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примерака • (Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.) 

РТБ. – Највећа српска инвестиција 
у области екологије, пројекат 
реконструкције топионице и изградње 
нове фабрике сумпорне киселине у Бору, 
донедавно је била у жижи јавности, али 
не због сложености и обимности по-
слова који су цео овај град учинили 
највећим градилиштем у земљи, не ни 
због нове технологије која ће њему и 
околним селима донети чисто небо, већ 
због кашњења у пројектовању. 

-Нећу себи замерити - открива ге-
нерални директор РТБ Благоје Спа-
сковски – ако нова топионица не буде 
готова средином наредне године, већ 
месец-два касније. Човек крене да 
прави кућу, па се не усели кад је рекао. 
Не бежим од рокова, али прибллижа-
вам ствари реалности. Јер, ниједна 
топионица у свету није изграђена за 
мање од пет година, а Бор је и први 
у свету где се изводи браунфилд 
инвестиција – гради се нова топио-
ница, али стара за то време не стоји, 
већ сви живимо од њеног рада. Ипак, 
ма колико овај пројекат био важан 
за Бор, целу Тимочку Крајину, али 
и за Србију, апсолутно се слажем да 
не можемо радити без одговарајућих 
дозвола и не замерам никоме што су 
радови, на оним местима за које није 
постојала дозвола, били стопирани.

Сада се, тврди он, поново одлично 
ради, и зато је убеђен да ће средином 
наредне године, како каже, „притис-
нути дугме и покренути нову флеш-
пећ и нову фабрику сумпорне кисе-

лине“. На градилишту је стално ангажо-
вано око 400 људи, врви као у кошници, 
а тешка металургија од бетона и челика 

„мирише“ на сваком кораку. Успут „пе-
гламо“ проблеме без којих се не може 
на тако великом пројекту, чувамо добре 
односе и са канадским SNC Lavalinom, 
и са финским Outotecom, и са београд-
ским Енергопројектом, носиоцем ло-

калних радова, додаје Спасковски.
Министарка заштите животне сре-

дине, развоја и енергетике др Зорана 
Михајловић каже да је ова „највећа 
српска инвестиција у области екологије“ 
посебно значајна за државу и да ће зато 
Влада учинити апсолутно све да РТБ и 
у наредном периоду нормално функци-
онише и да Бор на време добије нову 
топионицу. 

-План Владе и мене као мини-
стра заштите животне средине јесте 

да се у Бору здравије живи, а са друге 
стране и да не заборавимо оно што 

се зове напредак и привредни развој. 
Ово је највећи еколошки пројекат на 
Балкану, али је и за Србију посебно 
значајан и ја ћу бити ту да помогнем у 
сваком пројекту - рекла је министарка 
Михајловић приликом једне од честих 

посета борској компанији. Да је више 
него озбиљна у својој намери потврдила 
је недавно и на шестоавгустовској про-
слави Дана РТБ-а када је “запретила“ 
да ће помно мотрити на „Бор“ и да до-
године неће доћи на прославу уколико 
дотад топионица не буде завршена.

Велико интересовање Владе Србије, 
а нарочито ресорног мнистарства и 
не чуди с обзиром на то да је вредност 
целог пројекта „нове топионице“ пуних 
265 милиона евра, а да управо држава 
гарантује његову оправданост и испла-
тивост. Од те суме, 100 милиона евра 

Raste najve]i ekolo[ki 
Топионица по стандардима ЕУ 

Ниједна топионица у свету није изграђена за мање од пет година, а Бор је и први у свету где се изводи браунфилд инвестиција – гради се 
нова топионица, али стара за то време не стоји, већ сви живимо од њеног рада, каже Благоје Спасковски. – Он је убеђен да ће средином 
2014. „притиснути дугме и покренути нову флеш-пећ и нову фабрику сумпорне киселине”. - На оба градилишта сада је стално ангажовано 
око 400 људи, врви као у кошници, а тешка металургијa од бетона и челика „мирише“ на сваком кораку. - „Највећа српска инвестиција у 
области екологије“ посебно је значајна за државу и зато ће Влада учинити све да РТБ и у наредном периоду нормално функционише и да 
Бор на време добије нову топионицу”, рекла је министарка заштите животне средине, развоја и енергетике

Eвропски стандарди 
Модернизацијом топионице у Бору емисија и имисија штетних материја у ваз-

дух, воду и земљиште биће испод законом прописаних вредности, а у исто време 
искоришћење сумпор-диоксида, које је сада између 55 и 60 одсто, и бакра (сада је 
93), биће 98,5 процената што ће задовољити еколошке стандарде који важе у Србији 
и Европској унији.  Реч је о замени технологије топљења новом, аутогеном флеш-
смелтинг технологијом финског произвођача Outotec коју примењује 60 одсто то-
пионица у свету. У исто време, нова фабрика сумпорне киселине коју гради канад-
ски SNC Lavalin радиће у складу са светским еколошким прописима и нормама.

Благоје Спасковски

Градилиште нове топионице
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кошта реконструкција пола века старог 
пирометалуршког постројења, а чак 
165 милиона евра вреди еколошка ком-
понента пројекта, односно нова фа-
брика сумпорне киселине, постројење 

за пречишћавање индустријских вода и 
нова енергана. 

-Први пут ћемо имати могућност 
да прерађујемо 400 хиљада тона кон-
центрата годишње, а то је 80 до 100 

хиљада тона бакра. Економски ефекат 
који долази са новом технологијом 
топљења доносиће Басену шест ми-
лиона евра више месечно, а Бор 

ће, с друге стране, после 110 година 
рударења на овим просторима, ко-
начно добити чисто небо, као оно из 
1903. године. Свакако да је важно 

што ћемо по изградњи нове топи-
онице имати веће искоришћење, 
односно више бакра и злата, али 
је ипак најважније то што ће нам 
она донети чисто небо над Бором, 
онакво какво имају други градови 
у Србији - наглашава генерални ди-
ректор РТБ.

Остало је да се изгради нова 
фабрика кисеоника за коју су за-
почети послови јер је у интересу 
њеног власника, немачког „Messera“, 
да буде завршена на време. Ових 
дана започет је процес изградње 
флотације шљаке, као и фабрике за 
пречишћавање вода. Њена изградња 
ће трајати дуже, па је са Министар-
ством екологије усаглашено да се у 
једну од рупа где је копана шљака по-
стави фолија и вода тамо одлаже до 
завршетка фабрике.

Г. Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић

до средине наредне године

pRojekat na Balkanu

Међу највећим српским извозницима
Управа царина објавила је листу 15 највећих српских извозника за период 

јануар-јул 2013. на којој се РТБ нашао у златној средини, са извозом вредним 73,9 
милиона евра. Питање је, каже Спасковски, које су ту фирме стварно српске и 
заиста представљају перјанице домаћег извоза. Међу побројаних 15 је врло мали 
број тзв. нето извозника, оних који на страно тржиште извозе робу произведену 
искључиво од домаћих сировина, без увозних компоненти. Када би се свима њима 
од оствареног извоза одузела вредност увезене сировине, репроматеријала или де-
лова, редослед фирми са листе највећих извозника био би потпуно другачији, а РТБ 

би био у самом врху.

Зорана Михајловић

Електростатички филтер за отпрашивање гасова флеш-пећи

Градилиште нове фабрике сумпорне киселине
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Завршетак пројекта „нове топионице” 

РТБ. – Сунчаног, али прохладног 
петог септембарског јутра, након управо 
одржаног састанка, вођени својим 
послом радници се размилеше по гра-
дилишту, где је интензивирана мон-
тажа опреме. Јер, како нам рече Душан 
Марковић, директор градилишта 

реконструкције топионице и изградње 
фабрике сумпорне киселине, овде се 
свакодневно анализирају активности, 
обавезе и све оно што се односи на овај 
велики посао. Уторак и среда су резер-
висани за састанке са извођачима радова 
на којима се решавају проблеми и про-
верава динамика остваривања пројекта, 
уз максималну кооперативност јер, по 
његовим речима, сви су на истом задатку.

Директор градилишта није штедео 
речи хвале за људе из басенског тима који 
окупља њих 25-оро различитих струка. 
Има ту грађевинаца, машинаца, техно-
лога, електричара, металурга, рудара. 
Тим је мешовитог образовања и реч је, 
углавном, о искусним инжењерима који 
имају преко 20 година радног стажа на 
досадашњим постројењима. Њима је 
прикључено шест младих инжењера 
не само ради помоћи у реализацији 
пројекта, већ и због учења заната, јер ће 
они радити на новом постројењу, док ће 
многи од старијих отићи у пензију. За 
све њих нема радног времена ни викен-
дом ни радним данима. Уколико је по-

требно, остаје се до касних поподнев-
них сати, а дешавало се и да заноће на 
градилишту, поготово када дођу екипе 
са стране, па се преговара, „састанчи”, а 
кући иде по завршетку посла. 

- Нашем стручном тиму од 25 ди-
ректно ангажованих прикључују се и 
људи из ТИР-а (Топионице и Фабрике 
сумпорне киселине), почев од дирек-
тора предузећа, али и менаџмента 
РТБ-а на челу са генералним дирек-
тором који у сталној комуникацији 
прати, координира, помаже, пружа 
логистичку подршку. Свакодневно се 
обавештава о дешавањима на гради-
лишту и својим ауторитетом значајно 
доприноси решавању проблема. Нема 

отпора да прискоче у помоћ ни они 
из других басенских предузећа, тако 
да у реализацији пројекта учествују 
и рудари из РББ-а и директор овог 
предузећа. Практично, нема никакве 
дилеме у том ангажовању. Задатак да 
се добије чисто небо над Бором и да 

се пројекат заврши на време је им-
ператив за све у Басену. Једино тако 
може да функционише овако велики 
пројекат. Занимљив је податак да је 
за три године од почетка реализације 
пројекта размењено преко 40.000 
е-маил-ова, а да не говоримо колико 
је написано решења, извештаја, 
стручних мишљења. То су камиони 
папира. . . И стручни надзор је пре-
узео свој део посла везан за контролу, 
давање инструкција, потписивање 
градилишних докумената, прак-
тично, брани интересе инвеститора. 
У месечним извештајима се сажима 
све што је урађено, степен напретка 
на темељима, челичној конструкцији, 

опреми, што се сада процентуално 
увећава. Са њима смо договорили да 
нам месечно и тромесечно дају пре-
глед, али и да се у закључку види шта 
треба побољшати и где треба „притис-
нути” – истиче Марковић.

Без радног времена
Наш саговорник подсећа и да је са 

извођачима радова, инвеститором и 
стручним надзором постигнут договор 
и одређен рок за завршетак радова (15. 
јули 2014. године), што ће се сигурно до-
годити, али да неће бити лако.

- Ово није ливада, односно грин-
филд инвестиција, што би било много 
лакше. Овако, док се гради ново, овде 
се удара у зид, онде у стуб, тамо фали 
цев. Стога проблеме решавамо у ходу 
и отклањамо оно што је било непо-
знаница у тренутку када је пројекат 
рађен. Међутим, све то се чини у циљу 
поштовања рокова и смањења трош-
кова, у чему инжењери из наше екипе 
дају велики допринос. Уосталом, то 
нам је и задатак - да сачувамо суп-
станцу РТБ-а. У прилог томе говори 
и њихово стално присуство на гради-
лишту без обзира на то да ли је субота 
или недеља. Нема паузе, свака субота 
је радна и то је правило које важи од 

почетка реализације пројекта. Ми 
не можемо да уведемо такву наредбу, 
али то је морална обавеза наших 
инжењера. Сваког викенда бар њих 

десетак су на градилишту. То је 
још један доказ да, као инвеститор, 
строго водимо рачуна о томе шта се 
ради у нашем дворишту – закључује 
Марковић. 

На сајту, како га у жаргону називају, 
и сами смо се уверили у тврдње ди-
ректора градилишта да су сви из тима, 
на неки начин, „централизовани” и 
подједнако окупљени око пројекта по 
областима које воде. О томе сведоче и 
радови који су међусобно усклађени, 
тако да не коче једни друге. Ипак, пред-
ност смо дали Слађани Симић, глав-
ном грађевинском инжењеру у тиму, из 
два разлога – дама је, а и све почиње 

од грађевинских радова који су одавно 
„изашли” из земље.

- Бетонски радови су завршени у 
свим областима, а остали су они у об-
ласти флеш-пећи на деловима арми-
ране бетонске плоче дебљине 30 цен-
тиметара, на висинској коти плус 
6,8 метара и плус 11,5 метара. Че-
лична конструкција, као носећа 
конструкција објеката и опреме, 
већим делом је монтирана. Следи 
завршетак уградње фасадних и 
кровних панела, као и осталих 
грађевинско-занатских (браварских, 
столарских) и инсталатерских радова 

Radovi se ponovo 
Д. Марковић: Све се чини у циљу поштовања рокова и смањења трошкова, у чему су инжењери из наше екипе максимално ангажовани 
и дају велики допринос. – Д. Стојчевски: Наша обавеза је да пратимо нову динамику радова и указујемо на њено непоштовање, као и да 
предузимамо све мере да би се она остварила. – Ж. Ребершак: На оба градилишта свакодневно је ангажовано око 300 производних радни-
ка (укупно 350 са пратећим структурама), као и све врсте механизације зависно од активности 

Душан Марковић

Слађана Симић

Донча Стојчевски
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за које је делом задужен РТБ, а делом 
СНЦ Лавалин – кратко и прецизно од-
говара Симићева. 

Много посла, и то одговорног
Донча Стојчевски је главни ма-

шински инжењер у тиму задужен за ма-
шинство у делу топионице (припрема 

и топљење) и третману шљаке. Веома 
стручно и детаљно нам објашњава 
какав је пресек стања у овим технолош-
ким целинама које носе ознаке „област 
број тај и тај”. У области припреме и 
дистрибуције шарже у току су припреме 

(измештање инсталација) обезбеђења 
терена за несметан почетак радова након 
добијања грађевинске дозволе. Када је 
реч о области топљења, већ је монти-
ран део опреме на челу са парним суша-
чем. Ових дана радници ФОД обрађују 
површине бункера, где се уграђују си-
стеми за флуидизацију и ситнији делови 
опреме за сушење шарже. У области си-
стема за хлађење флеш-пећи изводе се 
грађевински радови за заптивање базена 
за деми-воду и на згради пумпне ста-
нице. Монтиран је резервоар за дизел-
гориво, а ових дана ће и измењивачи то-
плоте. После тога ће се монтирати гасо-
вод за фугитивне гасове, као и канали за 
редовно исипање бакренца. На котлу су 
актуелни радови на систему за отресање 
прашине, цевној мрежи, конструкцији 
у кровном делу, а на електростатич-

ком филтеру варилачки послови и 
подешавања димовода. У делу третмана 
шљаке пројектује се нова варијанта за 
њено хлађење (у лонцима, а не у јамама) 
која досад није разрађена, јер је потпуно 
промењен технолошки концепт хлађења, 
а и локација на терену. 

- Наша обавеза је да пратимо нову 
динамику радова и указујемо на 
њено непоштовање, као и да преду-
зимамо све мере да би се она оства-
рила. Осим тога, наш главни посао 
је израда пројеката за обезбеђење 
снадевања свих потрошача енер-
гентима, као и других пројеката 
(саобраћајнице, објекти и возила 
која служе томе, реконструкција рас-
хладног торња), а касније и праћење 
њихове реализације. РТБ има много 
обавеза у том делу. Пројектни задаци 
су завршени и за недељу дана моћи ће 
да се затраже понуде за пројектовање. 
Заиста има доста посла и то врло одго-
ворног - наглашава Стојчевски.

Монтира се флеш-пећ
Његов колега Зоран Васковић, 

такође је главни машински инжењер у 
тиму, али задужен за машинство у обла-
сти конвертора и рафинације, фабрике 
сумпорне киселине и пречишћавање 
вода.

- У области система за пре чиш-
ћавање и хлађење гасова флеш-
пе ћи РТБ је припремио терен, 

обављена је примопредаја и чекају 
се инструкције. Радови ће кре-
нути чим стигне грађевинска до-
звола. Одређена је траса гасовода за 
гасове пећи, а највећи његов део је 
већ урађен у ФРП-радионици. Басен 
је завршио демонтажу старе опреме 
и челичне конструкције и рушење 
дела конверторске хале, тако да је 
и она спремна за примопредају са 
SNC Lavalinom. У области прања и 
хлађења конверторских гасова изводе 
се грађевински радови како би се обе-
збедио сигуран рад постојеће опреме 
када крену главни извођачки радови. 
Измештају се инсталације на местима 
где треба да се омогући монтажа нове 
опреме. У фабрици сумпорне кисе-
лине обављени су сви послови за које 
смо добили грађевинску дозволу, а 

тренутно се изводе радови како би 
се машинска опрема заштитила од 
пропадања – рапортирао је Васковић.

Извештај са градилишта „нове то-
пионице” заокружио је, у име извођача 
радова, Жељко Ребершак, пројект-
менаџер из Енергопројекта, који је 
најпре подвукао да су се од јула радови 

поново захуктали и кренули правим 
током.

- На градилишту топионице интен-
зивно се ради челична конструкција 
на свим објектима. Завршени су сви 
радови на противпожарној заштити 
на контролној згради и увелико се 
облаже и затвара зграда. Очекујемо да 
ће то бити завршено најкасније до по-
ловине септембра, вероватно и раније. 
Монтира се флеш-пећ, котао отпадне 
топлоте је у подмаклој фази (скоро 90 
одсто је завршен). У току ове недеље 
очекујемо интензивирање радова и на 
електростатичком филтеру. Почела је 
израда канала и спремамо се за израду 
и монтажу цевовода и остале опреме 
по динамичком плану. На оба гра-
дилишта свакодневно је ангажовано 
око 300 производних радника (укупно 
350 са пратећим структурама), као и 
све врсте механизације у зависности 
од активности (дизалични уређаји, 
транспортна средства, велики и 
мали ровокопачи). Трудићемо се да се 
оствари планирана динамика – пору-
чио је Ребершак.

Ј. Станојевић

на време – императив за све у Басену

zahuktali

Жељко Ребершак

Зоран Васковић
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 ЗАЈЕЧАР. – У Тимочкој Крајини се у 
првој половини ове године производило 
за петину више него лане у исто време 

јер је, према подацима зајечарске Реги-
оналне привредне коморе, у осам гра-
дова Борског и Зајечарског округа у том 

периоду забележен пораст индустријске 
производње од 19 одсто. Примера ради, 
раст индустријске производње у целој 
Србији је у поменутом раздобљу изно-
сио тек четири процента, па се на основу 
тих података може закључити да ис-
точна Србија бележи бржи привредни 
опоравак од остатка земље. 

Највећи помак у производњи на 
територији Тимочке Крајине забележила 
је прерађивачка индустрија (24%) и то 
захваљујући оживљавању праховске 
Индустрије хемијских производа. Следе 
већа производња електричне енергије у 
првих шест месеци ове године (14%) и 
у сектору рударства, где је продукција 
боља за 13 процената у односу на лањско 
прво полугодиште.

Из Борског и Зајечарског округа у 
првих шест месеци ове године на ино-
страно тржиште извезена је роба вредна 
235 милиона долара, док је увоз био 240 

милиона долара. Дефицит у робној раз-
мени са иностранством, како каже пред-
седник зајечарске РПК Дејан Тошић, 
јавио се због великог увоза опреме за 
нову топионицу и фабрику сумпорне 
киселине. 

-Највећи извозник са подручја које 
покрива зајечарска комора јесте РТБ 
Бор. Зато сам на недавној седници 
Надзорног и Управног одбора РПК 
посебно истакао његово пословање и 
значај који Басен има за целокупну 
привреду Тимочке Крајине. У години 
великог јубилеја који РТБ обележава 
– 110 година непрекидног рада - гене-
ралном директору Благоју Спасков-
ском уручена је плакета за допринос 
развоју привреде и дугогодишњу по-
словну сарадњу са Регионалном при-
вредном комором Зајечар – додао је 
председник зајечарске РПК.

Г. Тончев Василић

РТБ. – У једином домаћем руднику 
бакра и злата, Рударско-топионичарском 
басену Бор, за седам месеци произве-
дено је, баш како је и планирано, 21.605 
тона катодног бакра, што је 25 одсто 
више него прошле године. Производња 

племенитих метала је, међутим, у овом 
периоду била десетак процената боља 
од плана јер је од јануара до јула дато 
преко пола тоне злата и непуне три тоне 
сребра. 

Погони Топионице и рафинације 

за седам месеци прерадили су 137.692 
тоне сувог концентрата и искључиво 
из домаћих сировина произвели 25.921 
тону анода, односно 21.605 тона катода. 
Борски металурзи су, такође, у седмо-
месечни биланс уписали и производњу 
4.838 тона дипформинг жице, 748 тона 
бакар-сулфата (плавог камена) и 54.868 
тона сумпорне киселине. У Ливници су, 
с друге стране, линија бакра, месинга, 
бронзе и ливница фазонских одливака 
укупно дале 875 тона производа.

Мајданпечки и борски рудари су 
од почетка године ископали девет и по 
милиона тона руде, што је у поређењу 
са прошлогодишњих 7,8 милиона тона 
боље за 20 одсто, а из ње је „извучено“ 
укупно 20.660 тона бакра у концентрату. 
За седам месеци са мајданпечког и бор-
ских лежишта уклоњено је и 19,2 мили-
она тона раскривке, па су укупне иско-
пине у овом периоду биле „тешке“ 28,7 
милиона тона.

Ови резултати допринели су да се 
РТБ Бор нађе на листи 15 највећих из-
возника у Србији, и то у златној сре-
дини, јер је, према подацима Управе 
царина, од јануара до јула ове године 
извезао робу вредну 73,9 милиона евра. 
Додајмо томе чињеницу да су на листи 

перјаница српских извозника РТБ Бор и 
ХИП Петрохемија - две једине и заиста 
домаће компаније (осталих 13 су стране 
фирме), али и запажање да је међу њима 
врло мали број тзв. нето извозника, оних 
који на страно тржиште извозе робу про-
изведену искључиво од домаћих сиро-
вина, без увозних компоненти. 

Г. Тончев Василић

RtB diktiRa pRivRedni 
opoRavak

dvadeset pet odsto vi[e BakRa

Индустријска производња у Тимочкој Крајини већа за петину

Седмомесечна производња Рударско-топионичарског басена Бор

У осам градова Борског и Зајечарског округа у првој половини ове 
године забележен пораст индустријске производње од 19 одсто. – 
Највећи помак остварен у прерађивачкој индустрији, а следе сек-
тори рударства и производње електричне енергије. - На инострано 
тржиште у првих шест месеци ове године извезена је роба вредна 
235 милиона долара, док је увоз био 240 милиона долара

РТБ за седам месеци произвео 21.605 тона катодног бакра, преко пола тоне злата и непуне три тоне сребра. – У биланс борских металурга 
уписана и производња 4,8 хиљада тона дипформинг жице, 750 тона плавог камена и 55 хиљада тона сумпорне киселине. – Рудари Бора и 
Мајданпека од почетка године ископали девет и по милиона тона руде, а њеном прерадом у флотацијама добијено 20.660 тона бакра у кон-
центрату

Благоје Спасковски прима плакету РПК Зајечар за допринос развоју привреде
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РТБ. – Изградња нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине у 
Бору, инвестиција која је у јавности 
с правом добила епитет највећи еко-
лошки пројекат на Балкану, привукла 
је пажњу двеју најмоћнијих рударских 
корпорација на свету – чилеанског “Ко-
делка” и америчког “Фрипорта”. Пред-

ставници обе компаније разговарали 
су са менаџментом РТБ-а о евентуал-
ном повећању капацитета новог мета-
луршког агрегата са пројектованих 80 
хиљада тона бакра годишње на 100 до 
110 хиљада тона. Ако додамо овоме и 
чињеницу да је не тако давно и једна 
швајцарска компанија изразила спрем-

ност да започне изградњу још једне то-
пионице, тик до нове борске, јасно је да 
се будућност Бора и рударства на овим 
просторима више не доводи у питање.

-Капацитет новог пирометалурш-
ког постројења које градимо могуће 
је повећати уколико пројектовани 
квалитет концентрата бакра са 22 
процента повећамо на 26 до 28 одсто. 
Другачије не бисмо могли јер је сва 
опрема за нову топионицу већ стигла 
у Бор. РТБ јесте заинтересован за 
проширење капацитета на овај начин, 
али би одлуку о томе морала да донесе 
Влада Србије – каже генерални дирек-
тор РТБ-а Благоје Спасковски.

Американци су, према свему судећи, 
надомак коначне одлуке о отварању 
новог рудника у близини борског аеро-
дрома, па је нова топионица идеално 
место за прераду њиховог концентрата 
бакра, првенствено због транспортних 
трошкова које би неизоставно имали 
када би га возили на прераду у 400 ки-

лометара удаљени бугарски Пирдоп. 
-И Чилеанци су, такође, заинтере-

совани да део концентрата бакра, онај 
који произведу у Србији, опет у око-
лини Бора, прерађују у новој топи-
оници. Уз то, “Коделко” је спреман 
да помогне Басену и у изналажењу 
најбоље и најекономичније техно-
логије откопавања “Борске реке” - от-
крива Спасковски. 

- Надлежнима у “Коделку” дос-
тавићемо најновије геолошке подаке 
нашег најперспективнијег лежишта 
које почиње на дубини од једног кило-
метра и шири се са повећањем дубине. 
Ова чилеанска рударска компанија 
тренутно усавршава технологију 
откопавања таквих лежишта и она 
је, према њиховим речима, јефтинија 
од блок-кејвинг методе. Ми смо, зато, 
веома заинтересовани за сарадњу са 
њима у тој области – каже генерални 
директор РТБ-а Бор.

Г. Тончев Василић 

Капацитет новог пирометалуршког постројења које градимо 
могуће је повећати уколико пројектовани квалитет концентрата 
бакра са 22 процента повећамо на 26 до 28 одсто, каже Благоје Спа-
сковски. - “Коделко” спреман да помогне Басену и у изналажењу 
најбоље и најекономичније технологије откопавања “Борске реке”

РТБ БОР. – Генерални дирек-
тор Рударско-топионичарског басена 
Бор Благоје Спасковски и декан 
Грађевинског факултета у Београду 
професор др Душан Најдановић пот-
писали су „Уговор о вршењу струч-
ног надзора у складу са важећим За-
коном о планирању и изградњи Ре-
публике Србије: заштита уговорне 
позиције РТБ-а Бор, администрирање 
уговора за Пројекат реконструкције 
Топионице и доградње Фабрике сум-
порне киселине, планирање и контрола 
реализације радова на градилишту и 
праћење утрошка средстава за локалне 
радове и за радове који нису обухваћени 
уговором РТБ Бор Група – SNC Lavalin, 
а које мора извести РТБ Бор у својој 

организацији“. То значи да се радови 
убрзавају и да ће, према плану, изградња 
нове топионице и фабрике сумпорне ки-
селине бити завршена до средине идуће 
године.

-Радови се изводе изузетно добро, 
али се усложњавају из неколико 
разлога: стара топионица ради, а 
поред ње се гради ново постројење 
и монтира нова опрема. Због таквог 
усложњавања посла и компликоване 
координације, одлучили смо да 
ангажујемо најјачу институцију у 
тој области - Грађевински факултет 
у Београду, који ће преузети надзор 
како бисмо изузетно сложен посао 
изградње нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине завршили на 

време и већ средином идуће године, 
како је и планирано, добили чисто 
небо над Бором и околином – рекао 
је генерални директор Басена Благоје 
Спасковски и нагласио да су рокови 
изградње максимално скраћени јер се 
такви објекти у свету не граде за мање 
од пет година.

-Одазвали смо се позиву Басена 
Бор са задовољством. Посао је 
изузетно сложен, а рокови кратки, 
али уложићемо све наше потенцијале 
да изградња буде завршена на време 

– обећао је, потписујући уговор, декан 
Грађевнског факултета у Београду 
професор др Душан Најдановић.

М. Милошевић

Убрзана изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору

„Коделко“ и „Фрипорт“ меркају капацитет нове топионице у Бору

Уговор о стручном надзору 
потписали генерални директор 
Басена Благоје Спасковски и 
декан Грађевинског факултета 
у Београду професор др Душан 
Најдановић. – Посао је изузетно 
сложен, а рокови кратки, али 
изградња ће бити завршена, како 
је и планирано, средином идуће 
године – обећали су потписници 
уговора

Mo@e li RtB vi[e od 100 hiqada 
tona BakRa godi[We?

nadzoR poveRen gRa\evinskoM 
fakultetu u BeogRadu

Душан Најдановић

Са потписивања уговора о надзору изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине
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Расте производња на копу „Церово“

„ЦЕРОВО“. - Последњих месеци 
расте производња на копу „Церово“ и 
то потврђују укупне ископине. Авгу-
ста је – према речима управника Дра-
гана Илића - дато око 530.000 тона, 
чиме је испуњен план за тај месец. У 
тој количини је 212.000 тона руде са 
424 тоне бакра, а уклоњена је и 321.000 
тона јаловине, што је за 20-ак хиљада 
тона више од плана. План за септем-
бар је 470.000 тона ископина од чега је 
260.000 тона раскривка, а 220.000 тона 
руда у којој треба да се нађу 462 тоне 
бакра. Према динамици која се сада 
држи на копу сви су изгледи да ће и он 
бити остварен, а рецимо и то да је од 
јануара до септембра откопано 2,12 ми-
лиона тона јаловине и 1,6 милиона тона 
руде, што је 3,747 милиона тона укуп-
них ископина.

-Наш главни циљ – каже млади 
управник Илић - јесте да што пре 
сиђемо до коте 395 где имамо веће 
количине руде бољег садржаја. Зато 
настојимо да дамо што више јаловине 
како бисмо проширили бокове копа 
и сишли пуном дубином. Вода на 
најнижој етажи сада није препрека 
силаску машина до те коте, али може 
постати у месецима који долазе, па 
је одводњавање битно за даљи рад. 
Очекујемо петостепену пумпу већег 
капацитета која би брже испумпавала 
воду, али је за нас много важнији нови 
багер који треба ускоро да стигне. 
Његов основни посао биће да уклони 
веће количине јаловине на путу до 
нижих етажа на којима нас, према 
нашим сазнањима, очекује само руда. 

Када уклони ту јаловину багер би 
изашао из копа и започео нову рудар-
ску причу звану „Церово 2“.

Илић напомиње да „Церово“ 
ради само са једним новим „Терексо-

вим“ багером и за руду и за јаловину. 
Спуштајући се у коп на источној страни 
затекли смо минере из „Кривеља“ 
како припремају серију бушотина за 
минирање, док је багер на супротној то-
варио рудом четири мања „белаза“ (но-
сивост 120 тона). Пришао нам је смен-
ски пословођа рударске производње 
Горан Грекуловић, па смо га запи-

тали како иду послови: - У односу на 
прошлу годину, кад смо такође раз-
говарали, још је боље – каже он. - 
Радимо и резултати се виде, посебно 
откад је дошао нови директор и нови 
управник. Производња је повећана 
за двадесетак одсто и надамо се да 
ће тако бити и даље. Очекујемо нову 
механизацију која ће нам омогућити 
још боље напредовање.

Отишли смо и у флотацијски део 
најмлађег басенског рудника који од 
почетка рада носи еколошки предзнак. 
Горан Маринковић, технички руково-
дилац ПМС-постројења у коме се руда 
дроби, меље, згушњава и хидротран-

спортом дугим 10,6 километара отпрема 
у кривељску флотацију, рече нам да су 
августа прерадили око 200.000 тона руде 
са око 350 тона бакра.

-Прошлог месеца имали смо 36 
сати застоја да бисмо ремонтовали 
млин са шипкама и обложили његов 
плашт – каже Маринковић. – За то 
време ремотована је и терцијална дро-
билица, односно замењена је облога 
лонца. Пратили су нас и проблеми у 
водоснабдевању због пробијања це-

вовода повратне технолошке воде са 
кривељске флотације, што је такође 
утицало (33 сата застоја) да прерадимо 
нешто мање руде него што смо плани-
рали. И тврдоћа руде не дозвољава да 
остваримо жељени часовни капаци-
тет прераде, тако да нам је остварење 
тог циља главна преокупација. Капа-
цитет млинске секције је око 300 тона 
на сат, снабдевеност куглама и шип-
кама је добра, млинови су шаржирани, 
опрему држимо у исправном стању, 
али сама тврдоћа руде нас повремено 
доводи у озбиљна искушења.

Текст и фото: Љубиша Алексић

Са 212.000 тона руде и 321.000 
тона јаловине прошли месец 
био је најпродуктивнији од 
почетка године. – Наш глав-
ни циљ је да што пре сиђемо 
до коте 395 где се налази више 
руде бољег садржаја – каже 
управник копа Драган Илић. – 
Флотери на искушењима због 
тврдоће руде

u avgustu 530.000 tona 
iskopina

Драган Илић, управник копа „Церово”

Коп „Церово”

Горан Маринковић, технички руководилац ПМС - постројења

Горан Грекуловић, пословођа 
рударске производње

Флотацијска постројења на Церову
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Уз нову опрему и велики изазови за кривељске рударе

КОП „КРИВЕЉ”. – Од јанура до 
септембра на највећем басенском рудо-
копу – према речима Милана Делића, 
управника кривељског копа - дато је 
7,08 милиона тона руде чији је средњи 
садржај метала од 0,259% донео 18.321 
тону бакра у руди. Имајући у виду да 
је осмомесечни план копа био 6,83 ми-
лиона тона руде са 17.708 тона метала, 
као и 16,64 милиона тона јаловине, очи-
гледно је да су премашене и количине 
руде и бакра у њој, а да се на јаловини 
то није успело с обзиром на то да је 
уклоњено 11,507 милиона тона.

-Куповином новог багера стабили-
зован је утовар руде – каже Делић – и 
ако нам буде расположиво довољно 
возила, велики су изгледи да септем-
бра испунимо и план на јаловини, 
пошто смо развили мрежу путева 
и израдили пречице које скраћују 
релације њеног одвоза. План копа 

“Кривељ” за овај месец је 900.000 тона 
руде и 2,44 милиона тона јаловине, 

што су укупне ископине од 3,34 мили-
она тона! То је досад највећи месечни 

задатак који смо добили, али нам 
је и први пут на располагању шест 
багера од којих су четири нова хидра-

улична, а два стари “сајлаши”. Отуда 
је, што се тиче утовара, реално оче-
кивати испуњење плана, само стре-
пимо око броја расположивих возила 
за оволико багера. У сваком случају, 
план на руди ће бити испуњен, а ако 
буде проблема са возилима они се, као 
и досад, ипак морају “пеглати” на 
уштрб јаловине.

Од Делића сазнајемо да је у августу 
откопано 897.000 тона руде са 2.368 тона 
бакра. Уклоњено је 1,598 милиона тона 
јаловине, што говори да су укупне ис-
копине 2,495 милиона тона. План је био 
870.000 тона руде са 2.491 тоном бакра, 
па је очигледно премашење плана у ко-
личинама руде од 20-ак хиљада тона, 
док се нешто мањи садржај од планира-
ног одразио на добијене количине бакра 
у руди. Према плану за август требало је 
уклонити 2,04 милиона тона раскривке, 
а остварено је 1,56 милиона тона због 
проблема са возилима и поправки транс-
портног система. 

-Нови багер, повећање броја 
расположивих возила и сигурнији 
рад транспортног система омогућиће 
да се наредних месеци што више 
приближимо плану и на јаловини, 
поготово што смо завршили пут 
источним ободом копа са етаже 410 
из Четвртог захвата до транспортног 
система. Пошто најновији багер, 
након уходавања, сада ради на 
етажи 275, преселили смо његовог 
претходника на тој локацији (купљен 
прошле године) на етажу 410 и тамо је 
са још једним истим таквим запремине 
кашике 22 кубика. Јаловина из овог 
дела копа сада може да се вози на три 
стране: превасходно новим путем 
на транспортни систем, на планир 
Тодоров поток и на Источни планир.

Укључивањем најновијег багера 
стабилизован је и рад на руди у 
Четвртом захвату, где са истим задатком 

делује и стари сајлаш “PH3”, док на 
дну копа, одакле се вади богатија руда 
и меша са сиромашнијом из Четвртог 
захвата, такође ради један новији 

“OK”-багер и старији “PH1”. Током 
овог месеца очекује се улазак у руду и 
испод некадашњег кречњачког масива, 
а три нова багера смештена у Четвртом 
захвату, према Делићевим речима, могу 
много брже да се селе са јаловине на 
руду и обрнуто, тако да послови у овом 
делу копа све боље иду. 

-Наредних месеци доћи ће до 
изражаја све предности новог пута 
источним ободом јер ће велике 
количине јаловине одлазити на 
транспортни систем и то уз мању 
потрошњу горива, пошто ће се 
терет возити низбрдо. За разлику од 
пољопривредника који се жале на 
сушу, нама је она ишла на руку јер 
нам је много лакше да се боримо са 
прашином него са блатом и клизавим 
путевима. Суша нам је омогућила – 
каже Делић - и да са дна копа уклонимо 
велике количине муља, чиме смо 
ослободили богатију руду за испуњење 
плана и у погледу количина, а посебно 
у погледу садржаја бакра у руди. 

Текст и фото: Љубиша Алексић

pRed najve]iM 
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На површинском копу “Велики 
Кривељ” у септембру треба да откопају 
900.000 тона руде и 2,44 милиона тона 
јаловине, што је 3,34 милиона тона ископина. – 
Према речима управника Милана Делића, премашен 
је осмомесечни план на руди и бакру у њој. – И августа 
дато 20-ак хиљада тона руде више него што је планирано, а 
куповином трећег багера и израдом пута источним ободом копа 
створени услови да се наредних месеци не заостаје на јаловини

Учинак одређује 
стимулацију

-Испуњење плана у рударском 
делу послова и електромашинском 
одржавању на Копу прате одређене 
стимулације запослених. Што су ближе 
производном плану или роковима 
за ремонте како би расположивост 
опреме била већа, то је извесније 
награђивање руковалаца рударском 
опремом, запослених на дробљену и 
транспортном систему, као и радника 
у електромашинском одржавању. 
Стимулације у овим секторима 
директно су повезане са учинком 
тако да је сваки радник у својој сфери 
мотивисан да пружи максимум – каже 
управник Милан Делић.

Нови багер у „скраћеном” Четвртом захвату

Милан Делић
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Велика реконструкција у флотацији „Велики Кривељ“

РТБ прикупио понуде за пројекат флотације топионичке шљаке

РТБ. – Након јавног прикупљања 
понуда “за израду пројекта и реализацију 
постројења за прераду топионичке 
шљаке” која ће се добијати поступ-
ком флеш-топљења и PS-конвертовања, 
стручна комисија Рударско-топионичар-
ског Басена Бор сада бира најповољнију 
понуду пристиглу на оглас објављен 
у дневним новинама. Како нам је 
рекао Драган Маринковић, директор 
Пројекта нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине, изградња флотације 
шљаке је једна од обавеза коју је Басен 
преузео да би се остварило пројектовано 
искоришћење бакра. Исто тако, РТБ је 
обавезан да изгради постројење за трет-
ман отпадних вода, расхладне торњеве 
за индустријску воду, као и да обезбеди 
снабдевање нових процеса електричном 
енергијом и свим другим енергентима и 
енерго-флуидима. 

-У топионичким шљакама из 
нових металуршких процеса биће мо-
билисано шест до седам одсто бакра – 
објашњава Маринковић. - Да би се оства-
рило пројектовано искоришћење 

мора се валоризовати и тај бакар, а 
један од начина за то је њихова пре-
рада флотирањем, варијанта за коју 
се определио РТБ. Реч је о шљаци 
из флеш-пећи која садржи око 1,4 
одсто овог метала које има највише, 

док је други извор шљака из „Пирс-
Смит“ конвертора. Ње је мање, али је 
богатија бакром, садржи га око шест 
одсто. Из оба ова извора дневно треба 
да се добије, а потом и прерађује, 800 
до 900 тона шљаке. Шљака из флеш-
пећи испуштаће се у лонце који ће 
се специјалним транспортерима од-
возити на место где ће се споро хла-
дити, а онда одвозити на дробљење, 
млевење, флотирање ради добијања 
концентрата бакра. Он ће се поново 
враћати у процес заједно са осталим 
сировинама и на тај начин повећавати 
искоришћење метала.

Према речима нашег саговорника 
пројектовање и израда новог постројења 
за флотирање шљаке треба да се заврши 
до првог маја 2014. године, пошто је 
планирано да се сви послови механич-
ког комплетирања нове топионице при-
веду крају средином јула идуће године. 
Решење се тражи у две варијанте. Једна 

је комплетно ново постројење са пот-
пуно новом опремом и инфраструкту-
ром, а друга коришћење постојеће ин-
фраструктуре и онога што може да се 

искористи у борској флотацији. У том 
случају би вредност целог пројекта била 
много нижа, а и много краће би трајала 
изградња.

Маринковић подсећа да се у 
постојећој технологији све шљаке 
топљења, конвертовања и пламене 
анодне рафинације враћају у претходну 
фазу процеса, осим шљаке из пламене 
пећи која се сипа на депонију. Она 
садржи 0,6 до 0,7 одсто бакра, значи 
много мање од будуће, и као таква го-
динама је одлагана. Кад је порасла цена 
бакра дошло се до неке економије да има 
смисла ту шљаку додатно прерађивати 
флотацијом и то се већ ради, мада са 
недовољним економским ефектима 
јер су трошкови високи, а технолошка 
искоришћења мала.

Љ. Алексић

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ“. – После пуних 30 година рада 
у Флотацији „Велики Кривељ“ Руд-
ника бакра Бор урађена је прва велика 
реконструкција са циљем да концен-

трат бакра буде квалитета 21 одсто и 
искоришћење 87 процената. Током 
планиране реконструкције уграђене 
су хидроциклонске батерије и нове 
флотацијске машине велике запремине 
од 40 и сто кубика (од сто за основно 
флотирање минерала бакра и од 40 

кубика за пречишћавање). Иако је тех-
нолошки процес у фази уходавања, већ 
сада се види да опрема даје очекиване 
резултате у квалитету и искоришћењу 
бакра у концентрату.

-Завршили смо велики посао јер 
су урађени и грађевински и машин-
ски радови. Остаје још да у наредних 
месец дана уградимо анализаторе и 
аутоматизацију технолошког процеса 
производње да би реконструкција 
комплетно била завршена – каже 
дугогодишња управница Флотације 
Весна Павлов, која је, после осам 
месеци проведених у Сектору за развој 
РББ-а, од краја августа поново на челу 
погона Флотација „Велики Кривељ“.

Сада је месечна прерада кривељске 
и церовске руде у флотацији око милион 
и сто хиљада тона, док је просечна ме-
сечна производња бакра у концентрату 
око 2.100 тона. Руда са „Церова“ и даље 
се флотира у старим флотацијским ма-
шинама запремине 14 кубика, али 
купљене су нове машине од сто кубика, 
па се очекује да до краја године и тај део 
буде аутоматизован:

-Тада ће прерада и кривељске и це-
ровске руде достићи око 13 милиона 
тона годишње. Отварањем рудника 

„Церово 2“ капацитета 5,5 милиона 
тона руде годишње (радови треба да 
почну у пролеће идуће године) укупна 
годишња прерада руде у кривељској 
флотацији биће 18 милиона тона. Са 
таквом прерадом руде добићемо кон-
центрат бакра који ће квалитетом 
задовољити потребе нове топионице – 
истиче Весна Павлов.

Са повећањем производње и трош-
кови, пре свега електричне енергије, 
биће за десетак одсто нижи него до 
сада. Али повећање производње отвара 
и потребу за одлагањем веће количине 

флотацијске јаловине. Сада се јаловина 
смешта у поље 1 које чине бране 1а и 2а. 
За већи капацитет прераде предвиђено је 
надвишење и ојачање постојећих брана. 
Посао је обиман и радови су започети, 
што ће омогућити смештај флотацијске 
јаловине у наредне три до четири 
године, а онда се планира или изградња 
поља 3 (четврта брана), или прелазак на 
нову технологију, односно депоновање 
јаловине у облику пасте у стари борски 
површински коп. 

М. Милошевић

va@na za iskoRi[]eWe BakRa

koncentRat za novu topionicu
Прва велика реконструкција у Флотацији „Велики Кривељ“ урађена је после пуне три деценије. – Циљ је да концентрат бакра буде ква-
литета 21 одсто и искоришћење 87 процената. - Весна Павлов: Прерадом 18 милиона тона руде годишње добићемо концентрат бакра који 
ће квалитетом задовољити потребе нове топионице

Изградњом флотације шљаке, једног од пратећих постројења 
нове топионице, дневно ће се прерађивати 800 до 900 тона 
шљаке из нове флеш-пећи и PS-конвертора и омогућити 
пројектовано искоришћење „црвеног“ метала уговором 
одређено на 98,5 процената (до блистер-бакра) 

Испуштање шљаке из пламене пећи

Драган Маринковић

Весна Павлов
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 РБМ. - Августовску производњу у 
Руднику бакра Мајданпек карактерише 
скок у производњи бакра у концен-
трату на око 800 тона, после месецима 
устаљене на 500-600 тона. Такав учинак 
праћен и одговарајућом производњом 
племенитих метала, те непромењеном 
ситуацијом када је реч о укупним иско-
пинама, посебно је вредан у изузетно 
тешким условима рада на најнижој 
етажи Централног рудног тела.

-Остварили смо већу производњу, 
али и даље недовољну када се имају 
у виду плански захтеви, јер стремимо 
производњи од преко хиљаду тона. И 
даље радимо на Северном ревиру и 
боримо се са блатом – оцењује Бра-
нислав Томић, директор РБМ-а. - У 
августу смо имали  повољне времен-
ске прилике, нестабилан садржај 
метала у руди и повећање расположи-
вости капацитета, посебно на транс-
портном систему и  у Флотацији која 
ради са пет секција, па смо подигли 

производњу на 160-170 тона по сату. 
Ако се тако настави, производња од 
1.200 тона неће бити далеко, наравно,  
под условом да се створе предуслови 

да се дође до руде  на површинском 
копу. 

Током августа план укупних иско-
пина је са око милион и по тона остварен 
са само 62 одсто, при чему је остварење 
на руди било 82 процента, а радило се на 
Централном рудном телу, Андезитском 
прсту и нешто мање на Фази 2. На ЦРТ-у 
Северног ревира се полако затвара ради-
лиште јер долази кишни период када је 
тамо немогуће радити. Због тога је пла-
нирано пресељење примарне дроби-
лице на позицију код Дробљења како 
би биле доступне залихе руде са бољим 

садржајем. 
-То би требало да нам омогући 

производњу преко хиљаду тона и по-
служи као прелазно решење док се не 
стигне до руде на Андезитском прсту – 
каже Томић. - Предвиђамо да ћемо до 
руде стићи крајем године, а можда и 
пре.

Пресељење дробилице је због важ-
ности повољних временских прилика 
предвиђено за крај септембра. При-
преме су почеле.

-Намера је да за само четири дана 
преселимо дробилицу, па су нам 
зато потребни идеални временски 
услови. Покушаћемо да одличном 
организацијом, захваљујући којој смо 
ремонт дробилице урадили за само 
32 сата, то тако и изведемо - истиче 
први човек мајданпечког Рудника бакра 
наглашавајући да ће након тога услови 
за рад и производњу бити неупоредиво 
бољи. –Киша нас неће угрожавати, па 
неће бити блата и муља. Мораћемо 
само да повећамо број возила,  јер се, 
у извесној мери, повећавају транспор-
тне дужине. 

Септембарски план је захтеван и 
налаже више од хиљаду тона бакра, уз 
одговарајући учинак на племенитим ме-
талима, и преко два милиона тона укуп-
них ископина. 

С. Вукашиновић

РБМ. - На површинском копу Руд-
ника бакра Мајданпек одскора рад 
олакшавају нова „појачања“: помоћна 
и возила за специјалне намене која 
снабдевају машине и производњу. Иако 
највећим делом набављена за потребе 
рада на Чока Марину, већ су драгоцена 
за ефикаснији рад и на другим радилиш-
тима. 

-Дотрајала теренска возила 
замењена су одговарајућим, а 
обезбеђена су и одређена возила за 
специјалне намене. Део је набављен 
преко војног отпада, а део купљен 
као нова механизација, тако да сада 
имамо минибус са 16 седишта чија је 
конструкција на војном „Таму 110“, 
па савладава успоне и тешке локације 
на терену, што му је била намена и у 
војне сврхе - каже Неђељко Чавић, 
помоћник директора РБМ-а за електро-
машинство. - Минибус ће нам служити 
за превоз радника до Чока Марина, 
али и за раднике на Површинском 
копу, да лакше стигну до свих места 
транспортног система и на друге мање 
приступачне терене. Друго, купљена 
су два возила „ФАП 1314“, цистерна 
за воду и цистерна за гориво. 

 Цистерна за воду служиће 
првенствено за снабдевање Чока 
Марина пијаћом водом, где са 
стабилном цистерном капацитета три 
тоне треба да омогући функционисање 
контејнер-купатила које ће користити 
тамо ангажовани радници по изласку 
из јаме. Купљена је цистерна за гориво, 

капацитета осам тона, за превоз 
горива до машина на терену. Две старе 
цистерне су неупотребљиве због квара 
на моторима, па се недавно догодило да 
се машинама на терену гориво морало 
испоручивати и у канистерима.

-Уз нову цистерну нам се неће 
поновити случај са једном бушилицом 

„Сандвик“ која има „каминсов“ мотор, 
када је страдала пумпа ињектора због 
нечистог горива. - Са овом цистерном, 
од прохрома, сипаћемо чистије гориво 
у машине, а тиме имати мање застоја 
и мање трошкова – објашњава Чавић.

Са војног отпада купљен је један 

„ТАМ Т85“, теренско возило за потребе 
радника на одржавању кранова, који ће 
омогућити благовремене интервенције 
на крановима. РБМ располаже са 
64 крана и њихово благовремено 
одржавање је изузетно важно. 

Иако је набавка већег дела ове 
опреме намењена отварању рудника 
Чока Марин, њена ефикасност биће 
драгоцена и за економичнији рад на 
целом површинском копу Рудника бакра 
Мајданпек.

С. Вукашиновић

u avgustu 800 tona

nova poMo]na Mehanizacija

Септембарски плански захтев прелази хиљаду тона бакра у концен-
трату. - Рад на најнижој и најтежој етажи Централног рудног тела 
Северног ревира приведен крају. – Припрема се пресељење при-
марне дробилице

Повећана производња у РБМ-у

За ефикаснији рад у Руднику бакра Мајданпек

Минибус, цистерне за воду и гориво, два „ФАП-а 1314“ и „ТАМ 
Т85“ за одржавање кранова - најновија су „појачања“ помоћне 
механизације. – Прва намена набављене опреме је за рад на Чока 
Марину, али ће поједина возила омогућити лакши и ефикаснији 
рад и на другим радилиштима

Неђељко Чавић
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На флотацијском језеру у делу превоја Шашка поново почело хидроциклонирање

У Руднику бакра Мајданпек прорадила Ситара

РБМ. - Пловећа пумпна станица, 
без које је незамислив рад флотације, у 
Руднику бакра Мајданпек је поново на 
безбедној локацији, јер је почетком сеп-
тембра хидроциклонирање почело на 
старом, пре 14 година незавршеном делу 
језера, довољно удаљеном да јаловина 
не угрожава пумпе. Захваљујући готово 
једномесечним радовима, најмање за не-
колико година одложено је премештање 
пловеће пумпне станице на другу, више 
од два километра удаљену локацију, што 
би коштало најмање 5-6 милиона долара 
којих у овом тренутку за те намене нема.

 Основна концепција рада на сваком 
јаловишту, па и овом, јесте да се највећи 
део флотацијске јаловине хидроцикло-
нира, при чему песак хидроциклона 
гради ободне насипе-бране, а прелив хи-
дроциклона, муљевита фракција, одлази 
у таложно језеро где се након бистрења 
вода враћа у технолошки процес. Од 
2000. до 2007. године производња у 
РБМ-у била је тако мала да то није било 
могуће организовати, а због истакања 
јаловине из пумпне станице Калуђерица 
дошло је до надвишења предела око ње. 
Када је повећана производња од 2008. 
године, урађен је радни насип код бе-
тонске бране, па насип Чока Мика - 
Чока Маре, а онда и заштитни насип 
бетонског канала од пумпне станице 

Калуђерица према брани Ванчев поток, 
односно Флотацији, и ту су настали про-
блеми. Јаловина, прелив хидроциклона, 
односно муљевита фракција, директно 
је гравитирала према пловећој пумпној 
станици и угрозила њену локацију. 
Томе су допринеле и хидролошке при-
лике у последње три године са великим 
сушама, испарењима и опадањем нивоа 
воде у таложном језеру.

Проблеми због муља
Због муља који је већ стигао до 

ње, средином прошле године, пловећа 
пумпна станица је измештена чет-
рдесетак метара северније, што је у 
том тренутку било решење. Међутим, 
понављањем суше и наставком 
хидроциклонирања на том заштитном 
каналу, поново је угрожена. 

 -Прекид хидроциклонирања у 
зони заштитног канала Калуђерице 
био је неминован, па је логично 
да наставимо тамо где смо стали 
пре 14 година са појачањем бране 
превоја која је једина брана у кон-
такту са водом - објашњава дипл. инж. 
Војислав Новаковић. - Пре тога оспо-
собили смо дренажни систем и завр-
шили горњи крак, док се на доњем 
још ради, али са друге стране, према 
Шашком потоку, па је циклонирање 

могло да почне. Ојачавамо брану 
Ванчев поток, доводимо дренажу у 
функционално стање и прелив хидро-
циклона, односно муљевиту фракцију 
водимо земљаним каналом дужине 
1.200 метара до Средње увале, сасвим 
на другу страну јаловишта. Муљ иде 
у водено огледало, а честице имају 
довољно и простора и времена да се 
исталоже не угрожавајући локацију 
пловеће пумпне станице. 

 Паралелно са овим радовима 
урађена је траса за земљани канал из 
потиса пумпе број 4 (није радила тих 
14 година) која транспортује јаловину 
према превоју Шашка, а треба урадити 
извод за одвајање масе за преградни 
насип у самом јаловишту. Истовремено, 
треба да се направи земљани канал до 
места где ће бити када и гравитацијски 
циклонирати, јер ће преградни насип од 

„рта 1“ до „острва 2“ моћи да заустави и 
усмери преливе на другу страну и тако 
зашти пумпну станицу. То је услов да 
се настави изградња заштитног насипа, 
бетонског канала за довод јаловине у 
пумпну станицу Калуђерица.

Одложено пресељење
 Све радове (оспособљена је пумпа 

број 4, урађен нови усисни део из 
канала пошто се она храни из канала 

јаловине дужине око 30 метара, реви-
тализован цевовод, премештена опе-
ратива јаловишта, очишћен земљани 
канал) обавила је оператива Јаловишта 
на челу са координатором изградње 
јаловишта Микијем Јовановићем и 
перспективним инжењером Дејаном 
Вукомановићем, уз логистичку под-
ршку и надзор Војислава Новаковића. 
За све радове коришћена је искључиво 
рудничка механизација.

Циљ свих ових радова је да се 
задржи садашња локација пловеће 
пумпне станице. Њено пресељење у 
Средњу увалу, удаљену више од два 
километра, захтевало би два потисна 
цевовода пречника 700 милиметара, 
електропостројење, други понтон, 
можда и друге пумпе, каблове, 
приступне путеве, што би за РБМ било 
сувише скупо у овом тренутку. Пловећа 
пумпна станица, иначе, обезбеђује 
снабдевање флотације технолошком 
водом. Када би она била замуљена, 
стала би производња, стао би рудник. 
Сада Флотација троши око 500 литара 
воде у секунди, а некада се трошило и 
1.100 литара.

С. Вукашиновић

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
половином августа прорадила је Ситара 
у погону Дробљења. Захваљујући ви-
шемесечном ангажовању запослених у 
погону и у одржавању, поново је почело 
да ради постројење које десетак година 
није било у функцији. Тиме су створени 
услови да се Флотацији испоручује руда 
ситнијег гранулата за чију прераду ће се 
трошити мање струје, кугли и шипки. 

То смањује цену производње, али и 
наставља процес „затезања“ комплетне 
линије, односно приближава је пропи-
саним стандардима за економичнију 
производњу.

 - Пробни рад је показао да Ситара 
може да ради, пошто смо упорним 
подешавањем успешно разрешили 

„бежање“ трака, а постављањем 
сонди добили могућност да пра-

тимо сипање руде у бункере – каже 
Јагодинка Богдановић, технички ру-
ководилац Дробљења. Она додаје да 
су на постројењу последњих месеци 
постављена сита, санирани транспор-
тери, сипке, замењене ролне, прегле-
дани лежајеви на бубњевима, сређени 
затезни уређаји на тракама. - Ситара 
сада, практично, може да ради пуним 
капацитетом, односно да кроз њу 
прође сва ископана, па и далеко већа 
количина руде од оне коју тренутно 
прослеђујемо.

- У питању је затворени систем 
просејавања у којем сва четири бун-
кера, сита и додавача омогућавају да 
само најситнију руду „пропустимо“ 
ка Флотацији, а крупнију поново 
вратимо на обраду терцијалном 

дробљењу - објаснио нам је Саша 
Стиклић, технички руководилац 
Дробљења Транспортног система.

- Настојимо да у фази производње, 
где је специфична потрошња елек-
тричне енергије и челика око четири 
пута мања него у следећој фази 
млевења, припремимо руду за даљу 
прераду, а Флотацији омогућимо 
да радећи са ситнијим гранулатом 
оствари велике уштеде у највећим 
трошковима електричне енергије, 
кугли и шипки - каже Бранислав 
Томић, директор РБМ-а, наводећи да 
је реч о једном у низу послова којим 
се наставља реконструкција и санација 
транспортних и линија прераде у РБМ-у.

С. Вукашиновић

Рударство РБМ

Премештање пловеће пумпне станице, које би коштало 5-6 милиона долара, одложено за две-три године захваљујући радовима које су соп-
ственом механизацијом извели радници оперативе Јаловишта. - Ако би пловећа пумпна станица била замуљена, стала би производња у РБМ-у

После вишегодишње паузе, поново ради постројење захваљујући 
којем се Флотацији испоручује руда ситнијег гранулата. – Рад 
Ситаре омогућава значајне уштеде у специфичним трошковима 
флотацијске прераде

sitniji gRanulat za flotaciju

plove]a puMpna stanica na siguRnoM
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Металурзи у августу бележе успешан производни биланс

У Топионици завршен ремонт компресора за ваздух

ТИР. – За 26 дана августа Топионица 
је из басенских рудника примила укупно 
16.800 тона влажног концентрата бакра, 
са 2.400 тона „црвеног” метала. С об-
зиром на просечни дневни „улаз” 646 
тона ове сировине које су рудари ис-
поручивали, како је рекао Владимир 
Јаношевић, заменик директора ТИР-а 
за производњу и развој, ако се тако на-
стави у последњих пет августовских 
дана, очекује се да ће за цео месец стићи 
око 20.030 тона. Топионица је произвела 
2.600 тона анодног бакра, а Јаношевић је 
сигуран да ће августовски биланс прећи 
3.000 тона, као што је био случај и прет-
ходних месеци. 

- У току су припреме за мини-ре-
монт у Топионици који би се обавио 
крајем септембра или почетком ок-
тобра. Прилагодићемо се ситуацији, 
што значи да „пратимо” стање агре-
гата и, уколико проценимо да могу 
издржати, можда ремонта и не буде. 

Међутим, припремамо се као да ће 
бити пошто до завршетка нове топи-
онице јуна наредне године морамо 
да радимо. Зато би требало да се 
уради мањи ремонт („притезања” на 
пламеној пећи и реактору), како би се 
припремили за сигуран рад у зимским 
условима. Током ремонта који ће изу-
зетно кратко трајати обавиће се само 
најнеопходнији захвати да не бисмо 
угрозили планирану производњу – на-
глашава Јаношевић.

Електролиза је дала 2.555 тона ка-
тодног бакра, па се очекује да ће крај 
месеца дочекати са предвиђених 3.200 
тона. Све отпадне воде из овог погона 
се од 23. јануара третирају путем елек-
тровининга (одбакривања), тако да је од 
почетка године на овај начин добијено 
25 тона „црвеног” метала и враћено То-
пионици на поновну прераду. То, по 
оцени Јаношевића, засад даје добре ре-
зултате, јер се све отпадне воде прво 

третирају („извлачење” бакра из рас-
твора). Оне које се, ипак, испуштају 
измере се електронским мерачем про-
тока, тако да је испуштање вода из Елек-
тролизе сада контролисано и са тачним 
подацима. Златара је завршила трећу 
овогодишњу кампању производње пле-
менитих метала, а припремају се сиро-
вине за још једну до краја године. 

- У ФРП-радионици је освојен про-
грам електролитичких купатила за 
Електролизу. Једна када је већ не-
колико месеци у експлоатацији и 

показује одличне резултате. План је 
да, у сарадњи са овом фабриком, пот-
пуно избацимо бетонска купатила са 
увозним полипропиленом и заменимо 
их овим од ФРП-материјала који се 
показао знатно бољим и ефикаснијим. 
То сматрамо добрим потезом који ће 
допринети већој ефикасности – истиче 

наш саговорник и додаје да се потрошња 
нормативног материјала у свим мета-
луршким погонима креће у или испод 
планираних граница. 

Фабрика сумпорне киселине је овог 
месеца имала застоје због техничких 
проблема, па је продуковала 1.015 тона 
монохидрата. Сада ради стабилно (400 
тона дневно), па се до краја августа 
очекује око 3.000 тона. Акумулаторска 
киселина се производи према захтеву 
купаца (350 тона од почетка године).

Фабрика бакарне жице је забеле-
жила салдо од 672 тоне дипформинг 
жице. У Преради метала произведено 
је око једне тоне различитих арматура. 
Израђују се кућишта водомера за које 
је и даље актуелан проблем пласмана. 
Реч је о домаћем производу који је овде 
освојен и за који имају сертификат, али 
се с муком пробијају до купаца. Ливница 
бакра и бакарних легура дала је 20 тона 
месинга за потребе иностраног купца, 
а планира се да нова кампања (100-200 
тона) крене почетком септембра пошто 
су за ту количину обезбеђене секун-
дарне сировине. - Производња месинга 
искључиво зависи од прикупљеног се-
кундара који се веома тешко набавља 
с обзиром на његов слободан извоз - 
каже Јаношевић.

Транспорт ТИР-а је успешно „ис-
пратио” рад осталих погона својим ус-
лугама у железничком и друмском пре-
возу. У Енергани је почела да ради тур-
бина број два која је досад проиоз-
вела 461.023 мегават-часа електричне 
енергије. Ремонт котлова број пет и шест 
се приводи крају, док је највећи, „сед-
мица”, спреман за рад. 

Ј. Станојевић 

ТОПИОНИЦА. – У борској Топи-
оници ових дана завршили су ремонт 
компресора ККК-3 који десетак година 
није био у функцији. Најпре су га пре 
шест месеци први пут оспособили 
и он је доскора радио без проблема. 
Потом су га поново санирали и, како 
нам је рекао Дејан Несторовић, руко-
водилац одељења компресора у Топио-
ници, очекују велике уштеде. Наиме, у 
овом погону има 11 одељења: пет мета-
луршких (припрема, реактор, пламена 
пећ, конвертори, рафинација), котлови, 
компресори, зидари, машинска служба, 
електрослужба и мерно-регулациона 
техника. За процес производње у То-
пионици користе се три врсте ваздуха – 
технолошки (четири компресора), про-
цесни (три) и ваздух за дување котла 
(два). Осим ових девет старих компре-
сора италијанског произвођача „Центо”, 
већ годину и по дана ради нови „Атлас 
Копко”. Поред Топионице, ваздухом се 
одавде снабдевају и Фабрика сумпорне 
киселине, Филтража, Кисикана и ФРП-
радионица. 

- После хаварије која се десила 

пролетос (електронабој на мотору), 
запалио се компресор технолош-
ког ваздуха ККК-2. Оспособили смо 

га својим резервним деловима (само 
је мањи део купљен у земљи) и соп-
ственим средствима и пустили у рад. 
У томе су учествовали овдашњи људи 
(осам руковалаца и четири бравара). 

Помогле су нам колеге из одељења 
мерно-регулационе технике и елек-
тричари. Вредност тог, а и осталих 
компресора је око милион евра. За 
његову оправку (набавку делова) по-
трошили смо 15.000 евра, али смо уш-
тедели много пара јер смо сами оба-
вили ремонт. Ради уштеде електричне 
енергије, почели смо да примењујемо 
и нови систем растерећеног рада ком-
пресора, што значи да се смањује 
потрошња струје (два до три сата) 
док конвертор стоји – наглашава 
Несторовић.

Као највећи проблем наш саговор-
ник издваја велику буку (штитници 
за уши овде су неизоставни део ХТЗ 
опреме) и вибрације, али и високу тем-
пературу која лети премашује 50 сте-
пени Целзијуса. А, излазна температура 

ваздуха из компресора је чак 150 сте-
пени. Пошто није уграђен клима-уређај, 
за расхлађивање им служи један стари 
вентилатор. Недостају им и млади рад-
ници који треба да се припеме јер, како 
рекоше, овај посао не може брзо да се 
научи. - Иако имамо мањак људи, 
колеге се буквално жртвују, остају 
смену више или две да би завршили 
посао. Недавно су радили по 12 сати 
дневно, и то скоро две недеље. Једино 
се наша екипа разуме у ове компре-
соре, па су изводили радове и у Фа-
брици бакарне жице, Фабрици сум-
порне киселине (десетак дана су 
оспособљавали дуваљку) и ФРП-
радионици, где одржавају све што се 
тиче ваздуха – додаје Несторовић.

Ј. Станојевић 

Металургија

ponovo pReko 3.000 tona Metala

[tede i stRuju i novac

За 26 дана топионичари 
дали 2.600 тона анода, а 
електролизери 2.555 тона катода. 

– У току припреме за мини-
ремонт топиончких агрегата и 
сигуран рад у зимским условима. 
- Испуштање вода из Електролизе 
сада контролисано и са тачним 
подацима. – Планирано да се 
из Електролизе потпуно избаце 
бетонска купатила и замене овим 
од ФРП-материјала

Компресор ККК-2 оспособљен сопственим резервним деловима 
и средствима, а посао обавили сами (осам руковалаца и четири 
бравара). - Почела примена новог система растерећеног рада 
компресора, што значи да се смањује потрошња електричне 
енергије (два до три сата) док конвертор стоји

Владимир Јаношевић

Дејан Несторовић
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ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Од 16. 
до 19. октобра у хотелу „Језеро“ на Бор-
ском језеру одржаће се традиционани 
научни скуп рудара и металурга који од 
2002. године има интернационални ка-
рактер. Како нам је рекла проф. др Нада 
Штрбац, председница Организационог 
одбора Конференције IOC 2013 (како је 
сада назив скупа), овај традиционални 
сусрет који се четири и по деценије од-
ржава у октобру, ове године имаће још 
израженији међународни карактер.

- Пријављена су 204 рада (ра чу-
најући два секцијска и седам пле-
нарних предавања) међу којима су 
радови из Алжира, Бугарске, Канаде, 
Кине, Чешке, Египта, Француске, 
Ирана, Израела, Либије, Малезије, 
Мексика, Пољске, Румуније, Русије, 
Словачке, Турске, Украјине, свих 
бивших југословенских република а 
сада држава и, наравно, Србије одакле 
је више од половине радова. Углав-

ном је реч о ауторима са факултета 
и унверзитета, као и из корпорација 
које послују у области рударства, 
металургије, геологије, технологије, 
екологије и сродних грана.

Пленарно ће говорити проф. др 

Милан Медвед, директор рудника 
угља Велење и председник управног 
одбора, из Словеније о „Улози угља 
у снадбевању енергијом на примеру 
рудника угља Велење-БАТ за под-
земно рударство“. Тема проф. др Вели-
мира Р. Радмиловића са Технолошко-
металуршког факултета у Београду су 

„Л12 сређене нано-хетероструктуре у 
чврстим фазама“, а Јожефа Медведа, 
професора Факултета природних наука 
и инжењерства у Љубљани: „Термоди-
намичко моделирање побољшаних 
алуминијумских легура“.

Проф. др Биљана Стојановић из 
Института за мултидисциплинарна 
истраживања у Београду говориће 
о „Магнетним и фероелектрич-
ним особинама мултифероидних 
материјала“, а др Флориан Кон-
голи, CEO, FLOGEN Technologies Inc 
Canada/USA о „Одрживости и улози 
рударства и металургије“. Предавање 

проф. др Жељка Ј. Камберовића, 
са Технолошко-металуршког факул-
тета у Београду, је о „Производњи 
метала у Србији, редизајн за светлију 
будућност“ а др Надежде М. Талијан, 
из Института за хемију, технологију и 

металургију о „Побољшаним елек-
тричним контактним материјалима 

на бази композита сребро/нано че-
стице металних оксида“. Такође ће 
из области геологије бити одржано 
предавање под називом „Нови се-
диментни појас злата у Источној 
Србији“ аутора Џастина ван дер 

Торна са сарадницима из Немачке, 
САД-а, Аустралије и Канаде.

-Пошто је саветовање од самог по-
четка било отвореног типа очекујемо 
присутво великог броја инжењера 
– каже Нада Штрбац. - Пре свега из 
РТБ-а Бор, с обзиром на тематику 
која се разматра. Мада и сада има 
радова басенских стручњака, жеља 
нам је да ова година буде прекрет-
ница у том смислу и да наредних 
учествује већи број инжењера који 
раде у овдашњој индустрији, како би 
се чвршће повезала наука са праксом. 
Наука без праксе није сврха самој 
себи и зато бих позвала инжењере и 
остале истраживаче да присуствују 
предавањима иако нису пријавили 
рад. Јер, циљ је да се продуктивно 
повежу стручњаци из ових области: 
професори, асистенти, инжењери који 
раде у индустрији, па и студенти који 
крећу тим путем.

Организатори Конференције су 
борски Технички факултет и Институт 
за рударство и металургију, уз помоћ 
Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Србије, РТБ Бор групе – 
Топионица и рафинација и Рудник бакра 
Бор. Помогли су и Авала Ресурс, SGS 
Beograd Ltd, Пометон ТИР, а и локална 
самоуправа учествоваће у организацији 
овог скупа.

У оквиру саветовања (17. октобра) 
одржаће се и Шести симпозијум о тер-
модинамици и фазним дијаграмима 
који ће бити прилика да се представе ре-
зултати фундаменталних истраживања 
у области термодинамике, испитивања 
и прорачуна фазних дијаграмна, као и 
сродних области у металургији и науци 
о материјалима.

Љ. Алексић

У слици и речи

У сусрет 45. Октобарском саветовању рудара и металурга

БОР. - На плажи 
хотела “Језеро” на Бор-
ском језеру при крају 
је изградња плутајућих 
базена који ће са копном 
бити повезани молом, од-
носно доком и плутајућом 
платформом у средини, 
где ће бити постављене 
лежаљке за сунчање. 
Десно од централног дока 
биће постављен мањи 
базен, површине сто ква-
дратних метара и дубине 
60 центиметара, намењен 
деци и непливачима, док 
ће са леве стране бити већи 
базен, површине 150 ква-
дратних метара и дубине 
1,80 метара, и у њему ће 
моћи да уживају пливачи. 

Ово је специфичан објекат какав у Европи и свету 
још није изграђен, мада слични (нереализовани) 
пројекти постоје. Радове изводи фирма „Металопре-
рада” из Ниша која је овај производ и патентирала. 
Централна конструкција плута на цилиндричним пон-
тонима од фибергласа, које производи Рударско-топи-

оничарски басен Бор, и подноси варирајући водостај 
до осам метара.

Завршетак радова очекује се за десетак дана и уко-
лико буде лепо време плутајући базени на Борском 
језеру примиће прве купаче.

М. М. 

plutaju]i Bazeni na BoRskoM jezeRu

ja^aWe veza nauke i pRakse
Наука није самој себи сврха и настојаћемо да ту везу што више градимо у будућности – каже председница Организационог одбора проф. др 
Нада Штрбац. – Национални научни скуп који од 2002. има међународни карактер биће одржан од 16. до 19. октобра у хотелу „Језеро“ на Бор-
ском језеру. – Пристигла 204 рада из 24 земље

Нада Штрбац



Понедељак, 16. септембар 2013. Број 2237, страна 15

То су основне поруке са свечане седнице СО Мајданпек. - Дејан 
Петковић Рамбо почасни грађанин Мајданпека. – Додељене тра-
диционалне Септембарске награде. – Концерт групе „Галија“ – дар 
РБМ-а и РТБ-а Бор Мајданпеку и Мајданпечанима

Мајданпек

МАЈДАНПЕК. - Мајданпек је 12. 
септембра обележио Дан општине. Цен-
трални догађај била је свечана сед-
ница Скупштине на којој је, у присуству 
бројних гостију и званица из братске оп-
штине Челинац у Републици Српској, оп-
штина Борског, Зајечарског и Браничев-
ског округа, народних посланика, пред-
ставника Националног савета Влаха, као 
и привредног, политичког, културног и 
спортског живота града и општине - 
било говора о актуелној ситуацији. Фуд-
балер светске славе Дејан Петковић 
Рамбо, рођен у Мајданпеку, проглашен 
је за почасног грађанина Мајданпека, а 
додељена су и традиционална септем-
барска признања.

Свечана седница Скупштине оп-
штине била је прилика за подсећање 
да је пре месец и по дана у Мајданпеку 
променењена општинска власт. Сла-
виша Божиновић, председник локал-
ног парламента, истакао је да је одго-
ворност за будућност општине преузета 
у тешком тренутку и због тога затражио 
пуно ангажовање и јединство, али и од-
говорност да се потенцијали боље ко-
ристе:

-Општина Мајданпек ће водити 
јасну политику коришћења при-
родних ресурса. Уз подршку Владе 
Републике Србије и РТБ-а Бор и 
потенцијала које Мајданпек има, по-
требни су нам бољи резултати у при-
вреди да би се смањила незапосленост 
како би људи боље живели и видели 
перспективу за себе и своју децу. При-
оритети су борба за више социјалне 
правде и еколошки здрав развој. По-
требне су нам инвестиције, домаће и 
стране, да бисмо покренули замајац 
привреде. Осим инвестиција РТБ-а 
Бор у протеклих десетак година није 
било ни домаћих ни страних улагања 
– нагласио је Божиновић и заложио се за 
враћање култа рада по чему је рударски 
Мајданпек био препознатљив. 

Председник Општине Мајданпек 
Дејан Вагнер нагласио је значај 
инвестиција за побољшање услова 
и квалитета живота, изнео низ пода-
така који речито говоре о задужено-
сти, обавезама, тешкоћама и неправил-
ностима у многим областима и нагла-
сио да је, и поред свега, оптимиста: – 
Отклањањем наведених проблема у 
руковођењу јавним предузећима и 
установама, као и подизањем одговор-
ности свих запослених у општинској 
управи и јавном сектору, наду да ће 
се ситуација у општини променити 
на боље улива и РБМ где се очекује 

завршетак послова на раскривању 
руде до краја године. То ће уз заврше-
так још неких важних инвестиционих 
послова као што су ревитализација 
транспортног система за одлагање 
јаловине, ревитализација погона за 
прераду руде и производњу концен-
трата бакра - створити услове да се 
производња у Руднику више него уд-

востручи. Тиме ће се створити услови 
за запошљавање, а повећаће се и при-
ходи општинског буџета. Верујем да 
ћемо нашу општину вратити на ниво 
који је имала осамдесетих година про-
шлог века – истакао је Вагнер.

Дејан Петковић Рамбо, фудбалер 
светске славе који је рођен у Мајданпеку, 
постао је почасни грађанин овога града.

-У својој каријери добио сам много 
награда, али ова ми је најдража – 
није крио емоције популарни Рамбо, 
Мајданпечанима познатији као Шмеки. 
– Ово признање ће заузимати цен-
трално место међу наградама које 
сам добио јер, иако живим 10 хиљада 
километара далеко, граду у коме сам 
рођен дугујем све што сам постигао у 
каријери.

 Септембарске награде додељене 
су Високој техничко-машинској 
школи струковних студија у Трсте-
нику, професору др Мирославу Врхо-
шеку, шефу стручне службе Општин-
ске управе Мајданпек мр Србис-
лаву Живковићу, Одреду извиђача 

„Мајданпечки одред“, дипломираној 
вајарки Сари Николић, неформалној 
групи младих људи из Мајданпека „Ски 
ентузијастима“ и раднику обезбеђења 
РБМ-а Сеаду Мујковићу који је пока-
зао изузетну хуманост и пожртвовање 
у спашавању двоје старијих и болесних 
људи из пожара.

Поводом Дана општине одиграна је 

ревијална фудбалска утакмица између 
ветерана РФК Мајданпека и Рад-
ничког из Ниша уз учешће почасног 
грађанина Мајданпека Дејана Рамба 
Петковића и присуство више актера 
филма „Монтевидео“. Отворена је и из-

ложба радова насталих у Првој ликовној 
колонији „Камени град у дрвету и боји“ 
и одржан концерт групе „Галија“ који је 
Мајданпеку поводом Дана општине да-
ровао Рудник бакра Мајданпек, односно 
РТБ Бор.

С. Вукашиновић

vRatiti kult Rada i veRu 
u Boqe sutRa

Обележен Дан општине Мајданпек

Дан Основне школе 
„12. септембар“

Дан школе и 43 године рада и 
постојања обележили су ученици 
и просветни радници Основне 
школе „12. септембар“ у Мајданпеку. 
Обележавање је протекло рад-
но, са скраћеним часовима и међу-
одељенским спортским такмичењима. 
Уобичајена приредба је изостала 
јер се и ове године простор дели са 
ученицима Техничке школе. Повод 
за славље је и чињеница да су 
Министарство просвете и Амбасада 
Немачке школи одобрили три 
пројекта за санацију фискултурне 
сале, реконструкцију хола са бином и 

квалитетније грејање.

Добитници Септембарске награде

Свечана седница Скупштине општине Мајданпек

Славиша Божиновић, Дејан Петковић 
Рамбо и Дејан Вагнер

Дејан Петковић Рамбо са ветеранима РФК Мајданпек и Радничког из Ниша Са концерта групе „Галија”
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“Свети Георгије убива аждаху” у новој подели

Финале манифестације “МајданАрт”

БОР. - Недавни договор руковод-
ства Рударско-топионичарског басена 
Бор, београдског позоришта Атеље 212 
и позоришног писца и редитеља Душана 
Ковачевића да ово позориште гостује 
на сцени у Бору – већ се остварује: 
култну представу “Свети Георгије убива 
аждаху” Душана Ковачевића, први пут 
изведену пре 27 година на сцени Атељеа 
212 у режији Љубомира Муција 
Драшкића, у новој подели и као омаж 
великом редитељу прва ће, премијерно, 
видети публика у Бору 26. септембра на 
сцени Позоришта Бор у Сали Музичке 
школе.

“Свети Георгије убива аждаху” је 
историјска драма о љубавном троуглу 
који се одвија у кланици Првог свет-
ског рата. То је, како је најављује бео-

градска позоришна кућа придружујући 
се њеним новим извођењем скорашњем 
обележавању сто година од Великог рата 
(Првог светског), “узбудљива, помало 
бизарна прича о оклеветаним мачван-
ским сељацима осакаћеним у балкан-
ским ратовима, који су наводно иско-
ристили одсуство способних војника да 
би се приближили њиховим женама и 
сестрама, па их српска команда (да би 
спречила побуну) мобилише и шаље на 
прву линију фронта Церске битке“.

-Та представа је за мене једна од 
најзначајнијих у свеукупном по-
зоришном раду. Није се играла 
само у Атељеу, било је сјајних по-
ставки и у Новом Саду, Крагујевцу 
и Бањалуци. Свака од њих је на свој 
начин била узбудљива и лепа, иако 

су својевремено имале проблема 
са нападима „великосрпског руко-
писа“. Тако су у Новом Саду до саме 
премијере били забрањени чинови 
на униформама, а постала је и пред-
мет расправе због песме „Прилеп“ на 
македонском Собрању. Али је била и 
остала заштитник знак. И за мене и 
за Атеље – рекао је овим поводом аутор 
драме Душан Ковачевић.

У новој подели “Аждахе”, коју ће 
премијерно видети публика у Бору 26. 
септембра, главне улоге поверене су 
Маринку Маџгаљу, Бојану Зировићу, 
Софији Јуричин, Гордану Кичићу, 
Дари Џокић…

М. М. 

МАЈДАНПЕК. - Отварање велике 
IV међународне изложбе „Уметност у 
минијатури“ (14. септембра) само је 
финале овогодишњег „МајданАрта“, 
манифестације на којој, по квали-
тету у области културе и уметности, 
Мајданпеку могу да позавиде и много 
већи градови. За ову изложбу на кон-
курс је пристигло 607 уметничких 
радова 326 аутора, а за излагање је из-
абрано 468 радова 256 уметника из 33 
земље света. Са нестрпљењем се очекује 
завршна изложба радова са досадашњих 

„МајданАрт“-ова која ће бити приређена 
у Матици исељеника Срба у региону 
средином октобра у Београду.

Овогодишњи „МајданАрт“ је почео 
изузетном изложбом „Америка – српски 
сликари Америци“ и настављен радио-
ницама за дизајн накита и уметничку 
керамику, као и отвореном креативном 
радионицом дизајна сликања и вајања. 
Традиционално, у погонима „Златаре 
Мајданпек“ и ове године окупило се 10 
уметника из Србије, Македоније, Мек-
сика и Аргентине и стварало у радио-
ници за израду уникатног накита.

Предавање о „Графици великог фор-
мата – линорез“ одржао је Виктор Хер-
нандез Кастило из Мексика, отворена је 

изложба „Скулптуре малог формата“ академског вајара из Београда 
Светозара Миркова, одржана два предавања („Уметничко дело, 
одраз сопства уметника“ мр Драгана Марковића Маркуса из 
Шапца и „Милутин Петровић Ера поводом 200 година од последње 
одбране Првог српског устанка“ Слободана Лазаревића) и из-
ложба графике „Константин“ поводом 17 векова Миланског едикта 
аутора Вељка Михајловића из Београда. 

С.В. 

Култура

„Свети Георгије убива аждаху“ Душана Ковачевића, култна представа београдског Атељеа 212, после двадесет седам година премијерно ће 
бити изведена 26. септембра у Позоришту Бор (у Музичкој школи) у новој подели као омаж великом редитељу Љубомиру Муцију Драшкићу

pReMijeRa nove „a@dahe” - u BoRu

pRaznik uMetnosti 
u Majdanpeku

На међународној изложби “Уметност у минијатури”, која је финале овогодишње културне манифестације “МајданАрт”, изложено 468 радо-
ва 256 уметника из 33 земље света. - Завршна изложба радова са досадашњих „МајданАрт“-ова биће приређена у Матици исељеника Срба у 
региону средином октобра у Београду

Душан Ковачевић
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БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Ово 
је велика ствар за општину Бор и 
Брестовачку Бању. Упркос свим 
тешкоћама, ова манифестација се 
одржала 20 година и надам се да ће 
тако бити и даље. У сарадњи са уста-
новама културе, стручним људима, 
историчарима, историчарима умет-
ности и археолозима, надам се да ће 
наредних година ово изгледати мање 
вашарски а више духовно и културно. 
Свима желим добро здравље, поро-
дичну срећу и добар провод – поручио 
је Добрица Ђурић, председник Скуп-
штине општине Бор, свечано отварајући 
(17. августа) овогодишње „Дане Бресто-
вачке Бање 2013”. 

У сусрет јубилеју лечилишта 
(180 година од оснивања), и ова кул-
турно-туристичка манифестација ове 
године је обележила свој јубилеј – две 
деценије постојања, па је и садржај био 
разноврснији. За бројне госте приређен 
је богат културно-уметнички, кули-
нарски, ревијални и спортски програм, 
а нису изостали ни традиционални 

садржаји који су постали њено обележје 
попут представе „Долазак кнеза Алек-
сандра Карађорђевића”. У овој, једној 
од осам краљевских бања Србије, кнез 
Александар је 1856. године, по угледу 

на европске владаре, подигао дворац и 
проводио лета у купању, одмору и лову 
на дивљач. 

- Докторе Линдермајер, ви сте ме 
на то наговорили када сте ми опи-
сивали село Брестовац и његове 
веома богате изворе лековитих вода 
и када сте ми рекли како оне извиру 
у пријатном и лепом пределу, а да 
људска рука није готово ништа учи-
нила да дотера и уреди околину бање 
и да њу саму добрим путевима учини 
приступачнијом. Ја сам подигао два 
нова купатила и још нека зданија, 
путеве уредио, наредио да окружни 

лекар мора преко лета у Брестовачкој 
бањи пребивати, а сопственим трош-
ком овај дворац подигао и спомен 

достојанству књажевском оста-
вио. Сва зданија у овој бањи имају 
остати на свагда јединствено от-
ачаству нашем на употребленије 
– казао је познати глумац Лепомир 

Ивковић, тумачећи кнеза Александра 
Карађорђевића. 

Организоване су и „Златне руке” у 
припремању традиционалних јела, па 
су посетиоци могли да уживају у кули-
нарским специјалитетима овог краја. По 
одлуци жирија, прво место припало је 
Удружењу „Примовара” из Злота, друго 
СЕР Ошљанац Бор – Брестовац, а треће 
екипи „Дубрава - Андрејић Велимир” 
из Шарбановца. У категорији предмета 

старих заната првопласирано је било 
Удружење за неговање традиције „Извор” 
из Књажевца, друго Пољопривредно 
газдинство Радмило Павловића из Ни-
количева и треће „Времеплов” из Луке. 
За сувенире првонаграђена је Слађана 
Ђурђекановић из Бора, затим следе 

„Етно арт” из Ниша и Станка Перовић 
из Бора. Посетиоци су одлучили да 
титулу најбољег у категорији сувенира 
понесе Туристичка организација Жа-
губица за хомољског пастира, старих 
заната „Извор” из Књажевца, а јела 

„Весела дружина” из Бора. 
Овогодишња манифестација је 

имала међународни карактер јер су, осим 

бројних културно-уметничких друштава 
из општина Бор, Жагубица, Књажевац, 
Зајечар и Неготин, наступили и гости 
из Бугарске (Видина и Берковице) и 
Румуније, као и бројни солисти певачи, 
здравичари и свирачи на народним ин-
струментима (фрули и дудуку). У дворцу 
Александра Карађорђевића отворена је 
изложба Народног музеја из Зајечара 

„Приватни живот знаменитих Тимо-
чана”, као и сувенира и предмета старих 
заната. Тог дана свечано је отворен и 
турски амам и изложба слика „Бресто-
вачка бања као стална инспирација”. 
Први дан манифестације завршен је 
паљењем преображењске ватре и кон-
цертом „Звезда Гранда”.

Другог дана (18. августа) у бањском 
парку организована су спортска 
надметања „Спорт за добро здравље” 
и забавно-спортска активност „По-
трага за благом”. У дворцу Алексан-
дра Карађорђевића отворена је изложба 
слика чланова Удружења ликовних 
уметника „Ване Живадиновић Бор” (12 
слика шест аутора који су учествовали у 
ликовној колонији претходног дана). 

- Добра организација, садржајан 
програм, више хиљада посети-
лаца, бројни новинари медијских 
кућа из целе Србије – сматрам да 
смо испунили планирани циљ. Ова 
манифестација има велики значај 
за развој туризма у борској оп-
штини и добар је маркетиншки 
потез, како бисмо привукли тури-
сте. Стога очекујемо да ћемо убудуће 
у Брестовачкој Бањи имати посети-
оце не само у време њеног одржавања, 
већ током целе године – истакла је Жа-
клина Туфонић, директор Туристичке 
организације Бора.

Организатори манифестације били 
су Туристичка организација, Центар за 
културу и предузеће „Брестовачка бања 

- Српска круна”, покровитељ општина 
Бор, а медијски спонзор регионална РТВ 
Бор. За Боране је, иначе, оба дана био 
обезбеђен бесплатан аутобуски превоз 
до Брестовачке Бање.

Ј. Станојевић 

i i]e, i pi]e, i pesMa…
Одржани јубиларни, 20. по реду, „Дани Брестовачке Бање 2013”

Више хиљада посетилаца током два дана уживали у богатом култур-
но-уметничком, кулинарском, ревијалном и спортском програму. - 
Д. Ђурић: У сарадњи са установама културе и стручним људима, 
надам се да ће наредних година ово изгледати мање вашарски а 
више духовно и културно. – Ж. Туфонић: Ова манифестација има 
велики значај за развој туризма у борској општини, па очекујемо да 
ћемо убудуће у Брестовачкој Бањи имати посетиоце не само у време 
њеног одржавања, већ током целе године

Добрица Ђурић

„Долазак кнеза Александра Карађорђевића”

Кулинарски специјалитети овог краја - уживање за сва чула

Гости из Бугарске одушевили су посетиоце својим наступом
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Коло српских сестара даривало децу са сметњама у развоју

Последице несташлука, или обести

БОР. – Чланице Кола српских се-
стара из Бора даривале су трећег септем-
бра малишане у Центру за дневни бора-
вак деце са сметњама у развоју. Покло-
ниле су им гардеробу, ранчеве за школу, 
слаткише и много љубави, пожелеле им 
пуно здравља и радости, а заузврат су 

добиле песму и озарена дечја лица.
- Радо долазимо овде и увек се 

радујемо када се видимо са овом 
децом, премда су многи од њих већ 
одрасли људи. Потрудиле смо се да 
их обрадујемо и у овим тешким вре-
менима. Наше сестре по колу из Бео-

града, Ниша, Врања и Лесковца саку-
пиле су гардеробу, док је борска „брза 
пошта” бесплатно превезла 30-40 
пакета из ова четири града и допре-
мила до Бора. Део те гардеробе дали 
смо и борским месним заједницама 
да је поделе онима којима је 
најпотребнија – казала је Лепа Којић, 
председница Кола.

У лично и име деце на пригодним по-
клонима захвалио се Саша Ђорђевић, 
секретар Удружења „Мозаик” и лидер 
Центра, у коме свакодневно борави 
30 сталних корисника. - Дневни бо-
равак је организован тако да деца 
ујутру дођу, неке довезу возачи, овде 
имају два оброка, радионице које су 
им прилагођене и потпуну активност 
током осам сати – истакао је Ђорђевић. 

Иначе, Коло у Бору постоји већ 
22 године и, од 23 колико их има у 
градовима широм Србије, слови за једно 
од „јачих”.

- Почеле смо када су била тешка 
времена, али је било много чланица 
и много смо радиле. Било је лакше 
радити него сада, јер је било више ху-
маних људи и донација. Коло нема 
стални извор прихода, већ се све наше 

акције заснивају на доброчинству. 
Борско коло сада има око 100 чланица, 
многе су остариле, а педесетак, нажа-
лост, преминуле. Трудимо се да помог-
немо првенствено деци, али и старим, 
болесним особама. Од овогодишњих 
акција издвојила бих и три посете 
Геронтолошком центру у Књажевцу, 
где живи 16 наших суграђана којима 
недостаје пажња њихових ближњих, 
док су многи чак и заборављени од 
своје деце – нагласила је председница 
борског Кола.

Ј. Станојевић

РБМ. - Када се 26. јула ове године у 
вечерњим сатима на површинском копу 

Рудника бакра Мајданпек догодио ин-
цидент, пошто је непознато лице бацило 
камен и оштетило тешко рударско 
возило, у први мах свима је најважније 
било да возач Славиша Дервишевић 
(41) није повређен. Тако је мислио и 
он, али је после неколико дана постало 
јасно да није тако.

-Радим 20 година и никада нисам 
имао проблеме са видом, али ми је пар 
дана после тог догађаја око почело 
да црвени, сузи и отиче. Мислио сам, 
пролазна инфекција, урадио све што у 

таквој прилици саветују лекари, али 
се проблем поновио у још озбиљнијој 
форми, па сам на интервенцију 
упућен у борску болницу. Тамо су ут-
врдили да је проблем изазвало страно 
тело у оку, честица прашине, одно-
сно стакла – испричао је Дервишевић 
који свој здравствени проблем може да 
повеже само са инцидентом када је не-
познато лице, највероватније неко дете 
(будући да су њихово кретање уочили 
радници обезбеђења), са надвожњака 
бацило камен на „белаз 1“ који се кретао 

рударским путем и разбило ветробран.
Да апсурд буде већи, Дервишевићу 

се ово не рачуна као повреда на раду, 
јер се оне по важећим прописима 
пријављују само у року од 24 сата. 
Читава прича говори о томе да је рад 
у руднику изузетно озбиљан и одгово-
ран посао у којем несташлуцима, па и 
дечјим, као ни учињеном из нехата нема 
места. 

С. В.

pokloni sa Mnogo quBavi

uMalo da stRada oko

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: прогрес, трапист, Ренак, понедељак, скиф, кост, 
утаја, так, „Нана“, тла, тч, среда, тракт, КУ, ада, Чаир, око, отоке, Перм, авет, 
кудељарка, класа, скелари, северац.
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ВОДОРАВНО: 1. Напредак, успех, 7. Врста француског сира, 14. Фран-
цуски историчар уметности, Саломон, 15. Дан у недељи, 17. Дуг тркачки 
чамац, 18. Део скелета, 19. Финансијска превара, 20. Штап за билијар, 21. 
Роман Емила Золе, 22. Терени, земљишта, 23. Торпедни чамац (скр.), 24. 
Дан у недељи, 26. Крило зграде (лат.), 28. Катастарска управа (скр.), 30. 
Речно острво, 31. Спортски део Ниша, 32. Орган чула вида, 35. Вода која 
се одваја од реке, рукавац (мн.), 37. Град у Русији, 38. Сабласт, утвара, 39. 
Птица певачица, конопљарка, 41. Разред, 42. Скелеџије, 43. Ветар који дува 
са севера.

УСПРАВНО: 1. Део руке или ноге, 2. Већи и стални водени ток, 3. Полу-
драги камен, 4. Непромишљен поступак, 5. Рукометни клуб (скр.), 6. Копча, 
спојница, 7. Тринитротолуол (скр.), 8. Друга нота солмизације, 9. Украсни 
камен, 10. Дан у недељи, 11. Име руског писца Еренбурга, 12. Скуп пове-
заних страна на интернету, 13. Текстилни радник, 16. Врста инсекта, зоља, 
18. Део купатила, 21. Седми дан у седмици, 22. Пољска камена кућица 
(архит.), 25. Име америчке глумице Велч, 26. Име Гогољевог литерарног 
јунака Буљбе, 27. Терет, бреме, 28. Високалорично чврсто гориво, 29. Ау-
торов одговор на критику, 31. Новчани папир, 33. Врећица, 34. Мушки 
родитељ, 36. Песме узвишеног садржаја, 37. Код, уз, 38. Немани, аждаје, 
40. Део хектара, 41. Ауто-ознака за Краљево. Крста Иванов

Л. Којић: Наше сестре по колу из Београда, Ниша, Врања и Лесковца сакупиле су гардеробу, док је борска „брза пошта” бесплатно превезла 
30-40 пакета из ова четири града и допремила до Бора. – У Центру за дневни боравак деце са сметњама у развоју свакодневно има 30 сталних 
корисника. – Борско Коло са 100 чланица једно од „јачих” у Србији

Саша Ђорђевић

Славиша Дервишевић
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Полиција поднела 40 пријава због недозвољене трговине секундарним сировинама

Несвакидашњи чувари имовине Басена

БОР. – Одељење криминали-
стичке полиције у Бору поднело је по-
четком септембра надлежном тужи-
лаштву пријаве против 40 суграђана 
осумњичених за недозвољену трговину 
секундарним сировинама. Вредност от-
падног метала продатог од априла до 
августа ове године, а основано се сумња 
да је 95 одсто „робе“ пореклом из неког 
од многобројних погона РТБ-а Бор, 
износи 42 милиона динара! 

Међу особама које су обухваћене 
кривичним пријавама има и оних који 
су у том периоду, дакле за пет месеци, 
продали секундарне сировине у вред-
ности до два милиона динара, а истов-
ремено су званично регистровани као 
корисници социјалне помоћи и услуга 
народне кухиње!!! Камуфлирани „си-
ромаси“ који, ето, за кратко време 
зараде и до два милиона динара, како 
сазнајемо, вешто замећу трагове, па 
откупљивачима потурају документа 
старих и болесних комшија. Ови им, 
пак, без провере издају откупни лист и 
плаћају донесену робу.

Сада је правосуђе у улози ловца и 
оно је на потезу. Да ли ће процесуирати 
бар поднесене пријаве? Узгред, њима 
су обухваћени само они који су про-
дали отпадни метал у вредности већој 
од 300 хиљада динара. Зашто? Па, зато 
што је став правосудних органа да не 
процесуирају „промет“ који је јевтинији 
од тог износа?! 

Г.Т.В. 

РТБ. – Имовину Рударско-топионичарског басена 
Бор званично чувају запослени у „Заштити” из Бора 
и „Inex Imoguard” из Београда. Међутим, у кругу 
Басена наишли смо на још неке „чуваре” – уистину 
несвакидашње и неочекиване. Иако се нису сами 
пријавили и латили овог деликатног и одговорног 
посла, неки су успели да, бар за извесно време, одго-
воре овако великом изазову.

Један „чувар” се показао веома ефикасним све док 
они који су насртали на „црвени” метал нису схва-
тили да није од крви и меса, већ – од бронзе! Одавно 
је „дошао” у одељење конвертора борске Топио-
нице (заборавило се чак и „одакле је родом”). Чекао 
га је ужасан крај – да заједно са осталим хладним 
материјалом буде претопљен. Али, топионичари се 
сажале и спасе га зле судбине. Чак су га зимус об-
лачили, утопљавали, стављали шлем на главу и за-
штитне наочаре. У полумраку конверторске хале де-
ловао је прилично живо и ауторитативно. Дрским „по-

сетиоцима” је требало доста времена да „укапирају” 
праву природу овог „стражара”. Премда не својом 
вољом и свешћу, успео је да од безочних крадљиваца 
сачува оно по шта су ноћу долазили и тако се одужи 
топионичарима што су му поштедели „живот”. А 
они бронзаног „стражара” у знак захвалности и даље 
третирају као свог колегу. 

Друга слика је са улаза на градилиште „нове топи-
онице”. Пас јесте одвајкада најбољи човеков пријатељ 
и чувар дома. Али, судећи по сцени коју смо за-
текли, ови „стражари” који су очигледно уживали на 
пријатном септембарском сунцу нимало нам нису де-
ловали као велики радници. Изгледа да је поверени 
им задатак, ипак, за њих био „крупан залогај”. Си-
гурни смо да баш и нису успели да оправдају указано 
поверење, а до када ће им „послодавци” толерисати 
овакво понашање на радном месту - остаје да се види.

Ј. Станојевић 

siRoMa' saM, al' uMeM da @iviM

neoBi^na BRonzana stRa@a

Међу особама које су обухваћене кривичним пријавама има и оних који су од априла до августа продали отпадни метал у вредности до два 
милиона динара, а истовремено су званично регистровани као корисници социјалне помоћи и услуга народне кухиње

Карикатура: Игор Крстић
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osvetqen hRaM „sv. \oR\a”

Хотел „Језеро” на Борском језеру који је летос, после само годину дана 
рада (након реновирања) добио и четврту звездицу, петог августа обележио 
је 35. рођендан. Наиме, тог дана 1978., како је забележио „Колектив”, на Бор-
ском језеру отворен је хотел „Б” категорије, капацитета 230 лежајева. Објекат 
је отворио Марин Гуђић, квалификовани ливац из борске Златаре.

„У хотелу се налазе куглана, трим-сала, пливачки базен, а у близини су 
изграђена четири игралишта за мале спортове и два тениска игралишта. 
Хотел „Језеро” пружа изванредне могућности за рекреацију радника, чему 
је и намењен, а цена пансиона је 220 у двокреветној, 230 у једнокреветној 
и 600 динара у апартману. Објекат послује у оквиру Републичке интересне 
заједнице за одмор и рекреацију радника. Грађани борске општине имају 
право боравка уз регресирану цену”, пише у „Колективу” из 1978. године.

На снимку из старог албума – отварање хотела „Језеро”.
Ј. С. 

„Језеро” прославило 35. рођендан

Ново кинеско чудо
Одржавајући статус растуће глобалне суперсиле, Кина све чешће своју моћ 

и богатство показује кроз импозантне грађевине. Овај пут је то „Шератон“ 
хотел у облику потковице. Направљен на обали језера Таиху у граду Хужоу, 
27 спратова висок хотел има 321 собу, 44 апартмана и 39 луксузних бунгалова. 
Предиван поглед из хотела се пружа на древни град Хужоу који се, такође, зове 
и Град свиле.

Хотел је дизајнирао пекиншки архитекта Ма Јансон. Предворје је 
осветљено са 20.000 Сваровски кристалних лампи, док је под прекри-
вен каменом из Афганистана и Бразила. Свака соба, између осталог, 
има предивну терасу, огроман телевизор, велики радни сто са ерго-
номском столицом. Апартмани имају пространа купатила са мермер-
ним кадама. На располагању гостима су, наравно, базен, теретана, спа 
центар и врт за релаксирајуће шетње. Све то долази и са приличном 
ценом. Само ноћење кошта 330 евра.

 (Сајт РТС-а)

Захваљујући донацијама Рударско-топионичарског басена Бор, ре-
новиран је и осветљен православни храм „Светог великомученика 
Георгија“ у Бору. – За дугогодишњу помоћ православним храмовима 
и манастирима Српска православна црква одликовала РТБ, ТИР и 
РББ Орденом Светог Саве II реда

БОР. – Када падне мрак и упале се светла, православни храм “Светог велико-
мученика Георгија” у Бору засветли новим сјајем. 

Захваљујући до наци-
ја ма Рударско-топи они-
чар ског басена Бор, То пи-
о нице и рафинације бакра 
и Рудника бакра Бор, као 
и донацији породице Ми-
ћо вић, борска црква је 
обновљена, а у завршној 
фази урађена је и расвета, 
која је учинила да ова изу-
зетна грађевина сада доми-
нира својом лепотом. 

После улепшавања 
фасада зграда, тргова и 
улица, Бор је, захваљујући 
Комбинату бакра добио још 
једно лепо здање на понос 
свих грађана.

Борска православна црква „Свети Ђорђе“ је од постављања камена темељца 
1939. године имала за ктитора Француско друштво Борских рудника. Данас су 
највећи донатори Рударско-топионичарски басен Бор, Топионица и рафинација 
бакра и Рудник бакра Бор, које је за дугогодишњу помоћ православним храмовима 
и манастирима, а посебно обнови цркве „Светог Ђорђа“ у Бору, Српска право-
славна црква одликовала Орденом Светог Саве II реда. 

М. М.

Још једна донација РТБ-а Бор


