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Пробијањем нископа у Јами отворен пут ка најперспективнијем басенском лежишту

Nadomak „Borske reke”
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Тунел дугачак
800 метара отвара
прилаз лежишту које
има 500 милиона тона
руде, па је, самим тим, то
пут ка сигурној будућности
подземне експлоатације
у наредних 50 година, каже
генерални директор РТБ-а. –
Њиме је обезбеђен и приступни пут
за откопавање руде из мугли „Т1“ и
„Т2“, односно производња до 700 тона
бакра месечно. – Пробијање нископа
трајало шест месеци, а извели су га, без
помоћи са стране, рудари борске Јаме

STIGLI NOVI BAGER I
VELIKE CISTERNE
Странa 4
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Завршена прва фаза реконструкције хотела на Борском језеру
PRVI REZERVOARI
OD FIBERGLASA
Странa 13

RASTE INTERESOVAWE
ZA RUDARSKU STRUKU
GODINA AKCIJE
„ZA LEP[I BOR”

„Jezero” ponovo blista
Отварање заказано за шести август, Дан рудара, који ће овде бити и
прослављен, а сутрадан стижу и први гости. - Биће ово најбољи хотел у
крају и можда један од бољих у Србији, па молим Боране да, уживајући у
њему, чувају оно што смо урадили – поручио је Благоје Спасковски приликом
примопредаје обновљеног туристичког бисера Тимочке крајине
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Нова топионица
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Годину дана након почетка

TemeQi zavr[eni
po^iWe monta@a opreme

Д. Маринковић: „У минулих 365 дана много је урађено у припреми пројектне техничке документације, обезбеђењу одговарајућих дозвола и сагласности а, истовремено, послови су интензивно развијени”. - Досад је стигла велика количина опреме из иностранства, пре свега, за фабрику
сумпорне киселине, а почетком јула треба да се допреми и опрема за топионицу. – Д. Јовановић: „На обострано задовољство желимо да завршимо овај пројекат на време, у оквирима буџета, и да се покрену планирани капацитети производње бакра, јер ће и Бору, а и Србији, бити боље”

Драган Маринковић

РТБ. – На лањски Видовдан (не
случајно, јер 28. јун је и Дан топионичара) ископана је прва кашика земље
на тек рашчишћеном простору у кругу
Топионице и тиме симболично озна-

рено је у градилиште где, као у кошници, све ври од људи и механизације.
По речима Драгана Маринковића, директора Пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне
киселине, у минулих 365 дана много је
урађено, пре свега, у припреми пројектне
техничке документације, обезбеђењу
одговарајућих дозвола и сагласности а,
истовремено, послови су интензивно
развијени. Пројекат је, како се сликовито
изразио, „изашао” из темеља. Не цео јер
има много објеката, али општа оцена
гласи – грађевински радови су при крају
и ускоро ће почети монтажа опреме и
челичне конструкције.
-У топионици су завршени темељи
парне сушнице, флеш-пећи и резервоара расхладне воде. Ових дана се
очекује бетонирање плоче на висини
од 5,2 метра. „Изашли” смо из земље
и сад идемо у висину (тај објекат сеже
преко 40 метара). Урађени су ископи
за котао-утилизатор и електрофилтер,
а следи израда темеља за те објекте,
као и за командну собу. Када је реч
о фабрици сумпорне киселине, тамо
су завршени сви ископи и темељи за
главну област на којој се налази контактни котао и где је „срце” фабрике.
Овде се увелико припремају за почетак монтаже опреме на тим објектима

тона). Овде треба да радимо и неке
друге помоћне објекте (зграде јаке киселине и дуваљке, као и MCC-а). На
конверторској линији демонтирана
је опрема са конвертора број четири
који први треба да буде реконструисан. И производња у ФРП фабрици
увелико је одмакла, много опреме и
цевовода је урађено и пре планиране
динамике. По најавама SNC Lavalina,
очекујемо да ћемо већи део опреме
завршити до краја ове године - наглашава Маринковић.

Бројна механизација
Фабрика бетона, четири миксера
и две аутопумпе за бетон, багери за
ископ и управо монтирани торањски
кран, како нам рекоше надлежни у београдском Енергопројекту високоградња,
досад су представљали основу или срце
градилишта. Ту су још два кипера, полуприколица која вуче цемент, багер,
комбинирка, пет аутодизалица - четири
од 20 тона и једна од 60 тона, по два
компресора и трактора. Комплетну
механизацију опслужује педесетак људи
– возача, руковалаца, бравара, електричара, а свакодневно је на градилишту и
до 150 радника.
-Цело градилиште је сконцентрисано на једну капију, па не можемо да
га „нападнемо” са више страна. Тамо,
практично, имамо само једну пролазну „улицу”, радимо на стешњеном
простору. Градилиште је специфично
и по томе што је омеђено. Ниједан
посао није исти - другачије се ради
фабрика од солитера. Међутим,
боримо се да механизацију одржимо
„на ногама” и испоштујемо динамику.
Када „изађемо” из земље и направимо
темеље са анкерима аутоматски ћемо
да склонимо део технике везану за
бетон. Онда на сцену ступају средства
за вертикални транспорт, пуштање
крана у рад и полако креће „метал”,
односно монтажа опреме – каже
Стево Павловић, шеф механизације
Енергопројекта високоградња.

Милорад Вуковић

радилиште, тесно је а нас и машина
много. Мора да се организујемо како
се људи не би повредили и, срећом, повреда није било. Овде сам скоро непрекидно годину дана и када завршимо посао, отићи ћу у пензију, али
ћу сигурно доћи у Бор да видим како
фабрика ради – поручује Вуковић, овде
свима знан као чика Вук.
Будући да сви саговорници жељно
очекују да ускоро, како у свом еснафском жаргону рекоше, крене „метал”,
питали смо директора Пројекта када ће
се то десити и добили одговор – у наредних 15-20 дана.

Креће „метал”

Објекти „изашли из земље” и сад иду у висину

чен почетак изградње модерне линије
топљења бакра у Бору. После тачно
годину дана поново смо се обрели на
истом месту које више није ни налик
некадашњем – у међувремену претво-

- прво иде предгрејач, после контактни
котао и остала опрема (измењивач топлоте, торњеви). Урађени су и ископи
за складишта сумпорне киселине
(два резервоара капацитета по 15.000

Његовој оцени карактеристика овог
градилишта придружује се и багериста Милорад Вуковић који је, иначе,
овде загребао прву кашику земље пре
тачно годину дана. Са укупно 35 година
радног стажа, он је и најстарији међу
радницима Енергоројекта. Иза њега је
остало близу 70 градилишта - Вуков
споменик, Метро, Железничка станица,
Београдска Арена, обилазница, као и
многа у Русији. - Ово је мало незгодно

Стево Павловић
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изградње „нове топионице”

Нова топионица

OD 2014. ^ISTO NEBO NAD BOROM
Досад ископано 13.000 кубика различитог материјала и уграђено 5.000 кубика бетона, 700 тона арматура и 50 тона анкера. - Б. Спасковски:
„Реализација Пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине потпуно се уклапа у планирану динамику, сви
радови се изводе у року, кашњења нема”
земље и тиме симболично означен почетак изградње модерне линије топљења
бакра.
Челни човек Басена је истакао да је
за годину дана од када су почели радови
(којој је, иначе, претходила година
пројектовања) ископано око 13.000
кубних метара различитог материјала
(земље, камена и бетона), уграђено 5.000
кубика бетона, 700 тона арматура и 50

тона анкера који ће повезивати опрему.
Податак да је до данас на терен стигло
75 контејнера опреме – је изузетан. Ту
су и седам-осам камиона материјала
за ФРП фабрику вангабаритних цеви у
којој радови, такође, „иду” испред планиране динамике. Ових дана очекује се
да почне и монтажа опреме.
Ј. Станојевић

Благоје Спасковски

РТБ. – Реализација Пројекта
реконструкције топионице и изградње
нове фабрике сумпорне киселине потпуно се уклапа у планирану динамику,
сви радови се изводе у року, кашњења
нема. Стога већ сада можемо рећи, и
ја живим у убеђењу, да ће почетком
2014. године почети да ради нова топи-

оница, а Бор и околна села имаће потпуно чисто небо, онакво какво је било
1903. године – поручио је Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, 28.
јуна на градилишту „нове топионице”,
подсећајући да је на прошлогодишњи
Видовдан (који је, уједно, и Дан топионичара) багером ископана прва кашика

-Досад је стигла велика количина
опреме из иностранства, пре свега,
већи део за фабрику сумпорне киселине (предгрејач и измењивачи топлоте, елементи за контактни котао
и реактор, киселоотпорни озид) и у
наредне две-три недеље почеће њена
монтажа. Најављено је да почетком
јула треба да се допреми и опрема за
топионицу (парни сушач – огроман
бубањ за сушење шарже, вентилатори,
пумпе, делови за котао-утилизатор,
опрема за електростатички филтер) –
велике количине, крупни комади, све
од челика. Флеш-пећ је састављена
од челичних стубова, озида и монтира се на лицу места. За њу треба да
дође челична конструкција, озид и бакарни жакети и она ће се монтирати у
каснијој фази – наглашава Маринковић.
Дејан Јовановић, менаџер трошкова из MACE D.O.O. Београд која је,

Дејан Јовановић и Слађана Ћирић Коцић

Све је спремно за почетак монтаже опреме

Џиновски кран
-Монтажа торањског крана је почела 25. маја и завршена је пре неколико дана. Ускоро треба да га званично
прегледају стручњаци Института заштите на раду, јер не може да почне да
ради док не добије атест. Ово тзв. средство за вертикални транспорт служи за
подизање челичних конструкција носивости до шест тона. Његова радна висина је 61 метар до куке. Условљена је
висином постојећег објекта – зграде топионице (49 м), а кран мора да је надмаши. Дужина радне стреле је 60 м, на
крајњој дужини кран „носи” 3,4 тоне,
а на 15 м подиже 20 т. Ово је највећи
кран који има Енергопројект и досад
је био у Новом Београду (изградња блока 26, Београдске арене). Њиме ће руковати крановође - квалификовани руковаоци грађевинским дизалицама који
имају лекарско уверење за рад на висини, стручне сертификате за бављење
тим послом и велико радно искуство. За
сада имамо једног, али ће морати да се
одреди још један, како би се смењивали
на четири – пет сати због специфичних
услова рада - рекао нам је Драган Катић,
шеф групе за монтажу крана.

Драган Катић

као специјализована фирма, задужена за
стручни надзор Пројекта, најпре је истакао велико задовољство што учествују
и дају свој допринос и овом пројекту.
-Углавном радимо велике пројекте
(Дуванска индустрија у Нишу, Delta
city у Београду, Универзијада (блок
67) и Фиат аутомобили Србија).
Међутим, ово је веома специфичан посао (уско стручна технологија
производње бакра) која се не гради
сваког дана ни у свету а камоли у
Србији, тако да је ово сјајна прилика
да се научи нешто ново. На обострано
задовољство желимо да завршимо
овај пројекат на време, у оквирима

буџета, и да се покрену планирани капацитети производње бакра, јер ће и
Бору, а и Србији, бити боље. Овде је
наш тим од седморо људи (90 одсто су
инжењери разних струка- грађевинци,
машинци, електроинжењери). Ангажовани смо као стручни надзор и пратимо спровођење закона Републике
Србије, поготово што је реч о пројекту
који је финансиран кредитом из
иностранства, а и пројектовање и
извођење радова је по страним прописима, углавном, канадским – истакао је Јовановић.
Ј. Станојевић

Нови производи
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ФРП - фабрика обележила шест месеци рада

Zavr[eni prvi veliki rezervoari
Д. Маринковић: „Овде је већ произведено више од трећине потребне опреме која треба да се угради у нову фабрику сумпорне киселине”. – М.
Миљуш: „Наши радници (26 новопримљених), углавном млађи људи, досад су успели да савладају већи део обавеза и одговорности, и то веома квалитетно”. – Фабрика ће наставити да ради и после завршетка „нове топионице”, јер једина на Балкану може да израђује елементе великих димензија од фибергласа – материјала будућности

РТБ. – Фабрика за производњу елемената од фибергласа или „ојачане”
пластике ових дана обележила је шест
месеци рада. Како нам је казао Драган
Маринковић, директор Пројекта ре
конструкције топионице и изградње
нове фабрике сумпорне киселине, овде
је већ урађено више од трећине потребне опреме која треба да се угради
у нову „сумпорну” (углавном су завршени делови за мокре електрофилтере,
торњеви за скрубирање гаса), а почиње
и израда гасовода. Подсетимо да се тзв.
ФРП-материјал користи за производњу
гасовода (цеви великог пречника), судова
и резервоара којима се гас из металуршког дела транспортује до фабрике сумпорне киселине. Гасови који долазе из
флеш-пећи или конверторске линије су
високе температуре и доста запрашени,
па морају да се „испирају” (скрубују),
како би им се „оборила” температура.

веза и одговорности, и то веома квалитетно, тако да их Канађани сада,
углавном, стриктно посматрају и дају
инструкције. Будући да око 60 одсто
свих овдашњих послова укључује употребу хемикалија, дужни смо да обавезно користимо заштитне ципеле,
маске и респираторе. Захваљујући
Канађанима који су поставили ове
ригорозне норме, строго се придржавамо тих услова – каже Милорад
Миљуш, руководилац ФРП-радионице.
Овај нови погон, у који је Басен
уложио око 300.000 евра, смештен је у Милорад Миљуш
адаптираној згради старе фабрике ба- друге фабрике и постројења у Србији,
карне жице. Како га је тада оценио али и ван ње, јер је једина на Балкану
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, реч која може да израђује елементе великих
је о перфектном објекту који има око димензија од фибергласа – материјала
2.000 квадратних метара корисне повр- који се због одличних карактеристика
шине, кран носивости преко 20 тона, све више примењује у грађевинској и
канцеларије, санитарни чвор, чајну
Будући да је реч о цевима великог преч- кухињу, грејање, ПП заштиту. Фабрика авиоиндустрији и сматра материјалом
ника – један од судова за хлађење гасова ће наставити да ради и после завршетка будућности.
из PS конвертора пречника је 5,1 метар „нове топионице”, и то цевоводе за неке
Ј. Станојевић
и дужине 17 метара - немогуће га је израдити у једном комаду, па се радио из
делова који су потом спајани. Стога је
сам посао напоран, јер захтева велику
пажњу и стрпљење. У овом периоду
завршена је обука (под будним оком шесторице стручњака из канадског SNC
Lavalina, као и петорице Руса), а посао
је добило 26 радника.
-Изузетно смо задовољни, пошто
смо за шест месеци успели да остваримо већи део послова који се односе
на делове за фабрику сумпорне киселине. Урадили смо неколико великих резервоара највећег пречника, а сада смо прешли на мање елементе (блокове и цеви). Наши радници, углавном млађи људи, досад
Због употребе хемикалија обавезно је коришћење личних заштитних средстава
су успели да савладају већи део оба-

Нови брендирани производ РТБ-а Бор

KONA^NO – FINALNI VODOMER

У години када обележава четири деценије рада Фабрика арматура Ливнице бакра и бакарних легура РТБ-а Бор коначно спремна за финалну
производњу водомера са знаком „РТБ Бор“. – Брендирани производ повећава добит за више од половине
„РТБ Бор“. У нову производњу уложено
је 50 хиљада евра и очекује се да добит
буде повећана за више од половине.
-У цени водомера учешће месинга
је трећина, док уградња сатног механизма и разних пластичних елемената, што су до сада радили земунска
„Инса“ или приватне фирме, учествује
са две трећине. Сада када сами производимо финални водомер, сва добит је
наша – објашњава повећање планиране
добити за више од половине Љубиша
Миленковић, руководилац пројектног
бироа Фабрике арматура.
Освајање новог производа прилика
је и за освајање новог тржишта где је
конкуренција приватног сектора у овој
области велика. За четири деценије рада
борска фабрика произвела је два милиона кућишта за водомере, које је финализовала земунска „Инса“, што значи да
ФАБРИКА
АРМАТУРА.
– Бор, у години када обележава четири трећина бивше Југославије има кућишта
Деценијама највећи произвођач водо- деценије рада, коначно је спремна за фи- за водомере из Бора. Планираном финалмера у Србији, Фабрика арматура Басена налну производњу водомера са знаком ном производњом 20 хиљада водомера

годишње сада борска фабрика може да
задовољи потребе половине тржишта
бивше Југославије за овим производом
под условом да службе комерцијале и
маркетинга пронађу тржиште.
Колики је ово изазов за Фабрику
арматура говори и податак да су од
пет-шест великих произвођача ливених месинганих елемената у бившој
Југославији остали само Бор и приватне
фирме у овој области које настоје да
заузму упражњено тржиште.
-С обзиром на постојеће капацитете у Фабрици арматура, само
производња водомера није исплатива.
Зато ће се овде и даље производини одливци и откови кућишта равних пропусних вентила од половине до три
цола (посебан програм) као допуна
основној финалној производњи водомера – истиче Драган Младеновић,
технички руководилац Ливнице бакра и
бакарних легура РТБ-а Бор.
M. Mилошевић

Актуелно
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Пробијањем нископа у Јами отворен пут ка најперспективнијем басенском лежишту

Nadomak „Borske reke”
Тунел дугачак 800 метара отвара прилаз лежишту које има 500 милиона тона руде, па је, самим тим, то пут ка сигурној будућности подземне експлоатације у наредних 50 година, каже генерални директор РТБ-а. – Њиме је обезбеђен и приступни пут за откопавање руде из мугли
„Т1“ и „Т2“, односно производња до 700 тона бакра месечно. – Пробијање нископа трајало шест месеци, а извели су га, без помоћи са стране,
рудари борске Јаме

РТБ. – Пола године рудари борске
Јаме даноноћно су радили тунел или,
како они то стручно зову, нископ, на
дубини од 650 метара. Ходник дугачак 800 метара повезао је XV хоризонт
са XVII, обезбедио боље проветравање
на радилишту у рудном телу „Т“, приступни пут ка муглама „Т1“ и „Т2“, где
ће откопавање почети крајем године, али
је, што је најважније, отворио и прилаз
најперспективнијем басенском лежишту.
-Управо смо на дубини од 650 до
750 метара завршили пробијање нископа у борској јами и тако створили
предуслове за експлоатацију „Борске
реке“, лежишта које има 500 милиона тона руде. Тај тунел је, у ствари,
пут ка сигурној будућности подземне
експлоатације у наредних 50 година
– изјавио је генерални директор РТБ-а
Благоје Спасковски. Њиме је, како је
објаснио, обезбеђен и приступни пут за
откопавање руде бакра из мугли „Т1“ и
„Т2“, а ту ће производња почети крајем
године. – Средином наредне начећемо
капу „Борске реке“, да бисмо већ
2014. ушли у утробу лежишта. До
тада ћемо, са бакром из рудног тела

„Т1“, повећати производњу у Јами на
око 700 тона месечно, а када почнемо
да „скидамо“ капу „Борске реке“, месечна продукција у Јами прелазиће
хиљаду тона бакра у руди – сигуран је
Спасковски.

Рудари положили испит
Комплетан посао, додаје, за шест
месеци обавили су басенски рудари,
без помоћи са стране. – Слободно могу
да кажем да су рудари РТБ-а положили испит и да већ сутра могу
да изводе и граде најдуже тунеле у
земљи, али и ван ње. Јер, ако у некој
специјализованој области свет нема
кадрове, онда их нема управо за
изградњу тунела – тврди Спасковски.
Главни пословођа у Јами Љубиша
Миљковић такође је веома задовољан
радом својих „камарада“. – Ходник,
односно косу рударску просторију,
радили смо са две „нападне“ тачке:
на горе, од 17. ка 15. хоризонту, хидрауличним колима, а истовремено у обрнутом смеру ручним чекићем, због
веће прецизности и контроле воде.
Потребна нам је била максимална

концентрација за овај подухват који
је, иначе, до танчина математички
прорачунат. Ходник је под нагибом од
14 степени и, као што се може видети,
нисмо промашили ни 20 центиметара.
Срели смо се на пола пута – кроз осмех
је седамнаестог јуна новинарима испричао Миљковић, и то на самом споју двају
ходника у један, 700 метара под земљом.
– Тунел нам много значи због бољег
проветравања у рудном телу „Т“, али
и због даље експлоатације, самим тим
и наше егзистенције. Њиме „крчимо“
пут ка 750 хиљада тона руде из мугли
„Т1“ и „Т2“, али трасирамо и онај инвестициони за почетак експлоатације
капе „Борске реке“ где има око 30 милиона тона руде. Радимо, дакле, за
своју и будућност наше деце – каже
пословођа. Напомиње да је производња
у Јами са 120 тона бакра месечно, колико
је откопавано до пре четири године,
повећана на око 600 тона, и да је у том
периоду запослено 80-ак младих људи. Менаџмент РТБ-а је препознао важност рударења у Јами, па имамо
сталну моралну и финансијску подршку. Нама је довољно то што су нам
плате добре, али и што осећамо да

Благоје Спасковски

нас поштују као људе. Одужујемо се,
између осталог, тако што помажемо
све веће активности у компанији
(ревитализација „Церова“, санација
колектора), али и оне које спроводи
Влада Србије када је реч о новим подземним радовима – рекао је Миљковић.
Г. Тончев Василић

Љубиша Миљковић

Светска банка позитивно оценила ток пројекта „Регионални развој Бора“

Ocena A za komponentu „A”
РТБ. – Делегација Светске банке
је на састанку са менаџментом РТБ-а
и представницима Министарства за заштиту животне средине, рударства и
просторног планирања, седмог јуна,
позитивно оценила напредак радова
у оквиру пројекта „Регионални развој
Бора“ истичући, поред осталог, да су
га у фазу имплементације довели партнерски односи ресорног министарства
и Рударско-топионичарског басена Бор.
– Драго ми је што у оквиру ове мисије
могу да констатујем да је Пројекат коначно ушао у фазу имплементације.
За њу је задужена Влада Републике
Србије, али сам задовољан што видим
да је РТБ и даље спреман да учини све
како би пројекат успешно био окончан – рекао је Frank Van Woerden,
инжењер Светске банке за животну средину.
У разговору са генералним дирек-

Представници Светске банке посебно су похвалили добру сарадњу Басена са
Министарством за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања

тором РТБ-а Благојем Спасковским
и његовим сарадницима Woerden је истакао да је повод за „мисију“ Светске
банке подршка Пројекту, али и ревизија
напретка преосталих активности за

санацију јаловишта и изградњу новог
колектора. Оне су, како је казао, раније
договорене у оквиру компоненте „А“. –
Веома је важно, такође, да радови на
овом, буду усклађени са динамиком

пројекта „нове топионице“, те је у
том смислу важно да Светској банци
буде достављен технички извештај са
резимеом досадашњих активности у
тој области – подвукао је Woerden.
Генерални директор Басена је,
говорећи о Пројекту реконструкције
топионице и изградње нове фабрике
сумпорне киселине, у први план истакао пристизање нове опреме и уредно
плаћање, али и спремност да надлежнима у Светској банци достави извештај
са састанка борда директора пројекта
који ће крајем месеца бити одржан у
Финској.
С обзиром на то да је представнике
Светске банке током разговора посебно
интересовала стабилност брана, након
састанка су, у друштву домаћина, погледали брану 3 на кривељском јаловишту.
Г. Тончев Василић

Рударство
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Кривељски рудари одолевају тропским врућинама

Svom snagom u ^etvrtom
zahvatu
Уз помоћ моћних бушилица, експлозива, нових
багера и камиона кречњачки врх добрим делом
„пресељен“ на источно одлагалиште, док се у тзв.
скраћеном делу IV захвата узима све више руде.
- Мада су им плански циљеви у јуну за мало измакли, уклоњена је рекордна количина јаловине
са добрим изгледима да у јулу рекорд буде поново оборен

КОП КРИВЕЉ. – Ни хлеб
који кривељски рудари зарађују на
површини није са много мање кора од
оног за који се боре њихове колеге под
земљом. У то смо се уверили и зимус,
на минус 30, и сада на скоро плус 40.
Тропске жеге им, наравно, не пријају,
али звог тога не трпи посао, поготово
откад су добили још један велики нови
багер и велику цистерну за поливање
путева. Она се, иначе, пуни чистом
(неутралном) водом из реке (изграђен
је водосабирник), како би се сачувале
млазнице и пумпе од корозивног дејства
плаве воде. И док се у новој опреми
ради уз клима-уређаје, расхлађивање
особља на старим камионима (таквих
је шест), бушилицама (две) и багерима
(два) и даље је на приниципу прављења
промаје, освежења водом...

група камиона је
већ
“преселила”
минирањем
раздробљени
к р е ч њ ач к и
врх на, такође,
н о во ф о рм и р а н о
источно одлагалиште, док трећа
стрпљиво брекће под товарима богатије
руде са дна копа, где више готово и да
нема јаловине.
-Од пуштања другог новог багера
(13. јуна) прескочили смо највишу
“летвицу” досад датих ископина –
каже Адамовић. – За јун оне износе
2,271 милиона тона, што је у односу на
највиши овогодишњи учинак (у марту)
више за скоро 70.000 тона. Количина
јаловине је досадашњи рекорд који ће,
Како нам ових врелих дана рече по свему судећи, у јулу бити поново
управник Видоје Адамовић, све снаге оборен. Јер, за овај месец планирано
су сада сконцентрисане у Четвртом је 2,3 милиона тона раскривке и, као
захвату којим ће овај рудокоп добити
нове количине руде и укупну дужину
од два, а ширину преко километар и
по, што су већ димензије за које нисмо
сигурни да их има у Европи. Два нова
највећа багера, две велике бушилице
(нова и стара) и једна нова мала погодна
за рад на незгодном кречњачком терену,
увелико раде на коначним контурама
у североисточном делу копа. Ту су
и највећи камиони, који - на радост
возача, а и мештана оближњих села без облака прашине за собом превозе
јаловину са нижих етажа Четвртог
захвата до транспортног система којим
се она одвози даље у борски коп. То је
сада исплативије него превоз узбрдо
ка одлагалишту Тодоров поток. Друга

за јун, 880.000 тона руде са 0,259 одсто
бакра, што треба да да 2.212 тона
овог метала у руди. Укупно, реч је о
3,18 милиона ископина, што је врло,
врло амбициозан план. Ако успемо
да уклонимо толико јаловине, то ће
бити рекорд од отварања рудника!
Багер К1 у коначном захвату треба
у јулу да утовари 1,2 милиона тона
јаловине, а нови, на нижим етажама,
1,07 милиона тона јаловине и 230.000
тона руде. Ње је у овом делу Четвртог
захвата све више како силазимо
ка дну копа, а пошто су у Трећем
захвату богатије партије, мешамо их
и правимо композит.

Управник истиче да је од изласка на
кречњачки масив до краја јуна багер К1
потоварио 445.000 тона јаловине, иако
тамо радови нису баш лаки (наилази
се на жолове, тешко се буши). Нови К2
је од пуштања у рад дао скоро 617.000
тона и мада је обука петорице младих
руковалаца-багериста, који ће од
средине јуна почети самостално да раде,
подразумевала мало спорији утовар, у
Четвртом захвату се добро напредује.
Од планираних 880.000 тона руде на
копу су у јуну дали 669.450 тона, што је
76 одсто плана. Кључни разлог што им је
циљ “измакао” јесу, како нам је речено,
радови на модернизацији Флотације
због којих је склад са рудом повремено
био препун. План за јаловину је био
1.805.000, а дато је 1.601.550 тона, што
је 88,73 одсто плана. Путовање багера
са једне локације на другу, припрема
етаже, поменути мало спорији утовар,
образложења су за недостајућих 200.000
тона јаловине у јунском плану. Укупне
ископине је требало да буду 2,685.000
тона, а дато је 2.271.000 тона, што је скоро
85 одсто планираних. - Коп је дао 1.809
тона бакра у руди, а план је био 2.161
тона. Рачунали смо на 0,253% овог
метала у руди, а остварили 0,270%. То
је, очигледно, бољи садржај, међутим каже управник - количине руде су доста
испод планираних тако да нисмо
могли да остваримо ни план на бакру.
Љ. Алексић

Нове цистерне на површинским коповима

LAK[E BEZ

Рударско-топионичарски басен Бор добио три савремене цистерне белоруске производње (марке „Белаз“) за поливање транспортних путева на површинским коповима Рудника бакра Бор („Велики
Кривељ“ и „Церово“) и Рудника бакра Мајданпек. – Рударима у летњим месецима олакшан рад јер на
транспортним путевима нема прашине
Видоје Адамовић

ПОВРШИНСКИ
КОП
„В.
КРИВЕЉ“. - За разлику од ранијих
година, овога лета на транспортним
путевима на површинским коповима
Рудника бакра Бор и Рудника бакра
Мајданпек више нема прашине јер три
нове цистерне поливају путеве водом и
олакшавају рад и рударима и рударским
машинама. Већ недељу дана три нове
цистерне белоруске производње, марке
„Белаз“, раде на површинским коповима
„Велики Кривељ“, „Церово“ и Рудника

бакра Мајданпек. Свака бригада има по
два обучена возача нове цистерне који су,
уједно, и возачи тешких камиона. Они
у све три смене само на површинском
копу „Велики Кривељ“ одржавају 15 километара транспортних путева.
-Лакше је возити цистерну, али и
за то је била потребна обука – каже
Славиша Несторовић, возач на површинском копу „Велики Кривељ. – Прашине више нема на путевима, али
врућина и даље смета у старим камионима без климе. Ове нове камионе

са климом у кабини много је лакше и
пријатније возити.
-Возачи нових тешких камиона
са климом раде непрекидно, а они
који возе старе камионе без климе у
кабини отварају прозоре, праве паузе
и чешће се мењају - објашњава Видоје
Адамовић, управник површинског копа
„Велики Кривељ“.
Без обзира на врућину, производња
у летњим месецима се не смањује. Овде
се ради по учинку и рудари желе да не
само испуне него и премаше плани-

рану производњу. Прошлог месеца 490
радника у све три смене ископали су
800 хиљада тона руде и милион и 300
хиљада тона јаловине, у јуну и више од
тога.
-Посао је такав, поготово наш минерски, да мора да се заврши на време.
Са експлозивом је на овој врућини и
тешко и опасно радити јер детонатор
не сме да буде на температури већој од
50 степени Целзијуса. Сналазимо се и
грешке нема - презнојава се на сунцу
минер Бобан Станчуловић.
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Коп „Велики Кривељ“ добио још један велики багер

Divovskim koracima
do rekorda
Са новим багером успећемо без проблема да остваримо овогодишњи
план од близу 36 милиона тона ископина, а то је учинак који досад
на кривељском копу није забележен, изјавио је Видоје Адамовић. –
У последње три године у набавку рударске опреме за све басенске
руднике уложено 76 милиона евра, а машине за „Кривељ“ коштају
око 40 милиона евра

КОП КРИВЕЉ. – Још један првокласни див, хидраулични багер марке
„komatsu“, од тринаестог јуна помагаће
свом две године старијем „колеги“
да што пре раскрију четврти захват
кривељског копа и откопају до краја
године 25 милиона тона јаловине. То је,
како рече управник Видоје Адамовић,
уз производњу 10,6 милиона тона руде,
рекорд који у тридесетогодишњој
историји рудника није забележен.
-Овај багер спада у највеће утоварне машине у Европи. Кошта
четири милиона евра, тежак је 400
тона и може годишње да оствари 15
милиона тона ископина. Запремина
кашике му је 22 метра кубна, што
значи да „у цугу“, може да захвати

опреме која је у последње три године уго- 2009-2011. година вредне су 76 миливорена и набављена за „Велики Кривељ“, она евра, а плаћене су из сопствених и
чак 50 тона! Овако моћна машина управник Адамовић посебно је иста- средстава инвестиционих кредита. Техпридружиће се претходној која је као њене досадашње учинке. – Данас ничку сигурност за даљи раст рударкупљена 2010. и до краја године на кривељском копу, захваљујући ске производње РТБ је, између осталог,
радиће на раскривању четвртог захвата површинког копа „Велики
Хај-тек машина
Кривељ“ – казао је Адамовић.
Машина је у Бор стигла из Немачке,
Представник немачке фирме „Komatsu“,
најпре Дунавом до Прахова, а потом су
машински инжењер Ахмед Алађуз, сликовито
њени делови допремљени камионима
нам је описао монтажу горостасног багера. – Са
овако добром екипом из Бора и представницидо рудничког монтажног плаца. – Багер
ма београдског „Теикома“ за десетак дана моје склопљен у рекордном року, за 12
гао сам да саставим и робота – каже доброћудни
дана, па желим јавно да похвалим
Босанац. Склапање оваквог багера, додаје, у
људе који су га саставили тако брзо.
суштини иде брзо јер има „само“ 16 великих делова, па се, у ствари, највише времена потроши
Одавде ће, за око три сата, колико му
на ситније компоненте, електрику и електронитреба да пређе три километра, „отпуку. – Ма, ове данашње машине су све хај-тек! За
товати“ на радилиште у североисточњихову монтажу се више не траже бравари са
ном делу копа.
чекићем и мајзлом, него мало интелигентнији
људи, они са „већом главом“ – рече нам Алађуз,
Говорећи о важности рударске
не скидајући задовољан осмех с лица.

Шарбановићев „дежа ви“
Багеристи Горану Шарбановићу тај дан је био
„дежа ви“. Он је и пре две године први сео у кабину
џиновске утоварне машине, тада прегрмео трему (и
од ње, али и од новинара), па је сада био расположен
за причу. – Ја ћу га само „отерати“ до радилишта, а
њиме ће управљати нови радници, њих петорица.
Јер, сваки багер има своју посаду, а у мојој су добри и послушни момци – објашњава Шарбановић.
Битно је, како каже, да воле свој посао, баш као и
он. – Завршио сам рударску школу, а својевољно
сам прошао и обуку за багеристе. На кривељском
копу сам од 1987, али последњих пет година радим
на утоварним машинама. Возио сам све наше багере, почев од „ОК“ и „терекса“, до ових великих „коматсу“ лепотана.

новој опреми, имамо стабилну и рентабилну производњу. Раскривање лежишта је брже и четири пута боље у
односу на, рецимо, 2008. годину. Сигуран сам, зато, да ћемо са новим багером успети без проблема да остваримо
овогодишњи план од близу 36 милиона тона ископина, а то је рекорд који
досад овај рудник није забележио – нагласио је Адамовић.
Све рударске машине које је
менаџмент
Рударско-топионичарског басена Бор за “Велики Кривељ”,
Јаму и “Мајданпек” набавио у периоду

обезбедио набавком 22 дампера носивости 220 тона, седам камиона носивости
150 тона, три багера са утоварном кашиком 22 кубна метра (још један до краја
јула стиже у Мајданпек) и два багера са
мањом утоварном кашиком (15 кубних
метара). Захваљујући новој рударској
опреми у РТБ-у је, рецимо, прошле
године уклоњено близу 29 милиона
тона раскривке, што је четири пута више
него 2008., а откопано је 58% више руде
и дато 40-ак одсто катодног бакра више
него пре четири године.
Г. Тончев Василић

Рударско-топионичарског басена Бор

PRA[INE

Славиша Несторовић

Тек на несносној летњој врућини
види се разлика између старе и нове
рударске механизације. Много је теже
возачима шест старих камиона и руко-

ваоцима два стара багера и две бушилице. Они чешће праве паузе и мењају
се. Срећа је што је РТБ Бор обновио
механизацију, па сада има 13 нових камиона марке „Белаз“ носивости 220
тона, два „Комацу“ камиона носивости
130 тона, три нова багера и две нове бушилице. „Са њима је милина радити“,
коментаришу рудари на површинском
копу „Велики Кривељ“.
И док све рударке машине на површинском копу „Велики Кривељ“ и на
несносној врућини нормално и непрекидно раде, нова цистерна полако
полива водом транспорне путеве и
ствара један од важних летњих услова
за рад. Прави паузу само 15-20 минута
док се пуни водом. Запремина њеног
сандука је 32 метра кубна и три пута

Нова цистерна

је већа него класичне цистерне за
поливање улица. Опремљена је млазницама, воденим топом који баца млаз
воде 60 метара и цревом дужине 10
метара. Осим за поливање транспортних путева, ова цистерна се користи и
за прање рударске механизације, а може
и за гашење пожара. Кошта 315 хиљада

евра. „Колико нам значи по овој
врућини – вреди сваки евро уложен у
њу“, задовољни су рудари на површинском копу „Велики Кривељ“. Слично искуство имају и рудари на коповима Рудника бакра Мајданпек и „Церово“.
М. Милошевић

Рударство
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У РБМ-у десет одсто више руде и бакра него лане за пола године

Nastavqen rast proizvodwe
Упркос проблемима, мајданпечки рудари у 2012-ој ископали 1,656 милиона тона руде, произвели 3.300 тона бакра у концентрату. – Велики
задаци у другој половини године
РБМ. - Рудник бакра Мајданпек у
првој половини ове године наставио је
производни раст, па је руде и бакра за 10
одсто више него у истом периоду 2011те.
-Од јануара до јуна ове године,
прерађено је милион и 656 хиљада
тона руде, дато је више од пет милиона
тона јаловине, што је било довољно
да предамо 3.300 тона бакра у концентрату - каже Светомир Мустецић, директор РБМ-а, и додаје: - Слично је и
са укупним ископинама, које су веће
од осам до 10 одсто у односу на исти
период прошле године, али мање од
планираних.
Овогодишњу производњу знатно је
умањио, по временским приликама и
условима за рад, веома тежак фебруар,
када је учинак био преполовљен, а и непланирани ремонт дробилице у јуну.
-У ствари, ми смо планом предвидели ремонт, али не и застој, јер се очекивало да се у том периоду ангажује
примарна дробилица. Она је била
на примарном дробљењу, али како
је од марта она у Бору, нисмо имали
где да одвозимо руду, па се тако јуна
непланирано ушло у подбачај - каже
први човек мајданпечког Рудника бакра.
Притом наводи и да су фебруарски
подбачај у производњу за пет месеци
успели да надокнаде, а нови, настао у
јуну, надокнадиће наредних месеци.

Јунски план јаловине предвиђао је
1,7 милиона тона, а остварили смо
1,280 милиона тона, односно 75 одсто.
Испоручили смо око 720 тона метала,
а производња је очекиваних 430 тона
бакра у концентрату.
Очекивано, услови за рад су све
тежи, посебно на Северном ревиру где
су се након испумпавања воде из језера
рудари суочили са знатно већом количином муља од оне на коју се рачунало.
- Муљ је дубине преко 20 метара,
има га преко милион тона. Проблем је извући га у овом кратком
сушном летњем периоду, како би се
избегле јесење кише које би могле
да успоре комплетан рад. Идеја је
да се активирају пловеће пумпе и
избацује и најмањи прилив воде, а
вода са Тенке усмери ван рудног
тела – казао нам је директор Мустецић
откривајући: - Квалитет муља је дат на
анализу. Добар је, па ћемо га превести
у категорију руде јер садржи бакра
као и руда из текуће производње. Има
нешто повећан садржај злата, а како
дубински напредујемо, видећемо и
друге карактеристике.

Велико минирање на „Андензитском прсту”

Све указује да је муљ у категорији
руде, а не јаловине, због чега га треба
осушити и припремити за прераду у
Флотацији. То је огроман, непланиран и
додатан посао.
- Тачно је. То је посао који успорава рад, то је милион тона ископина
који може да успори комплетан темпо
експлоатације на Северном ревиру,
али је добро то што се претвара у руду.
То је непланираних милион тона руде
настале због лимонита који су склиз-

У муљу бакра као и у руди

Солидно после ремонта
- У јуну смо планом предвидели
200 хиљада тона руде, свесни
чињенице да морамо обавити
ремонт дробилице. Како смо успели
да предвиђене радове обавимо пре
рока, произвели смо 226 хиљада
тона руде, 13 одсто више од плана.

нули у језеро. Због киселе средине ту
је дошло до неког вида лужења тако
да се метал одвојио од јаловине, што
је добро - истиче Мустецић.

План за јул
План за јул је базиран на производњи
354 хиљаде тона руде и то са циљем да
се надокнади јунски подбачај и чак 1,6
милиона тона раскривке, односно 1,954
милиона тона укупних ископина. Већ је
извесно да план раскривања неће моћи
да се оствари:
- Главни проблем нам је кашњење
багера. Нови ПЦ багер од 22 кубика,
који смо очекивали у току јуна, још
није стигао. Ми смо у пословном
плану и у јулу предвидели велике
ископине, а како нећемо имати тај
багер на располагању, то нећемо
моћи да остваримо – речи су директора Мустецића.
Јулским планом производње у
РБМ-у предвиђено је 698 тона бакра у
концентрату, 23 килограма злата и 140
кг сребра.
С. Вукашиновић

У Руднику бакра Мајданпек још једна нова машина

Vi[enamenska cisterna za
ekonomi^niji rad
Одржавање рударских путева током сушних периода, али и прање рударских машина, убудуће ће бити лакше, кажу у Руднику бакра Мајданпек.
– Нова цистерна може, наравно, да послужи и за гашење пожара
РБМ.- Свако ко је рударским путевима пролазио током сушних летњих
периода зна колико ће за рад у Руднику бакра Мајданпек значити нова
вишенаменска цистерна – речи су
којима Синиша Филиповић, управник
Површинског копа РБМ-а, објашњава
значај најновијег возила за производњу,
подсећајући да су се до скора довијали
тако што су стару цистерну убацивали у
тешко возило, како би заливали путеве
и колико-толико сузбили прашину и
њено развејавање: - Набавка вишенаменске цистерне је једноставно за нас
сјајна вест и одлична ствар – истиче
Филиповић.
Белоруска „белаз“ цистерна са товарним сандуком запремине 32 метра
кубна, која има могућност вишеструког
прскања, али и предњи топ који може
да интервенише на већој раздаљини, а
не само у непосредној близини како то
чини прскалица, обрадовала је и људе
у електромашинском одржавању. - Она
ће бити исплатива у нашим условима,

јер, поред осталог, има могућност
доливања воде за бушилице на радилишту, али и прање рударских
машина на терену. Када се ради сервис
или нека интервенција моћи ћемо
да оперемо машину, а тако лакше
уочимо и са већом прецизношћу отклонимо евентуалне недостатке и
санирамо кварове – каже и Братислав Благојевић, помоћник директора
РБМ-а за електромашинско одржавање.
- Нећемо морати да ангажујемо ватрогасне и друге службе као до сада, јер
ћемо имати своју машину за поменуте и низ других намена – наглашава
Благојевић.
За поливање рударских путева,
смањење њихове прашњавости и поменуте интервенције изузетно је важно
што је реч о машини која је изузетно мобилна на рударским путевима, у тешким
условима рада у руднику. Не затребало, она би могла да буде ангажована
и за гашење пожара, будући да поседује
водени топ уз који може да интервенише

и на одређеној удаљености.
- До сада смо били приморани да
дорађујемо, преправљамо машине да
би се користиле за поливање путева, а
ово сада је баш наменско возило, чија

ће ефикасност, покретљивост, мобилност побољшати и економичност рада.
– кажу у РБМ-у више него задовољни
најновијим „појачањем“ у возном парку.
С. Вукашиновић
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Без предаха у Руднику бакра Мајданпек

RUDARI ODOLEVAJU VRU]INI
У производњи, поготово на несносној врућини, нема лаких послова и радних места. – Мајданпечки рудари на „Андензитском прсту” све ближе руди
РБМ. - Небо без облачка и жега од
које све трепери... По оваквом времену
у Руднику бакра Мајданпек нема места
на којем је лако радити.
Жељко Дервишевић, машин
бравар и заваривач, потврђује да услови
рада траже да се напор удвостручи како
би се задаци на време испунили, али
да већих проблема нема када су људи
сложни.
И Митке Алексов, аутодизаличар,
каже да му је у кабини као под стакленим звоном, да сви могу приговарати
врућини и прашини, али да се ради по
цео дан, јер посла има као у најбоље
време, а људи је мало:
- Лети вруће, зими хладно, тако
нам је...
Нова цистерна којом управља Владимир Божанић крстари коповима
мајданпечког рудника, кваси путеве,
али битку са прашином добија само за
кратко :
- Сува подлога и висока температура зачас однесу сваку кап воде.
На највишој коти „Андензитског
прста” затичемо ВКВ бушача Бранимира Петровића на Atlas Copcovoj бушилици Ф 6. Излазећи из облака беле
прашине каже да су услови за рад изузетно тешки:
- Градска 33 степена на овом месту
су вероватно близу 40, али ради се...
Вода коју сам јутрос понео је ту, у бушилици функционише клима уређај,
па мислим да је далеко теже онима
који раде на старијим машинама.
На нижој етапи истог радилишта,
тамо где већ све „мирише“ на руду, ВКВ
багериста Илија Бранковић ради на
новом ОК багеру на којем се пре неко-

У кабини је као под стакленим звоном

лико дана расхладни уређај покварио:
- Доћи ће сервисер, поправиће, а
онда, спас је, као и толико година
раније, у води коју смо понели.
Додуше, и она се загрејала јер је 70
одсто кабине у стаклу. Радити се мора,
лети и више него зими, да би се планови остварили – каже овај мајстор
наводећи да су од врућине и прашине
већи проблем велики и тешки блокови,
које треба уклонити.
- Ради се без предаха, а људи, на-

Освежење после одрађене смене

Измештање далековода испод „Андензитског прста”

BR@E DO RUDE
РБМ. - Измештање далековода у
самом подножју „Андензитског прста“,
као први у низу инфраструктурних послова, предуслов је да би се већ наредне
године стигло до руде из које би се у
Руднику бакра Мајданпек производило
до отварања Јужног ревира. Поменути
далековод, као део система резервног
вода за снабдевање Мајданпека електричном енергијом, значајно је својом
локацијом успоравао радове на „Андензитском прсту“. Запослени у Руднику бакра Мајданпек су крајње обаз-

риво уклањали сваки слој раскривке да
не би угрозили његово функционисање.
Због тога се и приступило измештању
далековода.
Преспајање вода из ваздуха под
земљу, а потом на постојећи систем,
поверено је радницима београдске
„Енергомонтаже“. Рок за завршетак
радова је 30 дана. После тога предстоји
измештање дела магистралног пута и
корита реке.
С. Вукашиновић

викли и на теже, не приговарају условима рада – каже Бранислав Томић,
управник Копа „Јужни ревир“, од кога
смо сазнали и да клима уређаји у неколико тешких возила „Белаз“ не раде, али
камиони раде захваљујући добрим радницима...
- Радило се овде и по већој врућини
- присећа се Дејан Вагнер, управник
Флотације у којој је, по многима, још и
најтеже радити. Јер, у затвореном про-

Примарна дробилица

стору, под загрејаним кровом и поред
машина које својим радом такође греју,
можда је и најтеже браварима и вариоцима који баш по врућини имају пуне
руке посла.
Није лако ни рударима на
шаржирању, убацивању шипки, и на
другим пословима, али важно је да се
планови у производњи остварују.
С. Вукашиновић

Металургија
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Јунски биланс металурга био би бољи да није било „еколошких” застоја

Akcioni plan „krojio” u^inke
Топионичари произвели 3.273 тоне анодног, електролизери 2.623 тоне катодног бакра, а „сумпораши” 8.535 тона монохидрата. – Б.
Тодоровић: „Задатак свих нас, првенствено у Топионици, јесте да се из шарже добије метал у што краћем року и са планираним технолошким искоришћењем”. - За Ливницу се ради студија оправданости куповине високопродуктивне опреме која ће допринети бољим техно –
економским показатељима

ТИР. – Топионица је прошлог
месеца примила укупно 21.620 тона
влажног концентрата, са 3.116 тона
„црвеног” метала, прерадила 22.100 тона
шарже и произвела 3.273 тоне анодног
бакра (109 тона дневно). Временско
искоришћење агрегата је износило 92, а
технолошко 93 процента. Како нам је почетком јула рекао Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, главни разлог нижег временског искоришћења је квар на редуктору велике хранилице реактора. Још
једна карактеристика јунског рапорта је
смањена продукција у последњој декади
услед примене „Акционог плана за
смањење аерозагађености из топионице
бакра у Бору”, јер су неповољни метеоролошки услови изазивали повремено

повећање емисије сумпор-диоксида у атмосферу.
-Радио
је
конвертор
број
два (обављене су припреме за
оспособљавање конвертора један
- расхладна комора), као и анодне
пећи број један и три. На залихама
се налази 15.000 тона шарже, са 2.100
тона бакра, што је гаранција да Топионица сигурно неће стајати до краја
године због недостатка ове сировине. Задатак свих нас, првенствено
у Топионици, јесте да се из шарже
добије метал, наравно, у што краћем
року и са планираним технолошким
искоришћењем. Овог месеца Топионица треба да достигне биланс од
3.900 тона анодног, а Електролиза око

Из Електролизе „изашло” више бакра него у истом месецу лане

Бобан Тодоровић

3.000 тона катодног бакра – истакао је
Тодоровић.
Након ремонта у мају Фабрика сумпорне киселине је добро радила и дала је
8.535 тона монохидрата. Пласман киселине највећим потрошачима (ИХП Прахово и Шабац) одвија се плански и редовно. Електролиза је, са 256 ћелија у
раду, продуковала 2.623 тоне катодног
бакра, што је више него у истом месецу
прошле године (2.086 тона). И остале
Електролизине радне јединице бележе
добре резултате - Регенерација са 60
тона плавог камена, док је у Златари у
току кампања прераде анодног муља.
Фабрику бакарне жице је обележио кампањски рад (810 тона дипформинг жице). У Ливници бакра и бакар-

них легура пећи су биле потпаљене
само у фазонској, где се лију радови
из овогодишње Уметничке колоније
„Бакар”. У току је реализација развојног
програма овог прерађивачког погона,
тачније израда студије оправданости куповине високопродуктивне опреме која
ће допринети бољим технолошко – економским показатељима.
У Енергани се увелико припремају
за зимски период - два котла (број
пет и шест) су спремна, док „седмицу” прегледају и ремонтују. На залихама има око 4.200 тона угља. Будући
да овај погон брине и о снабдевању
индустријском водом, ових дана
заустављено је препумпавање воде из
Бељевинске реке у Борско језеро (почетком јула ниво језера је био 60 центиметара испод тачке прелива). Директор ТИР-а посебно наглашава обавезу
свих да се технолошка вода рационално
користи, као и да се предузимају мере
и за рационализацију потрошње пијаће
воде. Тако ће се у наредном периоду
објединити поједина купатила која су
остала полупразна после одласка радника по разним основама.
Транспорт ТИР-а је обавио све задатке у складу са захтевима корисника
његових услуга – превезао је укупно
око 100.000 тона различитих врста
материјала, од чега највише шљаке
(62.000 тона) и концентрата бакра
(22.000 тона).
Ј. Станојевић

Неповољни метеоролошки услови изазвали повремена епизодна аерозагађења

Topioni^ari zaustavqali
agregate
У минулих седам дана Топионица је укупно стајала 36 сати, што се
одразило на мању производњу бакра за око 200 тона. – Б. Тодоровић:
„Здравље људи ставили смо на прво место”. – До изградње „нове топионице” и даље стриктно придржавање Акционог плана ВРС
ТИР. – У неколико претходних дана
у Бору је у појединим тренуцима дошло
до повремених епизодних аерозагађења
која су, како нам је 22. јуна рекао Бобан
Тодоровић, директор ТИР-а, нарочито карактеристична за летње месеце
- јун, јул и август. Због температурне
инверзије, односно разлике притиска
ваздуха, као и смера ветра, поједине
мерне станице забележиле су повећане
вредности концентрације сумпор-диоксида.
-Увек када се јаве повећања измерених вредности, приступамо
реализацији „Акционог плана за
смањење аерозагађености из топионице бакра у Бору” који подразумева заустављање једног, два агрегата или комплетне топионице ради
смањења емисије сумпор-диоксида у
атмосферу. То смо урадили у претходним случајевима, а то ћемо чинити
и у наредном периоду. Тако је у минулих седам дана топионица укупно

стајала 36 сати (заустављени конвертор и реактор), што ће се одразити на
мању производњу „црвеног” метала
за око 200 тона. Али, ми смо здравље
људи ставили на прво место – истиче
Тодоровић.
Наш саговорник подсећа да тренутно
у Бору постоји шест мерних станица, од
којих је једна власништво РТБ-а (налази
се у кругу Топионице непосредно поред
димњака, где гас никада не премашује
дозвољене граничне вредности прописане законима Републике Србије), друга
је „Југопетрол” (власништво борске општине) и четири („Парк”, „Институт”,
„Брезоник” и „Кривељ”) које су власништво државе, односно Министарства
заштите животне средине, рударства и
просторног планирања.
-Да бисмо спречили евентуална
епизодна загађења, комбинат бакра је
прошле године инвестирао око 40.000
евра у компјутерски програм канадске фирме „Сенес”. Са њиховог веб-

сајта преузимамо временску прогнозу (смер и правац ветра) за наредна три дана, што нам омогућава
да предвидимо овакве ситуације. И
поред тога, епизодних загађења биће
и у будућем периоду, јер не можемо
да их избегнемо због дотрајалости топионичких агрегата. Стога смо пре
три године приступили реализацији
Пројекта реконструкције топионице и изградње нове фабрике сум-

порне киселине – највећег еколошког
пројекта на овим просторима. У циљу
заштите здравља радника и грађана
Бора и околине, не преостаје нам
друго него да се, до завршетка „нове
топионице”, стриктно придржавамо
Акционог плана (стално се обнавља и
ажурира са Владом Републике Србије
са којом је, иначе, и потписан).
Ј. Станојевић
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Јубилеј

ТИР-ов погон Енергана обележава осам деценија рада

Od parnih turbina do savremenih agregata

Изградња тадашње Термоелектране почела је 1932. године када је Француско друштво Борских рудника монтирало три парне турбине, а 1934.
пуштени су у рад француски „стирлинг” котлови који су радили све до 1997. године. – Б. Њагуловић: „Нашим садашњим капацитетима потпуно задовољавамо потребе технологије, а у зимском периоду грејемо све објекте у РТБ-у”. - Даљи развој Енергане уклапа се у тренд изградње
нове топионице која је задужена да обезбеди све неопходне енергенте
ТИР. – Енергана, са 90 запослених,
ове године обележава осам деценија
рада. Са историјатом овог погона,
који послује у саставу Топионице и
рафинације бакра, упознао нас је његов
управник Бобан Њагуловић. Путовање

Бобан Њагуловић

у прошлост почео је податком да корени
Енергане, односно тадашње Термоелектране, датирају од 1932. премда се,
са развојем рударства и металургије у
Бору, потреба за енергетским сектором
указала и пре тога. Те године Француско
друштво Борских рудника монтирало је
три парне турбине (једну од 2,5 и две од
пет мегавати), а 1934. пуштени су у рад
француски „стирлинг” котлови (10 до 12
тона паре по котлу, притиска 19 бари и
температуре 320 степени) који су радили
све до 1997. године.
Пошто су уочи Другог светског рата
генератори били уништени, Немци су
инсталирали још два „убигау” котла,
капацитета 16 тона паре на сат и снаге
10-11 мегавати, који су 1943. пуштени

у рад. Стигле су и три репариране не- лити да је један од
мачке „BBC” турбине које су и данас у топлифициранијих
функцији. Период педесетих година ми- градова у Србији
нулог века обележила је одлука о новој (95-97 одсто „покритопионици, као и потреба веће пове- вено” је системом
заности технолошких целина. Тада даљинског грејања).
је постављен котао број седам који и Те 2002. тадашња
данас ради (температуре 420 степени, ТЕ је подељена на
40-50 тона паре на сат) и уграђена „си- ЈКП „Топлану” и
менсова” турбина од 12,5 мегавата. Овај Енергану која је
систем је био активан све до 1971, када задржала грејање
је производња струје постала секун- старог дела града и
дарна делатност - добијала се само из индустрије, а остала
вишка топлотне енергије, а Термое- превасходно окретехнолошлектрана је своју будућност видела у нута
Зграда Термоелектране коју су подигли Французи
ким потребама и
топлификацији града.
-У складу са могућностима РТБ-а, припреми воде за
потребе
Басена. приоритет и да је задужена да обезбеди
а
првенствено
Немачке
„BBC”
турбине
и
данас
раде
Нашим садашњим све неопходне енергенте (воду, тозахтева града, ТЕ
к а п а ц и т е т и м а плотну енергију). - И сада ће се успоје проширивала
(котлови пет, шест ставити комплетна веза преузимања
ову делатност и
и седам са укупно паре из нове топионице, с тим што ће
капацитете. Прво
50 мегавати произ- у овом случају бити нешто измењено.
је изграђена товодне инсталисане Поједини објекти ће бити дислоциплотна станица
снаге, топлотном рани од нас, али и даље нам остаје
број један са три
станицом један за функција дистрибуције потребних
измењивача од
индустрију - три вода за нове процесе, а и загревање
14,5
мегавата,
измењивача по 14,5 и старт агрегата полазиће одавде.
после још једна
мегавати - и то- Сходно новим прописима и прави(1976.) која је
плотном станицом лима, акценат и код нас мора бити
грејала стари део
два за град - три стављен на екологију. Тачно је да смо
Бора, да би 80-их
измењивача по 29 погон са застарелом технологијом,
година тадашњи
мегавати) потпуно али сви ти котлови, уз одговарајућу
капацитети
позадовољавамо по- реконструкцију, моћи ће да се пристали мали. Тако
су 1987. пуштени
требе технологије, лагоде новим потребама и задовоље
у рад вреловодни котлови од 58 ме- а у зимском периоду грејемо све оно што се у будућности од нас тражи како квалитет паре тако и поштовање
гавата, изграђена тзв. кривељска и објекте у РТБ-у – истиче Њагуловић.
„Ц” магистрала, топлотна станица
Наш саговорник додаје да се даљи еколошких стандарда – закључује
3, и полако се заокруживао систем развој Енергане уклапа у тренд изградње Њагуловић.
грејања, па се Бор могао похва- нове топионице која је, свакако, свима
Ј. Станојевић

Директор ТИР-а организовао пријем за пензионере Енергане

Qudi su najve]e bogatstvo kompanije

Слободанка Стефановски

ТИР. – Поводом обележавања 80
година рада Енергане, Бобан Тодоровић,
директор ТИР-а, са сарадницима, организовао је 16. јуна пријем за четрдесетак
пензионера овог металуршког погона,
како би, по његовим речима, РТБ, који
је веома поносан на своју дугу историју,
исказао захвалност свим људима који су
уградили себе и оставили дубок траг у
досадашњи и почетак развоја модерне
компаније. Истакавши да је почаствован
што је у њиховом друштву (од појединих
је чак и учио „занат”), челни човек овог
предузећа је желео да чује њихова искуства, али и виђење садашњег и будућег
комбината бакра.

– Басен ће у наредном периоду
бити велико градилиште самим тим
што радимо нову топионицу и фабрику сумпорне киселине, почињемо
програм развоја обновљивих извора
енергије, прераде дрвета (упослиће
200-300 радника), туризма (обнављање
хотела „Језеро”),
а
настављамо
програм прераде
у погонима ФБЖ
и развијамо нове,
јер је немогуће
да град живи
само од бакра.
Сви ми у РТБ-у
придајемо велики
значај
питању
запошљавања
чланова ваших
породица и тражимо идеје за
нове развојне проРаде Филипс
граме у којима
ћемо моћи да запослимо децу наших радника, али и
других који нису радили у Басену. Богатство неке компаније није капитал,
већ људи који у њој раде и искуство
које поседују. Они који једном уђу и
заволе РТБ, заувек им остаје у срцу –
поручио је Тодоровић.
Слободанка
Стефановски
је

непуне три деценије радила у Енергани,
а пензионер је четири године. Била је
и управник овог погона две године. Када сам, као млад инжењер, почела
у хемијској припреми, колеге су ме одлично прихватиле, много ми помогле
и ту ми је било најлепше. Другарство
је било велико.
На месту управника су други послови и обавезе,
али године проведене у хемијској
припреми заувек
ће ми остати у
драгој успомени –
каже Слободанка,
изражавајући
задовољство што
су се сетили пензионера и позвали
их на прославу,
као и наду да ће
бити присутна и
на обележавању
100-годишњице Енергане.
Раде Филипс је био пословођа машинског одржавања Термоелектране.
Радни век је почео као дечак од непуних 18 година и завршио га са четири
деценије стажа. – Драго ми је и захвалио бих се директорима што су нам
омогућили да се дружимо и чујемо шта

Милан Радисављевић

је ново у предузећу. Велика је разлика
између ондашњег периода – красило
га је велико другарство, елан, ударнички се радило – и овог сада. Има
елана, али је време другачије. Пензионерске дане проводим у селу, а имам
више слободног времена за унука.
Милан Радисављевић с поносом
истиче да већ три генерације у његовој
породици раде у Енергани. - Ја сам из
„Заграђа” прешао у централу, тако
зовем Термоелектрану, а сада ми ту
раде и син и унук. Лепо је друштво
било, лепо се радило. Слободанка
ми је једно време била и управница.
Отишао сам у пензију 1993. године.
Живим у Мирову, чувам овце, пчеле
и – одмарам – уз осмех каже Милан.
Ј. Станојевић

Екологија
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Јавна расправа о Студији процене утицаја кривељског колектора на животну средину

Najve]i ekolo[ki projekat u Srbiji

Завршени пројекти ремедијације флотацијских јаловишта и изградње новог крака тунела Кривељске реке. – У току је процедура избора
извођача радова. – Очекује се позитивна одлука борда директора Светске банке о новој транши кредита
БОР. – Оба пројекта компоненте „А”
(ремедијација флотацијских јаловишта и
изградња новог крака тунела Кривељске
реке) Пројекта „Регионални развој Бора”
су завршена. За овај други у току је техничка контрола, која треба да буде
готова у наредних неколико дана, као
и обезбеђивање различитих сагласности и дозвола - истакнуто је, 20. јуна,
на јавној расправи о Студији процене
утицаја крака кривељског колектора на
животну средину.
-Данашња расправа је последња
фаза када је реч о Студији, чиме
заокружујемо законску целину на
основу које ћемо добити све потребне дозволе за извођење радова.
Очекујемо да ћемо до почетка августа
обезбедити неопходну документацију.
У септембру треба да заседа борд директора Светске банке и, надамо се,

да донесе позитивну одлуку о продужетку кредита од 43 милиона
долара који је наша држава узела
од СБ. Након тога можемо да приступимо градњи крака тунела, а
ремедијацији нешто касније зато
што је овај пројекат комплекснији
(подељен на четири велике целине).
Овде није реч само о геомеханичким
радовима него и о ревегетацији деградираних површина, где је ограничен
рок садње. Стога ће наше питање за
СБ бити продужетак рока пројекта за
још две године. Имамо добру сарадњу
са СБ, Министарством заштите животне средине, рударства и просторног планирања, РТБ-ом и Институтом за рударство и металургију и
само тако успевамо да радимо – рекао
је Александар Буђелан, виши координатор Пројекта.

Добра сарадња са СБ, ресорним министарством, РТБ-ом и борским Институтом

Боривоје Стојадиновић из борског
Института за рударство и металургију,
као носиоца пројектовања у име државе,
нагласио је да сви послови предвиђени
закључком Владе Републике Србије
иду на време. –У току је процедура
избора извођача радова (до 2. јула
је отворен конкурс за израду тунела,
а до 17. јула за ремедијацију). Коначно ће после толико година у Бору
заживети, практично, највећи еколошки пројекат у Србији. Њиме је
предвиђен рок за завршетак радова
од две године. Тада ћемо, уместо угрожене зоне, имати зелене површине и
нови тунел кроз који ће безбедно протицати Кривељска река – подвукао је
Стојадиновић.
Проф. др Никола Лилић са Рударско-геолошког факултета у Београду,
који руководи израдом Студије, оценио
је да је реч о пројекту који решава један

Флотацијско јаловиште „Велики Кривељ”

од основних еколошких проблема на
овом простору. - Неке ствари у пројекту
су урађене, неке се дорађују. Оно што
тренутно није прецизирано је начин,
технологија и динамика минирања. У
студији смо предвидели мониторинг
сеизмичког утицаја на одређене, пре
свега, рударске објекте који се налазе
у близини (брана 3 јаловишта, брана
2 испод које пролази тунел). Наша
држава, односно надлежно министарство преко своје локалне јединице
поново је укључила РТБ у санацију
историјских загађења. Басен Бор, као
основни привредни субјекат у крају,
и даље је незаобилазан у решавању
ове проблематике због свих ресурса
којима располаже, пре свега, стручног кадра, опреме, искуства. Стога
сматрам да је то добар потез Министарства – казао је проф. Лилић.
Ј. Станојевић

РТБ и овог пута помогао кампању „Очистимо Србију“

Tehi^ka podr[ka velikom spremawu Bora
Око хиљаду и по волонтера из Бора чистило је свој град

БОР. – Акцији „Очистимо Србију“
коју је широм земље, поводом Светског
дана заштите животне средине, организовало Министарство екологије, рударства и просторног планирања, деветог јуна придружило се око хиљаду и по
волонтера из Бора, а локални организатори добили су и техничку подршку Рударско-топионичарског басена.
– Ове године у „Великом спремању
Бора“ учествују бројне невладине

организације, удружења грађана, образовне институције. Прикључиле су
се, такође, све градске месне заједнице
и обданишта, а ту је и РТБ Бор који
нам је уступио тешку механизацију
за рад на дивљим депонијама – рекла
је координатор акције „Очистимо Бор“
Љиљана Марковић Луковић.
-РТБ је и ове године борској општини са задовољством пружио техичку подршку у спровођењу, рекао

бих, најмасовније волонтерске акције
у Србији. За велико спремање Бора
уступили смо два камиона и утоваривач. Такође, купили смо и у
свим погонима Басена поставили
50 контејнера за пластику, стакло и
папир – казао је директор ТИР-а Бобан
Тодоровић. Притом је нагласио да се басенски тимови за екологију одавно баве
збрињавањем свих врста отпада (пластике, старих акумулатора, дотрајалих
гума) из круга РТБ-а и најавио активно
учешће компаније у развоју нових

технологија за прераду отпада од дрвета,
траве и биомасе.
Борани су приоритетне локације
за чишћење пријавили ресорном министарству и општинској Канцеларији
за заштиту животне средине, а као
најургентније тачке означене су дивље
депоније у Брестовцу и МЗ „Металург“. За све волонтере су, по традицији,
обезбеђене мајице са логом „Очистимо
Србију“, заштитне рукавице и кесе.
Г. Тончев Василић
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Школство

На крају јунског уписног рока

Za budu]nost Fakulteta i Basena Bor

Као никада до сада повећано интересовање за студијске програме „рударско инжењерство“ и „технолошко инжењерство“. – На четири студијска програма
у јунском уписном року попуњено свих 180 места. – Декан М. Антонијевић: „Корисно и за Технички факултет и за РТБ Бор“
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. - Све
боље пословање Рударско-топионичарског басена Бор, нова механизација,
бољи услови рада и добре зараде и квалитетан наставни кадар на Техничком факултету у Бору (између осталог) повећали су интересовање свршених средњошколаца из целе Србије за
студирање на овој високошколској установи и за обављање стручне праксе у
погонима Комбината бакра. За четири
акредитована смера, где има места за
180 бруцоша, пријавило се 256 кандидата – што се није догађало годинама.
Радује и податак да последњи кандидат на ранг-листи за упис на студијски
програм „рударско инжењерство“ има
95,26 поена од могућих сто. Судећи по
тако великом броју освојених бодова
на пријемном испиту (што се ранијих
година није догађало), очекује се да
студирање буде квалитетније него до
сада.
-То је корисно и за наш Факултет и за РТБ Бор – коментарише декан
Техничког факултета професор доктор
Милан Антонијевић.
За студијски програм „рударско
инжењерство“ за 20 места пријавило
се чак 84 кандидата (више од четири по
месту), за „технолошко инжењерство“
за 38 места конкурисало је 68 кандидата, на „металуршком инжењерству“
има само троје пријављених за осам
слободних места, а за „индустријски
менаџмент“ за 114 места пријавио се 101
кандидат. С обзиром на то да је у јунском
уписном року попуњено свих 180 места
(уз највећи број пријављених до сада)

Милан Антонијевић

борски Технички факултет ће од ресорног министарства тражити одобрење да,
као и ранијих година, у септембарском
уписном року упише још тридесетак
бруцоша у статусу самофинансирајућих
студената.
Не чуди чињеница што је много
повећано интересовање за студијске
програме „рударско инжењерство“ и
„технолошко инжењерство“, али је парадоксално што је мало заинтресованих
за „металуршко инжењерство“ јер је рударство уско повезано са металургијом.
Можда разлог лежи у томе што у
средњој школи у Бору нема одељења
за школовање металуршких техничара, што је ранијих година ишколовано

много металуршких инжењера, што
мало металуршких погона у Србији
ради, па је тешко доћи до посла...
-Повећано
је
интересовање
за студијски програм „рударско
инжењерство“ јер се рударство у
Србији буди, а рударских инжењера
нема довољно, па је већа вероватноћа
доћи до посла. Исто је и у другим
земљама јер је ранијих година мало
школован рударски кадар. Због несташице рударских инжењера у
свету, ово занимање постаје све
цењеније. Половина пријављених
кандидата на нашем факултету је
из Бора, а друга половина готово из
свих крајева Србије - објашњава декан
Милан Антонијевић. - Осим тога, у
кампањи посећујемо средње школе
и показујемо предности студирања у
Бору: имамо стручан наставни кадар,
могућност за обављање стручне
праксе у погонима РТБ-а, смештај у
студентском дому...
Декан Милан Антонијевић посебно
је поносан на наставни и научни кадар
на Техничком факултету у Бору:
-Наш наставни кадар је изабран
по критеријумима Београдског уни-

Пола из Бора – пола из Србије
Међу 256 пријављених кандидата за студирање на Техничком факултету у Бору
(76 више од броја слободних места) половина је из Бора, а друга половина из готово свих крајева Србије – из Београда, Новог Сада, Пожаревца, Јагодине, Крушевца, Алексинца, Ниша, Бојника, Владичиног Хана...
За смештај и исхрану студената у Бору постоји студентски дом, што је још једна
погодност за студирање у граду бакра.

верзитета (у чијем смо, иначе, саставу), а добар научни кадар верификован је у SCI часописима. Имамо
40 доктора наука и 40 млађих сарадника, од тога по 14 редовних и ванредних професора. На основним академским студијама имамо четири акредитована студијска програма, четири

Снежана Милић

мастер програма и три акредитована
програма на докторским студијама.
Технички факултет у Бору, и као
научна установа, има акредитацију
Министарства просвете – каже проф.
др Милан Антонијевић.
-Наши професори, осим са министарствима, сарађују и са РТБ-ом Бор
и имају богато искуство у преношењу
знања студентима. Наши студенти
имају срећу што су им доступни
погони Комбината бакра за обављање
стручне праксе, па имају могућност
да се практично обучавају за будуће
занимање - додаје проф. др Снежана
Милић, продекан за наставу.
М. Милошевић

У Техничкој школи у Бору

Veliko interesovawe
za rudarska zanimawa
За четворогодишње школовање за занимање рударски техничар и рударски техничар за припрему минералних сировина попуњено свих 30 места. –
Очекује се добра генерација ученика јер је први на ранг листи за упис освојио 95,5, а последњи 71,20 од могућих сто поена

Соња Глишић

ТЕХНИЧКА ШКОЛА. - У три
средње стручне школе и у гимназији у
Бору за упис у први разред има 590 места.
У првом уписном року нису попуњена
сва места. Радује, међутим, податак да
је интересовање за рударска занимања
веома велико. За четворогодишње
школовање за занимање рударски техничар уписано је 30 ученика, а за
трогодишње, за занимање рудар у
подземној експлоатацији и рукова-

лац механизацијом у површинској
експлоатацији, пет преосталих слободних места (од 30) сигурно ће бити
попуњено у другом уписном року.
Овакво интересовање свршених основаца за рударска занимања резултат је
добре сарадње борске Техничке школе
и Рударско-топионичарског басена Бор.
-Имали смо добру промоцију
школе и у сарадњи са Басеном Бор
посетили смо градове где постоје рудници. Осим тога, од РТБ-а смо добили
донацију за куповину наставних средстава, рачунара, рачунарске опреме,
пројектора, бесплатан превоз ученика
за блок-наставу не само за рударе него
и за остала занимања, а омогућена је
и практична настава ученика у погонима Комбината бакра – истиче Соња
Глишић, директор Техничке школе.
Ово је тек друга генерација уписаних „рудара“ још од 2002. године. Прва
је, као и ова, уписана прошле године
на иницијативу РТБ-а Бор. И у овој
другој генерацији будућих рудара и рударских техничара очекује се успешно
школовање јер је први на ранг листи за
упис освојио 95,5, а последњи 71,20 од
могућих сто поена. Међу уписанима,

осим из Бора и околине, има ученика из
Сокобање, Зајечара, Мајданпека, Жагубице...
У средњим стручним школама
у Србији само у Бору и Лазаревцу
школују се будући рудари. И док Лазаревац има само одељења за школовање
рударских техничара и руковалаца рударском механизацијом у површинској
експлоатацији, Бор има то исто, али и
образовне профиле „рударски техничар
и руковалац рударском механизацијом у
подземној експлоатацији“ и „рударски
техничар за припрему минералних сировина“.
Свршени основци све више се
опредељују за рударска занимања јер
је школовање добро организовано у
сарадњи са Басеном Бор - за смештај
ученика има места у студентском дому
у Бору, лакше се долази до посла у овој
струци и плате рудара из године у годину
постају све боље.
-Мој отац је возач на површинском копу „Велики Кривељ“ и ја
настављам породичну традицију, али
у подземној експлоатацији, у јами, и
остајем у свом селу - каже Александар
Србуловић из Кривеља.

Александар Србуловић

-Ј а ћу бити техничар за рециклажу.
То сам хтела – то сам и уписала јер
желим да допринесем заштити животне средине и да Бор буде лепши каже Боранка Анчица Младеновић.
М. Милошевић

За лепши Бор
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Још један симбол града бакра

OTVOREN SEDMI KRU@NI TOK
На свим кружним токовима, од улаза у Бор до Дирекције РТБ-а Бор, налазе се обележја и симболи града бакра. – Седми кружни ток свечано отворили генерални директор Басена Бор Благоје Спасковски и мотористи – учесници традиционалног међународног мото скупа на Борском језеру
БОР. - На раскрсници улица „Зелени
булевар“ и „Николе Пашића“ Борани су
добили још један, седми по реду, кружни
ток. Централни део најновијег кружног тока обележен је натписом „1903.“,
што подсећа Боране и све оне који дођу
у град бакра да је те године отворен
Борски рудник.
Свечаном отварању седмог кружног
тока, 30. јуна, осим грађана Бора присуствовали су и мотористи, учесници традиционалног међународног мото скупа
који већ пету годину на Борском језеру
успешно организује борски Мото клуб
„East bikers“.
Отварајући седми кружни ток ге-

Благоје Спасковски се обраћа мотористима

нерални директор Руд а р с ко - т о п и о н и ч а р ског басена Бор Благоје
Спасковски је истакао
да у Бору и околини има
резерве руде бакра за наредних 300 година и да
је права будућност пред
нама:
-Бор се интензивно
гради и из дана у дан
добија
ново
лице,
али још важније од
тога је што добија и
насмејана лица својих
грађана - истакао је

Спасковски и замолио мотористе да
вожњом, турирајући своје моторе, практично отворе седми кружни ток и у
својим местима сведоче о Бору као граду
будућности.
Седми кружни ток у Бору изграђен је
након изградње два кружна тока на улазу
у Бор, једног на раскрсници улица „Генерала Павла Илића“ и „Моше Пијаде“,
једног код Зелене пијаце и два кружна
тока код Робне куће. На свим кружним
токовима, од улаза у Бор до Дирекције
РТБ-а Бор, налазе се обележја и симболи града бакра.
М. Милошевић

Година дана акције „За лепши Бор“

Grad ponovo ro\en

БОР. – Да Борани данас без
устручавања могу да се похвале својим
градом и лепотом његове околине, прецизним урбанистичким уређењем и издашним зеленилом, у очи су нам, почетком јула, рекли заљубљеници у двоточкаше који су у град бакра дошли из свих
крајева Србије на традиционални мото

сам по себи обележје Бора и свима прва
асоцијација за причу о граду на истоку
Србије. Бор је одувек био пупчаном
врпцом везан за рудник и слика и прилика ситуације у Басену. Или обратно,
сасвим свеједно. Нема места чуђењу јер
град се и родио због рудника. Прођете ли
данас Бором, на ту нераскидиву везу ће

скуп. Сви, а било их је преко хиљаду, говорили су у глас да су одушевљени Бором,
Борским језером и РТБ-ом, који им је 30.
јуна отворио врата јамског кафића, 400
метара под земљом. Тамо доле, чули су
се различити коментари. „Је л’ знаш, бре,
ти да је Бор к’о Филаделфија у односу
на многе градове у Србији!“ – говорио
је с одушевљењем моториста из Трстеника. Једна Књажевчанка поновила
је и пред камерама борске телевизије
оно о чему је ћућорила са колегиницом
мотористкињом док је разгледала кафић:
„Дивно је, ово се речима не може описати. Баш сам изненађена свиме што сам
видела. Свака част Боранима, рударима
и посебно РТБ-у!“
Рударско-топионичарски басен је

вас на сваком кораку подсетити „Рудар“,
„1903.“, „Фрања Шистек“, „Ђорђе
Вајферт“, „Пера Радовановић“, „Грумен
руде“ и „Конвертор“ - седам симбола
рудника и града. Кажу да их је седам
зато што је толико и кружних токова у
граду. Неке, међутим, та бројка асоцира
на рударски хлеб са „седам кора“. Други,
пак, тврде да их је толико због поделе
града на „километре“ којих, ето, опет
има седам. Било како било, чињеница је
да је у Бору све у знаку седмице а, руку
на срце, град одскора и изгледа баш као
да је на лотоу добио - седмицу.
Сви симболи Бора повезани су у
једну заједничку причу која говори о
његовој трансформацији од рударске
касабе до модерног индустријског града.

У причу вас, уз добродошлицу у Бор, са
ма које стране да долазите, уводи рудар
који са топионичким
вагонетом крај ногу
стоји на ротирајућем
постољу усред фино
затрављеног кружног
тока на раскрсници
на „четвртом километру“. Ту је да вас подсети да улазите у рударски град, град у
коме извиру српски бакар и злато. Успут,
ка центру, пролазите поред уређених зелених и цветних „острва“ на којима се
башкаре рестаурирани експонати рударства и металургије, машине којима
се „освајала“ производња „црвеног“ и
племенитих метала. Ако сте први пут у
Бору, вероватно ће вам застати дах када
негде на „трећем километру“, усред
зелене градске оазе која се пружа по
средини највећег булевара, угледате и
џиновски камион-дампер. Ту се данас,
поред бројних туриста, фотографишу
и тек венчани парови са неким посебним гуштом. Ваљда зато да би им љубав
довека била велика и јака као машина
коју желе поред себе у кадру.
Недалеко од дивовског камиона, на
путу ка центру града, сачекаће вас још
један кружни ток (недавно пуштен у
саобраћај), а на њему и табла са натписом „1903.“ То је година када је у Бору
почела производња бакра захваљујући
двојици великана на чије ћете споменике мало даље наићи. Најпре ће
вас, са следећег кружног тока „поздравити“ Фрања Шистек, чешки рударски
инжењер, проналазач и први директор
борских рудника, а потом, на кружном
току у старом центру града,
Ђорђе Вајферт, човек који
је открио Борски рудник и
Бор, дакле, човек због кога се
више од 100 година на овим
просторима преврћу брда у
потрази за бакром.
Ако се, идући даље, упутите ка управној згради
РТБ-а
Бор,
неминовно
ћете проћи поред кружног
тока у чијем се средишту
налази споменик Злоћанину
Петру Радовановићу, рудару
Сењског рудника и радничком трибуну. Ако ли после

„Вајферта“ идете удесно, код Зелене
пијаце чека вас шести кружни ток и на
њему топионички конвертор, симбол
металургије са којом је рударство у
Бору нераскидиво повезано. Конвертор
је, кажу, ту и као подсећање на скори
прелазак на нову технологију топљења
бакра, ону која ће Бору вратити небо из
1903. године.
На крају, али и на почетку (на
првом кружном току на који наилазите ако у Бор долазите новим николичевским путем), на спомен-постољу је
грумен руде бакра. Грумен око кога су
се окупљале и окупљаће се генерације
и најразличитије нације. Један је, дакле,
на уласку у Бор из правца Николичева, а други краси прилаз генералној
дирекцији борског комбината бакра.
Као круна свих обележја Бора, на
згради Дома културе поносно стоји и
све њих надгледа птица феникс - симбол
поновног рађања града из пепела, у
који су га умало претворили покушаји
приватизације РТБ-а. Феникс је ту да
покаже снагу и бесмртност борског гиганта захваљујући којем је и Бор, како
рече моториста с почетка ове приче,
данас поново „Филаделфија, бре!“
Г. Тончев Василић
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Завршена прва фаза реконструкције хотела на Борском језеру

„Jezero” ponovo blista

Отварање заказано за шести август, Дан рудара, који ће овде бити и прослављен, а сутрадан стижу и први гости. - Биће ово најбољи хотел
у крају и можда један од бољих у Србији, па молим Боране да, уживајући у њему, чувају оно што смо урадили – поручио је Благоје Спасковски приликом примопредаје обновљеног туристичког бисера Тимочке крајине
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Завршена
је прва фаза реконструкције хотела
„Језеро“ на Борском језеру и генерални
директор РТБ-а Благоје Спасковски је
најавио његово отварање за Дан рудара,
шести август. Рударски празник ће овде
бити и прослављен, а хотел ће сутрадан
примити прве госте. Предаја кључева
власнику – РТБ-у Бор - обављена је на
пригодној свечаности 9. јула а присуствовали су јој представници друштвеног, привредног, спортског и политичког
живота општине и Тимочке крајине. Оно
што се овом приликом видело говори да
је некадашњи туристички драгуљ овог
дела Србије поново заблистао, сада европским дизајном свог ентеријера.
Најављујући да ће садржаји хотела
(након друге фазе реконструкције) бити
равни хотелима са четири звездице и
позивајући Боране да уживају - али
и чувају оно што им се поново пружа
- Спасковски је казао да је за сваку похвалу оно што је урађено и то само са
трећином капитала који је пројекат

предвидео: - Планирана средства су
била 7,5 до 7,6 милиона евра, а ово је
урађено за свега 2,9 и ја се надам да
ћемо још са 500 – 600 хиљада, највише
милион, урадити другу фазу: средити
базен, дорадити доњи - забавни део
хотела, уредити околину, почев од
сплавова, граничника дубине, делова
за децу на самом језеру. Убеђен сам да
ћемо све то завршити до почетка зиме
и истовремено, када будемо пустили
жичару, окончати и ту другу фазу.
Онда ћемо имати и зимски садржај
и хотел ће стално бити пун. Тако смо
и базирали економију хотела, а рачуница је показала да ће се све исплатити за две и по до три године.
Да је до пре само три месеца ово
место заобилажено у широком луку,
пошто је пропадало десет година,
подсетио је директор маркетинга
РТБ-а Милинко Живковић, координатор пројекта. Одајући признање

норамски лифт. У сутерену хотела гостима ће бити на располагању куглана
(bowling), трим-кабинет са савременом
опремом, билијар, сале за соларијум и
масажу, амбуланта, фризерски салон
и мини-маркет, а моћи ће да користе и
спољне терене за фудбал, кошарку, рукомет и остале спортове. На само неколико метара од улаза у хотел изграђен
је летњиковац, а у његовој близини
уредиће се и парк за децу.
Наравно, до почетка рада хотела, сви
који буду прошли теситрање, добиће
посао у овом угоститељском објекту. А,
пошто је током конкурса стигло више од
хиљаду и по пријава, РТБ је одлучио да
избор кандидата повери професионалној
HR агенцији која има искуства у одабиру кадрова из области хотелијерства
Славиша Гушљешевић, Благоје Спасковски и Милинко Живковић
и угоститељства. HR агенција ће, тако,
извођачима радова и најављујући по- радова подсетио шта је све урађено. Ново све оне који испуњавају услове пропивратак лепоте, сјаја и романтике некада лице и модеран дизајн добило је свих 111 сане конкурсом, позвати на тестирање.
пожељној дестинацији и Живковић је соба - укључујући и 10 апартмана, баннајавио да ово није све: - Ово је само кет-сала, отворени и пансионски ремали корак, почетак. Решили смо да сторан, бар са терасом, кухиња, улазни
овде направимо огроман водени парк, хол, лоби и рецепција коју, приде, краси
сојенице, хотел на води, да плаже акваријум. Шест соба је опремљено и
упристојимо, да све оно што данас адаптирано за боравак особа са инванедостаје - почев од мокрих чворова, лидитетом, а 24 лежаја прилагођена
тушева, просторија за пресвлачење, су за смештај кошаркаша. Унутрашњи
пристојних ресторана и кафића - по- зидови урађени су од италијанског дедаримо грађанима Бора и грађанима коративног материјала, док су нови итиове наше лепе Србије.
сони и завесе израђени од незапаљиивог
Честитајући руководству РТБ-а материјала (у складу са FR-стандардом).
што је смогло храбрости и средстава Од два ресторана један је капацитета
да, поред великих пројеката какви су 248, други 148 места, банкет сала је са
А, какво је интересовање за хотел
изградња нове топионице и обнова руд- 104 места за седење, ту су и три терасе, најбоље говоре коментари који су осваника Церово, уложи и у овај, такође од којих једна са галеријом. Стари лифт нули на Фејсбук страни РТБ Бор Групе
велики пројекат развоја туризма, Сла- је замењен новим, теретни је репари- још 21. јуна поводом вести у слици о
виша Гушљешевић је у име извођача ран, а хотел је добио и још један – па- реновирању хотела „Језеро“: „Да не
поверујем где сам радила“, „Феноменално“, „Сјајно“, „Враћа се стари сјај“,
„Биће то најлепши хотел у Србији“,
„Браво, долазим да видим“. Педесетак
фотографија на којима је премијерно
приказан нови ентеријер туристичког
драгуља Тимочке крајине за један дан
коментарисало је, или само „лајковало“,
односно показало да им се свиђа то што
виде - 300 људи! Поређења ради, али
и због оних којима се ова бројка чини
невеликом, рећи ћемо да су, на пример,
Чолине и фотографије Владе Георгиева
изазвале пет пута мању пажњу корисника најпопуларније друштвене мреже
на свету. Ово је, у ствари, само један од
доказа колико Боранима значи то што ће
хотел „Језеро“ ускоро отворити врата туристима и колико им је стало да Борско
језеро буде опет понос Бора.
Љ. Алексић и Г. Тончев Василић

Мозаик
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На борском Стрелишту „расте” нови геронтолошки центар

Za bezbri@nu starost
У току груби радови – већ се
види скелет објекта са кровном
конструкцијом. – На површини од 2.000 квадрата обезбеђен
смештај за 75, а постоји
могућност проширења за још
толико особа. – Д. Вељковић:
„Отприлике за два месеца
објекат ће бити у тзв. радном
облику и у њега ће моћи да се
уселе први корисници”

БОР. – На Стрелишту са кога „пуца” да се пусти у рад (комплетно опремљен,
поглед на град свакодневно и све више функционалан и оспособљен за оно
„расте” дуго очекивани и прижељкивани
Дом за пензионере и друга стара лица. У
току су груби радови – већ се види скелет
објекта са кровном конструкцијом.
Како нам је почетком јула рекао Дејан
Вељковић, члан Општинског већа Бора,
послови напредују планираном динамиком, па ће за месец дана већи део, како
га неки зову, геронтолошког центра бити
завршен.
Пошто се изградња одвија фазно,
након тога следи партерно уређење и
отприлике за два месеца објекат ће бити
Дејан Вељковић
у тзв. радном облику, односно моћи ће

чему је намењен). Осим за смештај,
планиране су и просторије у којима ће
корисници ручавати и организовати
друштвени живот, а двориште ће бити
тако уређено да им пружи мир и удобност.
-Реч је о монтажном објекту површине 2.000 квадратних метара, са
једнокреветним и двокреветним
собама у којима ће моћи да се смести
75 особа, салом за културно-забавне
садржаје (позоришне представе). Биће
то најмодернији објекат такве врсте,
најбољи у региону, са лекарском негом
и другим врстама услуга. Будући да
је тако пројектован и постављен на

терену, постоји могућност проширења
(да се преслика као у огледалу, односно изгради иста таква ламела и
добије укупно 150 места). Наравно,
све у зависности од интересовања које
је засад велико, јер знамо да има седамдесетак Борана већ смештених у
таквим објектима ван нашег града –
истиче Вељковић.
Још један у низу објеката у оквиру
акције „За лепши Бор” гради фирма
Стеко центар Бор. Годинама се прича
о потреби постојања геронтолошког
центра, а, по свему судећи, ускоро ће се
у њега (и безбрижнију старост) уселити
први станари.
Ј. Станојевић

Радионица о изворним приходима локалне самоуправе

Kako napuniti op[tinsku „kasu”
Порез на имовину већ три године у надлежности локалних самоуправа које га потпуно контролишу, наплаћују и утврђују у свих 150 општина и 24 града у Србији. – Д. Радосављевић: „Умреженост и ефикасност рада Пореске управе уродили плодом, тако да и они који размишљају
о утаји пореза ту идеју оставе по страни”. – Објављивање спискова дужника допринело бољој наплати
БОР. – Порез на имовину већ три
године је у надлежности локалних
самоуправа које га потпуно контролишу, наплаћују и утврђују у свих 150
општина и 24 града у држави. Премда
је изменом Закона о финансирању
локалне самоуправе Пореска управа
Србије на њих пренела надлежност, што сматрам видом искрене
децентрализације, постоје одређени
проблеми приликом наплате и других
процедура. Стога желимо да помогнемо пореским администрацијама
да овај посао, који је врло важан
за буџете локалних самоуправа,
обављају ваљано и по закону. Из тог
разлога смо данас у Бору - да разговарамо о тој теми, чујемо њихове проблеме и одмах дамо одговарајуће одговоре.
Ово је, између осталог, рекао др
Драгутин Радосављевић, директор Пореске управе Србије, који је са својом
помоћницом Радом Костић био пре-

давач у радионици насловљеној „Изворни приходи локалне самоуправе (фискални и парафискални)”, одржаној 14.
јуна у великој сали СО Бор. Радионица,
коју је реализовао Институт за економску дипломатију у Београду, била је

Заштита радника
-Управо измена поменутог закона, која предвиђа обавезу послодавца да уплаћује
доприносе и порез на зараде приликом исплате нето-зарада, смањиће „сиву” зону
и ово је мера којом се, на првом месту, штите радници. Дакле, сви запослени у овој
земљи (близу два милиона) биће сигурни да је оног часа, када им се на текући рачун
уплати нето-зарада, такође уплаћен и припадајући допринос (за здравство, ПИО и
незапослене), а наравно, и држави порез на зараде. То је једна доза сигурности која
је свима била преко потребна. Са друге стране, обавезе послодаваца које закон већ
познаје на овај начин мораће да се поштују, јер је спречена свака могућност пореске евазије која је раније постојала. Ми откривамо те починиоце и процесуирамо
их, али пут до правде је веома дуг – и по неколико година. На првом месту, држава
је урадила шта је могла, а на осталим органима, попут тржишне и инспекција рада,
остаје да сарађују са ПУ и спрече све видове пореске евазије и злоупотреба према
запосленима – нагласио је први човек Пореске управе Србије.

намењена представницима локалних пореских администрација Борског округа.
Радосављевић је додао да је у борској,
као и у другим општинама где су досад
били, одзив прилично добар, број учесника импозантан, јер људи желе да се
упознају са начином финансирања локалних самоуправа, поготово радници
у пореским, али и у другим одељењима
локалних администрација. Шта су планови ПУ који треба да се пренесу на
локалне администрације, да ли ће наредних година и даље бити фискалне
децентрализације, што се најављује
путем пореза на пренос апсолутних
права, као и на наслеђе и поклоне (то
сада ради ПУ, а новац који се наплати
преноси се буџетима локалних самоуправа) – само су нека од питања која су
се чула овом приликом.
-План наплате за првих пет месеци

износио је 239 милијарде евра а остварили смо 247, што је постигнуто
захваљујући отворености и сарадњи
ПУ са пореским органима на свим
нивоима, али, наравно, и са пореским
обвезницима. Умреженост и ефикасност рада ПУ уродили су плодом, тако
да и они који желе или размишљају о
утаји пореза ту идеју оставе по страни.
Бољом наплатом доприноса и пореза
на зараде запослених, преко банака
које имају обавезу да нас информишу
да ли су их послодавци уплатили приликом исплате нето-зарада, желимо
да умањимо или потпуно искључимо
овај вид пореске евазије (избегавање
плаћања) и кривичних дела. По
нашим проценама, око 30 процената
евазије односи се на доприносе и порез
на зараде. Од првог јула очекујемо да
тај проценат буде једноцифрен, па
чак и да нестане до краја године. Изменом Закона о пореском поступку
и пореској администрацији почели
смо објављивање спискова дужника
(јануара и априла, а биће и у јулу) физичких лица, предузетника и правних субјеката, највероватније по 500
из све три групације. И то је допринело доброј наплати. Ево, позивам
их да искористе то време и измире
своје обавезе или уђу у репрограм
дуга, што Закон дозвољава – поручио
је Радосављевић.
Ј. Станојевић

Донације
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Још једна донација Басена Здравственом центру Бор

RTB i u „Bici za porodili[ta”
У оквиру акције „Битка за бебе” Фонда Б92, која овога пута има за циљ опремање породилишта у Србији виталним уређајима, РТБ обезбедио два реанимациона стола болницама у Бору и Мајданпеку, као и лапму за фототерапију. - Све ово чинимо само са једним циљем - да
грађанима Бора створимо што боље услове за лечење и скратимо пут ка Београду или Нишу, да би то исто тамо обавили – рекао Б. Спасковски. – Д. Стојадиновић: „Борски Здравствени центар сада има све да би се бебе рађале потпуно безбедно”. - Ово је заједничка битка за бебе и,
надам се, да ће ово бити још један подстрек за веће рађање – поручио др З. Пантић
хвалио РТБ-у који је увек помагао ЗЦ-у,
посебно у периодима када је директор био господин Спасковски, и подсетио да је ово шеста донација Басена у
низу у претходних годину дана (операциони сто, два инкубатора, колпоскоп
- укупне вредности око десет милиона
динара). – Сви ови апарати су неопходни ЗЦ-у. Колико су нам били потребни говори и то да је операциони
сто замењен после 30 година. Надам се
да се то неће прекинути и да ћемо сви
заједно сваког дана у сваком погледу
све више напредовати. Борски ЗЦ
сада има све да би се бебе рађале потпуно безбедно. У поређењу са сличним, регионалним болницама, да не
Драган Стојадиновић и Благоје Спасковски
БОР. – Рударско-топионичарски будем нескроман, спада међу боље –
рекао
је
др
Стојадиновић.
басен Бор је још једном у пракси популмоналну реанимацију и све што пружимо им неопходну помоћ. Ово је
казао и доказао да га оправдано краси
је потребно да би беба на почетку заједничка битка за бебе и надам се да
епитет друштвено одговорне компаније.
добила своју прву помоћ). Такав ће ово бити још један подстрек за веће
У оквиру акције „Битка за бебе” Фонда
апарат смо имали у порођајној, али рађање. Пре двадесетак година, када
Б92, која овога пута има за циљ
не и у операционој сали. Поред тога, сам почео да радим, овде смо имали
опремање породилишта у Србији видобили смо и најсавременију лапму 800 порођаја годишње, а сада 420-430.
талним уређајима, обезбедио је два реза фототерапију која је неопходна за Пад наталитета, као и у целој Србији,
анимациона стола болницама у Бору и
лечење жутице код деце. Са раније није заобишао ни нашу општину, али
Мајданпеку, као и лапму за фототерапију.
поклоњеним инкубаторима, наше по- се трудимо да све што се овде роди
Генерални директор Басена Благоје
родилиште и Дечије одељење заокру- добије и адекватну негу – казао је др
Спасковски, заједно са др Драганом
жили су једну целину тако да, прак- Пантић.
Стојадиновићем, директором борског
тично, можемо да лечимо сву децу и
Ј. Станојевић
Здравственог центра, 26. јуна, поносно
је поставио плочицу са логотипом комбината бакра на ове савремене апарате.
-Све ово чинимо само са једним
циљем - да грађанима Бора створимо
Звонимир Пантић
што боље услове за лечење и скратимо
пут ка Београду или Нишу, да би то
Др Звонимир Пантић, управник
исто тамо обавили. С обзиром на то
да поседујемо квалитет медицинских Опште болнице ЗЦ Бор, стручно је
стручњака такав да може опслужи- објаснио значај ових најсавременијих
вати сву ову апаратуру, определили апарата, пре свега, стола који служи за
смо се да материјално помогнемо. Ово реанимацију новорођене деце. - То је
није последње, идемо даље и, ако Бог недостајало нашој операционој сали,
да, овај медицински центар ће бити јер рађање детета непосредно након
један од бољих у региону, а можда и царског реза захтева овакав апарат
Србији – поручио је челни човек Басена. (дете добија загревање, а ту је и комДр Стојадиновић се још једном за- плетна апаратура за његову кардио-

„Битка за породилишта“ и у Мајданпеку

Donacija za bebe

Нова донација РТБ-а Бор, односно РБМ-а мајданпечком породилишту: после инкубатора и реанимациони сто
МАЈДАНПЕК. - Крајем јуна и
породилиште у Мајданпеку постало
је богатије за реанимацини сто,
нову доинацију РТБ-а Бор, односно
Рудника бакра Мајданпек овдашњем
становништву и здравству. Светомир
Мустецић, директор Рудника бакра
Мајданпек, заједно са др Николом
Стефановићем, директором Опште
болнице, поставио је плочицу са
логотипом комбината бакра на нови
реанимациони сто који је Рударскотопионичарски
басен
Бор,
као
друштвено
одговорна
компанија,
донирао и овој болници у оквиру акције
„Битка за породилишта“.
Мајданпечко породилиште тако је
сада опремљеније за реанимациони сто
Светомир Мустецић и Никола Стефановић
најновије генерације. Тиме је постало
и сигурније место за бебе које се овде
-Част ми је што је наша компанија,
рађају. Најновијом донацијом Рударско- болница у Мајданпеку добила је још део
топионичарског басена Бор Општа преко потребне опреме:
још једном показујући друштвену

одговорност,
дала
допринос
опремљености ове установе у оквиру
акције „Битка за породилишта“.
Желим да се и овде убудуће рађа више
деце него последњих година и надам
се да ће то допринети и побољшању
укупног стандарда свих људи који
живе на подручју Бора и Мајданпека казао је Светомир Мустецић, директор
РБМ-а.
Свима запосленима у РТБ-у Бор, а
пре свега генералном директору Благоју
Спасковском и директору РБМ-а
Светомиру Мустецићу, на донацији
и помоћи захвалио је др Никола
Стефановић, директор мајданпечке
Опште болнице, признајући да и сам
није веровао да ће акција Фонда Б 92
имати овакве размере и стићи до готово
сваке здравствене установе.
С. Вукашиновић

Мајданпек
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У јуну одржане две седнице СО Мајданпек

USVOJEN REBALANS BUXETA
Потврђени одборнички мандати Алми Доган и Владимиру Нојковићу са листе ДС. – Усвојен завршни рачун буџета за прошлу и ребаланс
овогодишњег плана. – Од 21. до 23. јула референдум у Рудној Глави за увођење новог месног самодоприноса и издвајање Близне у месну
заједницу

МАЈДАНПЕК. - У Мајданпеку
су крајем јуна одржане две седнице Скупштине општине. На првој,
потврђени су мандати нових одборника, Алми Доган и Владимиру
Нојковићу, са листе ДС са које су
Драган Поповић и Зора Трујић
Мирковић изабрани за председника
општине, односно заменицу председника. На другој, која је одржана
одмах потом, потребну одборничку
већину добили су завршни рачун
буџета за претходну годину и ребаланс овогодишњег буџетског плана.
Практично, прва радна седница
са само једном тачком дневног реда
- предлогом одлуке о потврђивању
мандата нових одборника СО
Мајданпек, потрајала је више од сат
времена, а обележила ју је расправа,
најпре о изводу из записника, а потом
и регуларности избора актуелне оп-

штинске власти на конститутивној
седници. Представници опозиције
инсистирали су да се у извод записника њихова дискусија конкретизује
детаљима које су изнели, а, пре
свега, везано за тешку ситуацији у
општини. Међутим, било је и више
захтева да се одржавање седнице и
доношење важних одлука сачека док
не стигне тумачење ресорног министарства о томе да ли се листићи
на којима су уз „за“ заокружени и
редни бројеви испред одређених
кандидата могу сматрати исправним, будући да је било довољно да
се између „за“ и „против“ заокружи
само једно. Јер, три листића за избор
актуелних функционера имали су
поред заокруженог „за“ и заокружене редне бројеве. Будући да тај
захтев није уважен, одборници са
листе СНС, СПС и ЛДП-а, напу-

Мајданпек у вестима

стили су седницу. Представници
владајуће коалиције потврдили су
одборничке мандате Алми Доган и
Владимиру Нојковићу са листе ДС.
Седница која је уследила, одмах
након поменуте, почела је без одборника СНС-а. Завршни буџет општине прихваћен је без већих примедби, осим захтева појединих
одборника да буде јаснији и
прегледнији у одређеним деловима. На томе се практично инсистирало и у расправи о ребалансу
буџета којим су и приходна и расходна страна повећане за око 10
одсто. Поводом овогодишњег Акционог плана за социјалну политику,
највише питања односило се на рад
и статус Фондације за локални економски развој, али је предложени
документ усвојен баш као и одлука о
измени одлуке о општинској управи
у делу који се односи на помоћнике
председника СО.
Одлучено је и да се распише ре-

ферендум за увођење новог месног
самодоприноса у Рудној Глави. Он
ће се одржати од 21.до 23. јула, а у
истом периоду спровешће се и непосредно изјашњавање грађана
о иницијативи да Близна добије
статус месне заједнице. Одлучено
је, такође, да се комунална такса
за НИС Нафтагас од 470 хиљада
динара годишње - отпише, а Националном парку „Ђердап“ за 500
хиљада динара - умањи, уз услов
да бензинске пумпе у Доњем Милановцу и на Милошевој кули не
буду затворене. Одборници су на
овој седници донели и одлуке о
одређивању чланова Општинског
већа на сталном раду, а именовали
и чланове административне, мандатно-имунитетске и комисије за кадровска питања, одликовања и друга
јавна признања.
С. Вукашиновић

Нове фасаде за још три зграде

Прорадио градски базен

У Мајданпеку ће ускоро још три стамбене зграде добити нове фасаде.
Реч је о зградама у непосредној близини Дирекције, рудничке капије, одОд 8. јула у Мајданпеку ради градски базен. Већ првог радног дана носно оперативе. Оне су из групе старијих у граду, али и најизложенијих
спас од тропских врућина потражило је 510 купача. Посетиоце је обра- прашини која стиже са површинског копа. Радови су практично на подовала информација да су већ трећу годину цене улазница непромењене: четку, а очекује се да читав посао буде ускоро окончан.
100 динара за одрасле и упола мање за децу до седам година која на базен
могу ући само у пратњи одрасле особе.
Ако буде интересовања, на базену ће и током ове сезоне бити организовани школа пливања, ноћна купања и други пригодни садржаји.
Од 2. јула до 3. августа око 200 производних радника „Златаре
Мајданпек“ биће на колективном годишњем одмору. Мајданпечки златари се традиционално колективно одмарају у јулу како би се уштедело
на трошковима. Својим радним обавезама вратиће се тек 6. августа, а
у међувремену на радним местима су само запослени којима природа
посла и актуелне обавезе према купцима не дозвољавају одмор.
Радиша Тодорановић, приватни предузетник из Доњег Милановца,
изабран је за председника Општег удружења приватних предузетника
општине Мајданпек. То је одлучено на кандидационом збору предузетника у Доњем Милановцу у присуству 30 –ак предузетника из свих
Од почетка јула до септембра Дечији диспанзер мајданпечког Дома
насеља. Конституисана је и Скупштина, Извршни и Надзорни одбор
здравља
„Др Верољуб Цакић“ радиће само у првој смени од седам до 15
Удружења које ће функционисати под окриљем Привредне коморе ради
часова.
Сезона
годишњих одмора у самој служби и чињеница да се лети
развоја малих и средњих предузећа. Конститутивном скупу присуствосмањује
број
деце
која бораве у граду определили су одговорне у Дому
вали су и представници Привредне коморе Србије и Регионалне приздравља
да
овако
организују
рад током летњих месеци.
вредне коморе Зајечар .

Златари на колективном одмору

Основано Опште удружење
предузетника

Дечји диспанзер само у првој смени

С. В.
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Амбасадор Белгије приликом посете Бору промовисао европске вредности

„Srbija je integrisana u EU”

“Томе у прилог говори слика Бора, али и целе Србије која се у последњих неколико година доста развила” – казао је Ален Кундицки на пријему
у општини Бор. – Белгијски амбасадор посебно је похвалио развој индустрије у граду бакра, стабилну привреду и све већу продуктивност у
РТБ-у
БОР. – Једно је када о напретку
у неком граду слушате и читате, а
сасвим друго када у тај град дођете
и лично се уверите у све то, упознате
људе, видите природу и све остало што
Бор има да понуди. Слика Бора, али
и целе земље која се, као и ваш град,
у последњих неколико година доста
развила, прави је доказ да је Србија
и те како интегрисана у Европску
унију. Ово је, поред осталог, на пријему
у општини Бор, десетог јуна, изјавио
амбасадор Белгије Ален Кундицки. Он
је, у разговору са председником СО Бор
Драганом Жикићем, председником
Скупштине РТБ-а Сашом Перишићем
и чланом Општинског већа Миљаном
Голубовић, посебно нагласио да му је
част што европске вредности промовише
у Бору, граду у коме никада није био,
али је чуо да га карактеришу стабилна
привреда и све већа продуктивност
Рударско-топионичарског басена Бор.
-Србија у земље Европске уније

извози 60 одсто производње, а 70
процената међународних фондова
овде долазе из земаља чланица ЕУ.
Визна либерализација се, међутим,
не односи само на трговинску раз-

мену, већ и на могућности да грађани
Србије долазе у контакт са људима из
Европе. Предузели сте веома важне
реформе последњих година, а оне нису
важне само због чланства у ЕУ, већ и

због вас самих – рекао је Кундицки.
Говорећи
о
туристичким
потенцијалима Бора и његове околине,
председник општинске Скупштине је
посебно подвукао мултикултуралност
и мултиетничност средине. – У борској
општини живи преко 56 хиљада људи,
а највећи број житеља дошао је са
стране. Ретки су данас градови који
могу да се похвале чињеницом да у
једној средини сложно, као велика породица, живи 26 народа и националности – казао је Жикић.
Један од повода за долазак
белгијског амбасадора у Бор била је и
манифестација “Триглав осигурање –
Србија у ритму Европе” која окупља 25
амбасадора европских земаља и толико
градоначелника и председника општина. На концерту који је тим поводм
уприличен испред градског Дома културе, публици су се представила
најталентованија деца из Бора.
Г. Тончев Василић

На 14. седници Скупштине општине Бор одлучено

PoskupelI grejaWe i voda

Од првог јуна цена грејања већа за 20, а пијаће воде за 30 одсто. – С. Фришковић: „Ово повећање је преко потребно за нормално функционисање
предузећа. У противном, губици би се повећавали и не бисмо могли да измирујемо обавезе према добављачима”. - Усвојен други ребаланс
буџета општине за ову годину који предвиђа повећање од 118 милиона динара. – Милан Костић именован за в. д. директора Центра за културу, а Мирјана Митровић директора Центра за социјални рад
БОР. – Одборници Скупштине општине Бор, на 14. седници (седмог јуна),
дали су сагласност на повећање цена
грејања, пијаће воде и одношење смећа.
Према овој одлуци усвојеној већином
гласова, грађани Бора од првог јуна
грејање плаћају скупље за 20 одсто (75
динара без ПДВ-а по квадрату уместо
61,88 динара), воду за 30 (39,20 динара
по кубику уместо 30,12), изношење
смећа за 20 (4,08 динара по квадрату
уместо 3,40), а погребних услуга више
од 30 процената. То значи да ће, у просеку, рачуни за двособан стан за грејање
бити већи близу 700, а за воду око 250
динара.
-Ово повећање цене од 30 одсто,

које је предложио УО и пословодство
ЈКП „Водовод”, значи много, првенствено за нормално функционисање
предузећа. У противном, губици
би се повећавали и довели би нас у
ситуацију да не можемо измиривати
обавезе према добављачима. Ту, пре
свега, мислим на дуг за електричну
енергију од 300 милиона динара, јер
имамо огромне обавезе према ЕПС-у
настале у ранијем периоду и морамо
да их сервисирамо сваког месеца.
Потписали смо споразум о репрограму дуга који није повољан по нас,
али није било другог начина за деблокаду рачуна (предузеће је 55 дана било
у блокади). Реално би требало тра-

Човек на првом месту
-Одборницима СНС-а честитам победу њиховог кандидата на председничким изборима, као и Ђурђевданску
награду Синиши Владимировићу и
Ивици Милошевићу, са жељом да таквих момака и девојака из овог града
буде што више, да ово усталимо и заложимо се за праву стипендију и редовну исплату добрим ђацима и студентима. За мене је човек на првом месту. О
кучићима треба да говоре ветеринари,
направе анализу да ли азил мора да се
ради и колико кошта. Више бринете о
њима, а овамо говорите - побољшајмо
стандард грађана Бора. Не може се
рећи да у Бору данас није боље него
пре две-три године. Најреалнија је оцена људи који долазе са стране. Молим
опозицију да буде конструктивнија, желим да сви заједно развијамо град. Да ли је
урађено степениште, фонтана, зоо врт – све је то за нашу децу и људе. Из једне сиве
средине, потпуно пропале пре три године, када се излаз није видео, ми смо град претворили у лепоту. А, временом ћемо га претварати у нешто још боље. Ми смо овде
све пренели на РТБ. То је наша обавеза, јер свуда у свету водеће фирме „покривају”
локалну самоуправу у трошковном смислу, па и потрошачком, али не и извођачком.
А ви сте нама пренели баш то, ево, радите, а ми ћемо вас критиковати. Мене критике стимулишу да боље радим. Хајде да радимо економично и бринемо о стандарду људи – поручио је Благоје Спасковски, одборник УРС-а.

жити повећање за 55 одсто, пошто су
нам цене скоро најниже у окружењу.
Грађани Бора неће много осетити
ово поскупљење, будући да на нивоу
четворочлане породице износи око
200 динара, што сматрамо да није

Славиша Фришковић

велико оптерећење – казао је Славиша
Фришковић, директор ЈКП „Водовод”.
Одборници су усвојили одлуку
о завршном рачуну општине Бор за
прошлу, као и други ребаланс буџета
за ову годину који предвиђа повећање
од 118 милиона динара, од којих ће
највише средстава отићи ЈКП „То-

плани” (30 милиона за измиривање
обавеза Електродистрибуцији) и за
топлификацију станова у улицама
„Јована Дучића” и „7. јули” (12 милиона). Такође су прихватили предлог за
именовање в. д. директора Центра за
културу (Милан Костић) и директора
Центра за социјални рад (Мирјана
Митровић). „Зелено светло” није
добила Снежана Јанковић за функцију
директора Апотеке Бор (одборници
нису имали став о овом питању), а није
прошао ни извештај о раду ове установе
за 2011. годину, док су одборници гласали за извештаје свих осталих јавнокомуналних и јавних предузећа и установа у Бору. Одлуком већине одборника, Жика Ракић више није члан Општинског већа Бор. Са дневног реда
„повучене” су тачке које су предвиђале
утврђивање економске цене услуга у
борским обдаништима, као и предлог
одлуке о регресирању трошкова боравка
деце, и наћи ће се пред одборницима на
наредној седници. Одборници су се сложили да се Ђурђевданска награда општине Бор за 2011. додели Синиши
Владимировићу (у области спорта) и
Ивици Милошевићу (у области науке).
Ј. Станојевић

Огласи
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Мозаик

Непланирани интервју

Govori tiho, misli hrabro

На прослави пола века од матуре 13. генерације рударских техничара срели смо њиховог професора математике Драгољуба Павловића. Њему
је на четвртој години студија предавао наш познати научник Милутин Миланковић чији је лик однедавно и на новчаници од две хиљаде динара. Била је ово прилика да са професором Павловићем поразговарамо о његовом чувеном професору, сећањима и утисцима које носи о њему
БОР. – Професор математике у
пензији Драгољуб Павловић има 83
године, али је другог јуна ушао ведар
и виталан у зборницу Рударско-техничке школе где га је дочекао аплауз
13. генерације рударских техничара.
Пре тачно пола века предавао им је математику, а сада су поново колеге, али
као - пензионери. Мада су због професорове “захтевности” неки били и на
поправном, одавно су му то опростили,
попут Андреје Симића, који је, пошто
га је професор научио “како да учи математику” толико заволео овај предмет, да га је потом студирао и сам био
професор! И сви остали из поменуте
генерације о проф. Павловићу листом
су говорили као о изузетној личности
која их је извела на пут математичког
размишљања, научила како да постану
људи, цењени стручњаци на положајима.
Са својим професором су се поново
“пронашли” пре пет година и отад се редовно виђају, а он их увек одушевљава

својим младалачким ентузијазмом.
Проф. Павловић је четири године предавао у борској Гимназији, четири у
рударско-техничкој и 15 година на Факултету, тако да га и многи ондашњи студенти имају у лепој успомени, пошто им
је написао Математику 1 - књигу коју су
сами хвалили. Е, код овог детаља свакако треба потражити везу хваљеног
професора са чињеницом да је имао
среће да му на четвртој години студија
предаје наш познати научник Милутин Миланковић, чији се лик однедавно налази на двохиљадарки. То је
био и повод да са проф. Павловићем
направимо један кратак, непланирани
интервју.
Професоре Павловићу, били сте –
кажу ваши ученци - изузетан професор, а и сами сте имали изузет–
ног професора. Шта вам је предавао
Милутин Миланковић ?
-На Филозофском факултету у Бе-

Професор и ђаци-пензионери који су му одавно опростили велику
„захтевност” у савладавању математике
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Какав сте утисак понели о
Миланковићу као научнику?
-Професор Миланковић се убраја
у 15 најумнијих глава света откад свет
постоји! Он је аутор теорије ледених
доба коју су Американци проверавали,
на то утрошили 32 милијарде долара и
утврдили да је - тачна! Бацили су паре
џаба! Иначе, Миланковић је највише
ценио Њутна и за Њутна је говорио
да је успео својом теоријом, теоријом
гравитације, да се вине - на крилима
свога генија - у неизмерну васиону и да
за собом остави сићушну земљу да се
окреће. Тим речима је истакао Њутнову
величину.
Шта сте од Миланковића понели
као печат у себи?
-Понео сам његову девизу: говори
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Драгољуб Павловић

ограду предавао ми је два предмета:
историјски развој астрономске науке и
космичку механику. Пошто сам као матаметаичар радио дипломски из механике, у овој Техничкој школи предавао сам математику и механику. Сећам
се, био је час статике када је дошао инспектор из Београда и згрануо се како
може један „филозоф“ да предаје механику. Кад му је директор објаснио да
је тај „филозоф“ у ствари математичар
који је дипломирао на механици, онда
му је било поптпуно јасно због чега тако
успешно држим наставу и прегледао је
све оне графичке радове.

34

тихо, мисли храбро! Уз такав став ја
сам својим ђацима говорио и да је час
светиња, да на часу нема друговања, а
после можемо бити другари. На часу
ћете научити да радите – говорио сам
им - а од рада ћете 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.
Од математике често беже, баук је
за многе, како сте успевали да је претворите у пријемчиву, „разумљиву“
науку ?
-Математика је посебан свет, а могу
да кажем и да су математичари као
стручњаци посебни људи. Јер, математика је пре свега, наука која може да
вас научи аксиоматици, а аксиоматику
је поставио још Еуклид. Она полази
од основних појмова који се не дефинишу јер немају чиме да се дефинишу.
А, везе између основних појмова јесу
аксиоме које се, опет, као готове - не
доказују! Практично, личи на веронауку,
али није. Наука и веронаука се веома
много разликују. Наука је на бази аксиоматике, а веронаука има базу – догматику. Делује слично, али суштински је
врло различито.
Љ. Алексић

за израду алата и алатљика, 41. Лучки радник, 42. Староегипатски
владари, 43. Запара, спарина.
УСПРАВНО: 1. Горњи део мушког одела, 2. Уписивање,
убележавање, 3. Песма Милана Ракића, 4. Део тениске игре, 5. Аутоознака за Тунис, 6. Рефлекс, 7. Боја за косу, 8. Ауто-ознака за Урошевац, 9. Прање тела у води, пливање, 10. Удавање, 11. Оружани сукоб
народа, 12. Име америчког глумца Флина, 13. Благајна, 16. Стари
Словен, 18. Река у Русији, отока језера Оњега, 21. Рударски поздрав,
22. Ћуприја, 25. Град и Јапану, 26. Престоница Египта, 27. Овлаш
нацртан цртеж, 28. Бивша немачка тенисерка, Штефи, 29. Превозно
средство, аутомобил, 31. Бања у Белгији, 33. Мах, тренутак, 34.
Плитка стајаћа вода, 36. Поклон, 37. Органи чула вида, 38. Наш рударски град, 40. Ауто-ознака за Инђију, 41. Прва нота солмизације.

ВОДОРАВНО: 1. Правосудна служба, 7. Врста биљке, 14. Износ
на новчаници, 15. Рударски празник који је установљен у знак
сећања на 6. август 1903. године, 17. Шкотска мушка плишана
сукња, 18. Женка срндаћа, 19. Под од дасака, 20. Врста инсекта, зоља,
21. Званица на свадби, 22. Пролећни месец, 23. Симбол лантана, 24. Крста Иванов
Главни град Француске, 26. Жестоко алкохолно пиће, 28. Градски
комитет (скр.), 30. Ловачки пас, 31. Врста отровне биљке (мн.), 32.
Скраћеница нашег рударског гиганта, 35. Младунче роде, 37.
Проба, експеримент, 38. Име нашег глумца Тодоровића, 39. Мајстор

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО : судство, кукурек, апоен, Дан
рудара, килт, срна, патос, оса, сват, мај, Ла, Париз, коњак,
ГК, кер, сасе, РТБ, родић, опит ,Бора, алатничар, докер,
фараони, оморина.
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Комплекс иза СЦ-а „Младост” за месец дана добија завршне контуре

Mesto za odmor

Чилеански базен за дивове

Балон-сала за тенис – најмодернији и најфункционалнији објекат досад урађен. – Завршавају се и голф-терен, лавиринт и картинг стаза.
– Зоолошки врт ускоро бројчано јачи за слона и жирафу

Највећи базен на свету налази се у Чилеу, испуњава га 250 милиона литара морске воде и дубок је чак 35 метара. У тиркизној
води, попут оне на Карибима, посетиоци могу да уживају у вожњи
кајаком, као и да се возе на даскама за једрење

Својом дужином од 1.000 метара и 250 милиона литара морске воде
тиркизне боје, базен који чини део комплекса површине од осам хектара у
летовалишту Сан Алфонсо дел Мар у Чилеу, у непосредној близини Пацифика,
највећи је на свету, наводи се у Гинисовој књизи рекорда.
Величина тог својеврсног воденог комплекса може да се упореди са 20
олимпијских базена.
Изграђен 2006. године, овај џиновски базен, попут вештачке лагуне, налази
се само на 100 метара од хладне и узбуркане воде Пацифика, од којег га дели
пешчана плажа у самом срцу популарног летовалишта.
У тиркизној води заробљеној ивицама базена-рекордера, попут оне
на Карибима, осликава се резиденцијални комплекс од десет грађевина
окружених зеленим палмама.
Резервисан искључиво за госте комплекса са капацитетом од 1.000
породица, базен је толико велик да гости у њему могу да се возе у кајацима,
плове на даскама за једрење и роне на 35 метара дубине.

БОР. – Захваљујући објектима који ничу малтене свакодневно, Бор изгледа лепши и атрактивнији, а живот његових житеља постаје квалитетнији и
функционалнији. Тако је и комплекс иза Спортског центра „Младост” већ добио
почетни облик, док ће се остале површине које су тренутно слободне тек оплеменити новим садржајима. Вештачко језерце са мостићима и клупице за одмор права
су благодет за одмор и освежење у овим врелим летњим данима, а реквизите за игру
и рекреацију деци пружају велику радост и уживање. Дејан Вељковић, члан Општинског већа Бора, почетком овог месеца оценио је да је на том простору у току
фаза финиширања послова које што пре треба довести до краја.

(Сајт РТС)

Сви борски „километри”
Н е д а в н о
је у саобраћај
пуштен седми по
реду кружни ток
(„1903.”) у Бору,
овог пута, на раскрсници
улица
„Зелени булевар” и
„Николе Пашића”.
Међутим, већина
његових житеља
би у традиционалном жаргону рекла
– на Трећем километру. И подела града бакра на „километре” којих, такође,
има седам, многе наводи на помисао да је у њему све у знаку ове бројке. Али,
већина Борана не зна како су настале ове локацијске одреднице.
Борски новинар и публициста Мирослав Радуловић у својој књизи „Бор
у 500 слика” наводи да је од Николе Тимочанке, трговца који је у Бор дошао
1937. године, давно чуо причу: „Та подела града на километре обављена је,
највероватније, још у време Француза. Али, свакодневна употреба тих назива
интензивно је почела доласком Немаца. Окупатори нису знали како да назову
квартове Бора, па су, због стајалишта воза „ћире”, свакој постаји давали име
по километражи, односно удаљености од главне железничке станице која се
налазила у кругу данашњег ФОД-а. Тако су у њихово време постојали Други,
Четврти и Седми километар и сваки је имао знак распознавања. На Другом је
била кафана „Криви оџак”, на Четвртом немачко стамбено насеље, на Седмом
циглана.” После рата Борани су град поделили на још неке километре, па су
постојали Трећи, Пети, Шести, али су ти називи били ређе у употреби. Можда
су најпознатији били и остали Други и Четврти. Пошто је на Другом већ формирано насеље, Четврти је углавном служио за спортска дешавања.
На снимку из старог албума – изградња насеља на Другом километру.
Ј. С.

- Балон-сала за тенис је најмодернији и најфункционалнији објекат досад
урађен (имаће зимски и летњи део, тако да може да се открије, а такмичења
несметано одвијају и уколико падне киша, што није случај код других
таквих хала у региону). Остало је само да се уради расвета и видео- надзор
(са могућношћу да родитељи и заинтересовани могу да посматрају играче на
екрану из другог објекта док тренирају). Бор заиста заслужује тако нешто.
Поред тога, добићемо голф-терен, лавиринт, картинг стазу, зоне за одмор и
рекреацију људи. Лавиринт ће бити готов за неки дан, картинг стаза за десетак дана од момента усвајања идејног решења. За месец дана све ће добити
завршну контуру и до краја грађевинске сезоне завршићемо све што смо започели. Али, треба изградити још спортских објеката – да ли на Борском језеру
или Савачи – и тек онда ће доћи до изржаја смештајни капацитети који су
празни током јесени и зиме. Да би се једно с другим уклопило, неопходно је
да се обогате садржаји и понуда – истиче Вељковић.

Наш саговорник додаје да до краја грађевинске сезоне треба да се заврше радови
и на другим објектима: да се каменом поплоча главна стаза у Зоолошком врту а
врт бројчано појача још неким животињама (слон, жирафа). Простор испод овог
објекта употпунће и велика „река” са фонтаном и мостићима. Предстоји израда
урбнистичког пројекта за ресторан – видиковац (висине до 30 метара) са пратећим
садржајем - кућице са карктеристичним стилом градње за поједине земље, па се
очекује да ће њихове амбасаде у Србији помоћи својим донацијама.
Текст: Ј. Станојевић
Фото: Љ. Алексић

