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Рударство ће бити основа развоја Финске и Србије

Геолошки заводи Србије и Финске потписаће 3. априла протокол о сарадњи у области геолошких 
истраживања. – Финска је чланица Европске уније, па ће споразумом са њеном националном научно-
истраживачком кућом Србија имати лакши приступ геолошким пројектима у Европи, изјавио државни 
секретар Томислав Шубарановић. – Б. Спасковски: Сарадња са Геолошким институтом Финске може 
бити у области заједничког истраживања богатијих лежишта на великим дубинама, наступа на „трећем“ 
тржишту и експлоатацији техногених сировина. – Разговори започети у Бору и РТБ-у веома важни за 
рударску индустрију двеју држава и њено стабилно упориште у даљем развоју и Србије и Финске, казао 
је амбасадор Пека Орпана. – Рударство мора да добије тзв. социјалну дозволу за рад да би могло даље 
да се развија, оценио директор финског Геолошког института

Завршено Европско првенство у снукеру
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Рударство ће бити основа развоја Финске и Србије

 РТБ. – Амбасадор Финске у 
Србији, Његова екселенција Пека 
Орпана поново је, након три месеца, 
био гост генералног директора РТБ-а 
Благоја Спасковског. Овога пута, како 
што је и договорено 4. јануара, фински 
амбасадор дошао је са представни-
цима Геолошког института како би по-
средовао у разговору о успостављању 
сарадње скандинавске научно-ис-
траживачке куће и Басена у области 
геологије и истраживања. Разговорима 
са менаџментом Комбината бакра при-
суствовали су и представници Мини-
старства природних ресурса, рударства 
и просторног планирања јер ће, како је 
најавио државни секретар Томислав 
Шубарановић, за два дана (3. априла) 
у Београду бити потписан протокол о 
сарадњи геолошких завода Србије и 
Финске у области истраживања.

-Сарадњу двеју земаља, мада је 
и досад била солидна, овим чином 
подижемо за лествицу више и то на 
иницијативу амбасадора Финске. 
Споразумом, који ћемо са Геолош-
ким инситутом ове нордијске земље 
потписати у Министарству, Србија 
добија могућност наступа на европ-
ском тржишту. Јер, Финска је чла-
ница ЕУ, а са њом ћемо имати лакши 
приступ пројектима из геологије које 
можемо да радимо не само у Србији, 
већ и у Европи – рекао је Шубарановић 
новинарима.

Не кријући задовољство што су, 
како се изразио, представници најбоље 
технологије за топљење бакра (флеш-
смелтинг) опет у Бору, генерални ди-
ректор РТБ-а Благоје Спасковски казао 
је да фински Геолошки институт долази 
ради помоћи Басену да заједно дођу 
до више концентрата и попуне капаци-
тете нове топионице у Бору. – Бизнис-
планом предвиђено је да од следеће 
године имамо 300 хиљада тона кон-
центрата. То ћемо постићи технолош-
ким побољшањима у флотацијама 
и њиховом ревитализацијом, али и 
повећањем капацитета у рудницима: 
у „Великом Кривељу“ са 8,6 мили-
она тона руде годишње на преко 11 

милиона тона, дуплирањем капаци-
ета „Церова“ (са 2,5 на пет милиона 
тона руде) и „Мајданпека“ (са три на 
шест милиона тона руде годишње). За 
више нема пара, односно капитала. 
Дакле, знамо да нам фали концен-
трат, не треба други да нас томе уче. 
Писмени смо, школовани, имамо 
визију и широм отворених очију 
идемо напред. 

Међутим, нисмо банкари – додао 
је Спасковски. - Држави и ресорном 
министарству се морамо захвалити 

на подршци у виду гаранција, 
али морамо у овој и следећој 
години да обезбедимо капитал 
како бисмо 2015. и 2016. попу-
нили капацитете нове топио-
нице сопственим концентра-
том. То можемо учинити на не-
колико начина и о томе смо раз-
говарали са челним људима 
финске научно-истраживачке 
куће. Прво, можемо заједно ис-
траживати партије богатије 
бакром на већим дубинама, што 
је најбржи и најјефтинији начин 
доласка до профита. Друго је 
повећање капацитета, за које 
нам недостаје капитал, а треће 

је експлоатација бакра из техногених 
сировина којима РТБ располаже. Ако 
хоћемо да будемо светски рудник, онда 
морамо да сарађујемо са светским 
кућама, најпре због знања, а онда и 
због тога што су они ближи европским 
фондовима и јачи у погледу капитала. 
Подсетићу да већ преко водеће финске 
банке „Фин вера“ финансирају 
оф-шор компоненту пројекта „нова 
топионица“ – рекао је Спасковски.

Разговоре започете у Бору са 
менаџметном РТБ-а, који ће убрзо бити 
настављени у Београду, амбасадор 
Финске Пека Орпана оценио је као веома 
важне за будућност двеју земаља. – И 
Бор, и Србија и Финска имају велики 

потенцијал у рударству. Зато нам је 
изазов да ову грану индустрије поста-
вимо као основ економског развоја 
наших држава, уз модернизацију и 

решења која се не заснивају само на 
рударству, већ и на поштовању еко-
лошких принципа – истакао је фински 
амбасадор.

Напомињући да му је ово први до-
лазак у Србију и да је импресиони-
ран чињеницом да Србија и Финска 
имају исту стратегију у рударству, ди-
ректор Геолошког института Финске 
Елијас Екдал подвукао је важност 
проналажења нових ресурса и реци-
клаже старих материјала. – Еколошки 
захтеви у свету су све строжи и јачи, а 
то је добро. Рударство мора да добије 
тзв. социјалну дозволу за рад да би 
могло даље да се развија јер данас, 
примера ради, у Финској издавање 

истражних дозвола траје четири до 
пет година. Због тога је Финска лан-
сирала „зелени програм за зелено ру-
дарство“, које је будућност. Влада је 

у њега уложила 60 милиона долара, 
и тиме је, уствари, наш Институт 
и саму државу декларисала као по-
кретачку силу за сва дешавања у 
рударској индустрији до 2030. године. 
У Финској постоји 40 компанија које 
се баве рударством, имамо пројекте 
у 12 држава, а наредних дана ћемо 
разговарати о могућностима развоја 
сарадње са Србијом и РТБ-ом Бор. Ру-
ководимо се начелом да је геолошко 
истраживање основа за даљи развој 
и економски напредак једне земље и 
интензвно радимо на томе да таква 
визија постане стварност - оценио ди-
ректор финског Геолошког института. 

Г. Тончев Василић

Гости из Финске у рудном телу „Т”

Наставак са стране 1.

Елијас Екдал, Пека Орпана, Благоје Спасковски и Томислав Шубарановић

„Sa rTB-om zaJedno do 
naPreTKa dveJu dr@ava”
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РТБ Бор излази из реструктурирања

Немачки „Месер“ у нову фабрику кисеоника улаже 20 милиона евра

Javni Poziv za izradu doKumenaTa

nova KiSiKana za novu ToPionicu

БОР. – У листу „Политика“ 
објављен је (1. марта) јавни позив за 
израду докумената о процени вредно-
сти имовине Рударско-топионичарског 
басена Бор, финансијских извештаја 
(ванредна ревизија пословања Басена) 
и плана реорганизације РТБ-а, што је 
почетак процеса реорганизације, од-
носно изласка Комбината бакра из 
реструктурирања. 

Басен Бор и, посебно, Владину радну 
групу, која води процес реорганизације 
РТБ-а, у наредна три месеца очекују 
обимни и одговорни задаци.

-Активности које нас очекују 
веома су озбиљне и одговорне јер 
ће након израде тих докумената у 
институцијама државе бити сачињен 

план реорганизације РТБ-а и 
формирања јединственог предузећа 
– истакла је, на конференцији за нови-
наре, Мирјана Антић, заменик гене-
ралног директора Басена за економска 
питања.

Процес изласка РТБ-а из 
реструктурирања је започет, па се 
формирањем јединственог предузећа 
(од садашња четири правна лица) 
очекује рационалније и још боље 
пословање Комбината бакра. 

-Сви државни повериоци Басена 
имају обавезу да потраживања 
конвертују у свој улог у капиталу 
новог предузећа, а са комерцијалним 
повериоцима ће се преговарати 
као што је започето 2011. године. 

Очекујемо, на пример, коначан 
предлог одлуке ЕПС-а (Југоистока) 
о отпису камата ради регулисања 
старог дуга. Такође, држава је донела 
одређене прописе о измиривању и 
других обавеза да бисмо стекли право 
на отпис камате и дела основног дуга. 
Наш дуг се није повећао у 2012. години 
(све обавезе уредно смо плаћали), али 
нисмо имали овлашћење да дугове из 
ранијег периода смањујемо како не 
бисмо фаворизовали ниједног пове-
риоца - објашњава Мирјана Антић. 

Рок за излазак Комбината бакра из 
реструктурирања, како је раније изјавио 
министар за економију и привреду 
Млађан Динкић, је 30. јун.

М. Милошевић

БОР. - Компанија „Месер техно-
гас“, која послује у саставу немачке 
групације „Месер“, купила је од Ру-
дарско-топионичарског басена Бор 
стару фабрику за производњу кисео-
ника 2009. године за 2,7 милиона евра, 
а ове године ће у изградњу нове уло-
жити више од 20 милиона евра – рекао 

је генерални директор „Месер Техно-
гаса“ Ернст Боде на Копаоник бизнис 
форуму. Додао је да ће капацитет новог 
погона бити три пута већи, односно да 
ће се производити 10.000 кубика кисео-
ника и 7.000 кубика азота на сат.

-Нова Кисикана ће успешно пари-
рати захтевима ваше нове технологије 

у металургији – казао је Боде.
Истичући да се „Месер“ врло брзо 

синхронизовао са РТБ-ом Бор и да без 
проблема већ четири године поштује 
уговор о снабдевању Басена технич-
ким гасовима, потписан приликом ку-
повине Кисикане, први човек немачке 
компаније о борској каже:

-РТБ је најфантастичнија српска 
прича са правим хепи-ендом. Ви сте 
пример праве одлуке у право време. 
Јер, да Србија није одлучила да из 
корена промени стратегију коју је 
пропагирала пре само неколико 
година, а томе је, можда, у то време до-
брано кумовао и став Светске банке 
о затварању топионице, „Бор“ данас 
не би постојао ни на привредној мапи 
Србије, а камоли на оној светској. 
Да је којим случајем будзашто пао 
у руке „Купрому“ или „Атеку“, а ту 
вас је пратила срећа која увек прати 
храбре (у овом случају храбри су били 
синдикалци), не смем ни да замислим 
сценарио по којем би РТБ био срушен 
и то брзо као кула од карата. Овако, 
Басен је данас опет фирма са којом 
моја компанија, и не само моја(!), 
жели да послује. Због очекиваног про-

фита, наравно. 
Еpнст Боде сматра да си „у свету биз-

ниса успешан онолико колико те други 
оцене вредним пажње“, па каже да је 
велико интересовање за било који облик 
бизниса са Kомбинатом бакра прави 
одраз успешности борске компаније.

Г. Тончев Василић 

Почетак процеса реорганизације РТБ-а – израда докумената на основу којих ће државне институције сачинити план реорганизације и фор-
мирати јединствено предузеће. – Рок за излазак из реструктурирања 30. јун

Мирјана Антић

Фото: Љ. Алексић

Ернст Боде
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Топионичари у првом тромесечју бољи него лани

ФРП-радионица „ушла” у другу годину рада

ТОПИОНИЦА. – Топионица је за 
25 дана марта примила 15.890 тона кон-
центрата бакра, од чега највише (9.498 
тона) из „Великог Кривеља” и „Церова”, 
3.728 тона из Бора (Јама и шљака) и 
2.664 тоне из Мајданпека, са просеч-
ним садржајем „црвеног” метала од 
15,36 одсто или 2.180 тона. Прерађено 
је укупно 20.363 тоне шарже (814 
тона, у просеку, дневно) и произведено 
3.106 тона анодног бакра. Временско 
искоришћење у овом периоду достигло 
је 96,20 процената.

- Истовремено активно учествујемо 

у реализацији пројекта „нове” то-
пионице, тако што пружамо логи-
стику за ситније радове. Пошто се 
на терену преплићу наше и актив-
ности градитеља, потребно је много 
усаглашавања. Паралелно с тим 
полако „стежемо” стари погон који 
није „ушао” у реконструкцију топи-
онице (припрема дела конвертора), 
како би сутрадан могао да се „на-
слони” и да не кочи нову топионицу 
- каже Саша Радуловић, управник То-
пионице.

Због екологије, у марту је Топио-
ница (конвертор) стајала 31 сат, а од по-
четка године до 25. марта укупно око 
десет дана (реактор осам сати и конвер-
тор 250 часова). Притом наш саговорник 
додаје да, кад год то технолошки процес 
дозвољава, раде све што је у њиховој 
могућности да аерозагађење буде што 
мање.

У Топионицу је од почетка године 
до 25. марта допремљено 57.965 тона 
концентрата, са просечним садржајем 
метала од 15,71 одсто или 8.114 тона, 
што је за око 10.000 тона ове сиро-
вине, односно 1.400 тона бакра, више 
него у истом периоду лане (48.379 
тона концентрата са 6.717 тона „црве-
ног” метала). Ове године забележено је 
просечно временско искоришћење од 

94,5, а минуле 85,2 одсто. Биланс првог 
овогодишњег тромесечја је 10.622 тоне, 
а лањског 8.471 тона анодног бакра (око 
2.200 тона више). – Важно је и то да 
смо заокружили процес прераде хлад-
ног материјала путем конвертора и 
пламене пећи, па на залихама скоро 
да нема ове сировине, што не памтим 

да је икада било. Стога смо упутили 
захтев комерцијалној служби да 
набави хладни материјал - наглашава 
Радуловић.

Фабрика сумпорне киселине у првом 
кварталу ове године дала је 23.260 тона 
монохидрата, а прошле 16.880 тона.

Ј. Станојевић

РТБ. – Радионица за израду еле-
мената од фибергласа, за коју њен ру-
ководилац Милорад Миљуш рече да 
је слободно можемо назвати и фабри-
ком, „ушла” је у другу годину рада 
(производња је почела јануара 2012.). 
Ових дана овде се приводи крају израда 
свих елемената од ФРП-а који треба да 
се уграде у нову фабрику сумпорне ки-
селине: цеви у распону пречника од 900 
до 5.100 милиметара (делови за мокре 
електрофилтере, торњеви за скрубирање 
гаса). Остало је да се заврше неколико 
цеви пречника 1.200 мм, што се очекује 
у наредних месец дана. Подсетимо да се 
ФРП-материјал или „ојачана” пластика 
користи за производњу гасовода, судова 
и резервоара којима се гас из металурш-
ког дела транспортује до „сумпорне”. 
Будући да је реч о цевима великог преч-
ника (један од судова за хлађење гаса је 
ширине 5,1 метар и дужине 17 метара), 
немогуће их је израдити у једном 
комаду, већ је то чињено по деловима 
који су потом спајани. Све се одвијало 
под будним оком шесторице стручњака 
из канадског СНЦ Лавалина и петоро 
Руса, а главни терет посла понела су 22 

новопримљена, углавном млађа радника. 
- Од Канађана смо могли да нау-

чимо много тога с обзиром на то да 
су дошли са другачијим поимањем 
радне и технолошке дисциплине, 
радног времена (од почетка радимо 
девет часова дневно - од осам до 
17 сати), односа и квалитета посла. 
Будући да око 60 одсто овдашњих 
радова укључује употребу хемикалија, 
дужни смо да обавезно користимо за-
штитне ципеле, маске и респираторе и 
строго се придржавамо ових ригороз-
них норми. Наши радници су веома 
добро прихватили и савладали тај 
режим и мото западног размишљања 
и било где да оду, неће имати никак-
вих проблема што се тиче самог посла 
и поштовања радног времена. После 
годину дана, и ја као руководилац, 
научио сам много о опхођењу према 
радницима, давању инструкција, 
размишљању унапред, визији израде 
одређених делова у наредном периоду. 
Можда је занимљиво поменути и то 
да код њих нема „социјале”. Једини 
мањи сукоб који сам имао са њима 
био је када сам приметио да немају 

осећај што је човек закаснио, јер је 
водио мајку лекару. Заиста ми је било 
драго да сарађујемо са њима – нагла-
сио је Миљуш.

На питање шта даље када се 
заврше делови за нову „сумпорну”, 
наш саговорник одговара да су пред-
узели све кораке и тренутно изна-
лазе могућности за пласман производа 
ФРП-радионице на домаће тржиште, 
као и потенцијалних купаца, пре свега 
у РТБ-у, али и у граду. Пре двадесетак 
дана практично су почели да праве своју 

„личну карту” – израду каталога произ-
вода, минијатурних цевовода (макета) за 
предстојећи Сајам технике у Београду, а 
планирају и наступ у медијима. Притом 
подсећа да је реч о јединој фабрици на 
Балкану која може да производи велике 
елементе од фибергласа – материјала 
који се због одличних карактеристика 
све више примењује у грађевинској и 
авиоиндустрији: - Па, људи праве мост 
на Рајни од фибергласа! – наглашава 
Миљуш.

- Сада имамо више времена, пошто 
смо досад настојали да испоштујемо 
рокове и на време завршимо све што 
је потребно за нову „сумпорну”. Кре-
нули смо у интензивне разговоре, да 
бисмо видели где би наши произ-
води могли да се примењују. Широк 
је дијапазон где можемо да радимо, 
тачније свуда где има цеви. Тако смо 
ових дана урадили и дали узорак наше 
пластике да се испроба у Електролизи. 
Познато је да се тамо користе бетонске 
каце, са унутрашње стране обложене 
пластиком, у које се стављају елек-
тролит и катоде. Уместо тога, ком-
плетна каца би могла да се израђује 
од ФРП-материјала. Уколико се то 
покаже као добро, само ту бисмо 
имали посла за наредних годину дана. 
Такође и у „Церову” и Флотацији 

„Велики Кривељ” постоје места где 
бисмо могли да уградимо или заме-
нимо неке цеви овима од фибергласа. 
Ту је и могућност примене у другим 
басенским погонима (Топионица, 
Енергана), али и у „Водоводу”, ЈКП 

„Топлана”. Предности овог материјала 
будућности су бројне – док се бетонске 

и пластичне брзо хабају и пропадају, 
наше су дужег века трајања, кисе-
лоотпорне, нема корозије, фарбања. 
Осим израде цеви од фибергласа, 
њиме могу да се обложе дрвене, бетон-
ске и челичне конструкције и водови – 
поручује Миљуш. 

На крају разговора посебно је желео 
да истакне несебичну подршку ди-
ректора ТИР-а Бобана Тодоровића 
изградњи и раду ове фабрике, почев 
од реновирања хале, преко свакод-
невних обилазака, до проналажења 
потенцијалних купаца и тржишта. Под-
сетимо да је овај нови погон, у који је 
Басен уложио 300.000 евра, смештен у 
адаптираној згради старе фабрике ба-
карне жице. Објекат има око 2.000 ква-
дратних метара корисне површине, кран 
носивости преко 20 тона, канцеларије, 
санитарни чвор, чајну кухињу, ПП за-
штиту. 

Ј. Станојевић

dve hiQade Tona anoda vi[e

cevovodi uSKoro goTovi

Саша Радуловић

Милорад Миљуш
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Стигао и други измењивач топлоте за нову фабрику сумпорне киселине

Други измењивач топлоте последњи велики појединачни део опреме 
за нову топионицу и фабрику сумпорне киселине. – Нема одступања 
од планиране динамике изградње

РТБ БОР. – Из Луке Прахово 7. 
марта отпремљен је измењивач топлоте 
за нову фабрику сумпорне киселине, 
произведен у Индији и тежак 82.600 
килограма. То је последњи велики 
појединачни део опреме за нову топио-
ницу и фабрику сумпорне киселине Ру-
дарско-топионичарског басена Бор.

И док се на градилишту нове то-
пионице несметано ради, а на објекту 

„7.400“ фабрике сумпорне киселине 
чак и више од планиране динамике, 
последњи велики део опреме десетак 
дана је чекао у Луци Прахово због ад-
министративних проблема у мерењу 
тежине терета. 

-Решили смо проблем мерења 

тежине на лицу места у Луци Прахово 
и измењивач топлоте је специјалним 
камионом (укупна тежина је 88 тона) 
кренуо у Бор да би био постављен 
поред већ уграђеног измењивача на 
градилишту фабрике сумпорне ки-
селине. До сада је на градилиште 
стигло 93 одсто опреме, а у наредних 
неколико дана стићи ће електроо-
према и везни делови за цевовод, па 
нема одступања од планиране дина-
мике – каже Милинко Живковић, за-
меник генералног директора РТБ-а Бор 
за инвестиције.

Време док је измењивач топлоте за 
нову фабрику сумпорне киселине пу-
товао из Луке Прахово у Бор, радници 

„Енергопројекта“ искористили су за 
припремање терена за два велика ре-
зервоара, запремине по шест хиљада 
метара кубних, за јаку киселину.

У касним вечерњим сатима, 12. 
марта, топионичку капију прошао је 
друмски транспортер „трејлер“ који је 
из праховске Луке коначно довезао и 
други измењивач топлоте за нову фа-
брику сумпорне киселине. 

-Поред административних пери-
петија било је проблема и са мерењем 
тежине гломазног комада опреме. 
Након пет дана проведених у Луци 
(због додатног контролног мерења), и 
овај последњи габаритни део за нову 
фабрику сумпорне киселине, најзад 
је „усидрен“ на правом месту – рекао 
нам је директор пројекта „нова топи-
оница“ Драган Маринковић који је у 
друштву заменика генералног дирек-
тора РТБ-а Бор за инвестиције Ми-
линка Живковића сачекао важан комад 
опреме на топионичкој капији. 

-Овај измењивач тежак је око 
90 тона (бруто) и послужиће за раз-
мену топлоте поред контактног кон-
вертора у фабрици сумпорне кисе-
лине. Један такав је већ постављен, 
а нови ће своје место наћи у његовој 

непосредној близини. По динамичком 
плану ускоро треба да стигне пратећа 
електроопрема и везни делови за це-
вовод, па се монтажа наставља ухода-
ним ритмом – каже Маринковић. 

Посебно подвлачи да је, упркос не-
малим тешкоћама које га прате, напре-
дак у реализацији пројекта „нова топи-
оница“ видљив „голим оком“ и то на на 
сваком кораку, односно на оба гради-
лишта. 

М. М. - Г. Т. В.

 В. КРИВЕЉ. – Ради лакшег 
убацивања нових флотационих машина 
(а касније и за њихов сервис), надлежни 
погона за припрему минералних 
сировина у Великом Кривељу поручили 
су од куршумлијске „Металац компаније“ 
кран носивости 16 тона и распона око 
25 метара. Први делови ове дизалице, 
односно њена основна конструкција, 
стигли су у кривељску флотацију 26. 
марта.  

-Реч је о највећој индустријској 
дизалици за подизање великих и 
тешких терета произведеној ове 
године у Србији. Кран је потпуно ди-
гитализован, па је то, поред његових 
осталих перформанси, доказ да је 
наша фирма спремна да се ухвати 

у коштац са најсавременијим 
технологијама – рекао је технички ди-
ректор куршумлијске фирме Добромир 
Јовановић. 

„Металац“ запошљава 40 радника 
и једна је од малобројних фирми у 
Крушумлији које успешно послују. – 
Поносни смо како на производ који 
смо израдили у нашим халама, тако 
и на чињеницу што нам је једна од 
највећих компанија у Србији, Рудар-
ско-топионичарски басен Бор, ука-
зала поверење и, с друге стране, пру-
жила добру шансу да се докажемо 
на домаћем тржишту – нагласио је 
Јовановић.   

Г.Т.В.

За потребе РТБ-а израђен дигитализовани кран носивости 16 тона

dizaLica za fLoTaciJu

na gradiLi[Tu 93 odSTo oPreme

Милинко Живковић
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РБМ. - Ако радови буду настављени 
планираном динамиком, за четири до 
пет месеци Рудник бакра Мајданпек 
ће започети експлоатацију руде са „Ан-
дезитског прста“. Процењује се да ће 
толико времена бити потребно да би се 
стигло до коте 365, односно нивоа ма-
гистралног пута где „Андезитски прст“ 
крије своје благо. Нешто од тог блага, 
нових тридесетак хиљада тона руде, от-

кривено је половином марта на коти 475. 
Рекло би се, као добар показатељ, да ће 
се ту раскривање исплатити. 

 -Ми смо опет наишли на руду ван 
границе копа. На коти 475 бушилица 

„Atlas Copco“ је завршила серију и 
требало је да је преместимо на нижу 
етажу – прича Драгиша Анђелковић, 
технички руководилац Површинског 
копа мајданпечког Рудника бакра. - 

Како смо раније наилазили на руду и 
на вишим етажама, предложио сам, у 
договору са геолозима, да у наставку 
10-15 метара у једном реду направимо 
бушотине које би показале да ли има 
руде.

 Тимски се приступило реализацији 
и урађено је оно што је требало:

 -Дубина бушотина била је 16-17 
метара како бисмо касније могли 
да их искористимо за минирање. И 
посрећило нам се. На четвртој бушо-
тини, на 15 до 20 метара изван границе 
копа, била је руда - каже Анђелковић 
додајући да су бушачи одмах јавили 
да је дошло до промене материјала 
(захваљујући искуству могу да процене 
када је реч о руди, а када о јаловини). - 
Направили смо серију од 30 бушотина 
и наишли на садржај и преко један 
одсто руде. До 20. марта извукли смо 
27 хиљада тона руде, а очекујемо још 
пет до 10 хиљада тона, што је око 10 
одсто месечног плана на руди. 

 Како је руда због које се раскрива 
„Андезитски прст“ још дубоко у недрима 
стена, очекује се да буде скинуто још 
четири-пет етажа. 

-Оваква сочиваста рудна тела 
ћемо, верујем, налазити и на другим 
етажама, тако да овакве ситуације не 
изненађују. Појавила се оксидна руда 
бакра у којој ће, осим доброг садржаја 
бакра, бити и злата. Истина је, мало се 
теже прерађује, али вредно је напора 
– каже Гордана Макуљевић, геолог, но-
силац задатака припреме површинске 
експлоатације. 

Запослени у овој служби свакод-
невно су на терену и не дозвољавају да 
им нешто промакне јер, када је реч о 
садржају бакра, прва руда са „Андезит-
ског прста“ не само да испуњава него и 
премашује очекивања. То је добар знак 
када се има у виду чињеница да се веће 
количине руде очекују тек на 365. етажи, 
што је око нивоа јавног пута. 

 С. Вукашиновић

ФЛОТАЦИЈА РБМ. - Флотација 
Рудника бакра Мајданпек је пред послом 
какав није рађен од њене изградње пре 
пола века: припрема се реконструкција 
целокупног погона, од постројења за 
дробљење, преко радова у погону за 
млевење руде и реализације уговора 
с „Metso mineralsom“ за испоруку 
нових флотацијских машина. Циљ је 
да се капацитет прераде више него 
удвостручи.

 -Послови су подељени у две фазе. 
Прва би требало да се реализује до 
краја јуна да би годишња прерада 
руде била повећана на шест милиона 
тона. Друга фаза би требало да се 
заврши до краја године и омогућила 

би повећање капацитета на 8,5 
милиона тона – каже управник 
Флотације Дејан Вагнер и подсећа да 
се у последње три године прерађује од 
3,3 до 3,5 милиона тона руде. - У току 
су припремни радови у погону за 
флотирање руде. Простор на коме су 
се налазиле флотацијске машине пете, 
шесте и седме секције припрема се за 

уградњу нових флотацијских машина. 
 У завршној фази су сеча и изношење 

старих машина, рашчишћавање целог 
тог простора, након чега ће уследити 
рушење бетонске плоче, односно платоа 
на коме су биле постављене старе 
машине. Тако ће се отворити комплетан 
простор од подрума до плафона и 
сместити нове флотацијске машине, 
веће од старих.

 -Реч је о изузетно захтевном 
грађевинском послу. Треба уклонити 
плочу од армираног бетона из 
шездесетих година када је грађена 
Флотација (погони млевења и 
флотирања). Упоредо са тим, у 
току је израда базног инжењеринга 
(„Metso minerals“) и темеља и носеће 
конструкције за флотацијске машине 
и пратећу опрему – каже Вагнер. - 
Након тога, ући ћемо у процедуру за 
израду грађевинског пројекта, а он 
би требало да буде завршен када и 
рушење старе бетонске плоче, платоа. 
Испорука флотацијских машина, у 
деловима са разних страна света (из 
Јужноафричке Републике, Шведске, 
Француске и других земаља) очекује 
се током маја, па би монтажа опреме 
почела у јуну.

 Планирано је да радови буду 
завршени до 23. септембра. У 
међувремену користиће се постојећа 
стара опрема за флотирање, а треба 
да се заврши и ремонт десете секције 
млевења који је почео набавком 
делова и материјала за ремонт 
звездастих додавача, тракастих 
транспортера, погонских група млинова, 
хидроциклонских пумпи, хидроциклона, 
електроенергетске, командне и 
сигнализационе опреме. 

- Због дугих рокова испоруке на 

које не можемо да утичемо, очекујемо 
да до краја маја добијемо све 
делове и опрему, а да до краја јуна 
покренемо и десету секцију млевења, 
мада су могуће још неке измене у 
овој концепцији млевења. Након 
извештаја „Metso mineralsa“ биће 
донета коначна одлука како обавити 
ремонт и подићи капацитет млевења – 
каже Вагнер. - У првој фази планирана 
је и реконструкција погона за 
дробљење руде. Закључак је и наших 
и стручњака „Metso mineralsa“ да је 
опрема у лошем стању, да је потребна и 

промена технолошке шеме дробљења 
руде, набавка нове опреме, две нове 
терцијалне дробилице и четири 
нова сита за завршно просејавање 
руде. Промена у технолошкој шеми 
изискује изградњу још једног 
тракастог транспортера.

Дејан Вагнер истиче да ће им 
најтеже бити да ускладе све послове и 
рокове, јер ће уз редовну производњу 
морати да обаве ремонт готово свих 
флотацијских постројења. 

С. Вукашиновић

Пријатно изненађење са „Андезитског прста“

Почела реконструкција флотације РБМ-а

Са „Андезитског прста“ прве количине руде се очекују за четири до 
пет месеци. – Ово је нова непланирана руда, са богатим садржајем 
метала, за остварење десетине месечног плана 

Прва фаза биће завршена до краја јуна, а друга до краја године, што ће омогућити повећање капацитета прераде на 8,5 милиона тона руде. 
- Дејан Вагнер: „Најтеже ће бити ускладити све послове и рокове, јер ће уз редовну производњу морати да се обави ремонт готово свих 
флотацијских постројења“

Дејан Вагнер

remonT uz redovnu ProizvodWu

ruda i na KoTi 475

Драгиша Анђелковић и Гордана Макуљевић на „Андезитском прсту”
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ЕЛЕКТРОЛИЗА. – За 25 дана 
марта Електролиза је произвела 
2.453 тоне катодног бакра, а било је 
предвиђено 3.350 тона. Овде очекују 
да на крају првог тромесечја забележе 
биланс од 9.500 тона „црвеног” метала, 
што је 97 одсто планираних количина 
(9.830 тона). Електролиза је, по речима 
њеног управника Драгана Јовановића, 
потпуно „испратила” Топионицу, тако 
да на стоку нема анодног бакра, већ се 
преради све што стигне. 

- Достигнут је „А” квалитет катод-
ног бакра, као и висок квалитет оста-
лих производа. У претходном пери-
оду почела су испитивања и провера 
показатеља у одбакривању отпадних 
вода Електролизе. Такође су смањене 
залихе метала са почетка године, тако 

да се може радити нормалније. Утро-
шак норматива је повезан са зимским 
условима рада, па је донекле повећана 
потрошња електричне енергије, док 
су остали параметри задовољавајући. 
У РЈ за производњу катодног бакра 
обављен је ремонт комплетне групе 

електролитичких ћелија и то је завр-
шила Служба машинског одржавања 
Електролизе. Од већих послова у 
наредном периоду, издвојио бих 
санацију подова (до 1.500 квадратних 
метара) у новој електролизи, којом су 
обухваћени грађевински радови и ки-

селоотпорна заштита (АКЗ) – истиче 
Јовановић. 

Радна јединица за производњу ба-
кар-сулфата за 25 дана марта дала је 
101,5 тона, а од почетка године 325 тона 
или 90 процената планираних количина 
(360 тона). Купци се редовно јављају, јер 
почиње сезона пољопривредних радова. 
У претходном периоду приведено је 
намени стовариште плавог камена, тако 
да је олакшано чување готовог произ-
вода, али и приступ купцу за утовар робе. 

У РЈ за производњу племенитих 
метала (Златари) овог месеца успешно је 
завршена кампања „доре”-пећи и оства-
рене планиране количине злата, сребра, 
паладијума, селена. . . Фабрика соли 
метала се припрема за продукцију сре-
бро-нитрата, односно сребро-јодида, јер 
су већ стигле најаве купаца за количине 
које би биле на нивоу прошлогодишњих 
(до једне тоне сребро-јодида за про-
тивградне ракете). У току је и набавка 
осталих неопходних сировина, као 
и „притезање” погона, како би све то 
могло да се физички одради. Фабрика 
фотохемикалија је производњом анти-
фриза задовољила потребе басенске 
транспортне оперативе (Транспорта 
ТИР-а, РББ-а и РБМ-а). 

Ј. Станојевић

ТИР. – Од фебруара у Електролизи 
је почела и практично да се примењује 
нова „технолошка линија” – третман 
свих отпадних вода овог металурш-
ког погона. Како је објаснио Драган 
Јовановић, управник Електролизе, 
њене три производне целине (за ка-
тодни бакар, племените метале и селен 
и бакар-сулфат) годинама раде по заста-
релим технологијама давно уграђеним, 
тако да се у различитим деловима про-
цеса јављају отпадне киселе воде, док 
поједине садрже извесне количине ко-
рисних супстанци, попут бакра. У 
погону су у протеклом периоду оба-
вили „снимање” и селекцију свих 
вода које се овде троше (реч је, углав-
ном, о индустријској води). Свуда где је 
било могуће (на пример тамо где, ради 
хлађења, само прођу кроз неки агрегат и 
излазе незагађене), те воде се сакупљају 
преко сабирног базена и враћају назад 
у процес. Електролиза на тај начин ме-
сечно уштеди 10.000-15.000 кубних 
метара индустријске воде (заједно са 
Пометон–ТИР-ом месечно троши око 
23.000 кубика). Друга група вода која 
је на неки начин контаминирана дели-
мично се, након филтрирања, употреби 
за поједине процесе, што је случај у 
радној јединици за производњу катод-
ног бакра. Оне са повећаним садржајем 
хемијских елемената (арсен, гвожђе, 
олово), које би „загадиле” катодни бакар, 
не смеју поново да се користе. 

- Идеја није нова, а третман отпад-

них вода је у минулих 15 година рађен 
само експериментално због стицања 
основних знања и сагледавања ки-
нетике процеса, али никада стално 
и на дужи временски рок. Стога смо 
у Електролизи одлучили да огледе 
преведемо у конкретан подухват, и 
то сопственим снагама. Једна поло-
вина отпадних вода које се третирају 
на овај начин је из тзв. флоп-танка 
Регенерације, а другу чини микс 
вода из Златаре и електролитичке 
рафинације бакра. У зависности 
од тренутне производње, дневно се 
„преради” 25-35 кубика. За процес 
(ЕW – електровининг) искоришћена 
је постојећа опрема у старој елек-
тролизи (две електролитичке ћелије, 
систем за циркулацију и грејање елек-
тролита, а као анода служи олово). 
Ништа није инвестирано у нову 
опрему, већ су наше службе машин-
ског и електроодржавања постојећу 
прилагодиле новим захтевима. Ова 
тзв. нова технолошка линија за 19 
дана у фебруару је произвела и то-
пионици, као повратни материјал, 
испоручила непуне три тоне бакра. 
Добијени „црвени” метал није ком-
пактан и у облику катоде, већ се као 
бакарни прах таложи на дну електро-
литичких ћелија, празни и одлаже 
на погодно место за сушење – истиче 
Јовановић. 

Наш саговорник додаје да су се првог 
месеца рада „нове линије” трудили да 

концентрацију бакра у процесу сведу на 
1 грам по литру отпадних вода (садржај 
метала у овако насталим бакроносним 
муљевима је, у просеку, 80-85 процената 
суве материје). Тренутно се сагледавају 
и економски ефекти (осим потрошње 
електричне енергије и одређене коли-
чине трафо-уља, других трошкова нема). 
После првих искустава, у наредном пе-

риоду планирају да уведу вакуумски 
систем „извлачења” бакроносног муља 
из електролитичких ћелија, као и да ос-
мисле начин његовог сушења. Управ-
ник Електролизе закључује да је поду-
хват наишао на разумевање свих запо-
слених у погону који схватају значај и 
ефекат овога што се ради на пословање.

Ј. Станојевић

Нова „технолошка линија” у Електролизи

Prera\ene Sve anode
Електролиза и у марту успешно „пратила” Топионицу

За 25 дана марта Електролиза произвела 2.453 тоне катода и 101,5 тона плавог камена. - Биланс првог тромесечја 9.500 тона „црвеног” ме-
тала и 325 тона бакар-сулфата. – Достигнут „А” квалитет катодног бакра. – У Златари успешно завршена кампања „доре” пећи. – Фабрика 
соли метала се припрема за производњу сребро-јодида

У зависности од тренутне производње, дневно се „преради” 25-35 кубика отпадних вода. – За 19 дана у фебруару овим поступком добијене не-
пуне три тоне „црвеног” метала (у виду бакарног праха). – Д. Јовановић: Подухват, у који ништа није инвестирано и који смо извели сопстве-
ним снагама, наишао на разумевање свих запослених у погону који схватају његов значај и ефекат на пословање

BaKar iz oTPadnih voda

Томислав Шубарановић

Драган Јовановић

У РЈ за производњу катодног бакра обављен ремонт групе електролитичких ћелија

Третман отпадних вода у минулих 15 година рађен само експериментално
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РБМ. - Само да изађемо из зиме 
која упркос календару стеже и из 
дана у дан отежава и компликује рад - 
најчешћи је коментар који се у Руднику 
бакра Мајданпек чује када се говори 
о производњи у марту, а онда следи и 
набрајање тешкоћа: одводњавање на 
централном рудном телу, лоши путеви 
дуж целог копа, влажна, „тешка“ и по-
времено сиромашна руда, отежано 

функционисање транспортног система, 
усклађивање капацитета појединих 
целина... 

 -У таквим условима, упркос из-
узетном залагању људи, скоро и 
да нисмо могли више – каже дирек-
тор Рудника бакра Мајданпек Бранис-
лав Томић и додаје да се у последњу 
недељу марта ушло са великим зао-
статком за планираним количинама, али да ипак постоје услови да се макар 

на металу остварење приближи оче-
киваном. - Напор је видљив, али 
због неповољних временских услова 
готово свакодневно суочавамо се 
са неким новим непредвиђеним 
тешкоћама које треба решавати.

 На јаловини је мартовски учинак 
само половичан, на руди 77 одсто, па су 
и укупне ископине у великом заостатку. 
Од три активна радилишта у марту се 
најбоље радило раскривање на „Ан-
дезитском прсту“ где је план остварен 
са 87 одсто, па је са 36,5 хиљада тона 
руде припомогнуто да подбачај на руди 
на „Централном рудном телу“, због про-
блема са одводњавањем, не буде већи. 
Према прелиминарним резултатима, 
планирана количина бакра остварује 
се са 87 одсто, а садржај је за 13 одсто 
изнад плана.

 -На резултате су пресудно ути-
цале временске (не)прилике. Изу-
зетно обилне падавине условиле су 
висок ниво атмосферских вода и от-
ежале рад - објашњава управник Повр-
шинског копа Бобан Мартиновић и 
додаје да се радило без одговарајуће 
помоћне механизације, што је за РБМ 
већ дуже стални проблем који би ускоро 
требало да буде решен. - Осим тога, 
влажна и глиновитија руда повремено 
је отежавала и успоравала рад транс-
портног система, налагала чешће 
чишћење. На јаловини, подбачај је 
последица недостатка тешких возила, 
честих кварова због стања путева 
и неискоришћености утоварних ка-
пацитета. Последње недеље марта 
стигло до стабилније руде и услова да 
се на њој ради багером „комацу 1“.

С. Вукашиновић

Мартовска производња у Руднику бакра Мајданпек

TraJno re[eWe i za zaoBiLaznicu
Припреме за преусмеравање магистралног пута у Мајданпеку

Обилне падавине отежале производњу и наметнуле низ додат-
них обавеза. - Подбачај на јаловини и даље велики, али последње 
недеље марта стигло се до стабилније руде

У Руднику бакра Мајданпек упоредо траже и привремена решења за преусмеравање саобраћаја са деонице подно „Андезитског прста“. – 
Постојећа деоница магистралног пута М 22 није уцртана, па званично и не постоји

РБМ. - За даљи рад Рудника бакра 
Мајданпек изузетно је важно да се на 

„Андезитском прсту“ што пре стигне до 
руде, а раскривање овог рудног лежишта 
успорава близина магистралног пута. 
Због тога је предвиђено измештање 
постојеће деонице магистралног пута 
М22 (која, упркос вишедеценијском 
коришћењу, није уцртана у документа). 
Упоредо са настојањем да за измештање 
пута и заобилазницу око Мајданпека 
пронађу трајно решење, у РБМ-у траже 
и адекватно привремено решење, како 
би на „Андезитском прсту“ могло да 
се ради планираном динамиком, а 
саобраћај обавља безбедно.

-Наш највећи противник је 
време. Трајно решење, виђено у 
преусмеравању магистралног пута на 
деоницу преко „Партизанског пута“, 
потрајаће због свих неопходних про-
цедура, а ми радове на „Андезитском 
прсту“ морамо интензивирати - каже 

Бранислав Томић, први човек РБМ-а.
- Деоница „Партизански пут“ при-

пада некатегорисаним путевима. Она 
је служила за потребе Рудника, али 
није била снимљена, ни уцртана у ка-
тастарске књиге, па смо кренули од 
нуле. Пут смо снимили, урадили си-
туационе карте, подужне и попречне 
профиле и основу за пројектовање. 
Пошто је договорено да то буде и оби-
лазница око Мајданпека, од „Путева 
Србије“ смо добили начелну саглас-
ност за измештање деонице подно 

„Андезитског прста“ на ту деоницу. 
Снимили смо пут, унели га у катастар 
и затражили понуде за пројектовање 
и техничку регулацију саобраћаја 
на измештеној деоници – објашњава 
помоћник директора за развој РБМ-а 
Андреја Марковић.

Посла је много, па се ради у више 
праваца. РБМ се обратио понуђачима за 
израду потребне документације и свих 

техничких детаља, односно, идејног и 
главног пројекта и довођења пута на 
ниво да на њему може да се привре-
мено обавља саобраћај. Такође, пошто 
измештање деонице магистралног пута 
подно „Андезитског прста“ није ушло 
у недавно усвојен Просторни план оп-
штине Мајданпек, припрема се план 
Детаљне регулације за трасу „Партизан-
ског пута“ и Стратешка процена утицаја 
на животну средину, а потом и уношење 
у просторни план. 

-То ће да потраје, па смо у 
међувремену, за део пута подно 

„Андезитског прста“ урадили 

технички пројекат за привремену 
техничку регулацију саобраћаја. 
Захтев за сагласност управљача 
пута, ЈП за путеве, тражили смо 
још 13. децембра, а одговор чекамо 
да бисмо се у њихово име обратили 
Министарству саобраћаја за решење 

техничке регулације саобраћаја. 
Нови моменат представља и намера 
да се привремено омогући саобраћај 
на некој другој деоници. Због 

потреба производње морали смо да 
одустанемо од оне која води преко 
површинског копа, па разматрамо 
варијанту са старом трасом, оном 
која постоји у документацији. Она 
би могла да се активира ако бисмо 
регулисали Мали Пек, направили 
пропусте, премостили пут и део преко 
копа да пут изађе код „печуркане“. 
То би било најбрже решење – каже 
Андреја Марковић.

С. Вукашиновић

naJBoQe na „andeziTSKom PrSTu”

РАЗУМЕВАЊЕ 
ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ
 У тражењу решења за измештање 

деонице магистралног пута М22, 
Рудник бакра Мајданпек има пуно 
разумевање локалне самоуправе. 
Наиме, више пута и на више места 
челници општине су истакли да 
је интерес ове средине да Рудник 
бакра Мајданпек ради успешно и 
да му на том плану неће стварати 
тешкоће, да ће напротив, помоћи у 
границама својих могућности. Тако 
је на основу закључка са последње 
седнице СО, упућен захтев ресорном 
министарству да помогне измештање 
пута и безбедно одвијање саобраћаја.

Бранислав Томић



Уторак, 2. април 2013. Број 2232, страна 9 Рударство
На кривељском копу пребродили зиму са добрим резултатима

Обилне кише, блатњави путеви 
и дно копа са много воде нису 
спречили рударе да за девет-
наест дана марта откопају де-
сет одсто више руде него што је 
планирано, са добрим изгледи-
ма да тако буде и на крају месе-
ца. – На једној од горњих етажа 
у Четвртом захвату набушено 
око милион тона сиромашније 
руде, па њено откопавање 
умањује учинак на раскривању, 
али ће све бити надокнађено до 
краја године – уверен је управ-
ник Видоје Адамовић

КОП “В. КРИВЕЉ”. - На површин-
ском копу “Велики Кривељ” тешко је 
радити по великим хладноћама, али није 
много лакше ни кад је зима „мека“ као 
што је доскора била ова. Обилне кише 
створиле су пуно блата на његовим пу-
тевима, камиони проклизавају, оштећују 
се гуме, успорен је извоз ископина. На 
дну копа, где је руда најбогатија, слило 
се пуно воде од које је требало сачу-
вати машине. Али, драстичних произ-
водних падова (као ранијих зима) није 
било и флотација ни дана није остала без 
руде. Управник копа Видоје Адамовић 
са задовољством нам рече да је за 19 
дана марта откопано 590.000 тона руде, 
што је десетак процената више од плана 
јер је било планирано 520.000 тона. 
Међутим, од планираних 1,26 милиона 
тона јаловине уклоњено је безмало 900 
хиљада  тона, што је 70 одсто. Због тога 
је и план укупних ископина на 83 проце-
ната, пошто је уместо 1,78 милиона дато 
близу милион и по тона.

-И према годишњем и према опе-
ративном плану у марту треба да 
дамо 850.000 тона руде. Сходно окол-
ностима коригован је само садржај 
метала у њој са 0,293% на 0,259%  
тако да нам је циљ 2.138 тона бакра 
у руди. И количине јаловине су са 
2,4 милиона тона (годишњи план), 
смањене на „оперативних“ 2,055 ми-
лиона тона, али ћемо све надокна-
дити по лепом времену и на крају 
године имати оно што смо плани-
рали – уверен је Адамовић. - Коли-

чине руде, као што се види, тренутно 
су десетак одсто изнад планираних и 
настојаћемо да тако остане до краја 
месеца. Јер, само прерадом више руде 
можемо надокнадити нешто слабији 
садржај метала, а надамо се да ће фло-
тери имати услове за то. 

За 19 дана на кривељском копу 
уклоњено је 900 хиљада тона јаловине и, 
ако се рачуна на још по 40 до 50 хиљада 
тона дневно, на крају месеца се може 
очекивати до 1,6 милиона тона. Међутим, 

узрок мањим количинама јаловине је 
пријатно изненађење које смо помињали 
и у прошлом рапорту из највећег басен-
ског рудника. Наиме, уместо јаловине, 
један од два нова „комацу“ багера (К2), 
товари сиромашну руду са једне од 
горњих етажа Четвртог захвата!

- Набушено је око милион тона 
руде, односно много више него што 
смо очекивали – каже задовољно управ-
ник. - То је добро и ту руду не можемо 
да бацимо. Мада је мало слабијег 

садржаја бакра и „разблажује“ про-
ценат метала у композиту који 
испоручујемо флотацији, она нам је 
добродошла у овим условима успо-
реног транспорта са дна копа где 
вадимо богатију. Захваљујући тој 
сиромашној руди у прилици смо да 
до више бакра дођемо већим количи-
нама, а уједно чистимо етажу 305 за 
даље напредовање копа. 

Осим на путевима, обилне кише 
донеле су доста проблема и на дну копа, 
али су се рудари изборили са водама 
које су надирале са свих страна. “От-
ворили” су боље партије руде на дну, а 
пресељењем једног пумпног постројења 
решен је и проблем њене влажности, од-
носно лепљења за транспортни систем 
на путу до флотације. - Руда са дна 
је сада сувља, боља за прераду, а и 
бољег је садржаја бакра. Он је преко 
0,3 одсто, па верујем да ћемо испошто-
вати оперативни план у погледу про-
сечног садржаја метала од 0,26 одсто. 
Хоћу да нагласим да је коп данас у 
таквом стању да је руда отворена, до-
ступна за откопавање, а кад са дна 
копа преселимо „ПХ3“ багер да уто-
вара сиромашну руду у Четвртом за-
хвату, онда ће се нови багери посве-
тити само јаловини. 

На копу раде две нове и две старе 
бушилице. Људи из машинског и 
електроодржавања улажу велики труд 
да те старе буду употребљиве. Јер, 
једна нова и једна стара обезбеђују не-
сметан рад новим багерима који су им, 
захваљујући великом капацитету, стално 

„за петама“. Од три багера на дну копа 
у најгорем стању је „ПХ1“. Од двадест 
два камиона, на колико се рачунало за 
остварење годишњег плана, активно 
је 18 до 20, што је такође један од раз-
лога кашњењу на ископинама. Управ-
ник посебно хвали људе из машинског 
одржавања који су отклонили квар на ре-
дуктору багера „ПХ3” у најтежим усло-
вима, такорећи у води и блату. И остали 
су добро радили, што говори да систем 
стимулација, предаје смена на лицу 
места и друге промене у организовању 
посла - имају ефеката.

Љ. Алексић

uSPe[ni u naJTe@em 
deLu godine

“Церово”
Пред запосленима на копу “Церово” плански циљ за 

март је 220.000 тона влажне руде са средњим садржајем 
0,209 одсто бакра, односно 445 тона бакра у руди. Треба да 
уклоне и 280.000 тона раскривке, што је укупно пола ми-
лиона тона ископина. За 19 дана откопано је 138.240 тона 
руде  или 102% и 128.040 тона јаловине, што је 75 % пла-
нираних количина. Дате су 183 тоне бакра у руди, а у кон-
центрату 111 тона. 

-Обилне кише су и на “Церову” отежале транспорт ис-
копина и допринеле чешћем “испадању” камиона, па је 
од четири, колико тамо раде, један обично био ван строја 
– каже Адамовић. - Међутим, ових дана они се доводе у ред 
и са тог копа очекујемо, осим планираних количина бакра, 
и све боље напредовање на уклањању јаловине. Багер до-
бро ради, бушилица такође, док су грејдер и булдозер има-
ли проблема. Али, ових дана ћемо стабилизовати  њихов 
рад и оставрити план. Само на јаловини се може очеки-
вати неки проценат мање. На “Церову” постављамо још 
један систем за испумпавање воде из копа тако да ће се 
пред крај године, до када ће стићи још опреме, сићи у руду 
са бољим садржајем. Појачаћемо и екипу на одржавању 
камиона у другој и трећој смени.

Видоје Адамовић у Четвртом захвату

На копу „Церову” постављају још 
један систем за испумпавање воде

Богатија руда на дну копа одбрањена је од великог прилива воде
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КОП „В. КРИВЕЉ“. – На дну 
површинског копа „Велики Кривељ“, у 
отежаним временским условима (киша, 
снег, блато), јединица за одржавање 
багера недељу дана без прекида (у све 
три смене) поправљала је три багера и 
сва три успела да врати у производњу. 
Помагали су им јединица за припрему 
машинских склопова и заваривачи, а 
било је ангажовано чак и одељење за 
одводњавање јер су багери били у води 
и блату.

Колико је било важно што пре оспо-
собити багере, говори податак да су 
сва три на истој етажи где је богатија 
руда која се меша са сиромашнијом са 
горњих етажа и тако се обезбеђује неоп-
ходан садржај бакра и количина руде за 
економично искоришћење у флотацији.

Уиграна екипа
-У готово немогућим условима, не 

у радионици него на отвореном, ура-
дили смо мини ремонт багера, који 
су врло значајни за производњу, па је 
било неопходно оспособити их у што 
краћем року. Уиграни смо као екипа 
и само смо радили свој посао знајући 
да од нас зависи несметан наставак 
производње на копу. По завршетку 
посла, одлуком директора Рудника 
бакра Бор Живорада Петровића, де-
ветнаесторо радника наше екипе 
награђено је посебном (додатном) 
стимулацијом. Сходно појединачном 
ангажовању и учинцима, поделили 
смо 88 хиљада динара. Нисмо очеки-

вали награду јер то нам је посао, али 
изузетно нам је драго што је и на тај 
начин одато признање радницима – 
каже Ненад Савић, инжењер оператив-
ног одржавања багера на копу „Велики 
Кривељ“.

Сличне утиске о даноноћном раду 
на коти „100“, која се налази на нивоу 
водосабирника, говори и пословођа ма-
шинског одржавања багера Радосав 
Миладиновић:

-Десило се да су сва три багера от-
казала на истој етажи где је богатија 
руда која се меша са сиромашнијом 
са горњих етажа да би се тако обе-
збедио потребан садржај и коли-
чина за флотацију. Знали смо да 
даља производња зависи од наше 
стручности и брзине и зато смо 
радили даноноћно. Без обзира на от-
ежане временске услове, успели смо 
најбрже што се могло да демонтирамо 

оштећене и уградимо резервне делове 
у сва три багера. Успели смо као уи-
грана екипа и свако у тој екипи на 
свој начин заслужан је за успех. Нисмо 

радили за награду, о томе нико није 
ни размишљао, али сада нам је драго 
што се наш рад цени и поштује.

Најбоља бригада „А“
Радници јединице за одржавање 

багера за ударнички рад награђени су 
посебном (додатном) стимулацијом, 
а остали радници површинског копа 

„Велики Кривељ“ (као и осталих 
предузећа у саставу Рударско-топиони-
чарског басена Бор) добијају стимула-
тивни део зараде у складу са правилни-

ком о награђивању. Вреднују се инди-
видуални учинци, радна и технолошка 
дисциплина, контрола и одржавање 
машина... У фебруару најбоље резул-

тате постигла је бригада „А“ и према 
заслугама поделила 30 хиљада динара 
стимулације.

Бригада „А“ има 32 радника: 18 
возача тешких камиона, шест багериста, 
четири бушача, три возача булдозера 
и грејдеристу. Они су у фебруару пре-
везли 3.782 туре ископина. Ова бригада 
има најбољег возача камиона (Драган 
Баџикић – превезао 306 тура), најбољег 
бушача (Борко Сокочанин – избушио 
3.100 метара бушотина) и најбољег 
булдозеристу (Љубомир Јовановић). 

Како се награђује и стимулише рад 

PriznaWe radnicima 
Радећи недељу дана без прекида на дну површинског копа, радници вратили у производњу три багера и добили посебну 
(додатну) стимулацију. – Нисмо радили за награду, али драго нам је што се наш рад цени и поштује – кажу они. – Висина 
стимулације усклађена према индивидуалним учинцима и директно везана за резултат бригаде и појединаца у њој

Ненад Савић

Радосав Миладиновић
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Pove]ava ProizvodWu
на површинском копу „Велики Кривељ“

Најбољи багериста је Никола Крстић 
из бригаде „Ц“ који је утоварио 990 тура, 
док је најбољи грејдериста Славиша 
Величковић из бригаде „Ц“.

-За три године рада на површин-
ском копу „Велики Кривељ“ ово ми 
је лични рекорд. Возим ископине од 
багера до дробилице или планира и 
надам се да ћу поправити свој рекорд. 
За управљачем новог „белаза“ (носи-
вост 220 тона) човек се осећа много 
моћно. Водим рачуна о овој машини 
јер само исправан камион зарађује 
нашу плату. Све зависи од колега у 
целом производном ланцу јер ово је 
тимски рад – каже тридесетогодишњи 
Драган Баџикић који је каријеру возача 
на површинском копу почео пре три 
године на старом дамперу и већ годину 
дана вози нови „белаз“. – Ново је ново – 
кратко коментарише млади возач моћну 
машину.

Без „празног хода“
Најбољи бушач Борко Сокоча-

нин члан је четворочлане екипе бушача 
(бригада „А“) која је у фебруару избу-
шила осам и по хиљада метара бушо-
тина (он сам избушио је 3.100 метара 
новом бушилицом „ДМЛ Атлас копко“). 
Има десетогодишње искуство у истраж-
ном бушењу (у борској јами и широм 
Србије где год је РТБ Бор обављао ис-
тражно бушење). На површинском копу 

„Велики Кривељ“ ради пет година:
-Није ово мој лични рекорд јер 

су у овом захвату на доњим етажама 
услови тежи, па су и учинци мањи 
(много је маневрисања пре бушења). 
Лични рекорд, пет хиљада метара бу-
шотина за месец дана, остварио сам у 

„четвртом захвату“ и надам се да ћу и 
тај рекорд оборити на неким другим 
етажама у бољим условима – обећава 
Борко Сокочанин.

-Висина стимулације усклађена је 
према индивидуалним учинцима и 
директно је везана за резултат бри-
гаде и појединаца у њој. Добром 

организацијом рада утичемо на рас-
положивост механизације и пости-
жемо боље производне резултате. Да 
се не би губило време, возачи, багери-
сти и бушачи мењају се на лицу места, 
јединица за одржавање механизације 
у што краћем року, без обзира на 
радно време, поправља механизацију 
и празних ходова нема или су сведени 
на минимум. Такав рад треба награ-
дити, па ће резултати бити још бољи – 
закључује Милан Делић, технички ру-
ководилац производње на површинском 
копу „Велики Кривељ“.

Милољуб Милошевић

Драган Баџикић

Борко Сокочанин

Милан Делић
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Африка је страним улагачима до сада била занимљива искључиво због при-
родних ресурса. 

То су, пре свега, уочили Кинези. Сад и Немци откривају „црни континент” као 
регију у којој се може зарадити. 

Број немачких предузећа која су активна у Африци је у само годину дана по-
растао за три посто. Немачка у Африку извози пре свега услуге. 

„То су предузећа која су на неки начин повезана са инвестицијама у инфра-
структуру и то, пре свега, на подручју саветовања и контроле квалитета”, каже 
Heiko Schwiderowski из Немачке трговинске и привредне коморе. 

Јер, у Африци граде Кинези а Немци су појачано укључени у контролу и 
инжењеринг. Кинези градњом инфраструктурне мреже „отплаћују” своје прису-
ство у Африци и приступ природним ресурсима. 

Извор:Business 

ТЕХЕРАН - На североистоку Ирана, у провинцији Јужни Хорасан, откри-
вена су нова налазишта злата и бакра, изјавио је Бехроуз Борна, заменик ди-
ректора Сектора за геолошка истраживања.

Још три налазишта откривена су раније на западу земље у провинцији Курде-
стан, додао је Борна.

По речима Бехроуз Борна, Иран поседује највеће резерве минерала у региону 
Блиског истока.

Иран је рангиран међу 15 земаља са највећим резервама минерала у свету, а 
извози их у 159 земаља света, укључујући Ирак, Кину, Уједињене Арапске Еми-
рате, Индију и Авганистан.

Ирански министар за индустрију, рударство и енергетику, Мехди Гхазанфари 
изјавио је да Иран поседује два одсто глобалних резерви минерала које обухватају 
12 метала и 36 неметала.

По његовим речима, у Ирану тренутно ради 5.000 рудника, а земља је у години 
која је завршена 19. марта 2012. произвела 340 милиона тона руде.

У јулу је новинска агенција Фарс пренела да Иранци у својим домовима држе 
око 120 тона злата.

Тражња злата у Ирану, на годишњем нивоу, износи око 300 тона, док је домаћа 
производња око 2,5 тоне, што показује огроман јаз између понуде и потражње на 
тржишту

Извор: Где инвестирати 

Највећи комад смарагда последњих година тежак килограм откривен је сре-
дином марта на налазишту „Калињинградског комбината“ поред Јекатеринбурга.

Вредни проналазак спада у изванредну категорију, а процениће га специјалисти 
„Гохрана“, државног органа одговорног за драгоцене метале и камење. Након 
закључка комисије биће могуће оценити тржишну цену ретког проналаска.

Последњи велики смарагд ископан је у августу 2012. године на Малишевском 
налазишту смарагда и брилијанта. Тежио је 637 грама. Драги камен назвали су 

„Јубиларним“ у част 65. годишњице Јантарног комбината. Нови велики комад сма-
рагда још није добио своје име.

Извор: РИА „Новости” 

Одлука берзе у Цириху да се злато не користи само као депозит код трансакција, 
већ и као директно средство плаћања уместо валута попут америчког долара или 
евра може имати несагледиве последице у финансијском свету - упозоравају еко-
номски експерти.

Овај феномен, нарочито уколико се и друге светске берзе определе за злато као 
средство директног плаћања уместо валута, могао би довести до тога да амерички 
долар изгуби још један примат.

Швајцарски банкари тврде да је током 2012. године у свету забележен фе-
номен „златне грознице“, која је последица одлуке већине централних банака 
да повећају резерве златних полуга и кованих новчића због глобалне финансијске 
кризе.

Према подацима ММФ-а, укупне резерве злата које поседују банке у свету 
крећу се око 33.000 метричких тона, што је својеврсни рекорд.

Најбоље је имати златнењ новчиће - наводе банкари. Разлог је једноставан - 
када дође до неког тржишног поремећаја, лакше је продати златне новчиће, јер су 
физички мањи него полуге, које више служе као државне резерве. 

Извор: Каматица, Seebiz

TaKo SToJe STvari u 
africi: Kinezi grade, 

nemci KonTroLi[u

u iranu oTKrivena nova 
naLazi[Ta zLaTa i BaKra

na uraLu iSKoPaLi 
Smaragd Te@aK 

KiLogram
ciri[Ka Berza odoBriLa 

PLa]aWe u zLaTu

Припремила: Горица Тончев Василић

Илустрација: Beryl smaragd - преузето са сајта Wikimedia
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naJBoQi veLS, ruSiJa i irSKa
Завршено Европско првенство у снукеру

У категорији јуниора аматера прво место освојио Енглез Џејмс Кејхил и стекао право да учествује на професионалним турнирима. – 
Репрезентација Велса најбоља у категорији сениора, Рускиње прве међу сениоркама, а Ирци у категорији ветерана. - Такмичење отворио 
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор. – Похвале организаторима

БОРСКО ЈЕЗЕРО. - У хотелу 
‘’Језеро’’ на Борском језеру завршено је 
Европско првенство у снукеру на којем 
је, у категорији јуниора аматера (такми-
чари до 21 године), мушких и женских 
екипа и ветерана, учествовало 208 так-
мичара из 30 европских држава. У првом 
делу шампионата, од 18. до 22. марта од-
ржано је појединачно јуниорско аматер-
ско првенство, а од 23. до 28. марта на 
програму су била тимска такмичења 
мушких и женских екипа и ветерана.

Кејхил јуниорски првак Европе
У конкуренцији 83 јуниора, од којих је 

пет дебитовало за снукер репрезентацију 
Србије, седамнаестогодишњи Енглез 
Џејмс Кејхил победник је јуниорског 
шампионата Европе у снукеру. Он је у 
финалу савладао годину дана млађег 
сународника Ешлија Картија без 
изгубљеног фрејма – 6:0. 

Јуниорски репрезентативац Србије 
Марко Стоилковић није имао среће у 

групи, али је остварио историјски резул-
тат забележивши прву званичну победу 
српског тима. 

Осим титуле првака Европе побед-
нику јуниорског такмичења припала је 
новчана награда од хиљаду евра, као и 
позив за учешће на професионалним 
турнирима у свету на којима се такмичи 
само деведесет снукер играча.

Доминација Острвљана
Финалним мечевима сениорских 

репрезентација, женских екипа и ве-
терана и доделом пехара завршено је 
Европско првенство у снукеру. Европ-
ски првак у сениорској конкуренцији 
је екипа Велса, која је у финалу савла-
дала Шкотску. Женска репрезентација 
Русије победила је у финалу Пољску, 
а у категорији ветерана прво место за-
узела је екипа Ирске која је била боља 
од Белгије.

Снукер репрезентација Србије так-
мичила се у свим категоријама. Како се 
и очекивало, није прошла квалифика-
циону фазу ни у једној категорији, али 
за популаризацију овог мало познатог 
спорта у Србији добро је што су српски 
такмичари учествовали у конкуренцији 
најбољих снукераша 
Европе. У Снукер 
асо цијацији Србије 
наглашавају да је ово 
велико искуство за 
срп ске снукераше, па 
се у наредним так-
мичењима могу очеки-
вати бољи резултати:

-За нас је нај важ-
није да је так ми-
чење оваквог ран га 
одржа но у Србији, да 
смо по чели да попу-
ларишемо овај спорт 
и надам се успеху у 
наредном периоду - 
каже Марко Вуковић, 
председник Снукер 
асоцијације Србије.

Популаризација 
снукера у Србији

Европско  првенс тво 
организова ли су Ев-
ропска снукер и били-

јар асоцијација и Снукер асоцијација 
Србије. У две сале на првом спрату 
хотела ‘’Језеро’’ играло се на 16 сто-
лова, а за публику су монтиране посебне 
трибине са којих је пратила такмичење 
уживо и на видео-бимовима у хотелу, 
који ће, како су истакли и организатори 
и такмичари, био добар домаћин. То је 
обећао, а организатор у потпуности ис-
пунио, и Благоје Спасковски, гене-
рални директор Рударско-топионичар-
ског басена Бор, свечано отварајући Ев-
ропски шампионат:

-Хотел “Језеро” на Борском језеру, 
град Бор и Рударско-топионичарски 
басен са стогодишњом традицијом 
у производњи бакра биће вам добри 
домаћини. Хвала што сте дошли и 
будите амбасадори својих земаља – по-
кажите лепоте и гостопримство овога 
краја и Србије – истакао је Благоје 
Спасковски обраћајући се учесницима 
Европског првенства у снукеру на свеча-
ном отварању такмичења. 

Максим Касис, председник Европ-

ске снукер и билијар асоцијације, за-
хвалио се организаторима и домаћину 
на успешном организовању Европског 
првенства у снукеру.

М. Милошевић

Благоје Спасковски отвара шампионат

Најбоље репрезентативке Русије

Репрезентација Ирске (ветерани)

Џејмс Кејхил

Максим Касис и Џејмс Кејхил
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Пет месеци 
припрема и рада и Сајам туризма у Бе-
ограду допринели су да хотел „Језеро“ 
на Борском језеру, после десетак година 

паузе, врати стари сјај и – старе-нове 
госте. Штанд хотела на Сајму туризма 
угостио је 1.500 посетилаца, склопљено 
је седам уговора са туристичким 

агенцијама и четири индивидуална 
аранжмана, па први гости из Војводине 
стижу у хотел.

- Резултати које смо постигли на 
Сајму туризма већи су од очекиваних, 
па смо више него задовољни јер смо 
то постигли за само пет месеци при-
према и рада. Склопили смо аранж-
ман са „Грандтурсом“, највећом ту-
ристичком агенцијом у Војводини, 
и са „Сабром“, која је међу првих 
шест агенција у Србији – наглашава 
менаџерка хотела Данијела Николић.

Већ у марту први гости су Војвођани 
који су, и пре затварања хотела, били ре-
довни посетиоци Борског језера. Од 18. 
до 28. марта хотел је угостио учеснике 
и госте Првенства Европе у снукеру 
(попуњени сви капацитети), од 6. до 30. 
априла све је, такође, попуњено учесни-
цима семинара и спортских сусрета, у 
мају је слободно само седам дана, у јуну 
је попуњено 70 посто капацитета (прва 
половина јуна је пуна), у септембру су 

сви викенди заузети, а од 25. до краја 
септембра све је попуњено...

Да некадашњи гости нису забора-
вили хотел „Језеро“, иако није радио де-

сетак година, потврђује 
и податак да је на недав-
ном Сајму туризма овај 
хотел једини продао 
аранжмане индивиду-
алним гостима (остали 
хотели су склапали 
аранжмане само са ту-
ристичким агенцијама).

Откако је хотел ре-
новиран и њиме газдује 
Рударско-топионичар-
ски басен Бор (на улазу 
је постављена скул-
птура рудара каква се 
налази и на кружном 
току на улазу у Бор) го-
стима је на располагању 240 кревета у 
110 соба (двокреветне и трокреветне 
собе, осам породичних соба, шест соба 
за инвалиде, шест апартмана, један лукс 
апартман, три студија).

Осим базена, сауне, куглане, масаже, 
трим кабинета – хотел има и „слану собу“ 
за шест особа и по томе је јединствен у 
овом крају (најближа се налази у Нишу).

- Слана соба је просторија за 
рехабилитацију (обнављање) респи-
раторног система – 45 минута боравка 
у њој замењује три дана на мору. По-
себно се препоручује рударима и деци 
ради лечења дисајних органа, синуса, 
кожних обољења, штитасте жлезде – 
све под стручним надзором обученог 

особља. За прави ефекат потребно 
је пет до десет третмана по цени 500 
динара за одрасле и 300 за децу (за 45 
минута боравка) и није услов бити 
гост хотела – каже Данијела Николић.

Хотел „Језеро“ располаже и готово 
свим пратећим садржајима: сувенир-
ницом, џез клубом за сто особа, девет 
соба за караоке, затвореним теренима за 
сквош, баскет и стони тенис, отвореним 
теренима за мале спортове и фудбал, а 
на пролеће ће имати и терене за мини-
голф.

-Гостима пружамо комплетну 
услугу тако да немају потребе да, осим 
у шетњу, изађу из хотела – закључује 
Данијела Николић. 

М. Милошевић

БОР. – Чланови Удружења грађана „Пупољак“ (и 
жене и мушкарци) изложили су употребне и сувенирске 
предмете на продајној изложби организованој, поводом 
Осмог марта, у галерији Музеја рударства и металургије. 

Пре шест година чланови Удружења „Пупољак“ почели су израду предмета домаће радино-
сти (ткање) и предмета од керамике и успешно сарађују са Туристичком организацијом општине 
Бор и са сличним удружењима. Активно учествују на сајмовима туризма и другим туристич-
ким манифестацијама и добијају признања и награде. Заједно са сродним удружењима „Пупољак“ 
излаже у сувенирници хотела „Језеро“ на Борском језеру (стална продајна изложба) и у Зоолош-
ком врту, али у Бору, осим у летњој сезони, не постоји простор за сталну изложбену поставку 
сличног садржаја.

М. М. 

У слици и речи

На Сајму туризма у Београду штанд хотела „Језеро“ на Борском језеру угостио 1.500 посетилаца. – Склопљено седам уговора са туристичким 
агенцијама. – Војвођани први гости хотела после реновирања

PovraTaK STarih goSTiJu i SLave
Хотел „Језеро“ на Борском језеру после Сајма туризма

Данијела Николић

„Слана соба”

„Џез клуб” за сто гостију

oSmomarTovSKa 
izLo@Ba
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Потписан Колективни уговор Матичног предузећа

Синдикат рудара Србије укључио се у хуманитарну акцију

Синдикат „Независност” ТИР-а наградио своје чланове

РТБ. – Драган Алексић, председ-
ник Одбора Синдикалне организације 
РТБ-а Бор Д.О.О., и Благоје Спасков-
ски, генерални директор Комбината 
бакра, 15. марта, потписали су колек-
тивни уговор Матичног предузећа који 
у потпуности дефинише права и оба-
везе пословодства и сваког запосленог 
у њему. Матично је последње басенско 
предузеће које је потписало овај важан 
документ, а права и обавезе запосле-
них досад су били регулисани путем 
заједничких основа. Сада су, по оцени 

Алексића, добили добар и квалите-
тан колективни уговор који ће сигурно 
много значити и запосленима и посло-
водству.

- Разлог због кога смо то учинили 
последњи јесте тај што смо пред-
ност дали зависним предузећима 
(РББ, РБМ, ТИР) која су већа и 
баве се производњом, а Матично 
администрацијом. Сада је заокружен 
циклус потписивања колективних 
уговора у РТБ-у, па ће сва басенска 
предузећа спремна дочекати спајање 
у јединствено предузеће. Јер, без КУ 
права и обавезе запослених сигурно 
не би били заштићени, а радници не 
би имали сигурност у предстојећој 
реорганизацији Басена – нагласио је 
Алексић.

Челни човек РТБ-а је најпре из-
разио задовољство што, заједно са 
председником репрезентативног синди-
ката ове куће – Самосталног синдиката, 
потписује КУ и захвалио се свима који 
су учествовали у његовој изради, по-
себно председнику и члановима Одбора 
СО РТБ-а Д.О.О. - Израда колектив-

ног уговора у Матичном предузећу 
трајала је мало дуже него обично 
само зато да би добила на квалитету. 
После зависних, и ми у Матичном 
потписујемо акт којим се регулишу 
обавезе и права радника, и то акт 
вишег квалитета - акт који је „иско-

ристио” све могуће КУ у овој држави 
и елиминисао све њихове мане, тако 
да је „пречишћен” и уравнотежен у 
делу и обавеза и права – поручио је 
Спасковски.

Ј. Станојевић

Д. Алексић: Сада је заокру-
жен циклус потписивања КУ 
у РТБ-у, па ће сва басенска 
предузећа спремна дочекати 
спајање у јединствено. – Б. Спа-
сковски: Добили смо акт вишег 
квалитета који је „искористио” 
све могуће КУ у овој држави и 
елиминисао све њихове мане, 
тако да је „пречишћен” и урав-
нотежен у делу и обавеза и пра-
ва 

reguLiSana Prava i oBaveze

SimBoLi^ni PoKLoni za vernoST

РТБ. – Одбор Синдиката рудара 
Србије одлучио је да породици Ђокић 
из Бора додели једнократну бесповратну 
помоћ од 50.000 динара и на тај начин се 
укључио у акцију прикупљања помоћи 
за лечење трогодишњег Саве Ђокића. 
Овај малишан болује од церебралне па-
рализе и једини лек је терапија матич-
ним ћелијама за коју је потребно 60.000 
евра. А, за девет месеци, колико траје 
ова хуманитарна акција, прикупљен је 
тек десети део неопходне суме.

Одбор новооснованог Синдиката 
рудара Србије донео је одлуку да помаже 
својим члановима, али и грађанима, по-
себно деци. Овде истичу да ће, у складу 
са финансијским могућностима, и 
убудуће наставити овакве акције, па 
очекују да ће Одбор на некој од наред-
них седница дати „зелено светло” да 
се сваког месеца помаже породицама 
којима је то неопходно.

Ј. С. 

ТИР. – Драган Јанкуцић, председ-
ник Одбора повереника Синдиката „Не-
зависност” ТИР-а, уручио је 21. марта 
симболичне поклоне - „панасоник” те-

лефоне и торбе за лап-топ члановима 
који имају јубиларних 100 (и више) чла-
нарина у овој радничкој организацији. 
Право на награду ове године стекло је 36 

„независних” металурга (девет из Топи-
онице, осам из Електролизе, пет из Фа-
брике сумпорне киселине, по четири из 
Транспорта ТИР-а, Ливнице бакра и ба-
карних легура и РЗ ТИР-а и два из Енер-
гане). 

- Ово је традиционална подела по-
клона за јубиларних 100 чланарина, 
што представља око осам година вер-
ности нашој организацији. Синдикат 

„Независност” ТИР-а основан је 2000., 
па су први чланови добили поклоне 
пре четири године. Сада имамо око 
500 чланова, а ових дана очекујемо и 
да премашимо ту бројку – истакао је 
Јанкуцић. 

Као главне активности у овом пе-
риоду наш саговорник је набројао 
поштовање Колективног уговора ТИР-а, 
настојања да се регрес повећа за 1.500 
динара, као и накнада за топли оброк 
(по Закону о раду и КУ), а ту су и при-

преме за реструктурирање предузећа 
(састанци са пословодством и у ресор-
ном министарству о овој теми).

Ј. С. 

Право на награду ове године стекло је 36 „независних” металурга (девет из Топионице, осам из Електролизе, пет из Фабрике сумпорне кисе-
лине, по четири из Транспорта ТИР-а, Ливнице бакра и бакарних легура и РЗ ТИР-а и два из Енергане)

za Savu \oKi]a 
50.000 dinara

Благоје Спасковски и Драган Алексић потписују овај важан документ

За девет месеци прикупљен је тек десети део суме 
неопходне за лечење малог Саве Ђокића

Драган Јанкуцић
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На кривељском копу са женом која кроти тешке камионе

Сусрет са Сашком Тасић, руководиоцем РЈ за производњу племенитих метала

КОП КРИВЕЉ. – Милицу Бо жић Јовановић, 
плавооку двадесет седмо годишњакињу, затекли смо 
и овог Осмог марта на кривељском копу, за воланом 
највећег камиона-дампера на Балкану. У „Четвртом за-
хвату“ паркирала је грдосију од 150 тона тик до багера. 

Чекала је Мица дамперица, како чусмо да је 
колеге зову, да багер у корпу њеног камиона 
спусти неколико „кашика“ јаловине, па да га 
онда, под теретом додатних 220 тона, одвезе 
до транспортног система. 

Маше нам из кабине. Високо је, па само 
назиремо широк осмех и розе блузу. Зове 
нас да се попнемо код ње. Више није не-
рвозна због присуства медија као пре годину 
дана када су је назвали „чудом од жене“. У 
кабини ружа „заденута“ о шофершајбну, 
поред ње влажне марамице.

-Јој, супер ми је. Обожавам свој посао 
и једва чекам да „обрнем“ туру. Све 
зависи од релације, али када сам „на 
јаловини“, онда ем утовар иде брже ем 
у смени могу да превезем десетак тура. 
Још увек ми није свеједно кад силазим 
на доње етаже, кад возим руду, али снала-
зим се, учим – прича Милица. На питање 
да ли је остварила свој сан из детињства јер 
је, како каже, одувек више волела волан него 
лутке, одговара потврдно. – Волим ове „бе-
лазове“ камионе, али ми се чини да бих 

била можда боља за воланом мањих „комацуових“ 
дампера. Пробала сам их, некако ми више „леже“ 
јер су згоднији за маневрисање. Ипак им је но-
сивост скоро 100 тона мања, сигурније бих један 

такав „терала“.
Радује се Милица Осмом марту, као свака жена, 

пажњи и поклонима које добија. Ипак, с нестрпљењем, 
каже, чека да дође кући и види честитику коју јој 
данима припрема ћерка Анђела. – Није на мене, она 
ће бити балерина – прича са осмехом. 

Милица Божић Јовановић је једна од око хиљаду 
жена запослених у Рударско-топионичарском басену 
Бор. Многе, не само она, раде директно у производњи: 
на копу, у јами, флотацији или топионици. Спуштају 
рударе у јаму, надзиру дробљење руде, контро-
лишу млевење. Милица, међутим, као прва жена у 
тридесетогодишњој историји кривељског копа која 
управља камионом-дампером, има посебно место међу 
њима јер ради баш „мушки“, а кажу да тако и вози.

Г. Тончев Василић 

ru@a u KaBini damPera
Милица Божић Јовановић радује се свакој новој тури јаловине коју превезе до одредишта подједанко као и ружи коју је добила за Осми март 
и „заденула“ о шофершајбну камиона тешког 370 тона. – У розе блузи и са широким осмехом она Међународни дан жена проводи на „булева-
рима“ површинског копа „Велики Кривељ” возећи дампер

„zLaTana” uPravQa zLaTnom reKom
Скоро петину запослених у Електролизи (58 од укупно 293) чине жене, а многе су на руководећим и одговорним радним местима. – С. Тасић: 
Посао је изузетно захтеван - потребно је синхронизовати технологију, оба одржавања (машинско и електро), а да притом све то буде безбедно. 
– Златокоса шефица успешно се бори и са пословним и са породичним обавезама

Милица Божић Јовановић

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Скоро петину радника Елек-
тролизе чине жене (од укупно 293, 58 су припад-
нице лепшег/слабијег пола). Ако је судити по овом 
податку, рекло би се да оне управо оповргавају овај 
епитет који им се приписује, будући да рад у овак-
вим условима тешко пада и јачем полу. Примера ради, 
у електролитичкој рафинацији бакра две даме секу 

„ушице” на полазним листовима. Фабрику соли метала 
скоро у потпуности на својим „нежним” плећима 
носе – жене. Многе у овом металуршком погону су на 
руководећим и одговорним радним местима: Сашка 
Тасић шефује РЈ за производњу племенитих метала, 
Снежана Станчић РЈ Регенерација, Гордана Петров 
Фабриком соли метала, Зорица Радосављевић Фа-
бриком фотохемикалија, Душица Буђелан је техно-
лог у РЈ Рафинација, Биљана Ћирић представник ру-
ководства Електролизе за систем квалитета. 

Да л’ због боје косе или (баш) због погона на чијем 
је челу, Сашку од милоште зову Златокоса, Златана. . . 
Ова млада жена рођена је 1977. године у Зајечару, где 
је завршила средњу школу (електротехничар енерге-

тике), а диплому инжењера металургије стекла је на 
Техничком факултету у Бору. Иза ње је девет година 
радног стажа - као приправник ТИР-а прошла је све 
погоне и остала у Електролизи. И овде је пут водио 
кроз три радне јединице, најпре Рафинацију, па 
Регенерацију и сада Златару. Од 2009. године била је 
технолог, а од пре месец дана и руководилац фабрике 
где извире једина српска златоносна река. Питали смо 
Сашку како је радити, а поготово управљати, и то жен-
ском руком, овако, по много чему, специфичним пого-
ном са четрдесетак запослених. 

- Иако технолог, скоро годину и по дана, заједно 
са пословођом, уједно сам и руководила Златаром. 
Посао је изузетно захтеван и одговоран. Производње 
има, а биће је још више. Најлакше је када има 
посла и када је кампања у току. Она подразу-
мева рад „доре”-пећи, али пре тога морају се оба-
вити бројне припреме, јер остали делови погона 
(одбакривање, деселенизација) раде све време. 
Док кампања траје (обично тридесетак дана), сви 
смо ангажовани даноноћно или смо, најблаже 
речено, стално у приправности. Потребно је син-
хронизовати технологију, оба одржавања (машин-
ско и електро), а да притом све то буде безбедно – 
објашњава Сашка. 

Физички изглед уме да превари, па иако крхка, 
златокоса шефица успева да се избори и са послом 
и са људима. Уз осмех који „топи”, додаје да уме и 
да подвикне када треба. - На почетку је било мало 
одбојности, чак и сукоба генерација. Старијим 
радницима је било тешко да прихвате младу особу 
као руководиоца. Сада ме слушају, јер најважније 
је да се рокови испоштују. 

Иако званично ради само у првој смени, Сашка 
често долази поподне, викендом, увек када је не-
опходно. Уз то, она је и мајка двоје мале деце - 
седмогодишњег дечака и двоипогодишње девојчице. 

Енергична по природи, успева да изађе као победник 
и са породичним обавезама, а за „прву помоћ” помажу 
баке и деке. - Свог сина, иначе будуће ђака-првака, 
већ сам увела у „тајне” свог посла. Недавно сам 

му рекла да не могу доћи кући на време, пошто се 
нешто десило у пећи. На то је он упитао: „Мама, је 
л’ то већ кренула лава?” Наиме, када смо заједно 
гледали цртани филм, видевши ерупцију лаве из 
вулкана, објаснила сам му да је такав растоп код 
мене на послу. 

Уз добру организацију све се може постићи – тврди 
Сашка. Тако она налази време и за учење енглеског 
језика, забаве, екскурзије, дружење са колегама. Ако је 
и од тридесетпетогодишње жене – мало ли је?

Ј. Станојевић

Сашка Тасић
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РБМ. - Већ четврт века Гордана 
Макуљевић (50) је геолог у Руднику 
бакра Мајданпек. Она је једина жена 
геолог у овој служби и носилац задатака 
припреме површинске експлоатације. 
Другим речима, она је шеф службе. На 
посао, последњих година, путује аутобу-
сом из тридесетак километара удаљене 
Волује, па је на радном месту знатно пре 
почетка радног времена, а и по његовом 
истеку.

 -Волим свој посао. Зато сам га и 
одабрала - каже Гордана и свој радни 
дан описује једноставно: - Моје је да 
пратим производњу. У рано јутро 
долази се на распоред, потом излази 
на терен, узимају се узорци, види 
шта се радило, а подаци преносе у 
канцеларију. И то је то... 

Гоца, како је колеге зову, каже да се у 

овом послу добро сналази, да за његово 
успешно обављање није препрека ни 
отежавајућа околност то што је жена: 
- За друге не знам, али ја се – снала-
зим. Мислим да се и друге жене, када 
посао воле и раде како треба, у њему 
проналазе.

 Постоји прича да геолози 
једноставно „намиришу“ руду, Гордана 
признаје да то баш и не може: -Није то 
баш тако, и није лако. Ми у овом послу 
имамо истраживања, на основу којих 
знамо отприлике где је, и без њих не 
можемо. Оком може да се види руда 
тек када је већ обављено бушење, а и 
онда, који је садржај и остало, погађа 
се мало теже. 

 У послу који ради каже да је 
изузетно важан тимски рад: - Па, 
наравно, не тражим сама налазишта. 

У проналажењу руде сарађујемо са 
колегама рударима, геометрима, 
хемијском лабораторијом, са свима. 
Истина, добар осећај је када може 
да се каже: руда је овде, сигурно је ту. 
Знају то и бушачи, багеристи...

Сваки посао има и тежу страну, 
па Гордана има неочекиван одговор: 

- Мени је најтеже да се снађем за 
превоз, све остало је лако. Зими је 
нешто теже због хладноће, а лета нису 
најпријатнија за рад због прашине, 
али све то може да се издржи...

 На питање шта је најлепше у послу 
који ради, добили смо типичан рударски 
одговор: - Најлепши су рад и дружење 
са људима, а на оно да ли осећа понос 
што је помало и географ, као неко ко 
помера брда и долине, као из топа одго-
вара: - Задовољство!

И шта смо могли друго до да је по-
здравимо рударским: - Срећно!

С. Вукашиновић

БОР. – Кантаутор из Новог Сада 
Горан Тадић представио се 15. марта 
борској публици у Народној библиотеци 
двема збиркама песама које је досад 
објавио: „Сатенски стихови“ (2011.) 
и „Опрости ми стихове“ (2012.). Поет-
ско вече са овим, како за себе тврди у 
песми „Песник“, „безименим словос-
лагачем“, организовао је Актив жена 
РТБ-а Бор. Публика је, зато, те вечери 
и била “саткана” претежно од нежнијег 
пола. Можда зато што су му и песме 
нежне, меланхоличне и пуне љубави, а 

можда и због тога што, кажу, „пише да 
би се допао женама“. 

-Пишем искључиво о љубави, мени 
је то тако нормално. Али, не пишем да 
бих се некоме допао, већ да бих себе 
градио и рушио. Песме су ми тешке и 
неке баш тешко подносим, али оне су, 
као и Она, подсетник да имам срце – 
каже овај поета у чијој биографији пише 
кратко: Горан Тадић, рођен талентован, 
уметношћу се бави само из једног раз-
лога - да би имао шта да доживи.

Г.Т.В.

БОР. - Завичајно одељење На-
родне библиотеке у Бору организовало 
је изложбу фотографија “Између сре-
дина истог центра”. На више од 200 
фотографија из својих и приватних 
колекција, као и архива Рударско-топи-
оничарког басена Бор, сачувано је ко-
лективно сећање на промене у старом 
центру Бора од 1920. до 2009. године – 
од раскрснице улица Ђорђа Вајферта и 
Фрање Шистека до Топиониче капије, 
Мајданпечком улицом до Железничке 
станице, па затим до Дома културе и Ча-
чанских солитера. 

-Циљ изложбе је да се прикаже 
што више тематских фотографија, 
да се направи један албум на основу 
потреба и тема које недостају 
Завичајном одељењу. Одабран је 
стари центар Бора и фотографије 
које покривају тај простор. То је део 
који је био обухваћен називом Варош, 
а овде је покривен причом Драгос-
лава Ђуровића Ћуше. Он је своја 
сећања оставио у мапи, на основу које 
је рађена изложба. На фотографијама 
се могу видети све трансформације 
тадашњег центра или Вароши – каже 

Драган Стојменовић, библиотекар 
Завичајног одељења Народне библио-
теке Бор.

Током трајања изложбе (до краја 
марта) за основце и средњошколце (али 
и за остале посетиоце) одржано је и 
јавно вођење кроз фотографије - стари 
Борани (Мома Јовановић и Ђура Рех) 
поделили су сећања о старом Бору.

На трибини “Заштита културних 
добара и амбијенталних целина”, у 
оквиру изложбе форографија “Између 
средина истог центра”, говорили 
су Слађана Ђурђекановић и Ана 
Стефановић из Музеја рударства и 
мелалургије и Неда Ђорђевић из 
Историјског архива у Бору. Учесници 
трибине су истакли да у старом делу 
Бора, иако има много вредних културно-
историјских споменика, ниједан није 
уписан у регистар културне баштине 
и није под заштитом државе. Неда 

Ђорђевић је посебно истакла лепоту 
архитектуре и потребу да се заштите 
амбијенталне целине у старом делу 
Бора које су грађене између 1928. и 
1939. године захваљујући Француском 
друштву Борских рудника.

-По специфичној архитектури 
издвајају се Француска касина 
(сада зграда Техничког факултета), 
Болница (са издвојеним зградама 
Неуропсихијатрије и Трансфузије) и 
зграда Основне школе “Вук Караџић”. 
Све су добро грађене, свака фасада је 
другачија, али су недовољно одржа-
ване и неопходна им је заштита и упис 
у регистар културне баштине – ис-
такла је Неда Ђорђевић и овом списку 
старих зграда додала и куће и виле за 
становање и цркву “Свети Ђорђе” коју 
је градио руски емигрант.

М. Милошевић 

Изложба “Између средина истог центра”

Sa^uvano KoLeKTivno Se]aWe

va@an Je TimSKi rad

STihovi od SaTena

Изложба фотографија „Између средина истог центра“, на више од 
200 фотографија, чува колективно сећање на промене у старом цен-
тру Бора од 1920. до 2009. године. – Одржана трибина “Заштита кул-
турних добара и амбијенталних целина”

Гордана Макуљевић, једина жена геолог у РБМ-у:

Актив жена РТБ-а Бор организовао поетско вече са Гораном Тадићем

И после четврт века рада у Руднику, посао не би мењала. – Највеће задовољство: рад и дружење

Гордана Макуљевић

Ана Стефановић, Неда Ђорђевић и Слађана Ђурђекановић 
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Након масовне уличне туче у Бору приведено 10 особа

БОР. – Полагањем цвећа и венаца крај споменика страдалим Боранима у 
НАТО бомбардовању Србије од 24. марта до 10. јуна 1999. године, представници 
Војске Србије, удружења бораца, локалне самоуправе, политичких странака и чла-
нови породица настрадалих обележили су 14. годишњицу почетка бомбардовања.

У нападима НАТО авијације, који су трајали 78 дана, у Србији је погинуло 
1.200 до 2.500 људи, рањено око пет хиљада и порушени војни циљеви и при-
вредни и цивилни објекти.

НАТО бомбардовање, познато као „Милосрдни анђео“, било је завршна фаза 
сукоба на Косову и Метохији.

М. М. 

SuKoB zBog „nera[^i[]enih ra^una”?!

Se]aWe na naTo BomBardovaWe

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО :прогрес, области, ресор, Мајданпек, 
скеч, сова, скала, так, сила, оке,стршљен, експозе, мрена, аутомобил, 
рибе, сумо, осама, тор, кока, але, АН, обрва, МС, ета, Лувр, ват, Авари, 
шала, хала, јединство, бунар, ателана, невеста.

uKr[Tene re^i

Крста Иванов
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ВОДОРАВНО: 1. Најкрупнија врста осе, 7. Реферат о неком питању, 
14. Врста речне рибе, 15. Лако друмско возило, 17. Водени кичмењак (мн.), 
18. Старо јапанско рвање, 19. Усамљено место, 20. Обор, 21. Кокошка, 22. 
Немани, аждаје, 23. Академија наука (скр.), 24. Веђа, 26. Кратак дебео 
трупац, 28. Матица Српска (скр.), 30. Грчко слово, 31. Музеј у Паризу, 32. 
Јединица за снагу, 35. Монголски номадски народ, Обри, 37. Досетка, виц, 
38. Велика фабричка дворана, 39. Међусобна повезаност, целовитост, 41. 
Дубока верикална јама из које се вади подземна вода, 42. Староримска 
комедија, 43. Недавно удата жена, млада.

УСПРАВНО: 1. Крај живота, 2. Музички састав од три члана, 3. Кост 
грудног коша, 4. Бела пена за колаче од улупаног беланцета, 5. 14. и прво 
слово азбуке, 6. Систем знања, 7. Камерунски фудбалер, Самјуел, 8. Ауто-
ознака за Ковин, 9. Сакупљач смола, 10. Непокретно имање, 11. Обојица, 
обадва, 12. Хладно годишње доба, 13. Занос, полет, 16. Врста глине, 18. 
Ноћна птица, 21. Крто месо, 22. Оријентална посластица, 25. Драги камен, 
26. Јединица за мерење количине електрицитета, 27. Предујам, аконтација, 
28. Име наше глумице Сабљић, 29. Људи, народ, 31. „Цар” животиња, 33. 
Прибор за рад, 34. Наша планина, 36. Речна острва, 37. Упитна заменица, 
38. Град у Вијетнаму, 40. Симбол калаја, 41. Суседна слова.

БОР. – Полиција у Бору ухапсила је 10 мушкараца због сумње да су 
предводили општу тучу 50-ак Борана, која се у Улици кестенова десила 
21. марта у вечерњим сатима. Мотив међусобног масовног батинања мот-
кама, шипкама, тарабама, бејзбол палицама, „боксерима“ јесу, како су 
рекли у борском СУП-у, „нерашчишћени рачуни из прошлости“, а они ће 
даљом истрагом бити утврђени. У старту је, с друге стране, одбачена свака 
могућност да је до сукоба дошло због расне или верске нетрпељивости с 
обзиром  на то да су виновници кривичног дела „насилничко понашање“ 
Роми и Срби. 

Органи реда су благовременом интервенцијом спречили 
распламсавање конфликта из кога је, на срећу само са лакшим телесним 
повредама, изашло петоро младића. На информативни разговор приве-
дено је 30 особа, а за њих 10 одређен је притвор и поднете су пријаве.

-Након саслушања, истражни судија Основног суда у Бору одредио 
је притвор у трајању до осам дана: Н.Р. (32), Ж.Н. (25), С.Б. (26), С.К. 
(28), М.М. (25), П.М. (54), Т.Б. (33), А.С. (23), Е.А. (21) и Р.А. (29). Они 
се сумњиче да су насиљем и изазивањем групне туче, у којој је дошло 
до већег броја лаких телесних повреда, пореметили јавни ред и мир 
и изазвали узнемирење шире јавности, а све због нерашчишћених 
међуљудских односа због којих је масовна туча иницирана -  рекла је 
портпарол Полицијске управе у Бору Аница Ђурић.

Према тврдњама неких очевидаца, полицајци, који су врло брзо стигли 
на место сукоба, морали су да пуцају у ваздух како би спречили даљу тучу. 
Дотад је на „бојном пољу“ дословце летело перје од песница. Тек након 
таквог упозорења, које у полицији нису потврдили, али ни демантовали, 
изгредници су скупили (и) перје и разбежали се. 

Г.Т.В. 

Полиција ухапсила 10 од 50 мушкараца који су учествовали у 
масовној тучи у Улици кестенова. – Петорица лакше повређена. – 
Мотив сукоба „нерашчишћени рачуни из прошлости који ће, даљом 
истрагом, бити утврђени, а не расна или верска нетрпељивост“ – 
кажу у борском СУП-у

Карикатура: Игор Крстић
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Љубиша Манчић добитник Ордена Светог деспота Стефана

МАЈДАНПЕК. - Међу добитницима 
високог одликовања које Српска право-
славна црква додељује заслужнима за 
резултате у привреди, науци, уметно-
сти, култури и за унапређење људских 
права и слобода – налази се и академ-
ски вајар Љубиша Манчић, дизајнер 
„Златаре Мајданпек“. Њему је Орден 
Светог деспота Стефана Лазаревића, у 
име Светог архијерејског синода СПЦ, 
уручио Патријарх српски Иринеј.

Академском вајару Љубиши 
Манчићу, који је групно излагао на више 
од сто изложби у земљи и иностранству 
и самостално у Нишу, Београду, Рашки, 
Паризу... - ово признање је „круна“ на 
дугом списку награда за дугогодишњи 
рад. Високо одликовање СПЦ уметник 
је доживео као потврду исправности 
пута који је изабрао и на којем српска 
историја, православље и традиција 
имају посебно место.

-Нема ту много приче, оне су 
давно испричане, ту је само пуно 

рада и жеље да се људима, светињама 
и догађајима обезбеди место које 
заслужују - каже Љубиша Манчић 
признајући у свом случају „извесну 
помоћ талента“. Реч је о уметнику који 
плени непосредношћу и којег сви некако 
својатају: у Новом Саду где је рођен, у 
Нишу из којег потиче, у Београду где 
је студирао и живи, или у Мајданпеку, 
српском центру за обликовање и 
израду накита, чијој дугој уметничкој 
традицији, у „Златари“, својим радом 
већ више од три деценије даје печат.

Љубиша Манчић је аутор скулптура 
познатих личности из српске историје 
(Краљ Петар Први, Мајор Гавриловић, 
Војвода Бојовић, Војвода Мишић, 
Никола Пашић...), рељефа (Милутин 
Миланковић, Краљ Петар Први, Рига 
од Фере, Ламартин, Војвода Путник...), 
ордења (СПЦ, Св. Симеон Мироточиви, 
Св. Деспот Стефан Лазаревић, Св. Петар 
Цетињски, Св. Цар Константин – милан-
ски едикт), златника... Добитник је на-

града у земљи и иностранству - од ди-
пломе првог Светског тријенала мале 
керамике и плакете УЛУПУДС-а до 

медаље града Париза, награде за жи-
вотно дело УЛУПУДС-а и ордена СПЦ.

С. В. 

iSToriJa i PravoSLavQe Kao inSPiraciJa

С Е Ћ А Њ Е 

Димитрије 
Ђурић

1938 - 2013.

Последњи поздрав нашем 
првом управнику!

Радници површинског копа 
„Велики Кривељ“

IN MEMORIAM 

Слободан Перишић
1942 - 2013.

Слободан Перишић, истакнути 
фудбалер и фудбалски тренер, 
члан блиставе генерације Фудбал-
ског клуба Бор која је постигла 
најзначајније резултате и пронела 
фудбалску славу града бакра, изне-
нада је преминуо у 71. години.

Трајно опредељен и све-
страно посвећен спорту, Сло-
бодан Перишић остаће упамћен 
као врхунски спортиста и изузе-
тан педагог, велики мотиватор и 
добар познавалац људи. 

Слободан Перишић сахрањен је 
на Новом гробљу у Бору.

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ 
Поводом смрти нашег 

вољеног

ТРИВЕ МИЈИЋА
Захваљујемо се особљу 

Медицинског центра Бор, 
посебно Интерног, Хируршког 

и Одељења кућне неге које је 
учинило све 

што је у њиховој моћи.
Породица Мијић

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Захваљујем се лекарима: др Драгану Бугарићу, 

др Данијели Бугарић и др Весни Радосављевић, 
као и медицинском особљу Дома здравља Здрав-
ственог центра Бор на љубазном пријему и 
указаној помоћи.

Петар Димитријевић,
пензионер из Бора 

Академског вајара Љубишу Манчића, дизајнера „Златаре Мајданпек“, Свети архијерејски синод СПЦ одликовао Орденом Светог деспота 
Стефана Лазаревића. – Признање уручио Патријарх српски Иринеј

БОР. – Еколошка едукација грађана и скретање пажње на еколошке проблеме 
био је циљ предавања у Народној бублиотеци у Бору поводом обележавања Свет-
ског дана вода. 

На скупу је истакнуто да сви треба, између осталог, да допринесу заштити во-
дотокова и изворишта, да не одлажу смеће на дивљим депонијама око река, језера и 

изворишта, како бисмо имали здраву и квалитетну  воду. Када је реч о води за пиће, 
закључено је да треба повећати енергетску ефикасност и смањити губитке воде у 
мрежи који последњих година износе и до 50 процената.

М. М. 

oBeLe@en SveTSKi dan voda

Љубиша Манчић прима Орден од Патријарха српског Иринеја
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STranci odu[evQeni 
goSToPrimSTvom

У хотелу „Језеро” на Борском језеру од 18. до 28. марта одржано је Европ-
ско првенство у снукеру на коме је учествовало 208 такмичара из 30 држава. 
За потребе такмичења у две сале на првом спрату хотела било је постављено 
16 столова за снукер (по завршетку је остао један професионални ради 
популаризације овог спорта у Бору и Србији), док су за публику биле монти-
ране трибине са којих су могли да прате мечеве уживо и на видео-бимовима.

А, житељи града бакра играли су билијар још у другој половини мину-
лог века, и то у бившој Симиној кафани, односно у Ватрогасном дому. Зграда 
је стара више од стотину година – подигнута је 1909. године, а газда Сима 
Јовановић дао јој је име „Код веселог рудара”. Била је то прва модерна кафана 
у оно време. Касније су ту били смештени чланови Добровољне ватрогасне 
чете (основане 1938.). Потом је 1951. овде усељен Музеј града Бора - први 
који је отворио врата посетиоцима. Уз све то, у некадашњој Симиној кафани 
играо се – билијар!

На снимку из старог албума – башта кафане „Код веселог рудара” (1915. 
године).

Ј. С. 

Билијар се играо још у Симиној кафани

„Папирни” компјутери
Један канадско-британ-

ски тим истраживача развио 
је први у свету – како су га на-
звали - “папирни компјутер”. 
Уређај је представљен почет-
ком ове године на Сајму по-
трошачке електронике, у Лас 
Вегасу. Лаки, пластични екран 
саградила је британска фирма 
Пластик лоџик, у сарадњи са 
Интелом и Лабораторијом за 
људске медије, при канадском Краљичином универзитету.

Директор поменуте лабораторије, Роел Вертегал, показао је нови уређај 
на поменутом Сајму. “Ово је први у свету папирни компјутер. Има елек-
трофоретички екран од 27 центиметара који производи Пластик лоџик. У 
нашој лабораторији повезали смо га са сензорима савијања и сензорима 
за локацију екрана и направили компјутер који опонаша оно што радите 
са папиром на радном столу”, казао је Вертегал.

Екран је осетљив на додир и омогућава нормално креирање и корекцију 
садржаја као на обичном компјутеру.Ако се два листа додирну могу да створе 
већи екран. Специјалном оловком могуће је превлачити делове графике, док 
на пример имејл може да се пребацује и додиром. Савијањем угла отвара 
се прозор за одговор. Слике се такође пребацују додиром, а друго савијање 
угла је команда за слање имејла. Ако се два папирна екрана преклопе могу да 
размењују фајлове. Такође, уместо отварања више прозора на једном екрану, 
неколико ових савитљивих екрана, сваки са својим документом, могу да се 
слажу као листови хартије.

 “Ово је истинска светска премијера, зато има све ове жице на себи. 
Саставили смо га од сасвим нових технологија. Занима нас како ће изгле-
дати компјутери у будућности. Иако планирамо производњу кроз годину-
две још има проблема које треба решити”, каже Вертегал. Он очекује да ће 
папирни компјутери очистити неуредне радне столове од гомила штампаних 
страница јер ће садржавати на хиљаде докумената без потребе да се штампају. 
“Очекујемо да ће кроз пет-шест година овакве компјутере сви тражити”, 
каже он. 

“Ово је примерак екрана. Врло је лак, издржљив и савитљив. Слова и 
цртежи на екранима веома су јасни захваљујући примени такозваног ‘и 
мастила”, каже Рејчел Ликтен из компаније Пластик лоџик. Једна од могућих 
примена оваквог савитљивог компјутера је у медицини, као монитор пулса и 
срчаног притиска.

 (Сајт „Гласа Америке”)

БОР. – Европско првенство у снукеру памтиће не само они који су Бор на-
пустили као победници, већ сви учесници: Немци, Пољаци, Хрвати, Велшани, 
Ирци, Израелци, Руси, Шкоти... Сви редом били су одушевљени на првом месту 
смештајем, особљем и услугом у хотелу, потом српским менталитетом, храном, 
природом. Играчи, судије, званичници и, уопште, поборници снукера - а било их је 
више од 200 из 30-ак земаља Европе - дуго ће, кажу, препричавати пријатељима шта 
су све видели и доживели у Бору током десетодневног боравка у хотелу „Језеро“ 
на Борском језеру. 

Борани се, углавном, нису обрукали као домаћини. Штавише, били су пријатно 
изненађење на сваком кораку. Њихова срдачност и гостпримљивост урамиле су 
слику о Бору коју су странци понели одавде. Додали су јој, сасвим сигурно, и 
личне боје, али у веселим тоновима. Шкоти су се, рецимо, највише обрадовали 
снегу, Немци домаћој сарми, Британци су играли српско коло, Ирци уживали у 
зајечарском пиву, а сви заједно научили су и понеку српску реч. Не псовку, него по-
здраве. Гледали су скупа и фудбалске мечеве Србије против Хрватске и Шкотске, 
навијали и прослављали до дубоко у ноћ. Одушевљени су били градом, околином 
Борског језера, јамским „кафићем“, Лазаревом пећином.

Ипак, један Немац вратиће се у родни Хамбург са врло аутентичном и, за њега, 
невероватном причом коју је, пре него што се одјавио из хотела и отпутовао, по-
делио малтене са свима. Као гост тренера немачке репрезентације, а не ватрени 
навијач, он је често долазио у Бор, обилазио ресторане, кафиће, разгледао град. 
Тренер му је, кад год је имао времена, правио друштво. Тако је било и када су од-
лучили да ручају у ресторану „Код Француза“. У ком тренутку му је и како испао 
новац из џепа, то гост из Хамбурга не зна, углавном када се са пријатељем вратио 
у хотел, схватио је да је негде успут изгубио 400 евра.

Како то уме да бива у земљи Србији, новчанице које су завршиле испод стола 
нашао је власник ресторана и одмах позвао број са визит-карте коју су му гости 
оставили. – Немац није могао да верује да ће му новац бити враћен. Једноставно, 
каже, то није могао ни да сања. Сав срећан је ишао од једног до другог и свима 
на које је наишао причао о томе као о неком чуду. Цео хотел је у року од пола 
сата знао шта му се десило – рекла нам је Данијела Николић, менаџерка хотела 
„Језеро“. Причу нам је потврдио и Бобан Николић, газда „Француза“. – Ма, није 
то ништа спектакуларно, новац који сам нашао није мој и не треба ми. Срећа 
није у парама, нарочито не туђим – кратко је прокоментарисао Николић. 

Као домаћини и суорганизатори овог такмичења, које се први пут одржавало 
у Србији, РТБ Бор и хотел „Језеро“ на Борском језеру, били су у прилици да орга-
низаторске и смештајне капацитете подреде овом великом такмичењу како ради 
популаризације снукера у Србији тако и због промоције овог дела Србије, града 
Бора и туристичких потенцијала његове околине.

Г. Тончев Василић

Бор оправдао епитет града отвореног срца

Овогодишње Европско првенство у снукеру памтиће не само они који 
су Бор напустили као победници, већ сви играчи, судије, званични-
ци и поборници овог спорта из 30-ак европских земаља. - У пауза-
ма такмичења Ирци уживали у зајечарском пиву, Британци играли 
српско коло, Немци наручивали сарму, а Шкоти се радовали снегу. – 
Гост тренера немачке репрезентације изгубио 400 евра у борском ре-
сторану, а власник Бобан Николић му их вратио без размишљања 


