекујемо изузетно добру јунску
производњу од преко 4.000 тона анодног бакра, јер су створени сви предуслови, а и летњи месеци су много
повољнији за рад – каже Стефановић.
И Фабрика сумпорне киселине је
делом ремонтована, тако да се и тамо
осећају знатна побољшања у раду.
Преузимају се веће количине гаса које
су скоро на граници пројектованог капацитета од 100.000 нормалних метара
кубних на сат, чиме се, поред повећане
производње киселине, постиже и мања
емисија сумпор-диоксида у атмосферу.
Ј. Станојевић
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Интернет

Рударско-топионичарски басен Бор на другом Ист викенд фесту

Internet-promocija novog Bora
Отварајући скуп блогера и твитераша Благоје Спасковски говорио
о Бору и Мајданпеку од времена графита: „ко последњи изађе
нека угаси светло“, до њиховог поновног рађања из пепела које
од скора симболизује и светлећа птица феникс на борском Дому
културе. - Јовица Радисављевић, Светомир Мустецић и Бобан
Тодоровић представили потенцијале и развојну стратегију РББ-а,
РБМ-а и ТИР-а, а Снежана Шербула „Еколошки времеплов РТБ-а“.
– Изостала већина најављених политичара и културних радника
Србије

Радно-пријатељски скуп корисника
интернета у хотелу „Албо”

БОР. - Да смо свакодневно
плаћали рекламу на телевизији не
бисмо имали толико позитивог о
граду Бору колико сте га дали ви
преко те „бешумне“ везе – интернета - и ја вам се на томе захваљујем
– казао је генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски отварајући други
„Ист викенд фест“ у хотелу „Албо“ 12.
маја. Овај радно-пријатељски скуп корисника интернета трајао је и сутрадан,
мада је изостала већина најављених политичара и радника у култури Србије, а
био је замишљен као веома обећавајући
мозаик тема из екологије, нових
технологија, развоја електронских система, утицаја интернета и друштвених
мрежа на друштво и културу. Део програма Бор-нет сусрета био је и концерт
у амфитеатру испред Дома културе на
коме су наступили Владан Вучковић
Паја, Љуба Нинковић, Вуду Попај
и, као хит-вечери, већ култни Горибор,
група која је изграђеним стилом и сигурним наступом поодавно прешла западне
границе Србије.
Пре отварања Ист викенд феста приказан је кратак спот о РТБ-у, а онда се
присутнима обратио Спасковски: - Оно
што сте кратко видели у споту само је
срж онога што се данас рађа у Бору. И
феникс на Дому културе симболично
показује да се Бор, ипак, подигао из
пепела, сивила и оног што је не тако
давно писало на излазу из Мајданпека,
а важило и за Бор: „ко последњи изађе
нека угаси светло“. Видите, светла су
упаљена и ја вас уверавам да до тога
неће доћи. Зар нам спот није показао
тако нешто?!
Наглашавајући да није дошао да
трује децу и људе, већ да својим знањем
покаже да град и РТБ могу да живе,
Спасковски је у краткој причи о Бору и
РТБ-у истакао да једно чини друго, или
друго чини прво, односно да једно без
другог не могу, а Бор ни у ком случају
не може без РТБ-а. Подсетивши на невеселе судбине неких рударских градова у свету (Аризона, Замбија) Спасковски је изразио уверење: - Бору се то
не може и не сме десити управо зато
што има милијарду и триста милиона
тона оверених рудних резерви са не
тако јаким садржајем, али садржајем
који ће за 10 година бити раван, а за
15 година бољи од светског. Јер, док
свет има лежишта која су у средишту
богата, а по ободима изузетно сиромашна, наша порфирска су „права
погача – од доње до горње коре“. Тамо,
у свету, где влада чист капитализам,
вади се искључиво „срце“ лежишта и
не води рачуна шта ће остати. Бор ће
копајући своју „погачу“ која је свуда
иста, за 15 година бити богатији чак
и од Чилеа који је пре 10 година имао
просечан садржај бакра у руди 1,2% а
данас 0,75%.
На инсистирање модератора овог
скупа, Дубравке Дуце Марковић,
Спасковски је казао и неколико речи о
злату: - Реч је о новој бушотини код

РБМ за пола века држави дао 1,6 милиона тона бакра, преко 84 тоне злата и 400
тона сребра.
-Када је 2008. држава стала иза
РТБ-а, па и РБМ-а, почиње нагли
раст производње, тако да смо лане
достигли скоро 7.000 тона „црвеног”
метала у концентрату. На основу билансираних рудних резерви,
планови су импозантни – да у
2013. идемо на прераду шест
милиона тона руде годишње,
а 2014. на осам и по милиона –
нагласио је Мустецић.
Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а, презентацију предузећа
(са 1.700 радника у седам
погона), на чијем је челу, почео је
тиме да је њихова главна делатност производња катодног бакра,
али да знају да произведу и злато,
сребро, платину, паладијум, а
први пут ове године и телур!
-Застарелост
топионичких агрегата и дотрајала
технологија доводе до велике
Дубравка Дуца Марковић и Благоје Спасковски емисије сумпор-диоксида у
атмосферу. Да бисмо заштитили најпре здравље радвена „бакарна рудна плоча“ са добрим
садржајем злата... И промоције три ника, а потом и све који живе у Бору
највећа басенска предузећа које су ус- и околини, РТБ је са Владом потледиле потврдиле су да је РТБ темељно писао Акциони план, при чему смо
сагледао стратегију свога развоја за на- обавезни да, у случају повећане
Кривљеског камена са изузетним
садржајем злата. Њу је лично обележио и обелоданио тадашњи председник Борис Тадић и сугерисао да РТБ
преузме улогу истраживача изузетно
богате нам Србије. А то потврђује и
оно што је откривено у Бору, и оно на
Копаонику (Кремићи) где је откри-

Презентација три највећа басенска предузећа

редних десет година, а на основу поме- емисије, заустављамо поједине топинутих резерви назире се и много дужи оничке агрегате или чак читав погон.
пут у будућност.
Реализација пројекта модернизације
топионице предвиђа годишњу пре„Бор има будућност”
раду 400.000 тона концентрата,
У оквиру представљања РТБ-а, производњу 80.000 тона катодног
Јовица Радисављевић, заменик дирек- бакра и 400.000 тона сумпорне кисетора Рудника бакра Бор за производњу, лине, искоришћење бакра 98,5 и сумобјаснио је организациону шему ком пора 98 одсто. Имаћемо максималну
емисију 120 микрограма сумпор-дипаније и истакао следеће:
-РТБ има рудне резерве (оверене од оксида по кубном метру (у свету је
стране Министарства за рударство и дозвољена 500 микрограма), одноенергетику) од 2,646 милијарди тона. сно топионицу која ће радити по
То су геолошке резерве, а оно што највишим светским стандардима –
можемо да експлоатишемо јесте 1,378 подвукао је Тодоровић.
милијарди тона руде (са средњим
садржајем 0,369 одсто или око пет „Еколошки стрпљиво, чекајући
ветар у Бору”
милиона тона бакра). Зато је генерални директор Басена тако сигуПроф. др Снежана Шербула са
ран да Бор има будућност – казао је Техничког факултета у Бору и предРадисављевић.
седник Савета за екологију РТБ-а своју
Личну карту Рудника бакра презентацију насловила је „Еколошки
Мајданпек показао је његов директор стрпљиво, чекајући ветар у Бору”. Први
Светомир Мустецић рекавши да је пут ју је изложила крајем 2008. године

када је Министарство заштите животне
средине и просторног планирања, на
челу са министром Оливером Дулићем,
прогласило Бор, заједно са Панчевом,
црном еколошком тачком на мапи Србије.
У прилог томе говорила су прекорачења
граничних вредности емисије SO2, просечних годишњих вредности овог гаса,
као и суспендованих честица 2007.
-Држава је стала иза Бора 2008.
са жељом да помогне у решавању
оваквих проблема. Оно што је кренуло
2010. а завршиће се 2014. јесте нова
топионица. Како преживети до тада?
Захваљујући програму (урадили
су га Канађани) који се примењује
у Бору, може се проценити за три
дана унапред како метеоролошки
параметри утичу на емисију SO2 и
какве су опасности за град. Сходно
томе, људи у Топионици одлучују
да ли да се зауставе појединачни
агрегати или читав погон. На овај
начин може се обезбедити чисто небо
над Бором и опстанак живог света
у граду и околини - истакла је проф.
Шербула.
Она је додала да је прошле године
формиран и Савет за екологију РТБ-а
(осам чланова различитих струка)
који решава важна питања у овој области и предлаже шта треба урадити.
Најпре је на дневном реду био годишњи
извештај EDC-у о стању животне средине и загађења ваздуха у Бору, како би
се одобрила следећа транша кредита за
нову топионицу. Наредни је био Закон
о интегрисаном спречавању и контроли
загађења животне средине.
На коментар да градска топлана у
Бору није извор загађења сумпор-диоксидом (који се појавио на панелу скупа)
најпре је реаговао Бобан Тодоровић,
а потом мр Звонимир Милијић,
помоћник генералног директора РТБ-а
за екологију, квалитет и стандардизацију.
Први је подсетио да је за грејање града
током сезоне потребно 45.000 тона угља
који садржи три процента сумпора(!), а
други најавио: - Басен ће 2014. имати
нову топионицу, санираћемо стање,
па ћемо потенцирати да се види шта
раде и други у граду. Следећи корак
јесте да градска топлана уведе нова
решења за смањење емисије SO2. Неспорно је да у будућности мора превентивно да се ради и у другим фирмама. Сада, не само Топлана него и
други загађивачи и приватне фабрике
емитују нешто, а сав цех пада на РТБ.
Од 2014. свако ће плаћати своје трошкове – поручио је Милијић.
Рецимо и то да су гости Бор-нет ист
вик феста посетили Золошки врт, Злотску пећину и Брестовачку Бању. Организатор скупа и ове године било је
удружење Исток из Бора, а генерални
спонзори манифестације Општина Бор
и РТБ. Радо-телевизија Бор је медијским
спонзорством омогућила директан
пренос целе манифестације преко инте
рнета.
Љ. Алексић, Ј. Станојевић

Станоградња
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РТБ осмислио пут за збрињавање стамбено угрожених

Dvesta monta@nih ku]a u Boru 2
Поглед на Бор 2

РТБ. - Менаџмент Рударско-топионичарског басена Бор је 18. маја обавестио јавност да ће ове и наредне три
године у насељу Бор 2 бити изграђено
по 50 монтажних кућа. Према речима
Благоја Спасковског, генералног директора Басена, за сада је реч о 200 кућа
које ће, највероватније, бити грађене у
низу и намењене, најпре, за расељавање
људи који живе у страћарама на ободу
старог борског копа и тзв. Царевом селу,
неугледном насељу на улазу у Брезоник, данас познатијем као Змајево. Део
ће бити намењен породицама које са
више од два члана (има чак и петочланих) живе у собама од 20-ак квадрата
Самачког хотела, а известан број кућа
биће намењен младим брачним паровима, стручњацима и радницима Басена.
На питање новинара да ли ће се
станови давати на коришћење или
поклањати, Спасковски је казао: -Закон
је ту јасан. Ми ћемо инвестирати, а
станови ће се откупљивати под истоветним условима како то чине и сви
други. То значи на 30-40 година, а ко
хоће, може и мање. Суштина приче
је у томе да су ови станови јефтини!
За 15.000 евра добије се 60 квадрата.
Неко ко ради у РТБ-у то може лако да
поднесе (камате ће бити минималне),
а људи који живе у старим зградама
поред копа добиће у замену онолико
простора колико имају по решењу, а
остатак откупити. То важи и за оне

који су откупили собе у Самачком
хотелу.
Наглашавајући да су договори при
крају и да предстоји потписивање уговора са делом војне индустрије која
се бави производњом оваких кућа и
фирмом „СТЕКО” из Бјељине, Спасковски је казао да ће и једни и други
наступити под истоветним условима,
а оријентационо се може рећи да цена
једног квадрата неће прећи 250 евра.

посао у Бору је окончана – рече генерални директор. - Средства ће бити
делом из РТБ-а, делом из кредита,
делом из фонда европске заједнице
који унапређује услове живљења
у Србији, а помоћи ће и Европска
банка за обнову и развој јефтиним
кредитом у коме ће део бити поклон.
Према грубим проценама, укупна
вредност поменутог броја кућа износи
око два милиона евра. Срећа је што

Мирјана Антић, Благоје Спасковски, Миодраг Николић и Бобан Тодоровић

Током разговора о овом послу, како
рече, дошло је до пословног „споја“
фирме „СТЕКО” и дела поменуте војне
индустрије, тако да ће они заједно наступати на источном тржижишту (Русија),
делом на Афричком и на северу Велике
Британије. Дефинитиван договор биће
15. јуна у Министарству за одбрану.
-Финансијска конструкција за

је терен припремљен. Изведена је
канализација и доведена струја,
остаје само да нашим машинама помогнемо израду путева и грубе инфраструктуре, што ће, нормално,
бити „покривено“ одлукама органа
управљања већ у току идуће недеље.
Убеђен сам да ће до краја године бити
изграђено најмање педесет кућа у које

До краја године биће подигнуто најмање 50 домова од лаког
материјала и у њих ће се, према критеријумима на којима
се управо ради, уселити људи
који живе у страћарама на ободу старог борског копа, насељу
Змајево, вишечлане породице из Самачког хотела, млади
брачни парови, басенски радници и стручњаци. – За 15-ак
хиљада евра моћи ће да се откупи стан од 60 квадрата, на
30-40 година, уз минималну камату
ће се, према критеријумима који се
већ раде, уселити људи из свих поменутих категорија.
Генерални директор РТБ-а је уверен
да ће се у Србији све више ићи у
изградњу оваквих кућа, пошто се данас
комплетна термо и звучна изолација
може урадити од савремених материјала
са знатно мање пара. Па, ако Енглези и
Американци могу да живе у таквим
кућама, зашто не бисмо и ми – запитао
се. - Пошто у Бору 2 нема грејања разматра се да ли је исплативије прикључење
на градску топлану или изградња мање
енергане у самом насељу. Спасковски
је за ову годину најавио и сигуран завршетак ламеле у насељу „Петар Кочић“,
али на два, а не на три спрата, у коју
ће, такође, наћи место расељени, млади
брачни парови и радници РТБ-а. Самачком хотелу се постепено мора вратити улога на коју указује његов назив,
односно да буде „пролазна станица“
до добијања стана. Било је још доста
питања и предлога новинара на које
је Спасковски казао да, упркос доброј
вољи, не може све да се стигне, али је
наговестио да је у плану кречење зграда
у „доњој улици“, асфалтирање обе траке
од Четвртог километра и још много тога.
Љ. Алексић

РТБ и „СТЕКО” отварају нову фабрику

ProizvodWa monta@nih ku]a
РТБ. - Са сертификатом квалитета
какав нико нема у окружењу, из Бора ће
за месец-два најпре пут Русије, а потом
Шведске, Аустрије, Француске, на
тржиште бивше Југославије, а за неко
време можда и Африке, кренути монтажне куће које ће се производити у делу
погона РТБ-ове Фабрике бакарне жице.
Уговор о издавању, односно закупу, тог
простора потписали су 17. маја Благоје
Спасковски, генерални директор РТБ-а
Бор и Миленко Стевановић, власник фирме „СТЕКО” из Бијељине.
Погон стартује за неколико недеља, а
уз постојећих 30-ак, „СТЕКО” ће ових
дана запослити још 20 - 25 радника, јуна
још 50, тако да ће до краја године тамо
бити преко стотину људи. Из Бора ће се,
према речима Стевановића, ове године
извозом кућа сигурно остварити 10-ак
милиона евра. То није много, али велики
послови тек предстоје.
Напомињући да је један од развојних
праваца Басена обједињавање прераде
бакра у Ливници и ослобађање простора

свуда где је производња испод онога
што подразумевају закони економије,
Спасковски је казао да се тамо где нема
добити морају пронаћи друге форме доласка до ње, а пре свега запослити људи:
- И, ево, дошли смо до идеје да се у Фабрици бакарне жице део простора

Један од траженијих модела

изда у закуп фабрици „СТЕКО” из
Бјељине у коме би се израђивале монтажне куће од лаког материјала. Пре
тога, у Мајданпеку би се резала грађа
(на потезу Дебели луг - железничка станица) и допремала овде. Дубоко сам
убеђен да ће овај вид развоја допри-

нети да стандард у граду полако расте
самим тим што ће одређен број људи
добити посао. Значи, стратегија која
је предата тадашњем председнику
Борису Тадићу, а о којој се разговарало и са министром Шутановцем, ево
почиње да се остварује. Тим поводом
захваљујем се директору Стека што
је изузетно брзо реаговао. Нормално,
нашао је свој интерес, а наш интерес
је, понављам, само запошљавање радника.
Захваљујући
Спасковском
и
његовим сарадницима на помоћи у
реализацији овог пројекта, власник
фирме „СТЕКО” Миленко Стевановић
казао је да је данас тешко некоме у Београду, Бијељини, Бањалуци објаснити
какав је садашњи Бор у односу на не
тако давна времена за која се нада да су
иза нас. Резултат доброг пријема на који
је наишла његова фирма у Бору (градећи
Зоо-врт) јесте и отпочињање ове врло
озбиљне производње:
- Она ће Бор ставити, сигуран
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Станоградња

РТБ и „Стеко“ отварају двеста радних места у преради дрвета

DAJU KRILA DRVNOJ INDUSTRIJI
Бијељински „Стеко“, поред монтажних кућа, у сарадњи са словеначком фирмом „Опрема Добида“ уговорио за руско тржиште и израду
намештаја у Бору. - Вредност посла само у првој фази је 15 милиона евра годишње, а производња ће, по речима Франчишека Добиде, бити лоцирана у Бору због царинских олакшица које Србија има у спољнотрговинском промету са Русијом. – Поред бакра, Бор ће на светској мапи
врло брзо бити познат и по дрвној индустрији, тврди власник „Стека“
РТБ. – Захваљујући поверењу људи
из РТБ-а и општине Бор стеченом на пословима за које се, како рече, нада да су
успешно урађени (Зоо-врт, прим.аут.),
власник бијељинског „Стека“ Миленко
Стевановић одлучио је да ове године
прошири бизнис у Бору. Најпре погоном
за израду монтажних кућа намењених,
пре свега, руском и тржишту западне
Европе, а потом, у другој фази, и погоном за израду класичних дрвених кућа.
Трећи корак за који му, по сопственом
признању, треба мало већа припрема,
подразумева и пилану. Тиме би ова
фирма заокружила све фазе потребне
развоју дрвне индустрије у Бору, а посао
би до краја године требало да добије 200
нових радника.
-Ових дана, са нашим пријатељима
из Словеније, фирмом „Опрема
Добида“, уговарамо још један посао
за руско тржиште, а реч је о изради
намештаја. Тим поводом смо опет овде
с намером да сагледамо могућности
организације те производње у Бору.
То ће допринети новом запошљавању

и ја, ево, обећавам генералном директору РТБ-а Благоју Спасковском, да ћемо до краја ове године
сигурно упослити двеста Борана.
Ваш град ће на светској мапи, поред
бакра, веома брзо бити познат и по
кућама, јер смо већ на сајмовима
присутни са ознаком „Бора“ – рекао
је Стевановић.
Зашто ће производња намештаја
за једну реномирану руску банку, која
ће, како се чуло, у наредне три године
отворити 1.700 нових филијала, бити
организована баш у Бору, појаснио је
власник словеначке фирме „Опрема
Добида“. – Већ 18 година присутни
смо на руском тржишту и све послове радимо преко Србије због царинских олакшица које ваша земља
има у спољнотрговинском промету
са Русијом. У преводу, исплативије
нам је да послујемо уколико извозимо робу која је 51% српског порекла. Са колегама из „Стека“ смо у
Бору били почетком ове године и још
тада утврдили да можемо сарађивати.

Нема сумње да је и ревитализација борског аеродрома допринела учесталијим
посетама Бору и комбинату бакра

Миленко Стевановић, Благоје Спасковски и Франчишек Добида

Мислим да ћемо и овде пронаћи адекватне сараднике и погон, па сам
потпуно уверен да ће производња
намештаја у Бору бити добар потез.
Вредност посла је 15 милиона евра
годишње, а намеравамо да почнемо
најдаље за три месеца и да сваке седмице из Бора, пут Москве, отпремамо
два до три шлепера робе – казао је
Франчишек Добида.
Подсећајујући да је у Стратегији
развоја РТБ-а (самим тим и општина Бор
и Мајданпек) констатовано да, поред
експлоатације, прераде и финализације
бакра, овај регион мора да развија и
друге привредне гране, први човек
Басена истакао је дрвну индустрију као
потенцијал који дугорочно може да буде
и те како исплатив. – Стратегијом смо
определили да прераду бакра групишемо на једно место и тако ос-

Лепоте Горњана чекају туристе

Благоје Спасковски и Миленко Стевановић потписали уговор о закупу дела простора Фабрике бакарне жице у коме
ће се куће израђивати и ових
дана запослити 20, а до краја
јуна још педесетак радника. –
Ове године од извоза монтажних кућа у Русију и Европу
најмање 10-ак милиона евра,
а велики послови тек почињу. У плану нов погон за прераду
дрвета у Мајданпеку (са 50-ак
радника) и активирање сличног малог погона у Горњану, а
чуле су се идеје и за туристичко
оживљавање овог лепог планинског краја
сам, на мапу грађевинске индустрије
Европе, а можда и шире – рече
Стевановић. - Тренутно монтирамо
опрему, обука људи је већ почела.
Ево, до мене је мој сарадник из Марибора који ће обучавати радну снагу.
Тржиште нам је огромно. Осим Русије,
имамо уговоре са Француском, Шведском и Аустријом. Реч је о прилично
великим износима и оно што је сигурно јесте да ће из Бора до краја
године (иако је половина маја) отићи
више кућа у свет него из читаве бивше

лободимо простор за инсталирање
машина намењених преради дрвета.
На тај начин, с једне имамо целину
бакарне, а с друге стране заокружену
дрвну прераду. То је изузетно важно
јер ће, по Стевановићевим речима,
за 15 дана на изради лаких монтажних кућа бити упослено 60 радника, а
убрзо и додатних 30 до 40 на столарији.
За израду намештаја, како смо чули,
у наредна три месеца биће ангажовано нових 30 радника. Циљ су нам,
дакле, нова радна места ван бакарног комплекса јер се моноструктурна
производња није показала као добро
решење с обзиром на то да у Бору има
доста струка које посао не могу наћи
у руднику, на коповима, у јами – подвукао је Спасковски.
Г. Тончев Василић

Југославије, захваљујући нашој
мрежи фирми у Марибору, Бијељини,
Београду и сада Бору. Програм који
смо осмислили отвара нам тржишта
која нисмо ни сањали, попут Африке
(Ангола), где је реч о продаји по дветри хиљаде кућа, а ми ћемо се изборити својим знањем, ценама и квалитетом.
Од Стевановића се овом приликом
чуло да „СТЕКО”, пошто је најдаље
отишао у пројектима етно-туризма, ових

дана очекује велики посао – изградњу
комплекса од преко 500 кућа (вредан
20 милиона евра) на једном језеру - где
би се доводили странци у риболов и
лов. Најављујући долазак једног таквог
озбиљног инвеститора у Бор који има
Језеро, ловишта у околини, Дубашницу, Горњане... „СТЕКО” је спреман
да - осим пилане у Мајданпеку, која
би запослила 50-ак радника – активира и мали погон за прераду дрвета у
Горњану, али и нешто што ће покренути

читав тај планински крај у туристичком
смислу. Наводећи „чаробно (дечје) село“
у Врујцима код Ваљева, које је финансирао UNESCO, као једну од најлепших
замисли које је ова фирма спровела у
дело, Стевановић је (као врло вероватну)
најавио и изградњу манастирског комплекса на Ртњу намењеног верском туризму.
Љ. Алексић

Екологија
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У борском „Еурофоилу“ отворен највећи Центар за рециклажу ПЕТ-отпада у Србији

RA\AWE ZELENE INDUSTRIJE
Захваљујући америчко-српско-хрватској инвестицији, вредној четири милиона евра, рециклажни центар у Бору постаће регионални лидер
у овој области – рекао Милоица Обрадовић. – М. Ворлик: Честитам генералном директору РТБ-а и председнику општине Бор на успеху у
привлачењу ове инвестиције у коју су укључени и амерички партнери. Она ће допринети већој разноврсности привреде и економске понуде
у Бору и помоћи да се сачува природна лепота овог региона. - Ова индустрија показала се као озбиљан ресурс јер је захваљујући њој отворено више од 10 хиљада радних места у Србији, изјавио Оливер Дулић
пример бенефиција које доноси
пословна сарадња и све бољих
економских и трговинских односа
између САД и Србије – рекла је
амбасадорка Ворлик.

Пут којим ће се чешће ићи
-Кренули
смо
европским
путем, путем који с једне стране
обезбеђује нова радна места и одрживи бизнис, а с друге оним који
даје крила зеленој економији и
чува природу – истакао је миниЗвонко Беде и Милоица Обрадовић
стар заштите животне средине, рударства и просторног планирања
У оцени му се придружио и амбадр Оливер Дулић. У време отпуштања садор Хрватске Жељко Купрешак ревеликог броја људи ова индустрија се, кавши да је пројекат у Бору најбољи
како је рекао, показала као озбиљан
модел регионалне сарадње. – „Еуроресурс за извоз финалних производа
фоил“ треба да буде путоказ за то како
у ЕУ, САД и остала захтевна тржишта
Амбасадорка САД је притиском на дугме покренула погон за рециклажу
и отворила више од 10 хиљада радних би инвестиције у региону требало да
БОР. – У намери да им српско- тона ПЕТ-амбалажног отпада. Посао места у Србији. Јер, поред 50 хиљада функционишу – истакао је Купрешак.
Министар економије и регионалхрватска инвестиција, подржана капи- је добило 50 нових радника, мада на тона ПЕТ-амбалаже, колико се годишње
талом из САД-а, ускоро донесе статус територији Србије у овом моменту сакупи, у Србији се данас рециклирају ног развоја Небојша Ћирић указао је
регионалног лидера у рециклажи још 200 до 300 људи на депонијама отпадна гума, акумулатори, хартија, управо на тај аспект, као кључни кваПЕТ- амбалаже и остале пластике, сакупља ПЕТ за „Еурофоил“ - казао је уља, електронски и електрични отпад. литет инвестиције. – Радује ме што
први људи борског „Еурофоила“ и Милоица Обрадовић.
– Ово ће бити једна од највећих и овај рециклажни центар представља
америчко-српскоосијечког „Драва Интернационала“ –
најмодернијих фабрика у комбинацију
Милоица Обрадовић и Звонко Беде –
Европи када је реч о преради хрватског власништва са немачком
на свечаности поводом отварања првог
ПЕТ-а. Инсистирали смо да технологијом. Нашим компанијама
Центра за рециклажу ПЕТ-амбалажног
Србија буде земља у којој ће потребно је да у условима светске
отпада у Бору (25. маја), обећали су да ће
се ПЕТ и сакупљати, а не кризе почну да се повезују и крену
посао са рециклатима брзо проширити
само паковати и извозити. на нова тржишта. Посебно ми је
на целу Србију и регионалну сарадњу
Остаје нам да развијамо драго што ће ова инвестиција бити
усмерити ка освајању западног тржишта.
сакупљачку мрежу јер се окренута ка извозу јер сматрам да
Реч су дали пред високим гостима,
тек 20 одсто таквог отпада је ово најбољи начин да се боримо
амбасадорима САД (Мери Ворлик),
сакупи широм земље. Зато против светске економске кризе, кроз
Хрватске (Жељко Купрешак) и Црне
је веома важно и да се по- улагања и отварање нових радних
Горе (Игор Јововић), министрима
дигне свест наших грађана места.
рударства, заштите животне средине
о томе да ПЕТ није отпад,
Председник општине Бор Небојша
и просторног планирања (др Оливер
односно ђубре, већ сиро- Виденовић подсетио је да је лоДулић) и економије и регионалног
вина која обезбеђује радна
кална власт од почетка инсистирала на
развоја (Небојша Ћирић), генералним
места и профит за оне људе
стварању
позитивног и прихватљивог
директором
РТБ-а
(Благоје О. Дулић: Морамо да развијамо сакупљачку мрежу који инвестирају у фабрике
амбијента
за све привреднике који су
Спасковски), председником општине
попут ове у Бору. Очекујем
били спремни да инвестирају у борску
Бор (Небојша Виденовић) и бројним
да
у
Србији
у
наредних
некоПре него што ће са министром
општину, ту отворе мала и средња
пословним пријатељима из Србије,
Дулићем означити почетак рада Фабрике лико месеци буде отворено још неко- предузећа и упосле Боране. – Дуго је
Хрватске и Црне Горе.
лико
модерних
погона,
за рециклажу, амбасадорка САД у
-Тврдим да је ово револуционаран
Србији Мери Ворлик указала је на пре свега за прераду
догађај за Србију у погледу
електронског и елекважност ове инвестиције, али и на улогу
рециклаже ПЕТ-амбалаже. Обећавам
тричног отпада. Пред
америчког
капитала
у
њеној
реализацији.
да ту нећемо стати, већ идемо и на
нама је велики посао
рециклажу осталих врста пластике. – Срећна сам што присуствујем јер Србија нема намеру
отварању
овакве
фабрике
у
Бору.
Србија располаже са 50 хиљада тона
да буде само сировинПЕТ-а и неколико стотина хиљада Рециклажа је веома важна грана ска база за рециклажну
тона полиетилена и полипропилена. индустрије која не само да пружа индустрију у окружењу,
Била би велика штета да се то не могућност новом запошљавању, већ већ жели да стимуискористи и заврши на депонијама. брине и о заштити животне средине. лише и охрабрује инвеЈер, ни Хрватска ни Србија нису Желела бих, стога, да честитам ститоре да финализују
толико богате да сировину бацају генералном директору РТБ-а Благоју прераду
рециклата.
и занемарују. Направићемо овде, Спасковском и председнику општине Зато је фабрика у Бору
Годишње ће се рециклирати седам хиљада тона ПЕТзато, готов производ и квалитетно Бор Небојши Виденовићу на успеху у добар пример другима
амбалажног отпада, а посао добија 50 радника
га продавати на западном тржишту. привлачењу ове инвестиције у коју су који хоће да улажу у
укључени
и
амерички
партнери.
Она
Србија и Хрватска нас као тржиште
области рециклаже и
ова општина била моноиндустријски
не занимају – рекао је, између осталог, ће допринети већој разноврсности обновљивих извора енергије – пору- опредељена, односно ослоњена само
на церемонији отварања „Еурофоилове“ привреде и економске понуде у Бору и чио је Дулић.
на РТБ. Има то и својих добрих страна,
фабрике за рециклажу један од помоћи да се сачува природна лепота
Уз молбу за подршку државних и ло- а лошу смо сви заједно осетили у оно
овог региона. Додала бих, такође, да калних власти, Звонко Беде најавио је
сувласника Звонко Беде.
несрећно време када је покушавана
-Партнерство
са
хрватском ова инвестиција представља важну нови погон у околини Београда и скоро приватизација комбината бакра. Прекомпанијом, подржано капиталом прекретницу у њиховим напорима да „покривање“ Војводине. – Овде смо тила нам је опасност да тада са њим
америчке компаније ЈЈС, представља стимулишу економски раст у Бору и власници фирме и желимо да урадимо
потоне цела општина. Зато је добро
регионалну
причу
која
ће, град учине бољим местом за живот исту ствар као у Осијеку. Занима нас
што Бор полако али сигурно излази
свих
грађана.
Захваљујући
њиховим
сигуран сам, бити добра основа да
да направимо готов производ и прорециклажни центар у Бору заиста напорима, данас смо сведоци рађања дамо га западу. У „Драви“ данас ради из моноструктурног шаблона, а ова
постане регионални лидер у овој зелене индустрије у Србији, и то више од 400 људи, а њих 150 је српске фабрика најбољи је пример да овде и
области. У ову фабрику уложено је овде у Бору. Наглашавам, зато, да је националности. Овај догађај показује друге гране индустрије могу успешно
четири милиона евра и у њој ће се „Еурофоил“, заједно са инвеститорима да Србија и Хрватска могу заједно да да се развијају.
Г. Тончев Василић
годишње рециклирати седам хиљада из Србије, Хрватске и САД, изузетан раде и лепо сарађују.
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За лепши Бор

На борском аеродрому одржан величанствен аеро-скуп

Akrobacije od kojih zastaje dah
Захваљујући донацији РТБ-а, Аеро-клуб „Бор” ускоро добија нови авион „цесна 172” вредан 55.000 евра. – Б. Спасковски: Бор ће једног дана
постати „мали центар света” са свим садржајима – рударство на једној, металургија на другој страни, чисто небо изнад града, туризам, зоолошки врт, аеродром. . . заживеће много ствари које се могу посматрати из ваздуха. – М. Стевановић: За мене је акробатско летење увек био
изазов, јер је то највиши степен пилотаже. – Ч. Стаменковић: Куповина новог авиона је значајан мотив за око 200 чланова, али и новопридошле, јер се свакодневно учлањује по пет нових
БОР. – После вишегодишње паузе на
борском аеродрому (петог маја) одржан
је величанствени аеро-скуп. На писту је
тог дана слетело 20 спортских авиона,
а пилоти из свих крајева Србије приказали су своје вештине у ваздуху које
су одушевљене посетиоце у појединим
тренуцима остављале без даха. Житељи
града бакра доживели су незаборавне
тренутке заслугом Басена захваљујући
чијој донацији је аеродром потпуно
уређен, а борски Аеро-клуб ускоро
добија нови авион „цесна 172”, вредан
55.000 евра.
-Леп, сунчан дан је довео пилоте
на наш реновиран аеродром, а који
је, иначе, изграђен пре 20 година. Малочас сте видели господина Жарка
Бутковића који га је градио заједно са
мном. Борски аеродром је „примљен”

од Директората за цивилне летове и то
је гаранција да сви могу летети и слетети на њега. И сваког дана ће бити
све лепше и лепше. Бор ће једног дана
постати „мали центар света” са свим
садржајима – рударство на једној,
металургија на другој страни, чисто
небо изнад града, туризам, зоолошки
врт, аеродром. . . заживеће много
ствари које се могу посматрати из ваздуха и зато смо одлучили да купимо
авион. За неколико месеци почеће и
радови на продужетку писте за 500
метара и, сигуран сам, да ће борски
аеродром ускоро постати регионални.
Млади, сходно свом интересовању,
моћи ће да се обучавају за пилоте и
падобранце – рекао је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а.
Највећим аплаузом и овацијама гле-

Благоје Спасковски и Миладин Стевановић

На писту је тога дана слетело 20 спортских авиона

даоци су поздравили бравуре на авиону
које је извео најстарији професионални
пилот у Србији 70-годишњи Миладин
Стевановић из Јагодине.
-Да не уживам у овоме, никада не
бих летео овако. За мене је акробатско летење увек био изазов, јер је то
највиши степен пилотаже. Овде сам
радио соло програм за публику - она
да ужива, а ја да се одмарам. Прошло
је 50 година од мог првог лета који,
верујем, ниједан пилот не заборавља.
Тешко је речима описати лепоту
летења и слободу коју пилоти осећају
под облацима. То се, једноставно, мора
доживети – поручио је Стевановић.
Часлав Стаменковић, председник Аеро-клуба „Бор”, најпре је изразио
задовољство великим одзивом грађана
и најавио повратак старог сјаја и славе
Клуба и ваздухопловног спорта у граду
бакра.

-Аеро-клубови из целе земље
су показали жељу да нам помогну,
како бисмо поново били као некада.
Наш клуб је оживео захваљујући
разумевању и помоћи РТБ-а и локалне
самоуправе (постоји 11 секција, од
којих тренутно раде авиомоделарска и
макетарска). Куповина новог авиона
је значајан мотив за око 200 чланова,
али и новопридошле. Интересовање
омладине је велико, па свакодневно
у клуб уписујемо по пет нових чланова. Планирамо и организовање Падобранског купа и Аеро-митинга – нагласио је Стаменковић.
Ово окупљање обожавалаца летења
и ваздухопловних спортова организовала је општина Бор, Аеро- клуб „Бор”
и ЈП „Борски туристички центар”.
Ј. Станојевић

У Бору отворено „Црвено брдо” - најбољи скејт-парк у Србији и на Балкану

DosaWan desetogodi[wi san

Б. Спасковски: Овој генерацији желим да остане чиста у души, онаква каква јесте, јер само таква ће развити праву демократију, развити
Србију и сутра од ње направити нешто боље од Швајцарске. – С. Веселиновић: Коначно имамо место у Србији, што је најважније у Бору, где
ће сви моћи да тренирају и спремају се за европска и светска такмичења
праву демократију, развити Србију и сутра од ње
направити нешто боље од
Швајцарске. Децо, вама се
обраћам, желим вам добро
здравље, 100 година живота
и много успеха на светским
такмичењима.
Најбољи
скејт-парк
најбољим
скејтерима од најбољих –
рекао је Благоје Спасковски,
генерални директор РТБ-а,
Марко Тодоровић и Стефан Веселиновић
четвртог маја, на отварању
скејт-парка у новом спортРТБ. – Данас је најлепши дан зато
ском комплексу иза СПЦ
што смо освојили 23. награду, најјачу „Младост”.
и најбољу – 22 за филм „Тилва рош”
Уследиле су честитке одушевљених
који је режирао наш суграђанин домаћих, али и преко 200 скејтера Никола Лежаић и, ево, 23. је нови гостију из Македоније, Словеније,
скејт-парк. Скејтери су предложили Мађарске, Бугарске и Русије (наредног
да се зове „Црвено брдо”. Ако је ико дана, по речима организатора, требало је
чист у души, поштен, са добрим и да их буде 300, јер су очекивали да стигну
правим приступом, онда је то ова и Холанђани). Марко Тодоровић, у име
генерација иза мене. Генерација у борских заљубљеника у овај екстремни
коју верујем пре него у неку другу, јер спорт, захвалио је општини Бор, Басену
сам их овде пратио како заједно са (помогао изградњу парка) и посебно
грађевинцима гурају колица. Желим његовом челнику који је здушно подим да остану чисти у души, онакви ржао њихова десетогодишња настојања
какви јесу, јер само такви ће развити да дођу до свог кутка за уживање.

-За нас је ово испуњење снова.
Десет година борбе се исплатило. Ово
је победа, пре свега, за борске скејтере,
али и за српски скејт-бординг. Коначно имамо место у Србији, што је
најважније у Бору, где ће сви моћи да
тренирају и спремају се за европска
и свертска такмичења. Ово је нешто
потпуно ново у Србији, најбоља и
прва скејт-плаза на Балкану и трећа
– четврта у Европи. Скејт-плаза се
разликује од осталих паркова зато

што је од бетона, преноси право
улично окружење и момци који овде
вежбају спремни су да возе по улици
и најбољим светским парковима –
нагласио је Стефан Веселиновић из
екипе КЗС („Колос” Бор, „Зглоб” Неготин, „Шорт” Зајечар која ради заједно
већ десет година).
Отварање скејт-парка је једна од
манифестација којом је обележен шести
мај, Дан општине Бор.
Ј. Станојевић

Момци који овде вежбају спремни су да возе по најбољим светским парковима

Мајданпек
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Студенти РГФ-а посетили мајданпечки Рудник бакра

POSAO U RUDNIKU KAO IZAZOV

Група од 50-так студената треће у четврте године РГФ-а у оквиру редовне праксе посетила површинске копове рудника у Мајданпеку и Бору,
да би још једном изблиза сагледала своје будуће послове. – Веома задовољни оним што су видели
дарство и геологију - речи су Николе
Симића, студента треће године: - Први
пут сам у Мајданпеку. Посетили смо
више рударских копова, били у Костолцу, али нигде нисмо видели овако
велике машине, рударске камионе и
механизацију.
Да је то тако потврдили су и други
студенти искористивши прилику за
фотографисање уз паркирани „белаз“
попевши се на платформу или уз његове
огромне точкове.
Невена Милановић, студент
четврте године, смер површинске

МАЈДАНПЕК. - Група од 50-ак
студената Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду крајем
маја посетила је мајданпечки Рудник
бакра. Реч је о групи студената треће и
четврте године, образовни профил рударско инжењерство и инжењерство заштите, чији је циљ био да обиђу површинске копове рудника у Мајданпеку
и Бору, али и друге производне погоне
попут Флотације и Дробљења.
-Веома смо задовољни оним што
смо видели. Уверили смо се да је
производња на завидном нивоу и да

је наш најпознатији басен бакра у
новом замаху, поготову после скока
цене бакра и одлуке Владе Републике
Србије да стане иза овог комбината рекао нам је Бојан Димитријевић, асистент овог факултета. Он је задовољан
праксом да студенти обилазе руднике
и рудничка постројења, како би на
најбољи начин стекли сазнања о позиву
који су изабрали.
- Оваква посета једном од
највећих европских површинских
копова доста значи свакоме од нас
будући да смо се определили за ру-

Синдикална обука у Мајданпеку

KOLEKTIVNO PREGOVARAWE
Едукација чланства о најактуелнијим питањима се наставља. - Колективни уговори немају алтернативу, нагласио Славиша Радуловић,
стручни сарадник СССС

МАЈДАПЕК.- „Колективно пре
говарање“ било је тема једнодневног
семинара у организацији Секције жена
при Општинском већу Савеза самосталних синдиката за општине Кладово, Неготин и Мајданпек, којем је у
Мајданпеку присуствовало 30-ак активиста. Сличан скуп, на исту тему, организован је и у Кладову.
Праксу периодичне едукације
чланства и активиста о најактуелнијим
темама, у поменутој Секцији жена

експлоатације, каже да је оно што је
видела импресионирало, али не и изненадило: Утисци су фасцинантни,
што се тиче рада, организације,
производње – одлични, стварно –
каже ова девојка. Она наводи да једва
чека да заврши факултет, обуче радно
одело, обује цокуле, стави шлем на главу
и придружи се великој рударској породици која тако прецизно функционише
у Мајданпеку, Бору или на неком трећем
месту, сасвим свеједно.
С. Вукашиновић

објашњавају циљем:
- Желимо да обучимо што већи
број чланова о комплексној области колективног преговарања, како
бисмо остварили што бољи контакт са послодавцем - каже Снежана
Јовановић, председница Секције жена.
- Тему, наравно, нисмо изабрали
случајно. У групи актуелних, она се
издваја, јер су колективни уговори
нешто што је јако важно за запослене.
Зато покушавамо да на територији

Нова неуспешна приватизација Златаре

PROPAO I ^ETVRTI POKU[AJ
МАЈДАНПЕК.- Републичка агенција за приватизацију објавила је 22. маја
да је и најновији покушај приватизације мајданпечке Индустрије за прераду
метала „ИПМ Мајданпек“ остао без резултата. Наиме, како се наводи у званичном саопштењу, јавно надметање за куповину дела непокретне и покретне
имовине ИПМ д.о.о. Мајданпек у реструктурирању, јединственог продајног
пакета који чине организационе целине „Златара“ и „Мегапласт“, проглашено
је неуспешним пошто до предвиђеног рока, односно 21. маја 2012. године, није
било поднетних пријава за учешће на лицитацији. Почетна цена за продајни
пакет износила је 4.197.500 евра, а документацију је у року откупила Златара
Мајданпек.
Подсетимо, ово је већ четврти неуспешан покушај да се приватизује
водећи произвођач златног накита у овом делу Европе. Очекује се да упркос
томе, „Златара Мајданпек“ кроз стратешко партнерство које би тек требало да
се оствари, добије шансу за даљи рад и развој. Према ономе што је приликом
априлске посете Верице Калановић, потпредседнице Владе наговештено, очекивало се да приватизацију подржи и СИЕПА, са 5.000 евра по сваком радном
месту.
С.В.
ових општина, потпишемо што више
колективних уговора – објашњава
Дејан Матејевић, први човек овог синдиката, наводећи да су на подручју општине Мајданпек колективни уговори
потписани код послодаваца: - Преговарамо у неколико јавних предузећа, а
поента целе приче је да се боље упознамо са начином за преговарње и да
урадимо, што квалитетније колективне уговоре за запослене.
- Са становишта нас стално запослених у Самосталном синдикату и људи који се баве искључиво
таквом делатношћу, колективни
уговори немају алтернативу. То је
једини акт који је остао као акт који

ће увек бити на страни побољшања
положаја запослених и акт који ће
дати један степен више права запосленима од права која су предвиђена
правилницима и законом - наглашава
Славиша Радуловић, стручни сарадник у СССС. Он сматра да сваки преговори траже припреме, стручне и психолошке, а истраживања казују да се
најмање четири сата треба припремати
за сат квалитетних преговора.То је оно
што свако од чланова синдиката и синдикалних активиста мора да зна када је
у питању колективно преговарање, нагласио је овај предавач.
С. Вукашиновић
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Мајданпек

После избора у Мајданпеку конституисана Скупштина Општине

Укратко из Мајданпека

Чудесна Рајкова пећина
Презентацијом пројекта „Чудесне пећине“, из програма прекограничне
сарадње Србије и Бугарске, током прошле недеље заокружен је рад на изради
техничке документације за инфраструктуру заштићених подручја „Рајкове
пећине“ и пећине „Венец“ у општини Димово у Бугарској, као основе за
реконструкцију и модернизацију природних атракција у региону. Буџет
предвиђен за ове намене је 49.789 евра, а циљ је да се унапреди промоција ових
подручја као регионалних туристичких атракција на тржишту Европске уније.
Своје виђење изгледа Рајкове пећине на презентацији изнели су професор
др Раденко Лазаревић, архитекта Синиша Темерински и Никола Чича, задужен за уређење осветљења и обезбеђења, али и Лозан Лозанов, председник општине Димово, који је истакао да пећина Венец још увек није доступна
посетиоцима, али ће захваљујући управо овом пројекту ускоро и она то постати. Са обезбеђеном пројектном документацијом Рајкова пећина ће конкурисати за средства одговарајућих фондова, а реализацијом добити изгледе да
стварно буде – чудесна.

„Велико спремање
Мајданпека“
Као и у две претходне године Одељење за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне послове општинске управе Мајданпек позвало је комунална и јавна предузећа, установе, привредна друштва, удружења грађана и
друге да учествују у акцији „Велико спремање Србије“. Оперативни Штаб за
организацију и координацију активности подсећа да је реч о акцији чишћења и
уређења непосредног животног простора, која ће, као део свеобухватне акције
„Очистимо Србију 2012“, и у мајданпечкој општини бити организована 9. јуна.
Весна Цепењор, координатор акције, каже да су се већ пријавиле образовне
установе, МЗ Рудна Глава, комунална предузећа, поједини клубови, а да је
пожељно да се пријаве и скупштине станара и други заинтересовани и дају
лични допринос великом спремању средине у којој живе. Сви пријављени учесници добиће заштитне рукавице и пластичне вреће за одлагање отпада.

POPOVI] TRE]I PUT
PREDSEDNIK OP[TINE

У владајућој коалицији ДС, са 13, и УРС, са четири, од укупно 31
одборника. – Заменица председника општине др Зора Мирковић
Трујић. - Милица Јасенски на челу општинског парламента, Небојша
Траиловић Перица заменик председника СО
МАЈДАНПЕК. - Драган Поповић Поп
трећи пут за редом изабран је за председника општине Мајданпек. То је одлучено на
првој редовној седници општинског парламента у новом сазиву. Владајућу коалицију
у општини Мајданпек чине ДС, са 13, и УРС,
са четири, од укупно 31 одборника у Скупштини општине Мајданпек. На мајским изборима место у општинском парламенту
обезбедило је и шест одборника СНС, пет
СПС и три коалиције „Преокрет“. За заменика председника општине изабрана је др
Зора Трујић Мирковић, неуропсихијатар,
такође из ДС-а, док ће председница СО бити
Милица Јасенски, дипломирани правник са листе УРС, на којој је и Небојша
Траиловић Перица који ће обављати дужност заменика председника СО.
Првој редовној седници СО Мајданпек и наставку конститутивне седнице општинског парламента, које су одржане у истом дану, претходила је дојава полицији
о наводно постављеној бомби у згради општинске управе, услед чега је зграда
испражњена а парламент заседао у великој сали Дома омладине. Други део конститутивне седнице почео је са закашњењем, захтевом представника опозиционих
странака да се седница одложи. Славиша Божиновић (СПС) образложио је то на-

Сеоска олимпијада у
Рудној Глави
Традиционална Сеоска спортска олимпијада у Рудној Глави одржана је
39-ти пут 26. маја, као једна од најстаријих манифестација спорта и физичке
културе у овом делу Србије. Успешно опстајући већ више од четири деценије,
у 15 екипа из свих села и засеока општине Мајданпек, окупила је око 900 учесника и далеко већи број посетилаца који су уживали у надметању у традиционалним спортским и дисциплинама народног вишебоја. Укупни победник овог
такмичења је село-домаћин Рудна Глава која је са 124 поена била убедљива
испред Клокочевца са 102, на другом, и Црнајке са 96 поена, на трећем месту.
Као и раније, за публику су биле најатрактивније дисциплине надвлачења конопца и народног рвања, као и надметање на новом полигону спретности у
оквиру народног вишебоја.
Организатор ове успеле манифестације још једном је био Спортски савез општине Мајданпек, уз подршку рудноглавске Месне заједнице и покровитељство
општине Мајданпек.

Довољно места у
средњим школама
Мајданпечке средње школе, према плану уписа ученика у I разред и већ
објављеном конкурсу за школску 2012/2013. годину, предвиделе су укупно 150
слободних места. Техничка школа има два подручја рада и четири занимања.
Свршени основци могу да се определе за машинство и обраду метала, да бирају
између занимања: машински техничар за компјутерско конструисање, са IV степеном стручности и аутомеханичара или бравара, са трећим степеном. За машинског техничара планом уписа предвиђено је 30 места а за друга два, по 15.
Занимање које се нуди у области економије, права и администрације је економски техничар за 30 ученика. Што се одељења у Доњем Милановцу тиче,
предвиђено је једно одељење занимања машински техничар за компјутерско
конструисање. Гимназија „Миле Арсенијевић-Бандера“ иначе, школа општег
типа, у I разред уписује једно одељење, односно 30 ученика.
С. Вукашиновић

сталим околностима, а успут информисао присутне и јавност о преговорима које
су водили са ДС и УРС. Дејан Вагнер (СНС) је указао на одређене процедуралне
грешке које су потом отклоњене, а Александар Љубоја (Преокрет) да ће бити конструктивна опозиција и радити у интересу грађана који су их бирали.
Тајним гласањем Милица Јасенски изабрана је за председницу СО добивши 16
од 30 гласова, док је противкандидат Љиљана Андраш (СНС) добила 14. За заменика председника изабран је Небојша Траиловић Перица, са исте листе, добивши
17, док је његов противкандидат Милка Илић (Преокрет) добила 13.
Прву радну седницу, заказану непосредно по завршетку конститутивне, обележио је захтев опозиције да се, у складу са пословником, она закаже кроз редовну процедуру - за који дан. Чуло се, међутим, образложење да је због хитности ребаланса буџета потребно што пре конституисати извршне органе, па је, ипак,
Мајданпек тако добио и извршну власт. Као носиоца листе која је на изборима
освојила највише мандата, председница СО Мајданпек Милица Јасенски је за председника општине предложила Драгана Поповића Попа који је за заменицу председника општине предложио др Зору Мирковић Трујић и седам чланова Општинског већа. Након тајног гласања они су добили потребан број гласова, а Мајданпек
извршну власт.
- У овом тренутку нећемо давати обећања шта ћемо све радити. Једноставно,
ослушкиваћемо глас народа и у складу са могућностима настојати да одговоримо потребама - рекао је непосредно након што је и трећи пут изабран за
председника
општине
Драган Поповић не
пропуштајући да истакне
да је и у досадашњем
раду
имао
значајну
помоћ и подршку РТБ-а
Бор и генералног директора Благоја Спасковског.
Ново
заседање
општинског парламента
очекује се ускоро с
обзиром на најављену
потребу за ребалансом
буџета.
С. Вукашиновић

Звезде у Бору
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Здравко Чолић поклонио нови инкубатор борској Болници

^OLA U „BICI ZA BEBE” IZ BORA

Чола: Мерак ми је да дођем у Бор

БОР. - У оквиру акције „Битка за
бебе“ Фонда Б92 највећа поп звезда
Балкана Здравко Чолић, у друштву генералног директора РТБ-а Благоја Спасковског, уручио је трећег маја Дечијем
одељењу борске Болнице један нови
инкубатор. Он је, подсетимо, обећао
овај поклон граду у коме је одржао
новогодишњи концерт, а тим гестом
само је потврдио да је, поред тога што
је велики професионалац и звезда, и
велики хуманиста.
-Акција „Битка за бебе“ Фонда Б92
и те како је потребна Србији с обзиром
на то да бела куга хара земљом, а поготово овим крајем. Много људи се одселило из овог региона јер је стандард
дуго био лош. Бор се, међутим, полако
„диже“ и то захваљујући Благоју Спасковском и људима добре воље поред
њега, али и захваљујући држави која
је помогла овом крају. Сада је, што

би Босанци рекли, мерак доћи у овај
град који је из дана у дан све лепши.
Често сам у Бору јер овде имам
пријатеље. Околина је, такође, дивна.
Брестовачка Бања, Борско језеро и
остало. Реновира се, како чујем, хотел,
па сам сигуран да ће овде многи доЧола је и са штићеницима Центра за
дневни боравак деце са сметњама у
развоју отпевао пар песама

лазити да летују.
Ту је и кафић у
Јами, а тај плезир
људи једноставно
морају себи да
приуште.
Зато
сам срећан што
сам део ове племените акције и
што инкубатор
поклањам овом
граду – рекао је
легендарни Чола
постављајући плочицу са својим
именом на нови
инкубатор.
- РТБ је недавно
донирао два инкубатора, по један борској и мајданпечкој
болници, а прикључиће се и новој
димензији акције коју води Фонд
Б92 у циљу опремања свих породилишта у Србији виталним уређајима.
Обезбедићемо, зато, породилиштима у
Бору и Мајданпеку, уз помоћ пословних партнера, све неопходне инструменте јер битку за бебе и у Бору и у
целој Тимочкој крајини морамо да
добијемо – казао је Спасковски. Он се
овом приликом
посебно захвалио
Здравку Чолићу
што је од хонорара
добијеног
за новогодишњи
концерт у Бору
купио и трећи инкубатор. – Трећа
срећа! – нашалио
се Спасковски.
Захвалност у
лично и име локалне
самоуправе легендар-

ном Чоли упутио је пред бројним новинарима и председник општине Бор
Небојша Виденовић. – Ово је, пре
свега, великодушан и хуман гест.
Здравко је на инкубатор за борску
болницу потрошио хонорар који је поштено зарадио јер је свима нама приредио величанствени концерт за Нову
годину. Велико му хвала!
Подсећајујући на, како је рекао,
подужи списак апарата које је Здравствени центар у Бору добио од РТБ-а,
директор ове здравствене установе
др Драган Стојадиновић повео је,
потом, госте у обилазак болнице и показао им, поред осталог, апарат за рану
дијагностику карцинома грлића материце и опреациони гинеколошки сто.
Здравко Чолић посетио је, потом,
Центар за дневни боравак деце са
сметњама у развоју и са његовим
штићеницима отпевао пар песама. –
Узбуђен сам што сам се дружио са
овом „малом рајом“, али и импресиониран лепом организацијом – казао
је Чола.
Г. Тончев Василић

Владо Георгиев посетио кривељски коп сутрадан по концерту

Pop zvezda za volanom dampera

Ни киша није покварила добар контакт са борском публиком

КОП КРИВЕЉ. - Сутрадан по
концерту одржаном петог маја увече
у амфитеатру испред Дома културе
пред неколико хиљада Борана Владо
Георгиев, популарни поп певач из
Београда, посетио је површински
коп “Велики Кривељ”. Искористио је
прилику не само да разгледа рудник,
огромне машине, већ и да седне за
команде багера и волан великог “белаза”
и повезе грдосију која заједно са
товаром тежи скоро 400 тона. Како је
изјавио по силаску са дампера, то му је
била давнашња жеља:
- Као пасионираном возачу ово

ми је била дугогодишња жеља и кад
год сам у некој репортажи из Бора
видео оволики камион, пожелео сам
да седнем за његов волан. Данас сам
имао ту прилику да га возим и ово је
невероватно искуство, нарочито кад је
камион био пун, јер је у питању велика
сила, нешто феноменално. Пре тога
сам био у багеру, што уопште нисам
планирао јер никад нисам обраћао
пажњу на те машине. Међутим, данас
ме и багер поприлично узбудио, а ово
са дампером је испуњење моје огромне
жеље. Најтежи је онај први моменат
кад грдосија треба да крене и када

појмите да буквално седите на
левом точку тог “чудовишта”
од 400 тона. Тај моменат кад се
покрене, та снага, задивљујућа
је! Реч о огромној тежнини, а
тиме и одговорности, али није
тешко возити дампер. Потребна
је само присебност и вештина.
Владо није заборавио да и са
копа поздрави, како рече, дивну
борску публику која је минуле
вечери на коцерту покисла заједно
са њим пожелевши да се ускоро
поново виде. Подсетимо да је у
Владо је и повезао грдосију поред које стоји
амфитеатру испред Дома културе,
испод светлеће птице феникс реновираној дискотеци (уложено око
симбола новог Бора - познати
певач и композитор својим старим и 4,5 милиона динара) за коју регионална
новим хитовима те ноћи одушевио ТВ Бор, према речима њеног дирекора
неколико хиљада Борана и младих из Владана Нововића, везује и велике
продукцијске
планове
(снимање
околних места Тимочке крајине.
Георгиев је одмах успоставио добар концерата и културно-уметничког
контакт са својим фановима, посебно са програма). Част да испробају акустику
најмлађим обожаватељима, али је киша, овог места, које је иначе омиљено
некима, покварила овај леп музички састајалиште младих Борана још од
догађај. Они највернији и најведрији седамдесетих година прошлог века (под
остали су да уживају, уз велики ватромет различитим именима), имале су борске
уприличен поводом Ђурђевдана - Дана рок групе Вето и Гараж бенд.
Љ. Алексић
општине Бор, а потом и да се друже у
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Спорт

У Бору одржано финале рукометног купа Србије за мушкарце

„Partizanu” titula i
statua rudara
Рукомет се 12. и 13. маја вратио
у град бакра на велика врата
захваљујући РТБ-у и РК „Бор 2“
као одличним организаторима. –
Иако у нижем рангу такмичења,
„Спартак Војпут“ се показао као
противник дорастао „Партизану“.
– И утакмице одигране 12. маја
(„Партизан-Колубара и Спартак–
Југовић из Каћа) биле неизвесне
до последњег минута. – Б.
Спасковски: Овакав догађај Бор
ће памтити, а биће их сигурно још.
– Славље навијача до дубоко у ноћ

БОР. – Београдски Партизан је 13.
маја освојио десети куп у својој историји
победивши Спартак Војпут из Суботице
са 23:22 (12:12). Црно-бели су последњи
пут тријумфовали у овом такмичењу
2008. године, а игра „гол за гол“ и резултат којим су дошли до пехара и бронзане статуе рудара коју им је уручио
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, доказује да Спартак (такмичи
се у Првој лиги, изнад ње је Супер-лига)
није случајно доспео у финале. Ово је
највећи успех у историји суботичког
клуба и он може да му обезбеди одлазак
у Европу, уколико Партизан, који је тренутно лидер Супер-лиге, освоји трофеј у
домаћем шампионату.
Иако је Партизан истрошио доста
снаге претходнг дана у борби против искусне Колубаре (27:26), а „Спартак“ тек
извођењем седмераца савладао младу
екипу „Југовића“ из Каћа (32:31), финале
Купа - које је директно преносио и РТС било је, такође, неизвесно до последњег
минута. Спартак је добрим делом првог
полувремена водио против Партизана (и
са четири гола разлике), а у 57. минуту је
чак имао и напад за изједначење, али га
није искористио. Владимир Мандић је
постигао победоносни гол за Београђане
и у великој хали Спортског центра за-

- Овакав догађај у Бору мора да се како он види овај догађај: - Ми, РТБ и
И Зоран Алексић, члан ОО финалпамти. Није га одавно било, боље „Бор 2“, били смо одлични организа- ног турнира, задовољан је најпре како
рећи никада, а ево га сада и биће још тори овог финала Купа Србије у рукосу хала (рефлектори, подлога) и свлачимного, много, оваквих доживљаја. Честитам Партизану освајање Купа и
свим грађанима Бора који су бодрили
спортисте на овако лепим утакмицама. Сви знамо да имамо олимпијку
Бобану Величковић, а овом приликом
морам да поменем и два рукометна
имена. Данас смо гледали Милоша
Костадиновића у Партизану и Душана
Тодоровића у Спартаку. Имали смо
Боране и с једне и с друге стране! Из
Бора, дакле, израстају – као што је
она птица феникс „изникла“ изнад
Дома културе – велика имена српских
спортиста и репрезентативаца, имена
која ће се памтити.
Да Бор није заборавио на успехе
поменуте двојице рукометаша у њиховим
клубовима, а Милоша Костадиновића и
Два дана одличног рукомета

мету. Искористићемо прилику да РТБ,
односно Бор, истакне кандидатуру за
домаћина једне групе Светског првенства у рукомету и, као што је генерални директор рекао, ово је тек почетак рукометних дешавања у овом
граду. Следећи корак биће покушај
да добијемо једног прволигаша, а
која ће то екипа бити, нека остане
изненађење за наредни период.

Ненад Максић, Милош
Костадиновић и Благоје
Спасковски

владало је велико славље навијача овог
клуба, подела награда и признања. За
играча утакмице проглашен је голман
Спартака Милан Кукић.
Осим трофеја, Партизану је припала
новчана награда од 100 хиљада динара
и велика статуа рудара – симбол града
бакра. Уручујући је Ненаду Максићу,
капитену победничког тима, Благоје
Спасковски није крио одушевљење
овом великом спортском приредбом:

у репрезентацији Србије, потврђују и
поклони који су им уручени.
Организацију финала Купа Србије
похвалили су и играчи и функционери Рукометног савеза, уверени да
је њоме Бор много тога постигао, посебно на плану популаризације рукомета међу младима и успона овдашњих
клубова. Бобану Тодоровићу, председБобан Тодоровић прима
нику УО МРК „Бор 2“ је за то уручено
признање за одличну
и признање Рукометног савеза, а ево организацију турнира

онице сређени за ову прилику, а потом и
важношћу догађаја за општину, борски
спорт, а нарочито за борски рукомет. Он
је уверен да ће се омасовити овај спорт
и да ће у поменути рукометни клуб, који
се од јесени такмичи у Првој лиги, доћи
доста младих.
Љ. Алексић

Култура
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Комедијом Душана Ковачевића отворена реновирана сцена Музичке школе

Smehom protiv suicida
Главни протагониста „Генералне пробе самоубиства“ Бранислав Лечић: Некако, док се
смејете, смех вас олакшава те
суицидне идеје и уопште да
крајности доживите као безизлазе, као атак на себе... и какав
год да је живот, треба у њему да
видимо оно боље. – Онима који,
евентуално, нису схватили поруку из самог драмског склопа, предочена је на крају у виду
вица: „Вук не пасе траву, јер то
раде овце за њега”.
БОР. – „Генералном пробом
самоубиства“ Душана Ковачевића,
коју је и режирао сам писац, 4. маја у
Музичкој школи „Миодраг Васиљевић“ у
Бору отворена је реновирана позоришна
сцена. Бриљантном игром представили
су се глумци београдског Звездара
театра: Бранислав Лечић, Бранимир
Брстина, Ана Франић и Јанош Тот
и код препуне сале задовољних Борана
изазвали питање – шта је следеће
што ће гледати? Маестралан финиш
представе Лечић је (у духу омиљеног
Ковачевићевог преплитања живота и
позоришта) ефектно спојио са њеним
поводом - обновом ове борске сцене.
Велике заслуге за то има РТБ Бор и
Лечић је честито на томе генералном
директору Благоју Спасковском.
„Генерална проба...“ има преко стотину
извођења, а њени актери, пре свега
Бранимир Брстина (игра Глумца,
Капетана, Бизнисмена, Психијатра,
Адвоката!) добитник је бројних награда

за глумачко остварење, бравуре, на
смотрама од Јагодине до Бањалуке.
У овој горкој комедији о лажи,
коју многи сматрају досад најбољом
Ковачевићевом драмом - „чеоним
сударом комедије и трагедије” Бранислав Лечић игра главног јунака,
„човека који се помирио са својим
животним поразом, мада није још
изгубио и све наде (или илузије), дајући
му неку мекоту, сетни и благо комичан
тон”. Реч је о несрећном, презадуженом
интелектуалцу средњих година, који
жели да се убије скоком с моста, а
као главни спаситељ – испоставиће
се да му је он, заправо, крвник –
појављује се капетан туристичког
брода, кога тумачи Бранимир Брстина.
“Користећи се својом већ добро
познатом комичарском интелигенцијом,
оштрином, брзином, пластиком и
способношћу трансформације, он је
сигурно продефиловао кроз гротескне,
апсурдне, бизарне ликове четворице

браће који представљају, иако до
непрепознатљивости изврнуте, ипак
неке менталитетске и друштвене матрице
које нас на овом простору деценијама
сатиру”. Ова комедија апсурда расплиће
се тако што се испоставља да је све
то, заиста, била проба, али позоришне
представе.
Метафоричка
конструкција
Генералне пробе самоубиства је
веома једноставна, каже у свом
приказу (објављеном у “Времену”)
Иван Меденица: - Сви ми, обични
људи, можемо да се поистоветимо
са слуђеним самоубицом коме је цео
живот, и пре скока с моста, исцурио
низ реку, и то зато што га стално
“спасавају” лажни спаситељи –
заправо, исти принцип политичке
манипулације
и
израбљивања
скривен иза маски различитих
идеологија,
нација,
партија
–
отимајући му све што има, од новца
и поноса до, дословно, ока, бубрега,

ноге... Ако неко није схватио поруку
из самог драмског склопа, она му се
на крају предочава у виду вица: „Вук
не пасе траву, јер то раде овце за њега”.
-Комедија је опомињућа – рече
Лечић после представе. – Она прича
о крајностима у животу и појединца,
а самим тим и друштва. Али, некако
док се смејете она вас олакшава,
уопште те суцидне идеје, тога да
крајности доживите као безизлазе,
као атак на себе. Мислим да је божје
то што постојимо и да имамо, пре
свега, одговорност према Богу, а не
само према себи или својој деци, жени
или родитељима и према друштву.
Тако да, какав год да је живот, треба
да видимо боље у њему и покушамо
да што је могуће више поправимо
стање у коме се сами као појединци
налазимо, а и друштво у коме смо.
Љ. Алексић

Дописница: Бор

Rudari ^uvaju svoj grad

Ухватили смо правац за Бор истим
оним прелепим путем који смо упознали
у доласку. Због обилазнице од Параћина
ка Зајечару, после Бољевца, брзо смо
ушли кроз свечану капију Бора. Још
из даљине можете видети, десно од
града, обрисе највећег вештачки створеног удубљења у Европи.
Тај површински коп настао је - не
када је Пироћанцу испао динар у рупу
у земљи, па кренуо да га тражи, већ
експлоатацијом бакра током прошлог
века. За разлику од тог времена, бакар
се експлоатише и данас, али по већим

градовима, обично из енергетских и
телефонских каблова, из трансформатора, скидањем олука и на сличне
добро познате начине. Иначе, у ово
џиновско удубљење могла би да стану
три Борска језера, или 36 милиона
кубика воде.
Иако смо већ неизбежно улазили у
цајтнот, било је очигледно да ће нас
мрак ухватити већ иза Жагубице, а
није баш нека забава возити ноћу по
хомољско-кучајским планинама, јер се
рупе тешко избегавају и дању. Ипак смо,
макар колима, прошли кроз центар Бора.

Већ сам улаз у град, кроз велике
гвоздене портале, на којима пише „Добродошли у Бор“ и „Срећан пут“,
јесте нешто прилично неуобичајено за
српске градове. У центар Бора уводи
вас широки коловоз са по две траке, а
успут можете видети дивно уређене
травнато-цветне површине, уз потпуно одсуство ђубрета, а на травнатом појасу између ауто-трака стоје
експонати рударства - од рударских
колица до џиновског камиона-дампера!
Један такав камиончић, иначе, има
преко 100 тона, висок је и широк преко
12 метара, а гума је виша од нашег баскет-центра, Ненада Крстића, за око
90 сантиметара. Ако се нађете иза
дампера на некој пумпи, па још кад
Мишко каже - „до врха!“, боље идите
негде другде, јер у резервоар стаје
3.200 литара горива. У Бору, поред
овога што смо видели, постоји читав
парк - музеј рударске, металуршке и
машинске опреме.
Провозали смо се до краја главне
улице, и успут прошли још два-три
кружна тока, по чијим средишњим
деловима стоје фино уздигнута
затрављена брдашца, са споменицима рударству. Један од споменика је
посвећен Ђорђу Вајферту, првом власнику борског рудника бакра. За пиво већ

знате. А поред споменика је робна кућа
Београд, једна од ретких у Србији која
доприноси угодном градском амбијенту
- са својим необичним, јарко црвеним
кровом.
Град делује потпуно урбанистички
уређено и заокружено. Истина, нисмо
се макнули од главне улице, и све ово
је ипак само један површни утисак из
кола. Потпуно неочекивано, после свих
суморних и црних вести које путем
медија годинама стижу из Бора и
о Бору, и предубеђења да ћемо овде
затећи ваљда само рушевине, осушено
дрвеће и напуштене салуне, Бор нас је
о-Бор-ио с ногу.
На туристичком сајту града,
осим музеја везаног за рударство,
препоручује се и обилазак дворца кнеза
Александра Карађорђевића, хамама
кнеза Милоша, нечег у Бору, нечег у
суседној Брестовачкој бањи, па Борског језера, и оближње (код села Злот)
Лазареве пећине - чак осам километара
дугачке, барем оног испитаног дела.
Дакле, за-Бор-авите предрасуде о
овоме месту, и постаните, као и ми,
по-Бор-ници Бора.
Аутор: Слободан Огризовић
Лист „Данас“
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PROZIVKA POSLE POLA VEKA

„Говорио сам им да је час светиња која ће их научити да раде, јер – од рада ће живети. Они су ме послушали, дигли су се из својих малих средина у висину и постали своји људи – рече задовољно 83-годишињи професор математике Драгољуб Павловић, човек који је од својих ученика тражио много знања а данас добија много похвала
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ВОДОРАВНО: 1. Број који се сабира, аденд, 7. Руски певач, бас,
Фјодор, 14. Име француског књижевника Франса, 15. Фабрика сапуна,
сапунарница, 16. Име америчке глумице Тарнер, 17. Херниј, кила, 19.
Хемијски елемент, тежак метал, 20. Женски певачки глас, 21. Мањи музички састав, 22. Амерички глумац, Ричард, 23. Према, 24. Лева притока
Босне, 26. Отпрема и достављање пошиљака, 28. Ауто-озна за Шабац,
30. Башта, 31. Плитка стајаћа вода, 32. Средство за лакирање, 35. Планина код Београда, 37. Бицикл с малим точковима, 38. Грчко слово, 39.
Морална чврстина, 41. Мали цвет, цветак, 43. Наш глумац, Мија, 44.
Женско име, Јасминка.
УСПРАВНО: 1. Велика дворана, 2. Летопис, годишњак, 3. Народ у
Африци, 4. Име наше глумице Рине, 5. Грчко слово, 6. Име физичара
и математичара Ајнштајна, 7. Игра на табли са 64 поља, 8. Аутоматска пушка (скр.), 9. Име фудбалског тренера Тумбаковића, 10. Прастановник Потисја, 11. Плочица у хокеју на леду, 12. Држава на Блиском
истоку, 13. Стара престоница Јапана, 15. Посуда, 18. Рибонуклеинска
киселина (скр.), 21. Со тетраборне киселине, 22. Име наше глумице
Поповић, 25. Змијска кошуља, 26. Старогрчки бог сточара, 27. Прибор

Матуранти из 1962. године - дружење са пуно емоција из младих дана

радили и напредовали.
Младалачког духа, иакао већ има 83
године, професор Павловић, који је имао
срећу да му на четвртој години студија
предаје наш познати научник Милутин
Миланковић, каже о својим ђацима:
-Од свог професора Миланковића
у живот сам понео девизу - говори
тихо, мисли храбро - а својим ђацима
сам додао и то да је час - светиња.
Светиња која ће их научити да раде,
а од рада ће живети. Они су ме послушали, дигли су се из својих малих средина у висину и данас видим да сам
имао утицаја у стварању изванредних
људи. Изгледају добро и радује ме да се
на овакав начин „подмлађујемо“ без
обзира на године које нас притискају.
Слушајући наш разговор са професорм, док су други весело чаврљали и
разгледали слике са прошлогодишњег
сусрета у Сокобањи, Андреја Симић
нам исприча занимљив детаљ: - На
једној од почетних година имао сам
слабу оцену код професора Павловића
и полагао поправни. Али, он ме је

научио како да учим математику, па
чак и да је толико заволим да сам
касније студирао математику и предавао математику! Он је најбољи педагог и најбољи методичар кога сам у
животу срео.
Радомир Спасковић Спале, један
је од тројице истрајних организатора
окупљања ове генерације рударских
техничара. Из млађих дана познат и као
кошаркаш и тренер, читав радни век
је провео у геодетској служби РТБ-а и
1995. отишао у пензију. Он нам рече да
се само неколицина колега не одазива
позивима на ова весела дружења пуна
емоција из младих дана. Прославом овог
јубилеја потрудили су се да подсете да
су прва генерација која је имала “стопостотни пролаз” у завршном разреду и
на матури, што је записано и у историји
Техничке школе.
Љ. Алексић

за рад (мн.), 28. Део руке, 29. Менично јемство, 31. Наш град бакра, 33.
Једињење амонијака, 34. Катарина одмила, 36. Врста папагаја (мн.), 37.
Фуруна, 38. Део сета у тенису, 40. Симбол титана, 42. Ауто-ознака за
Врбас.
Крста Иванов

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: сабирак, Шаљапин, Анатол,
сапунара, Лана, брух, бакар, алт, бенд, Гир, ка, Усора,
пошта, ША, врт, бара, лак, Авала, пони, гама, карактер,
цветић, Алексић, Јасмина.

гистара, доктора, неки
су отишли у машинце, а
један и у војнике и стигао
до пуковнка. Они који су
остали у Бору стекли су
пензију у басенским погонима, али има и оних
који су радили у другим
српским рудницима, у
Словенији, Француској,
Немачкој. Школовање су
започела два одељења,
њих четрдесет шесторо, а
дипломирало, и то сви одличном оценом, двадесет
четворо.
-Професор Павловић
је изузетна личност која
Драгољуб Павловић
је, да тако кажем, “каБОР. – Да време све постави на
рактеризирала”
нашу генерацију –
своје место потврдио је аплауз 13.
рече нам Предраг Јаношевић који је
генарације матураната Рударско-техна овај сусрет дошао из Словеније. - Он
ничке школе којим су другог јуна до- нас је ставио на пут математичког
чекали свог најзахтевнијег професора размишљања и од нас направио тех– професора математике - Драгољуба ничаре. Али, треба рећи да смо од њега
Павловића, прослављајући 50 година украли и оног људског, родитељског.
матуре! Од дведесетчетворо матураната Изнад свега нас је научио како да поиз 1962. дванаест је завршило факул- станемо људи, односно стручњаци на
тете, двојица вишу, а остали су остали положајима, где смо бринули о себи
на средњој спреми. Има међу њима ма- и о имовини предузећа у којима смо

СЕЋАЊЕ
20. јуна навршава се година од
смрти
Душка Стојановића
1949 – 2011.
9. јуна, у 11 сати,
посетићемо његов гроб
на Новом гробљу у Бору
„Негде иза времена , иза заласка
сунца, иза тишине сна, ја ћу те
чекати у сенци наде, само да те
поново видим”
Супруга Снежана са децом
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KAMEROM KROZ GRAD
„Флејм” запалио Блиски исток
Научници из компаније „Касперски лаб” открили су најкомплекснији
компјутерски вирус досад, који потпуно
самостално обавља многе шпијунске задатке, укључујући и могућност тајног
снимања разговора. Хиљаде рачунара
широм Блиског истока већ пет година
мучи нови тип вируса за крађу података,
а стручњаци сматрају да је у питању до
сада најсложенији малициозни софтвер, односно „малвер”. „Флејм” (пламен),
како су га назвали, досад је највећи број компјутера заразио у Ирану, Израелу, Палестини, Судану и Сирији, а мета су му углавном компаније и академске институције.
Иран је досад већ неколико пута оптуживао Запад и Израел о вођењу тајних
сајбер саботажа и шпијунажа користећи веома напредне програме за борбу
против нуклеарног програма Техерана. Тако је 2010. године вирус „Стукснет”
напао компјутерске системе у иранским нуклеарним постројењима и саботирао центрифуге, док је истовремено други вирус „Дуку” крао информације.
Стручњаци из „Касперски лаб” тврде да је овај „малвер” 20 пута комплекснији
од „Стукснета” и да су за његово стварање потребни огромни ресурси, којима
само неке државе располажу. Штавише, и за претходна два вируса се верује
да их је створила нека држава. Стручњаци тврде да његов код има око 20
мегабајта, а способан је да сакупља податке, мења сигурносна и друга
подешавања на компјутеру, снима, копира поруке, па чак и да укључи микрофон како би снимио разговор.
„Ако је ‘Флејм’ успео да остане неоткривен пет година, једини логичан
закључак је да има још сличних вируса за које ми не знамо”, каже Роел Шувенберг, један од главних истраживача у „Касперски лабу”. Професор Алан Вудвард са одсека за компјутерско инжењерство на Универзитету у Суреју истиче
да је вурис изузетно добро прикривен и врло способан за избегавање сигурносних провера и антивирус програма, као и да копира притиске дугмића на
тастатури, а може и да упоређује гласове у снимљеним порукама. „Његов код
није написао неки бубуљичави тинејџер у својој соби: „Он је масиван, компликован и створен за крађу података, а да притом остаје скривен дуго времена”.
О каквој је претњи реч и колико је времена потребно да вирус буде потпуно
истражен сликовито је објаснио оснивач „Касперски лаба” Еуген Касперски
речима: „Требало нам је шест месеци да анализирамо ‘Стукснет’. Ово је 20
пута веће”.

Феникс на Дому културе
Аква-парк иза Спортског центра

(Сајт РТС)

Локомотива-експонат на
обновљеном Зеленом булевару

„Кључ” за поделу станова
П о с л е
вишегодишње
паузе, у Бору ће
се поново градити – овог пута
монтажне куће у
насељу „Бор 2”.
Захваљујући средствима РТБ-а, до
краја ове биће подигнуто 50, односно укупно 200 у
наредне три године.
На тај начин биће
збринути стамбено
најугроженији житељи града бакра – људи који живе у страћарама на ободу
старог борског копа, насељу „Змајево”, вишечлане породице из Самачког
смештаја, млади брачни парови, басенски радници и стручњаци.
Решавање стамбених проблема у Бору никада није било лако. У послератним годинама минулог века становништво је бројчано стално расло, а стамбене изградње скоро и да није било. Осим зграда и барака за смештај самаца,
до 1949. у Бору нису грађени станови. Тек марта те године Извршни одбор
је донео одлуку да се приступи изградњи станова, али и предузму мере за
бољу расподелу и рационалније коришћење постојећих станова и других
просторија. У једној анализи стамбене и политике расподеле станова оцењено
је да се често „више и бољих станова додељује службеницима него радницима”. Да би се отклониле уочене неправилности, одлучено је да се „убудуће
станови додељују првенствено радницима”. За реализацију овог закључка
дата је и пропорција – „кључ” за поделу станова: „од сваких 10 располажућих
станова, осам треба дати радницима, а два службеницима”.
На снимку из старог албума – изградња Старог селишта.
Ј. С.

Балон-сала над тениским игралиштима
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