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РТБ је највећа и најперспективнија фирма на Балкану, па је 
велики изазов радити са њом, а документ који смо потписали 

отвара нам могућност за покретање производње у Србији. Због тога 
потврђујем да ћемо следеће године у Бољевцу изградити фабрику 

експлозива у коју ћемо, за почетак, уложити не мање од четири милиона 
евра и упослити 50 људи, рекао генерални директор „Нитроерга“ Јозеф 

Дулиан. – Благоје Спасковски: Посао са пољском компанијом РТБ-у доноси 
сигурност у снабдевању експлозивом, а Бољевцу  нова радна места и зато ми је 

посебно драго што ће фабрика бити отворена баш тамо

Представници „Aurubisa”, највећег произвођача бакра у 

Европи, посетили РТБ

На градилишту 
нове топионице 
не стрепе 
од снега
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РТБ отворио врата Пољацима 

БЕОГРАД. – Челни људи РТБ-а Бор 
и пољског „Нитроерга“, Благоје Спа-
сковски и Јозеф Дулиан, потписали су 
(25. новембра) у Београду писмо намере 
о сарадњи у области набавке експлозив-
них материјала, минерских средстава и 
пумпаних експлозива, а тим чином, како 
се чуло, званично је означен почетак 
пословања Пољске у овом делу Европе. 

-РТБ је, по нашој оцени, највећа и 
најперспективнија фирма на Балкану, 
па је велики изазов радити са њом – 
рекао је генерални директор пољског 

„Нитроерга“, компаније која послује 
у саставу концерна КГХМ. - Пре 
годину дана добили смо уверавања 
од конзула у Катовицама да ће 
Пољска на најбољи могући начин 
почети пословање у Србији уко-
лико оствари сарадњу са „Бором“ јер 
одатле најефикасније може започети 
експанзију на цео Балкан. Документ 
који смо потписали са РТБ-ом отвара 
врата и за покретање производње у 
Србији, па овим путем потврђујем да 
ћемо следеће године у Бољевцу изгра-
дити фабрику експлозива у коју ћемо 
за почетак уложити не мање од четири 
милиона евра и упослити 50 људи. 
Планирамо да се одатле, уз помоћ 
наших српских колега, повежемо са 
тржиштем на Косову, у Македонији, 
Црној Гори и Албанији, и у некој 
каснијој фази запослимо у Бољевцу 
до 100 људи – изјавио је Дулиан.

-Посао са пољском компанијом 
РТБ-у доноси сигурност у снабдевању 
експлозивом, а Бољевцу нова радна 
места и зато ми је посебно драго што 
ће фабрика бити отворена баш тамо. 
Бољевац је центар великих нала-
зишта висококвалитетног угља јер су 
у околини Влашко Поље, Ртањ, Соко 
Бања, Аврамица, Боговина, па је 

идеја била да се фабрика нађе у сре-
дини свих налазишта – и бакарне руде 
и угља - казао је Благоје Спасковски.

Пољски „Нитроерг“ ће, према 
речима првог човека ове компаније, 
захваљујући сарадњи са Басеном који 
годишње троши око девет хиљада 
тона експлозива, у Србији увести 
најмодерније технологије које се односе 

на овај материјал. – РТБ од нас тражи 
висок квалитет, а ми то можемо 
да испунимо. Уговор о снабдевању 
потписаћемо у јануару следеће године, 
а онда имамо рок осам месеци да при-
премимо све што је неопходно за 
покретање производње експлозива у 
Бољевцу – истакао је Дулиан. 

Императив сваке општине је, по 

речима председника бољевачке комуне 
Небојше Марјановића, отварање нових 
радних места и упошљавање људи, тим 
пре ако је реч о сиромашнијим крајевима. 
– Ово је кулминација напора које смо 
учинили у претходном периоду када 
смо, заједно са фирмом „Рудекс“, 
предвидели да војни комплекс може 
бити идеално место за производњу 
и складиштење експлозива и због 
тога га „рехабилитовали“. Локација 
је повољна због тога што су ги-
ганти, РТБ Бор, поповачка цемен-
тара и бројна путарска предузећа, 
попут „Штрабага“ који има седиште 
у Зајечару, у нашој непосредној око-
лини. Мислим да је и то један од раз-
лога због којег је инвеститор одлучио 
да фабрику изгради баш у Бољевцу – 
рекао је Марјановић. 

Пољска је у тзв. инвестициону 
мисију у Србији дошла предвођена 
војводом Шљонским Зигмундом Лу-
кашчеком и конзулом Републике Србије 
у Катовицама Ранком Томовићем. При-
вредну делегацију чинило је 18 еминент-
них пољских компанија које послују у 
области рударства, а билатералне разго-
воре водио је државни секретар Мини-
старства енергетике, развоја и заштите 
животне средине Дејан Поповић који је, 
између осталог, рекао: - Србија до 2030. 
године очекује највећи развој у обла-
сти енергетике, а да би он био оства-
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Јозеф Дулиан и Благоје Спасковски потписују писмо намере о сарадњи

У Београду се разговарало са представницима 18 пољских компанија које послују у области рударства
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Почасни конзул Србије у Пољској приликом посете РТБ-у изјавио:

рен, морамо озбиљно развити и рудар-
ство. Зато ми је драго што је толико 
компанија препознало да је сарадња 
Пољске и Србије на тим пољима 
могућа.

О потенцијалном партнерству 
пољског концерна КГХМ са РТБ-ом 
Бор, о чему сведочи чињеница да је 
четврти светски произвођач бакра 
својевремено, 2006. године, отку-
пио тендерску документацију борске 
компаније у оквиру првог покушаја 

њене приватизације, генерални директор 
Благоје Спасковски је рекао: - Истина 
је да нећемо имати довољно капи-
тала да сами отворимо и покренемо 
све што треба и све што постоји у око-
лини Бора. Ето, дакле, простора, да се 
у том делу, независно од РТБ-а, нађу 
два партнера и заједно крену у све 
активности за повећање производње 
бакра на овим просторима. Инте-
рес, у сваком случају, мора бити обо-
стран да би се посао остварио или от-

ворио нови рудник, а договори о томе 
очекују нас наредне године. У сваком 
случају, интересовање ове компаније 
за сарадњу са РТБ-ом импонује јер је 
Пољска земља са изузетно развијеним 
рударством. Осетили су да је Србија 
земља са великим потенцијалом у 
овој области, а чињеница је да нема 
бољег нето девизног прилива од онога 
који донесе све оно што се ископа из 

земље, било да је реч о бакру, угљу или 
нафти. О томе сведочи податак да је, 
рецимо, након НИС-а и Петрохемије, 
РТБ Бор трећи највећи нето извоз-
ник у земљи, а чак може да се каже 
и највећи домаћи пошто су све друге 
фирме у власништву страног капи-
тала.

Г. Тончев Василић 

РТБ. – Четврти произвођач бакра 
у свету, пољски концерн КГХМ, заин-
тересован је за успостављање сарадње 
са Рударско-топионичарским басеном 
Бор. Овај моћни светски произвођач 
је, према речима почасног конзула Ре-
публике Србије у Пољској Ранка 
Томовића, у последње две године 
већ купио четири рудника у Канади, 
Чилеу и Аљасци, али им је, како је ис-
такао, и „Бор“ јако интересантан. 
-Политика Владе Србије би, на-
равно, определила који би партнер-
ски однос могао бити успостављен 
између КГХМ-а и РТБ-а Бор, и то 
је тема коју ћемо започети са мини-
стром Миланом Бачевићем или ми-

нистарком Зораном Михајловић. У 
посету Србији доћи ћe 18 еминент-
них пољских произвођача рударске 
опреме који ће са представницима 
српских компанија које се баве ру-
дарством разменити мишљења и на-
ставити разговоре који су започети 
у септембру прошле године на вели-
ком сајму рударства у Пољској. Ову 
тзв. инвестициону мисију предводиће 
војвода из Шљонског и конзулат 
Србије из Катовица – изјавио је по-

часни конзул Србије у Пољској Ранко 
Томовић, који је са делегацијом привред-
ника из ове земље 23. новембра посе-
тио Рударско-топионичарски басен Бор. 
Реч је о, како је објаснио госпо-
дин Томовић, наставку привред-
них веза успостављених са генерал-
ним директором РТБ-а Благојем 
Спасковским на Сајму рудар-
ства, када је ова посета и договорена. 
-Ова посета је врло значајна јер су 
пољске компаније показале велико 

интересовање за сарадњу са РТБ-ом. 
Дошли су са намером да виде погоне 
Басена и технологију рада у Јами, на 
кривељском копу и у флотацији, а 
разгледали су и градилишта нове то-
пионице и фабрике сумпорне кисе-
лине. У привредној делегацији која 
нам је у гостима су фирме које се баве 
производњом опреме за подземну 
експлоатацију и услугама у рудар-
ству попут израде јамских просторија 
и њихове климатизације, а сарадња 
ће се ових дана остварити и са једном 
компанијом која се бави производњом 
експлозива – рекао је директор Рудника 
бакра Бор Видоје Адамовић.

Г. Тончев Василић 

kghm zainteresovan za partnerstvo sa Basenom
Политиком Владе Србије био би опредељен партнерски однос између КГХМ-а и РТБ-а Бор, и то је тема коју ћемо започети са министром Ми-
ланом Бачевићем или министарком Зораном Михајловић, рекао Ранко Томовић

за пословање на Балкану

BoQevcu nova faBrika

Јозеф Дулиан уручује медаљу компаније „Нитроерг” Благоју Спасковском

Јозеф Дулиан, Зигмунд Лукашчек, Благоје Спасковски и Небојша Марјановић

Видоје Адамовић

Томовић у кривељској флотацији

Ранко Томовић
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Представници „Aurubisa”, највећег произвођача бакра у Европи, посетили РТБ

Стручњаци „Aurubisa“ о искуству флеш-смелтинг технологија

РТБ. - Били смо овде пре годину и 
по дана и видимо велики напредак на 
пројекту. Видимо шта је све урађено, 
каква технологија је изабрана и чести-
там вам на томе. По тој технологији 
се данас производи готово 70 одсто 
бакра у свету и доказане је екологич-
ности. Ваши специјалисти су напра-
вили прави избор и сматрамо да ће са 
новим процесом топљења и екологија 
у региону бити на високом нивоу, биће 
овде много чистије!

Овим речима је Димо Кирилов, 
директор производње у топионици 

„Пирдоп”, која послује у саставу немач-
ког „Aurubisa”, највећег произвођача 
бакра у Европи, 14. новембра оценио 
напредак на пројекту нове борске то-
пионице и фабрике сумпорне кисе-
лине чија изградња улази у завршницу. 
Поздрављајући га, генерални директор 
Рударско-топионичарског басена Бор 
Благоје Спасковски објаснио је нови-
нарима:

-Пројекат нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине захтева од 
нас да се здружимо и позовемо све оне 

из света металургије који поседују ову 
технологију. И, ево, позвали смо пред-
ставнике „Aurubisa”, односно топио-
нице „Пирдоп” крај Софије, да нам 
помогну да сутра, када све буде готово, 
брзо отпочнемо производњу. Даље 

образлажући циљ посете стручњака из 
комапаније у чијих се 16 погона про-
изведе милион тона катодног бакра 
годишње (а која поседује неколико топи-
оница и рудника, велики центар за реци-
клажу и један је од највећих произвођача 

племенитих метала у Европи), Спасков-
ски је казао:

- Господа су дошла на наш позив 
да виде како напредује пројекат 
флеш-смелтинг топионице и нове фа-
брике сумпорне киселине, да оцене 
какви су нам кадровски потенцијали, 
као и где нам могу помоћи да бисмо 
што пре, и што безболније, започели 
производњу. Посебно ми је драго 
што су се брзо одазвали и што ће нас 
Боране, који освајамо најмодернију 
финску технологију, помоћи, савето-
вати људи из топионице чији је капа-
цитет прераде милион тона концен-
трата годишње!

Гости из „Aurubisa” су пре разго-
вора у генералној дирекцији РТБ-а раз-
гледали погоне Топионице и рафинације 
и оба градилишта у пратњи директора 
ТИР-а Бобана Тодоровића, дирек-
тора пројекта Драгана Маринковића 
и управника Топионице Саше 
Радуловића.

Љ. Алексић

БОР. – Представници немачког 
„Aurubisa“, највећег европског про-
извођача бакра, поделили су 15. новем-
бра са басенским инжењерима искуства 
у раду са флеш-смелтинг технологијом. 
У оквиру презентације о тој теми, ди-
ректор производње у топионици Пирдоп 
Димо Кирилов посебно се осврнуо 
на значај друштвене одговорности 
према локалним заједницима на чијим 
територијама „Aurubis“ послује.

-Флеш-смелтинг технологија је 
најекономичнија и најчистија, она 
задовољава све еколошке стандарде и 

у целом свету показала се, и доказала, 
као изузетно ефикасна. Избором ове 
технологије, а „Aurubis“ ју је инстали-
рао пре 25 година, борска компанија 
је, рекао бих, првенствено показала 
изузетно висок степен друштвене од-
говорности према локалној заједници 
јер њеном применом нема загађења 
ваздуха и воде. Финску технологију 
данас у свету користи 57 одсто то-
пионица управо из ова три разлога: 
економичност, екологичност и добри 
комшијски односи. Зато је веома 
важно да РТБ буде добар комшија 

становницима средина где послује 
и да, попут нас, помаже локалну са-
моуправу, спортске клубове, особе са 
инвалидитетом, има добру сарадњу 
са невладиним организацијама итд. 
Само на тај начин се цела заједница 
развија и у интересу грађана ради 
ефикасно – нагласио је Кирилов.

Топионица у Пирдопу је изграђена 
1958. године и све до 1987. коришћена 
је стара технологија која је укључивала 
употребу пламене и електропећи са кла-
сичним „Пирс-Смит“ конверторима и 
анодном пећи. Те 1987. године држава 
је одлучила да инсталира „Оутоте-

кову“ технологију пошто је компанија у 
то време била у државном власништву. 
Тек тада, у ствари, почиње прави развој 
компаније, а прати га озбиљна инвести-
циона кампања у области унапређења 
процеса, али и на пољу заштите животне 
средине. – Тако је свуда у свету где 
постоје рударски и металуршки ком-
плекси. Места се убрзано развијају 
јер је степен друштвене одговорно-
сти у овој индустријској грани изу-
зетно висок, а то се види и овде у Бору 
– закључио је директор производње у бу-
гарском „Пирдопу”.

 Г. Тончев Василић 

„izaBrali ste najBoQu tehnologiju”

naj^istija tehnologija donosi status 
doBrog kom[ije

Честитам вашим спе ци јалистима 
на избору економски и еколошки 
доказане технологије топљења по 
којој се производи 70 одсто светског 
бакра – изјавио је Димо Кирилов, 
директор производње у бугарској 
топионици „Пирдоп” из састава 
немачке компаније која годишње 
произведе милион тона бакра. – 
Благоје Спасковски: Позвали смо 

„Aurubis” да видимо где може да 
нам помогне како бисмо сутра, када 
пројекат нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине буде готов, брзо 
отпочели производњу

Избором нове технологије, а 
„Aurubis“ је такву инсталирао пре 
25 година, борска компанија је 
показала изузетно висок степен 
друштвене одговорности према 
локалној заједници јер њеном 
применом нема загађења ваздуха 
и воде, рекао на презентацији 
искуства у раду са флеш-
смелтинг технологијом директор 
производње у топионици „Пирдоп”

Димо Кирилов и Благоје Спасковски пред новинарима
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„do[li da vide ^udo srBije”
Посете

РТБ. – Највећа инвестиција у 
Србији, коју гради Влада Републике 
Србије са менаџментом РТБ-а Бор, 
привукла је Машински факултет из 
Ниша – један од бољих у Србији. Када 
то кажем, мислим управо на квалитете 
и резултате које су професори, заједно 
са студентима завршних година, по-
стигли решавајући ствари које су 
биле на прекретници. На наш позив, 
они су се укључивали и својим саве-
тима, стручном обрадом, анализама, 
закључцима и смерницама помагали 
да то буде урађено онако како треба. 
Реч је о изузетно скупим спојевима и 
деловима процеса и, морам признати, 
сва ова господа професори и студенти 
дали су посебан допринос развоју 
Басена. Данас су дошли да виде нешто 
што је, рекао бих, чудо Србије - да у 
време кризе почнемо изградњу нове 
топионице и фабрике сумпорне ки-

селине, ослободимо борско небо сум-
пор-диоксида и доведемо га у стање 
какво је било пре отварања руд-
ника. По мом мишљењу, најважнији 
је тај еколошки моменат, а други је 
да добијемо јефтиније, економичније 
топљење и веће искоришћење метала 
(од садашња 93 „пење” се на 98 про-
цената). Нова технологија обезбеђује 
3.750 тона бакра и неколико стотина 
килограма злата више, односно новац 
за враћање годишњих ануитета од 
25 милиона долара. Захваљујем вам 
што сте дошли да видите нешто што 
је, пре свега, ваша будућност и сутра 
свима који другачије причају прене-
сете да греше и кажете: „Не, у Бору се, 
ипак, гради”.

Ово је, између осталог, поручио 
Благоје Спасковски, генерални дирек-
тор Рударско-топионичарског басена 
Бор, на пријему који је 13. новембра 
уприличио за представнике Машин-

ског факултета из Ниша: декана др Вла-
стимира Николића, професоре Гради-
мира Илића и Дејана Митровића, као 
и петоро студената. Декан Николић се 
захвалио руководству Басена на позиву 
да посете комбинат бакра у овој фази 
када се овде доста гради. 

- У лично и име наставника и сту-

дената могу рећи да смо импресиони-
рани оним што смо видели. Судећи по 
ономе што смо чули од људи из РТБ-а, 
јасно је да ће бити повећан капаци-
тет производње, побољшан квалитет 
бакра, а град и околина Бора знатно 
чистији. Задовољни смо што је велики 
део ваших високостручних кадрова 
завршио наш факултет и што су сте-
чена знања успели овде да примене. 
Задовољни смо што нам је у прошлом, 
али и у садашњем пројектном ци-
клусу РТБ учесник у једном пројекту 
из кога имамо добре резултате који 
ће бити преточени у оно што Басену 
треба. Када је реч о струци, и у наред-
ном периоду ћемо сарађивати са Басе-

ном, јер су искуства веома позитивна. 
Такође ћемо припремати нове кадрове 
који ће бити спремни да одговоре за-
дацима који се овде сада постављају. 
Ово тим пре што је „летвица” поди-
гнута доста високо, тако да ће наши 
будући свршени студенти морати да 

понесу знања каква ћемо им дати, али 
ће и читавог живота морати да уче. А, 
у Бору ће имати шта да науче. Овде је 
реч о високософистицираној опреми 
за коју је потребна велика стручност – 
рекао је др Николић. 

Представнике ове високошкол-
ске институције из Ниша најпре је 

примио Бобан Тодоровић, дирек-
тор ТИР-а, заједно са својим замени-
ком за производњу и развој Влади-
миром Јаношевићем и директором 
Пројекта реконструкције топионице и 
изградње нове фабрике сумпорне кисе-
лине Драганом Маринковићем. Челни 
човек ТИР-а је, такође, нагласио добру 
сарадњу са Машинским факултетом из 
Ниша, посебно у претходним годинама, 
али и очекивања да се она подигне на још 
виши ниво. Притом је изразио жељу да 
се овом пројекту прикључе сви паметни 
људи у Србији, јер РТБ не поседује 
довољно стручног потенцијала да овај 
велики инвестициони циклус који је 
почео заврши до краја. Зато ће у наред-

ном периоду интензивно тражити помоћ 
не само Машинског, већ и Грађевинског, 
Електронског факултета из Ниша, Тех-
нолошког факултета из Лесковца, као и 
београдских факултета. 

-И поред добро „утегнуте” Фа-
брике сумпорне киселине и Топио-

нице које раде, „хватамо” тек 60 одсто 
сумпора који убацујемо у технолошки 
поступак. Ново постројење ће радити 
у складу са свим важећим еколошким 
законима Републике Србије, али и Ев-
ропске уније и света. Овај пројекат ће 
бити понос наше државе. Ми у Бору 
смо срећни што ће Србија на мапи 
Европе и света бити препознатљива 
баш по њему – нагласио је Тодоровић 
упознајући госте са највећим еколош-
ким пројектом на овим просторима.

И нишки високошколци које смо 
питали за утиске након обиласка гради-
лишта нове топионице и фабрике сум-
порне киселине нису крили одушевљење. 
Сви су били једнодушни у оцени да је 
посета испунила њихова очекивања и 
да су сазнали више него што су мис-
лили. - Посета нам је омогућила да у 
пракси видимо оно што учимо на фа-
култету, чак и много више од тога. 

Веома смо задовољни. Сам процес 
је за нас сувише компликован, али 
смо сазнали основне ствари. Људи 
из РТБ-а су нам објаснили колико 
је ово значајан пројекат, посебно за 
екологију, јер се смањује аерозагађење 
у Бору. Пројекат је одличан – рекао је 
Иван Ђорђевић, студент друге године 
мастер студија.

И његова колегиница Марија 
Ђорђевић, студент прве године мастер 
студија, понела је прегршт позитив-
них утисака: - Видели смо практична 
решења, оно што на факултету нема, 
пошто учимо само теоријски део. Тако 
смо могли да сазнамо много више и 
пренесемо нова искуства нашим ко-
легама. 

Посету Басену представници Ма-
шинског факултета из Ниша завр-
шили су обиласком Флотације „Велики 
Кривељ”.

Ј. Станојевић            

Иван Ђорђевић
Марија Ђорђевић

Са пријема код генералног директора Басена

Б. Спасковски: Чудо је да у 
време кризе почнемо изградњу 
нове топионице и фабрике сум-
порне киселине, ослободимо 
борско небо сумпор-диокси-
да и доведемо га у стање какво 
је било пре отварања рудника. 
По мом мишљењу, најважнији 
је тај еколошки моменат, а дру-
ги је да добијемо економичније 
топљење и веће искоришћење 
метала. – В. Николић: Када је 
реч о струци, и у наредном пе-
риоду ћемо сарађивати са Ба-
сеном, јер су искуства вео-
ма позитивна. – Б. Тодоровић: 
Ми у Бору смо срећни што ће 
Србија на мапи Европе и све-
та бити препознатљива баш по 
пројекту „нове топионице”

Представници Машинског факултета из Ниша посетили Басен

Нишки високошколци у разговору са пословодством ТИР-а
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РТБ. – Интересовање Борана 
за „нову топионицу” не само да не 
јењава већ, напротив, расте из дана 
у дан. Управо стога је Рударско-то-

пионичарски басен Бор, након 12. и 
30. октобра организовао још једну 
посету градилиштима топионице 
и нове фабрике сумпорне кисе-
лине. У дупке пуном аутобусу није 
било довољно места за све заинте-
ресоване, па су неки видно разо-
чарани остали да сачекају следећи 
пут када ће утолити знатижељу. 
Тако се скоро стотинак житеља 
града бакра обрело овог сунча-
ног „михољсколетњег” дана на 
месту где расте највећи еколошки 
пројекат на Балкану, али и у Европи. 

Овог пута домаћин и водич 
им је био Владимир Јаношевић, 
заменик директора ТИР-а за 
производњу и развој. И сам је при-
знао да је изненађен овако вели-
ким одзивом својих суграђана. 
Стрпљиво и детаљно одговарао 
им је на бројна питања, како рече, 
веома различита и интересанта 
пошто су махом дошли људи који 
су свој радни век провели у Басену. 

А, највише их је занимао завршетак 
„нове топионице”.

-Комплетна опрема је стигла, 
извођачи радова су ту и више не 
видимо да било где постоји про-
блем који нас може зауставити 
да завршимо „нову топионицу”. 
Нова топионица се гради у складу 
са динамиком која је утврђена 
са пројектантима и извођачима 
радова. Ниједна позиција из 
плана није угрожена, план се 
поштује. Крајем сваког радног 

дана прави се дневни извештај 
који прати наша група за „нову 
топионицу”. Изградња нове фа-
брике сумпорне киселине чак 

„иде” нешто испред плана. Радови 
су прилично одмакли и биће завр-
шени у року, можда и пре – нагла-
сио је Јаношевић.

У групи некадашњих басенских 
радника био је и Миле Костић који 
је 37 календарских година провео у 
одељењу пламене рафинације у То-
пионици. Пре десет година отишао 

је у пензију и отада није силазио 
овде. – Ово је потпуно другачија 
слика од оне коју сам оставио. 
Просто не могу да верујем! Ово 
ће много значити за Бор и људе 
који у њему живе. Чујем да ће 
искоришћење сумпора бити 98,5 
одсто. То ме радује, радио сам овде 
и знам какви су услови били – дим, 

„realna nada 
Басен организовао још једну посету 

В. Јаношевић: Комплетна опре-
ма је стигла, извођачи ра до-
ва су ту и више не видимо да 
било где има проблема који 
нас може зауставити да завр-
шимо нову топионицу. – М. 
Орлић: Драго ми је што ће 
производња бити комплетна и 
без дима, а аерозагађење које 
је некада било баш пуно – руж-
на прошлост. – М. Рилак: Ако 
технологија буде таква каква се 
очекује, значи бездимна, Бор ће 
се препородити

Владимир Јаношевић

Миле Костић
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прашина. . . 
Мирјани Орлић, такође пен-

зионерки већ девет година, прво 
радно место било је управо у То-

пионици. После се преселила иза 
Сумпорне где су сада канцеларије 
Енергопројекта. - Одушевљена 
сам овим што се гради, велелеп-
ним објектом… Драго ми је што 

ће производња бити комплетна 
и без дима, а аерозагађење које 
је некада било баш пуно – ружна 
прошлост.

Ћама Ћирић је некада радила 
у Фабрици лак-жице. Није крила 
одушевљење с обзиром на то да 
је први пут у Топионици. – Ово је 
нешто фасцинантно, никада до 
сада нисам видела оволико гра-
дилиште. Дивно је гледати овакав 
еколошки пројекат. За грађане 
Бора и нараштај који долази ово је 
реална нада за бољи живот, бољи 
стандард и, што је најважније, за 
екологију.

Осим бивших радника Басена, 
срели смо и Боране којима је ово 
први сусрет са „жилом куцавицом” 
овог града, али и читавог краја. Др 

Миливоје Рилак, стоматолог у 
пензији, сећа се да је некада давно, 
још као ученик гимназије, посећивао 
Топионицу. - Ово сада је нешто 
што се граничи са фантазијом. 
Ако технологија буде таква каква 
се очекује, значи бездимна, Бор ће 

да се препороди. Иако стоматолог, 
после специјализације сам водио 
здравствену статистику. Мислим 
да ће бити знатно боље јер ће се 
тај штетни агенс, односно сумпор-
диоксид смањити, што ће сигурно 
резултирати смањењем броја ре-
спираторних обољења. 

Ни ова посета није прошла 
без најмлађих Борана. Богдан 
Првуловић, ученик петог разреда 
основне школе, дошао је са мајком 
Јованом. И он је желео да види где 
његов отац ради (Транспорт ТИР-а), 
али и изразио жељу да једног дана и 
он вози камион као његов тата.

Ј. Станојевић

Отворена врата
градилишту „нове топионице”

za BoQi @ivot”

Ћама Ћирић

Мирјана Орлић

Миливоје Рилак

Јована и Богдан Првуловић



Субота, 30. новембар 2013. Број 2240, страна 8Нова топионица
На градилишту нове топионице не стрепе од снега

РТБ. – Без обзира на све неповољније време које 
доноси ово доба године, на градилишту нове топи-
онице и фабрике сумпорне киселине радови добро 
напредују и коначан изглед појединих постројења 
већ је видљив. Како нам рече директор градилишта 

Душан Марковић, ради се на пећи, филтеру, котлу 
и бројним другим позицијама. Поставља се опрема 
и надграђују основни конструкциони системи, па 
би детаљна прича о свему била једнака напору да се 
опише милион делова једног авиона. Мада се забелео 
први снег, на градилишту не очекују застоје јер су бе-
тонски радови завршени и сада се монтира опрема. А, 
много тога је могуће урадити и по хладнијем времену. 
Заваривање, на пример, могуће је до минус пет сте-
пени. Пристигла је готово сва опрема (97 одсто), па уз 
максималну координацију послова на градилишту и у 

оближњим погонима који производе бакар, градитељи 
грабе ка циљу да топионицу заврше средином наредне 
године. Негде иду брже, негде спорије, али се углавном 
држи темпо којим треба да се стигне до циља.

Марковић, међутим, сматра да се недовољно 
говори о томе да је ово једна од најсавременијих 
технологија у свету која ће Бору, после 110 година, 
донети чисто небо, па наглашава:

- То је многима невероватно, али догодиће се 
јер ово није празна прича. Читав систем је тако 
технолошки затворен да ће топионички димњаци 
остати као успомена на прошла времена, а Борани 

ће осетити да живе на 400 метара надморске 
висине. Имаће чист ваздух, воду и околину. Јер, 
овај пројекат прати и неколико паралелних. Један 
од њих је фабрика за пречишћавање отпадних вода 
захваљујући којој ће се све воде враћати у процес 
и Борска река бити чистија. Због мањих улагања 
РТБ се определио да осавремени постојећи систем 
за пречишћавање отпадних вода како би обезбедио 
квалитет неопходан за добијање употребне дозволе. 
Јер, према веома строгим светским еколошким 
стандардима, не можемо да пустимо топионицу ако 
не испунимо тај услов – каже Марковић. - Значи неће 
више бити загађивања вода, земљишта, а нарочито 
ваздуха. Пројектним задатком смо то и тражили – 
затворен технолошки циклус који ће омогућити да 
из фабрике ниједног тренутка не изађе нешто што 
ће шкодити људима, природи, и у томе је највећи 
допринос овог подухвата. 

Још један пројекат који прати изградњу нове 
флеш-пећи је флотација шљаке. Опредељење је да се 
у старој борској флотацији за то монтира нова опрема 
по најсавременијој технологији са циљем да се из 
шљаке конвертора и флеш-пећи издвоји још бакра, што 
ће дати пројектовани степен његовог искоришћења 

од 98,5 одсто. На тај начин извући ће се сав бакар, 
сребро и злато из концентрата. Управо се разматра 
хлађење шљаке у лонцима, које омогућава њено брже 
раслојавање, а и јефтинији је поступак. РТБ ће ускоро 
уговорити и изградњу енергане којом ће, према неким 
проценама, смањити трошкове електричне енергије за 
20-ак процената, пошто ће отпадну топлоту нове пећи 
искористити за производњу струје.

-Најважније у целој овој причи о новој 
технологији јесте што затвара све циклусе и што 

„узима“ сав бакар, на овај или онај начин – каже наш 
саговорник. - Најпре кроз флеш-пећ, која има велики 
степен искоришћења, а потом из шљаке и отпадних 
вода. РТБ данас има сиромашнију руду и сваки грам 
метала из ње драгоцен је ради смањења трошкова 
и већег профита. Само тим бољим искоришћењем, 
при производњи 80.000 тона бакра годишње, добиће 
се око 4.000 тона овог метала више, којим ће (према 
садашњим ценама од око 7.000 долара за тону) моћи 
да се отплаћују ануитети. То, такође, потврђује да 
је избор технологије добар. Наравно, има и других 
технологија, свака има своје предности и мане, 
али мислим да је овом нађена права мера за наше, 
борске прилике када је у питању квалитет концен-
трата, годишњи капацитет од 80.000 тона бакра и 
њена цена. И стручњаци из “Пирдопа” недавно су 
изрекли добро мишљење о нашем избору.

Марковић нарочито наглашава да посебну, свакод-
невну бригу о темпу и напретку на пројекту води ге-
нерални директор РТБ-а: - Благоје Спасковски има 
кључну улогу у вези са Владом Републике Србије 
која апсолутно подржава овај подухват. Такође, 
готово свакодневним посетама градилишту он до-
датно подстиче све који учествују у овом послу, 

почев од менаџмента до директних извршилаца на 
градилишту. Тиме се још више потврђује укупна 
брига и домаћински однос према нашој заједничкој 
кући која се зове Рударско-топионичарски басен 
Бор.

Марковић додаје и да искусни, углавном домаћи 
подизвођачи Енергопројекта, који је извођач локалних 
радова, ФОД, Миком, Монтер... раде професионално, 
а добро функционише и нови надзор. Тим стручњака 

са Грађевинског факултета (Београд) предвођен 
проф. др Браниславом Ивковићем, за веома кратко 
време се добро уклопио и заједно са SNC Lavalinom 
прави недељне пресеке стања. Менаџмент Топио-
нице и рафинације, на челу са директором Бобаном 
Тодоровићем, такође је веома активан тако да се за 
све који су на неки начин укључени у овај пројекат 
може рећи да неће имати одмора док нова топионица 
не крене.

Љ. Алексић

dr@e tempo novih rokova

Мада се забелео први снег, градитељи не очекују застоје јер се много тога може монтирати и по 
хладном времену. - Најважније у целој овој причи о једној од најмодернијих светских технологија 
јесте што, „узимајући“ сав бакар из концентрата, „затвара” све процесе и што ће Бору донети чисто 
небо – каже директор градилишта Душан Марковић

Душан Марковић
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ЈАМА. – Марта ове године завр-
шено је откопавање рудног тела “Т” по-
знатог по богатијој руди и 40 милиона 
долара профита које је донело, а онда 
су рудари прешли на суседна рудна тела 
“Т1” и “Т2”. Међутим, геолози су се 
ових дана вратили у околину тог бога-
тог налазишта са циљем да је боље про-
вере и прве бушотине начињене са 15. 

хоризонта показују да су били у праву. 
Бушећи из нископа који се налази на 
200 метара испред рудног тела “Т” са 
источне стране наишли су на орудњења. 
Према речима Трајче Тончића, руко-
водиоца Сектора за геологију Рудника 
бакра Бор, првих пет бушотина у тој 
зони позитивно је. 

-Оне указују на постојање 
минерализације бакра и злата од свог 
седамдесетог метра, па докле досежу - 
каже Тончић. - Највећи набушени ин-
тервал износи 160 метара са 0,66 одсто 
бакра. Притом, ниједна бушотина 
није изашла из руде, а површина коју 
захватају је 150 пута 200 метара, са 
отвореним границама на три стране 
- јужну, западну и источну. Да би се у 
потпуности истражила ова нова врло 
потенцијална зона у којој очекујемо 
знатне количине богатије руде по-
требна је најмање година бушења са 
нивоа 15. и 17. хоризонта. Пошто је 
у току израда истражног ходника на 
17. хоризонту према рудном телу “Д” 
из тог ходника ћемо касније израдити 
коморе на сваких 50 метара и наста-
вити бушење дубљих делова ове зоне. 
Прве податке о резервама моћи ћемо 
да саопштимо кроз месец дана, након 
завршетка још једног истражног про-
фила. Дотле ћемо имати још 600 – 700 

м истражних бушотина.
О свему овом Тончић нам прича на 

510 метара под земљом у једном ни-
скопу из кога је урађена комора и у њу 
смештена бушилица “Boart Longyear 
LM 90”, новије генерације. Тројица рад-
ника Истражних радова, које смо тамо 
затекли, урадиће са тог места три бу-
шотине по систему лепезе, а потом се 
спустити мало ниже, у непосредну бли-
зину рудног тела “Т” и урадити још два 
профила. Онда ће, према плану геолога, 
сићи на 17. хоризонт да би истраживали 
источне, односно јужне делове ове зоне 
и њене дубље делове.

-Бушилица је сада у троуглу између 
рудног тела “Д”, “П2а” и “Тилва 
рош” – појашњава Тончић. - У децем-
бру ћемо прекинути истраживања у 
овом делу да бисмо за три месеца до-
истражили “Борску реку” изнад 17. 
хоризонта. У питању је испитивање 
геомеханичких карактеристика на-
ткопног масива, односно рудне зоне 
за коју следи израда и овера елабо-
рата о рудним резервама, а потом 
пројектовање, одређивање методе 
откопавања. У плану је да се са 10 бу-
шотина укупне дужине 3.000 метара 
током 2014. обаве сва додатна гео-
лошка истраживања, а потом уради 
елаборат и сви пројекти за почетак 
експлоатације “Борске реке” изнад 
17. хоризонта у првом кварталу 2015. 
године.

Драган Младеновић, надзорник на 
дубинском бушењу, у Јами је са овом 
релативно новом машином од 2009. 
године. - У време кад смо пронашли 

рудно тело “Т” био сам помоћник, а 
потом бушач на овој машини. Изво-
димо косе бушотине под различитим 
угловима (у распону од минус 30 до 
плус 30, такви су услови у комори, а 
такве и потребе). Циљ су нам бушо-
тине од 400 м, али кад наиђемо на 
мекшу средину понекад не достигнемо 

толико, па нам је досад најдужа бушо-
тина 269 метара. Овде се ради по та-
козваном вајнлајн систему са новим 
сржним цевима које се упумпавају 
са водом и кад се напуне језгром из-
влаче се сајлом. Тај систем кори-
стимо и кад бушимо потпуно верти-
калне бушотине, нагоре, што је веома 
захтевно, незгодно за рад, али са овом 
технологијом далеко лакше. 

Док нам Младеновић објашњава 
како раде, Горан Војиновић, бушач 
од 2000. године, који је такође радио 
на откривању рудних тела “Т1” и “Т2”, 
пажљиво прати кретање прибора за 
бушење, манометре... Они показују 
притисак на круну бургије, оптерећење 
пумпе и притисак воде која се упум-
пава у цеви да би хладила дијамантску 
круну бургије и испирала бушотину. - 
Кад бушимо кроз чвршће стене нема 
проблема, док је кроз растресит 
материјал мало теже, али напредујемо 
– каже Горан. - Задовољан сам маши-

ном, радимо вајнлајн систем и нагоре 
и надоле, за сада дајемо добре резул-
тате. Ова бушотина је коса (минус 
пет степена) и у масиву смо већ 110 
метара. Дубоко смо под земљом, али 
навикли смо на ове услове. Ради се 
у три смене, машина застане само у 
међусмени док се промене посаде или 
кад су минирања. Све зависи од гео-
лога, али осећам да ће овде бити још 
доста посла за нас.

Горан прекида причу да би са својим 
помоћником Игором Илијевским изва-
дио језгро из цеви. Игор је по струци 
бравар, а овде је помоћник бушача. 
Ради тек осам месеци, а ово му је трећа 
недеља у Јами и већ се добро уклопио. 
– Мој посао је да помажем мајстору 
приликом додавања цеви, вађења 
језгра и у свему другом што затреба 
док он прати бушилицу – каже овај 
хитри младић док чека да се појави цев 
са језгром. Пажљиво намотавају сајлу, а 
онда са мутном водом стиже и цев. Игор 
је придржава док Горан чекићем уб-
рзава вађење језгра, а онда сви заједно 
под светлом јамских лампи пажљиво 
загледају оно што су извадили. Руда – 
каже искусно око геолога Тончића. Са 
колико бакра - показаће лабораторија, 
али ови момци верују да ће овде бити 
још добрих налаза. 

Текст и фото: Љубиша Алексић

ruda u prvih pet Bu[otina
Ниједна од њих није изашла из 
руде, а највећи набушени интер-
вал износи 160 м са садржајем 
бакра од 0,66 одсто. - Први по-
даци о резервама очекују се за 
месец дана након завршетка 
још једног истражног профи-
ла, а за потпуно упознавање 
ове врло потенцијалне зоне по-
требна најмање година. – Де-
цембра почињу тромесеч-
на истраживања наткоп-
ног масива “Борске реке”, а 
2014. преостала бушења ради 
пројектовања откопавања дела 
овог рудног тела изнад 17. хо-
ризонта у 2015. години

У Јами истражују околину рудног тела “Т”

Трајча Тончић

Горан Војиновић, Игор Илијевски и Драган Младеновић

Вађење језгра
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Басенски геолози сумирају истраживања у Ујовој реци

На београдском РГФ-у обележен Дан географских информационих система

РУДНИК БАКРА БОР. – Трагајући 
за бакром у долини Ујове реке која 
раздваја Кривељски камен, где је већ 
дефинисано ново лежиште са 75 мили-
она тона руде са 0,26 одсто бакра, и Чоку 
чурули (где је такође истраживано), ба-
сенски геолози 18. новембра започели 
су седму бушотину. Њоме ће се, како 
нам је рекао Трајча Тончић, руководи-
лац Сектора за геологију Рудника бакра 
Бор, сумирати значајни налази на овом 
простору и одредити даљи ток радова. 
Јер, све претходне бушотине, од којих 
је једна најдубља у историји геолош-

ких истрага РТБ-а (1.630 м), указују на 
минерализације бакра 500 м испод повр-
шине.

- Уколико ова, седма бушотина 
покаже да се рудна маса “пење” изнад 
500 метара дубине, наставићемо 
истраживање. У супротном, обу-
стављамо их јер експлоатација бакра 
са те дубине сада није рентабилна, 
што не значи да неће бити за 10 – 20 
година – каже Тончић. Притом додаје: - 
РТБ сада истражује на пет локација: 
у југоисточној зони рудног поља Бор, 
у Јами, у овом, истражном пољу 1818 

(где је урађено преко 25 км бушотина), 
Бигар-потоку (Церово), као и простор 
између Јужног и Северног ревира 

у Мајданпеку. На свим локацијама 
имамо добре резулате, па ћемо наста-
вити истраживања и наредних година 
јер су ове зоне веома перспективне за 
проналажење знатних количина руде 
бакра и злата. Такође, очекујемо још 
две лиценце за истраживања ван ек-
сплоатационих поља РТБ-а Бор. 
Једна је за простор југоисточно од 
Бора, а друга за ново истражно поље 

код Књажевца. 
Тончић подсећа да је, поред великих 

улагања у нову топионицу и фабрику 
сумпорне киселине, у флотације и ру-
дарску механизацију, РТБ уложио око 
пет милиона долара у куповину нових 
бушилица. -Вредност метала у свим 
новооткривеним лежиштима у Јами 
(рудна тела “Т”, “Т1” и “Т2”) и на 
површини прелази милијарду долара, 
што значи да су улагања у геологију 
оправдана – истиче задовољно. - 
Захваљујући двема најновијим бу-
шилицама (“Boart Longyear LF230”), 
које достижу дубину до 2,8 км, можемо 
дубље истраживати, па наредне 
године планирамо и структурне бу-
шотине до 2,5 км испод постојећих ле-
жишта како бисмо потврдили њихову 
потенцијалност. Са старим машинама 
могли смо најдубље до 1.000 метара. 

Марта ове године завршена је 
експлоатација рудног тела “Т” и за 
непуне две године остварен профит 
од преко 40 милиона долара. То 
је најбогатије налазиште у РТБ-у 
последњих 30 година са садржајем 
бакра изнад шест процената. Ове године 

започето је откопавање рудних тела “Т1” 
и “Т2” (реч је о 700.000 тона руде са про-
сечним садржајем бакра од 1,7 одсто), 
али су настављена и истраживања 
њихове околине и, по речима Тончића, 
већ је откривено ново рудно поље у коме 
се очекује више милиона тона руде са 
садржајем бакра изнад 0,6 одсто. 

Љ. Алексић

БЕОГРАД. – ГИС дан, традицио-
нална манифестација глобалног карак-
тера која се широм света организује 20. 
новембра, ове године обележен је на бе-
оградском Рударско-геолошком факул-
тету. Идеја организовања оваквог скупа 

је, како је објаснила доцент на кате-
дри за примењену математику Ранка 
Станковић, да студенти редовних и 
мастер студија рударства и геологије 
на време упознају стручну заједницу са 
којом ће сутра радити.

 –Већина страних компанија које 
долазе у Србију и овде запошљавају 
стручњаке рударске и геолошке 

струке траже познавање ГИС-
технологија. Дакле, у иностранству 
је ГИС препознат као неопходна веш-
тина која омогућава квалитетније 
обављање свакодневних послова у об-
ласти рударства и геологије. Домаће 
фирме, с друге стране, захтевају и 
даље само елементарно познавање 
ове технологије, па нам је циљ да 
студентима приближимо материју 

и ову технологију што пре учинимо 
технологијом наше садашњости, а не 
будућности – истакла је Станковићева. 

– Географски информациони 

систем је специфичан систем везан 
за тзв. геореференциране податке 
и има веома широку примену у ру-
дарству, геологији, али и у оста-
лим инжењерским дисциплинама. У 
Србији се ГИС дан обележава од 2000. 
године, а ове је Рударско-геолошки 
факултет први пут домаћин и органи-
затор сусрета – рекао је декан проф. др 
Иван Обрадовић. 

Прилику да на Дан ГИС-а представи 
његову примену на борском Технич-
ком факултету имао је и проф. Ненад 
Вушовић. Он је, у оквиру презентације 
употребе ГИС-а у РТБ-у Бор, истакао 

важност геоинформационих технологија 
и геоинформатике у бољем сагледавању 
гео-простора и свих активности у бор-
ском руднику, пошто је, како се изразио, 
Рударско-топионичарски басен Бор из-
узетно сложен систем. – Задовољство 
ми је што је Технички факултет у 
Бору добио позив да представи један 
образовни циклус који је спроведен 
у нашој високошколској установи и 
мислим да нове науке и технологије 
имају шансу да заживе и у Бору – 
оценио је професор Вушовић.

Г. Тончев Василић 

Геологија

tehnologija dana[wice, a ne Budu]nosti

Bakar na 
500 metara 
duBine

Ненад Вушовић

Ранка Станковић

Повећане и резерве РБМ-а 
Басенски геолози летос су истраживали и простор између Северног и Јужног 

ревира у Мајданпеку. Избушили су десет бушотина укупне дужине 2.253 м. - Пет 
бушотина је позитивно – каже Тончић - и кад комплетирамо документацију 
очекујемо повећање рудних резерви за преко пет милиона тона руде са садржајем 
бакра изнад 0,2 одсто. У две бушотине повећан је и садржај злата у односу на лежишта 
Северног, односно Јужног ревира. У једној бушотини постоји интервал од 15 м са 14 
гр. злата и 15 гр. сребра по тони руде! И из наредних бушотина очекујемо садржаје 
злата од 0,5 до једног грама по тони, што ће, кад се прерачуна еквивалент злата и 
сребра, “подићи” садржај бакра на 0,3 одсто. Тај простор био је, иначе, означен као 
подручје јаловине коју је требало уклонити током раскривања Јужног ревира.

У иностранству је ГИС одавно препознат као неопходна вештина 
која омогућава квалитетније обављање свакодневних послова 
у области рударства и геологије, па нам је циљ да студентима 
приближимо материју и на време их упознамо са стручном 
јавношћу са којом ће сутра радити, рекла је Ранка Станковић. 

- Нове науке и нове технологије имају шансу да заживе и на 
борском Техничком факултету, оценио је Ненад Вушовић

Уколико и седма бушотина покаже да се налазиште 
од неколико стотина милиона тона руде са 0,24 

одсто бакра наставља испод 500 м од површине, 
истраживања ће се обуставити јер експлоатација 

са те дубине сада није рентабилна, али не значи да 
неће бити за 10 - 20 година – каже Трајча Тончић. – 

Позитивна и истраживања у Јами, Бигар-потоку 
(Церово) и Мајданпеку, па се може рећи да су 

резултати оправдали улагања у нове бушилице
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ЈАМА. – Од октобра прошле године 
до сада рудари борске јаме дају 80 проце-
ната више ископина и таква производња 
захтева обнову механизације. Зато је 

после набавке једног великог утовари-
вача, запремине кашике шест кубних 
метара, и два мала, запремине три кубна 
метра, стигао још један велики утовари-
вач произвођача „Атлас копко“, а очекује 
се да ускоро стигну још два мала уто-
варивача истог произвођача са којим 
Рударско-топионичарски басен Бор 
има дугогодишњу успешну пословну 
сарадњу.

 -Нова утоварна механизација 
је неопходна јер улазимо у нову 
инвестицију која подразумева спајање 
17. и 19. хоризонта и приближавање 
највећем рудном телу „Борска река“ 
где има осам милиона тона руде са 
просечним садржајем 0,7 посто бакра 
у руди, што износи 56 хиљада тона 
бакра. То гарантује будућност јамске 
експлоатације у наредних десетак 

година и смањење трошкова транс-
порта и извоза руде. На 19. хори-
зонту већ имамо транспортну траку, а 
очекује нас монтажа покретне дроби-
лице да бисмо руду несметано допре-

мали до флотације – каже Љубиша 
Миљковић, пословођа припремно-ин-
вестиционих радова погона Јама.

-До краја ове и наредне године 
очекује нас стабилизација производње 
и одвоза руде, као и отварање „Борске 
реке“. Да бисмо све то постигли и ме-
сечно производили 400 тона бакра 
у руди до краја ове и током идуће 
године, морали смо да обновимо уто-
варну рударску механизацију, па сада 
имамо два велика и један мали уто-
варивач, а ускоро ће им се придру-
жити још два мала, па ће производња 
бити још стабилнија – каже управник 
погона Јама Владимир Фуфановић.

М. Милошевић

ТРАНСПОРТ ТИР-а. – После 15 
година Транспорт ТИР-а добио је нова 
возила за превоз репроматеријала: два 
кипера „volvo FMX 420“, носивости 30 
тона, намењена су за превоз концентрата 
бакра из флотације „Велики Кривељ“ до 
борске топионице, што значи и њихово 
учешће у јавном саобраћају.

-То су најсавременији камиони у 
својој класи и купљени су на јавном 
тендеру. Цена једног, без ПДВ-а, је 

105.950 евра. Радиће ефективно 20 
сати у све три смене јер су конструи-
сани и за најтеже услове рада. Сви па-
раметри током рада компјутерски се 
прате и архивирају ради касније про-
вере и анализе и нашег одржавања и 
саобраћајне полиције јер ова возила 
учествују и у јавном саобраћају. 
Очекујемо много већу продуктивност, 
значајно мање трошкове одржавања 
и велике уштеде пошто нећемо анга-

жовати трећа лица – истиче управник 
Транспорта ТИР-а Раде Проловић.

Возачи нових камиона истичу да су 
услови рада неупоредиво бољи јер нови 
камиони имају грејање и климу, лакши 
су за вожњу и троше много мање горива 
него стари камиони. Да би нови ками-
они били максимално искоришћени, 
радиће по 20 часова током 24 сата. За 
то време мењаће се по три возача. Пауза 
у раду предвиђена је само за замену 
возача и ручак.

-Камион је скуп, па мора бити про-
дуктиван – истичу возачи задовољни 
условима на новом радном месту за 
управљачем новог „волвоа“.

Нови камиони за превоз 

репроматеријала у директној про из-
водњи, заједно са старих осам, веома су 
битни за испуњење планова пословања 
јер Транспорт ТИР-а годишње преве зе 
више од милион тона шљаке и 125 хи-
љада тона концентрата бакра. Одржа-
вање старих камиона веома је скупо, а 
нови гарантују већу продуктивност јер 
су услови рада неупоредиво бољи. Зато 
Транспорт ТИР-а планира да идуће го-
дине купи још четири нова камиона како 
би што квалитетније решио превоз кон-
центрата бакра за нову топионицу чији 
се завршетак изградње очекује среди-
ном идуће године.

М. Милошевић

sve Bli@e „Borskoj reci”

ve]a produktivnost i u[tede

Још један утоваривач за борску јаму

Нови камиони за превоз концентрата бакра

Љ. Миљковић: Нова утоварна 
механизација је неопходна 
јер улазимо у нову инвестицију која 
подразумева спајање 17. и 19. хоризонта и 
приближавање највећем рудном телу „Борска река“

Нови камиони ефективно ће радити 20 сати у све три смене. - Транс-
порт ТИР-а годишње превезе више од милион тона шљаке и 125 
хиљада тона концентрата бакра. – Идуће године још четири нова 
камиона

Раде Проловић

Љубиша Миљковић

Владимир Фуфановић
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Завршница године на кривељском копу

КОП КРИВЕЉ. – Рударима на 
кривељском копу предстојећих зимских 
месеци највише би одговарао „пирот-
ски асфалт“, како у шали зову смрзнуто 
блато на путевима којима тутње тешки 
камиони. Али, како ствари стоје већ од 
26. новембарског дана почело је рвање 
са снегом. Забелео се само неколико сати 
после наше посете овом највећем басен-
ском рудокопу, међутим, према ономе 
што смо чули од управника Милана 
Делића, највероватније их неће омести 
у настојању да остваре годишњи план 
откопа руде и дају планирану количину 
бакра у њој. Јер, у претходних десет 
месеци су га премашили! 

-Стање радова и путева на копу је 
такво да има довољно припремљене 
руде у текућем захвату на дну копа 
(коте 65 и 80), као и у тзв. скраћеном 
четвртом захвату. Отуда је извесно да 
ћемо и у децембру, ако не буде већих 
снежних непогода, што је могуће, 
остварити и тај месечни а тиме и 
годишњи план на руди и бакру у њој 
– каже Делић. – Иако увек тежимо да 
остваримо планове на јаловини, који 
су махом напрегнути, сви проблеми са 
механизацијом и временским (не)при-
ликама најчешће се ту одразе. 

У последњем овогодишњем кварталу 
на површинском копу „Велики Кривељ“ 

настоје да бољом организацијом на ми-
нимум сведу трошкове по јединици ис-
копине. Код експлозива – по Делићевим 
речима - то чине бољом припремом 

геометрије бушења, код гума (где цена 
квалитетних иде и до 30.000 долара по 

комаду) припремом путева, а скраћењем 
релација и упошљавањем транспортног 
система штеде гориво. У једносатном 
застоју током смене настоје да реше 

три ствари – да радници доручкују, да 
се продужи електромрежа и подмаже 

багер. С обзиром на то да је већ „мири-
сало“ на први снег затекли смо их у при-
премама за надолазећу зимску сезону – 
за тешке услове и хладноћу, ремонте на 
отвореном...

– Нама ово није прва зима и 
спремно је дочекујемо – каже управ-
ник. – Имамо довољно соли, исправну 

„солану” за посипање, грејдер који 
ће одржавати путеве унутар копа и 
настојати да се снег и кише што мање 
одразе на остварење плана или из-
азову, не дај боже, неку хаварију. На 
успонима поред путева израђујемо 
законом прописане заштитне берме 
ради безбедности камиона при евен-
туалном проклизавању, а путеве 
пресвлачимо и кречњачком подло-
гом и тврдом јаловином. Санирамо 
водове и ормане надземне електром-
реже како би у случају кише и снега 
било што мање пробоја јер знамо да 
изазивају застоје багера и бушилица, 
који се озбиљно одражавају на произ-
водне резултате. Све машине снабде-
вене су антифризом, припремљен је 
алкохол за одмрзавање инсталација, а 
ових дана ћемо обавити ремонт доњег 
строја и чауре багера „PH3“.

Делић нам задовољно рече да је 
кривељски коп за десет месеци ове 
године, односно до првог новембра, ис-
поручио 8,8 милиона тона руде са 22.900 
тона бакра. Десетомесечни план био је 
8,3 милиона тона руде са 22.567 тона 
овог метала, па је очигледан пребачај од 
око пола милиона тона руде и око 330 
тона бакра у њој. Што се тиче раскривке, 
за дест месеци планирано је уклањање 
30,4 милиона тона, а остварено 23,5. 
План за новембар је 880.000 тона руде 
са 2.245 тона бакра и 1,99 милиона тона 
јаловине, тако да су укупне ископине за 
једанаести месец 2,87 милиона тона. 

– За 25 дана новембра – износи 
најсвежије податке наш саговорник - 
рудари су откопали 672.000 тона руде 
(што је 92 одсто плана) и превезли 1,4 
милиона тона јаловине (86 одсто пла-
ниране), тако да су укупне ископине 
за то време 88 одсто планираних. До 
краја новембра настојаћемо да дамо 
планирану количину руде и бакра у 
њој, као и да се бољом организацијом 
и краћењем релација певоза прибли-
жимо плану уклањања јаловине, уко-
лико нас невреме не омете.

Текст и фото: Љубиша Алексић

Стање радова и путева на копу 
је такво да ће се овог и наредног 
месеца, ако не буде већих снеж-
них непогода, остварити месеч-
ни и годишњи план откопа руде 
и бакра у њој – каже управник 
Милан Делић. - Имају со и воз-
ило за њено посипање, граде 
заштитне берме поред путева 
које насипају кречњаком, све 
машине снабдели антифризом, 
санирају надземну електромре-
жу и - штеде. – Премашен десе-
томесечни план на руди и бакру 
у њој: дато 8,8 милиона тона 
руде са 22.900 тона бакра

dovoQno rude za 
doBar fini[

Милан Делић

Радови у доскорашњем кречњачком масиву Четвртог захвата

Добрим путевима унутар копа штеде на гумама чија цена иде и до 30.000 долара по комаду
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Металурзи са оптимизмом дочекали крај новембра

Фабрика сумпорне киселине удвостручила производњу

ТИР. – За 24 дана новембра 
Топионица је примила 17.951 тону 
концентрата бакра са 2.334 тоне метала 
(просечно 750 тона дневно). Међу овом 
сировином, по количини, предњачила 
је она која је допремљена из Флотације 

„Велики Кривељ” (10.727 тона, односно 

1.543 тоне „црвеног” метала), затим из 
Флотације Мајданпек (5.216 тона - 586 
тоне) и Флотације Бор (2.007 тона - 213 
тона). Како нам је 25. новембра рекао 
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, 
очекује се да ће до краја месеца стићи 
око 3.500 тона бакра, при чему ће, у 
циљу што бољих пословних резултата 
металуршког предузећа, инсистирати 
на побољшању квалитета концентрата 
(изнад 19 одсто) из кривељске флотације. 
Технолошком линијом за пржење и 
топљење број један, коју „подржава” 
конвертор број два, прерађено је укупно 
20.960 тона шарже (873 тоне дневно). 
Забележено је временско искоришћење 

агрегата од 99 процената. Произведено 
је 3.100 тона анодног бакра, док је 
новембарски циљ 4.200 тона. 

- Свакодневно превозимо кварц, 
кречњак и дрва неопходна за рад 
у зимским условима, јер само суви 
енергенти пружају сигурност у раду. 
У току су и друге припреме, како 
бисмо спремно дочекали зиму. Током 
претходних месеци обављена је 
заштита објеката (термоизолација 
и њихово „затварање” тамо где 
могу да продру падавине). На 
залихама има око 13.000 тона шарже 
и 4.500 тона угља, што је довољно 
за једноипомесечну производњу – 
нагласио је Тодоровић. 

Електролиза је, са 356 ћелија, 
продуковала 2.244 тоне катодног 
бакра, док је очекивани новембарски 
биланс 2.850 тона. Фабрика сумпорне 
киселине је добро радила и дала 9.100 
тона монохидрата (просечно 381 тону 
дневно), уз искоришћење „на сумпору” 
од 55 процената. Наш саговорник 
посебно је подвукао да је највеће 
могуће искоришћење са овом фабриком 
62 процента, јер изнад тога она нема 
техничких могућности да оствари већу 
производњу. Ових дана на залихама има 
5.073 тоне киселине.

Ливница бакра и бакарних легура 
произвела је 169 тона одливака, а 
предвиђа се да ће годишња достићи 
1.400 тона (за 400 одсто више него лане). 
Све је извезено ван Србије, што говори 
да обојена металургија (ливнице које 
троше месинг и бронзу) у земљи не ради. 
Недавно је прва количина водомера са 
ознаком РТБ-а Бор, у вредности од 30.000 
евра, испоручена купцима у Македонији. 
Новембарски рапорт из ФБЖ-а гласи 
700 тона дипформинг жице (7.700 
тона од почетка године). Фабрика ради 

стабилно, квалитет производа је добар, а 
у децембру се очекује већа производња 
због стварања потенцијалних залиха 
намењених купцима.

У Транспорту ТИР-а максимално 
су упослени сви капацитети. Овде 
анализирају учинке сваког возила 

појединачно, јер настоје да определе 
праве корективне мере како радити у 
наредном периоду. Током ове године 
ремонтован је велики број цистерни и 
локомотива неопходних за извлачење 
и превоз садашњих производа ТИР-а, а 
ту су и припреме за успешно обављање 
задатака (транспорт још већих количина) 

у 2014. и 2015. години. 
На складишту у Енергани има 4.500 

тона угља. Овде нису планирали да се 
укључе у грејање града, али су спремни 
да одговоре на евентуални позив 
градске топлане (исправни су котлови 

број шест и седам). У току је израда 
динамичких планова ремонта турбо-
генератора за производњу електричне 
енергије. Тодоровић је на крају апеловао 
да се технолошка вода и даље штеди 
јер погони РТБ-а троше 11.000 кубика 
дневно. 

Ј. Станојевић

 ТИР. – Иако стара више од 40 година, 
Фабрика сумпорне киселине ових дана 
ради као да је изграђена јуче. Њен 
пројектовани капацитет производње 420 
тона сумпорне киселине на дан готово 
да је досегнут у првој декади новембра, 
јер је просечна дневна продукција моно-
хидрата била 401 тону. 

-Фабрика сумпорне киселине је 
удвостручила производњу, па „плућа 
борске металургије сада дишу добро“ 

- сликовито каже директор Топионице и 
рафинације Бобан Тодоровић. 

-Одлично обављен ремонт којим 
смо све агрегате довели малтене у 
пројектовани дизајн, побољшање 

радне и технолошке дисциплине и ре-
довно одржавање довело нас је дотле 
да данас Фабрика сумпорне киселине 
ради као 1971. године, кад је изграђена. 
Производња монохидрата је удвостру-
чена у односу на, рецимо, 2008. годину 
када смо дневно давали око 200 тона 
сумпорне киселине. Намерно поредим 
са том годином јер смо и тада имали 
истоветну месечну производњу анод-
ног бакра. Данас, међутим, „хва-
тамо“ дупло више гасова који, уместо 
у атмосферу, завршавају у фабрици 
и бивају прерађени у сумпорну кисе-
лину – тврди Тодоровић.

Г. Тончев Василић 

preko 4.000 tona anoda

vi[e od 400 tona 
monohidrata na dan

За 24 дана новембра топионичари дали 3.100 тона анодног, 
електролизери 2.244 тоне катодног бакра, а „сумпораши” 9.100 
тона монохидрата. – Припреме за рад у зимским условима 
обављене на време. – Овогодишњи биланс Ливнице (1.400 тона) 
за 400 одсто већи од лањског. – Прве количине водомера, у 
вредности од 30.000 евра, испоручене купцима у Макединији. 

– Енергана спремна да одговори на евентуални позив градске 
топлане и укључи се у грејање Бора

Обука кадрова
- Ових дана актуелна је координација са радницима који реализују пројекат 

„нове топионице”, пошто желимо да максимално убрзамо радове стварајући им 
повољне услове на градилишту. Њих смо повезали са радницима ТИР-а који у на-
редном периоду треба да преузму управљање пројектом. Кандидати су одабрани и 
почетком децембра кренуће семинар на Техничком факултету у Бору, где ће 60 по-
лазника најпре обнављати старо теоретско знање и притом стицати нова. У другој 
половини месеца на исти начин биће обучавани и радници Фабрике сумпорне ки-
селине. Пословодство ТИР-а ће настојати да обезбеди што већи број предавача из 
земље и иностранства који ће пренети своја знања нашим радницима – истиче 
Тодоровић. 

Бобан Тодоровић

У Електролизи просечно ради 356 ћелија
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Нова пескарница у РБМ-у

У РБМ-у оспособили увозну бушилицу

У Руднику бакра Мајданпек реконструисан посипач соли

РБМ. - Замена пливајућег адаптера 
на бушилици „Atlas Copco“ најновија је 

у низу уштеда остварених последњих 
месеци у Руднику бакра Мајданпек. 
Уместо да увезу оштећени део, који 
представља везу редуктора ротације 
са бушаћим шипкама, по цени од 
19.500 евра - у машинској радионици 
ПУС-а произвели су пливајући адап-
тер на основу комплетне техничке 
документације израђене у Конструкци-
оном бироу.

-Пливајући адаптер је у потпуно-
сти био хаварисан. На основу делова 
који су стигли до нас обавили смо 
снимање, израдили документацију и 
проследили је машинској радионици. 
Тако је направљен део и бушилица је 
поново прорадила – објашњава Ми-
рослав Србуловић, руководилац Кон-
струкционог бироа ПУС-а. 

Слађана Радовановић, која четири 
месеца ради као конструктор у Руднику 

бакра Мајданпек, истиче да је њен први 
задатак био захтеван, али да је за успех 
пресудан значај имао тимски рад: - Не-
давно сам почела да радим, па веће 
изазове тек очекујем.

Машинска радионица је израдила 
све неопходне делове, а овлашћена кућа 
из Београда недостајуће заптивне еле-
менте. Све је комплетирано у машинској 
радионици и истог дана монтирано на 
машини која је наставила рад. Колика је 
уштеда тиме остварена, говоре подаци 
да је искоришћен сопствени челични 
материјал за делове и да је израда запти-
вача коштала осам хиљада динара. 

С. В. 

РБМ. - Полазећи од тога да је поси-
пач соли прва машина на површинском 
копу Рудника бакра Мајданпек од које 
зависе безбедност кретања у зимским 
условима и правовремено допремање 
руде, у погону Производних услуга су 
благовремено обавили интервенције на 
постојећој опреми и успели да посипач 
учине спремним за рад током зиме која 
је стигла и пре календара.

Рудник бакра Мајданпек има поси-
пач соли стар око три деценије. Како је 
пре две године купљено возило “ФАП 
2023” на које је монтиран стари посипач, 
остао је и стари проблем (не)поуздано-
сти приликом аутоматског посипања 
соли из коша преко транспортног пужа 
и обртног диска. Наиме, погон пужа 
и диска оствариван је преко додатног 

малог дизел мотора од 12 KS, стране 
производње, који се налазио на спољној 
страни коша, био изложен ниским тем-
пературама и тешко стартовао.

-Идеја да елиминишемо непоуздан 
мотор и решимо овај проблем стигла 
је од директора Бранислава Томића. 
Како је куповина новог подразуме-

вала доста новца, искористили смо 
конструкциону могућност возила и 
уградили пумпу на мењач, а погон 
остварили преко електровентила који 
се укључује из кабине дајући прити-
сак на хидромоторе који покрећу диск 
за посипање соли – каже Неђељко 
Чавић, помоћник директора РБМ-а за 
електромашинство, који се побринуо 
за реализацију ове идеје. - Уложено 
је 45 хиљада динара колико је кош-
тала пумпа набављена у „Првој пето-
летки“, а уштеда је десетак пута већа - 
истиче Чавић посебно наглашавајући да 
је тако и возачима олакшан рад, јер ће 
посипач сада укључивати из кабине. 

С. В. 

РБМ. - Погон Производне услуге 
Рудника бакра Мајданпек добио је пе-
скарницу, подигнуту у сопственој 
режији, која ће вулканизерници у 
овом погону омогућити непреки-
дан рад у свим временским прили-
кама, преполовљени утрошак песка и 
безбедније услове за рад. 

Вулканизерница ПУС-а у Руднику 
бакра Мајданпек израђује гумене про-
изводе, пре свега облоге за млинове, 
за потребе РБМ-а, РББ-а и “Великог 
Кривеља”. Пре самог процеса израде 
обавља се неопходно пескарење метал-
них делова са којих се скида корозија. 
Пескарење се до недавно изводило на 
отвореном простору испред вулканизер-
нице, а када су временски услови били 
неповољни због кише и снега, није се 
могло радити, па се продужавало време 
израде гумених производа. Осим тога, 
пескарење на отвореном угрожавало је 
безбедност радника у тој зони.

-Пескарница је направљена без по-
себних улагања, јер су искоришћени 
конструкција и лимови са демон-
тираног хангара који је ометао 
одлагање јаловине на сервису Ковеј, 
а у унутрашњем делу ти лимови су 

заштићени отпадном гуменом траком 
– објашњава Неђељко Чавић, помоћник 
директора РБМ-а, идејни творац и реа-
лизатор овог пројекта, стручњак којег 

су, поред осталог, иновације препору-
чиле за награду “Инжењер Шистек” 
прошле године. - У монтажној згради 
направљена су три прихватна бун-
кера где су смештени кошеви за песак, 
са уграђеним точковима за кретање 
по шинама. Приликом пескарења 
кошеви се налазе у бункерима испод 
решетки у којима се преко гуме-

них усмеривача сакупља песак. По 
обављеном пескарењу кошеви се 
шинама померају у спољни део бун-
кера из кога се уз помоћ виљушкара 
ваде и односе у вулканизерницу на 
пражњење преко шибера на доњем 
делу коша, а песак суши, пакује у 
џамбо вреће и спрема за још једну 
употребу.

-Користимо много песка, јер сав 
метал на који се наноси гума мора да 
се пескари. У 2011. употребили смо 
око 40 тона, у 2012. око 35, а до окто-
бра ове године већ смо утрошили 106 
тона, јер смо имали инвестиције и 
користили метале који су морали да 
се обраде и пескаре да би се на савр-
шено чисте површине, као заштита, 
могли да нанесу епокси-смола, метал-
прајмери, лепкови – објашњава тех-
нолог Јасминка Пешић, руководилац 
вулканизернице. – Песак који кошта 
7.600 динара по тони користимо два 
пута, што ће омогућити да само у овој 

години остваримо уштеду већу од 350 
хиљада динара. 

Колики је значај квалитетног 
пескарења за производни процес и 
економију, говори податак да је у Руд-
нику бакра Мајданпек по висини произ-
водних трошкова гума на трећем месту - 
иза нафте и струје. 

С. Вукашиновић

timski do u[tede

pove]ana sigurnost

prepolovQen utro[ak peska
У вулканизерници ПУС-а песак се користи два пута, а пескарење 
обавља у бољим условима и без обзира на временске прилике. - Уш-
теда на песку у овој години биће око 350 хиљада динара

Реконструисани посипач биће ефикаснији у борби са ледом на рударским путевима. – Олакшан рад возачима, јер ће посипач укључивати из 
кабине

Мирослав Србуловић Слађана Радовановић

Неђељко Чавић

Јасминка Пешић
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Унапређење технологије прераде руде у РБМ-у

Рудник бакра Мајданпек стабилизује производњу

РБМ. - Низом интервенција 
дуж комплетне производне линије 
Дробљење и Флотација Рудника бакра 
Мајданпек припремају се за веће и 
одговорније задатке до краја ове и на-
редних година. Ради се ужурбано да 
се створе предуслови за финансирање 
додатних инвестиционих радова и 
да се што боље искористи започети 
захват руде који има повишен садржај 
племенитих метала.

-У процесу дробљења при-
према се затварање циклуса 
дробљења, што је основни предус-
лов за повећање капацитета пре-
раде са садашњих 3,5 на шест ми-
лиона тона руде и смањење спец-
ифичне потрошње електричне 
енергије и челика за око 20 проце-
ната. Други део је оспособљавање 
додатне линије коју представља 
трећа и четврта секција заједно са 
допунским постројењем за прераду 
око 1,4 милиона тона руде годишње 
и припрема од 8. до 11. секције за 
прераду 4,6 милиона тона руде – 
каже др Милорад Грујић, саветник 
директора РБМ-а. 

То ће бити само прва етапа док се 
не угради линија нових флотацијских 
ћелија капацитета три милиона тона 
годишње, а када се то постигне, 
зауставиће се допунско постројење.

-За остварење плана изузетно 
је важно да се смањи крупноћа 
дробљења са 25 на 11 милиметара, 
што ће повећати капацитет. Јер, 
укључењем допунског постројења 
за флотирање дела руде, за пре-
раду 1,4 милиона тона, обезбеђује 
се потребно флотирање у процесу 

флотацијске концентрације око 22 
минута док се не активирају нове 
флотацијске ћелије. То представља 
суштину њиховог функционисања, 
као и регулишући хидродина-
мички параметар за оптимално 

суспендовање чврсте фазе у пулпи. 
То је ново (шведско) патентно 
решење, које обезбеђује боље услове 
за флотацијску концентрацију – 
објашњава др Грујић и наглашава: 

- Сви услови би требало да се обе-
збеде већ до краја године. Неоп-
ходно је да се активира допунско 
постројење и прилагоди повећаном 
садржају племенитих метала у руди 

са захвата ТС-2, јер такву 
руду нећемо имати скоро. 
Обављене су све про-
вере и испитивања да се 
повећа искоришћење на 
злату, јер би требало да 
удео племенитих метала 
буде близу 50 одсто вред-
ности бакра. 

Унапређење тех но ло-
гије прераде руде у РБМ-у 
има за циљ обезбеђење 
средстава за планира не 
инвестиције у прера ди 
руде и побољшање иско-
ришћења бакра и, по-

себно, племенитих ме та ла, као и ква-
литета концентрата као основе за 
боља остварења у даљој преради.

С. Вукашиновић

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
за 26 дана новембра октобарска 

производња надмашена је за око 830 
тона и остварена рекордна производња 
бакра у концентрату у последњих десе-
так година са изгледима да се на крају 
месеца дође до око хиљаду тона. На 
Површинском копу дато је 1,3 милиона 
тона укупних ископина и, упркос не-
знатно мањем учинку на руди од плана, 
остварена је веома добра производња 

захваљујући повољном садржају бакра 
у руди. За испуњење месечног плана 
недостајало је само више раскривке. 

-Резултатима новембарске произ-
водње можемо бити задовољни, јер 
је остварење на руди 95 одсто. То се 
одразило на резултате у Флотацији 
где очекујемо око хиљаду тона 
бакра у концентрату са повећаним 
садржајем злата и сребра тако да ће 
резултати у овом месецу бити бољи 
него што су били у октобру - каже 
Бранислав Томић, директор РБМ-а, 
подсећајући да се у октобру првих 
10-так дана није радило пуним капа-
цитетом због измештања дробилице и 
Фазе 2. - Подбачај на јаловини је по-
следица малог броја ангажованих ка-

миона. Упркос недостатку резервних 
делова, оспособљавамо још два-три 
камиона за рад на јаловини и надамо 
се да ћемо испунити план. 

-Уз редовну производњу, која има 
приоритет, упоредо смо радили на 
акордима. Наставили смо послове 
на побољшањима дуж целе линије 
производње, активирали згушњивач 

број два, интензивирали радове на 
брани Превој, започели ремонт у 
једном делу филтраже - каже управ-
ница Флотације Јелена Ђурић. Управ-

ник Површинског копа Драгиша 
Анђелковић додаје да је у новембру из-
мештен „марион 8” и биће ангажован 
за рад на туцанику, на Ц станици, што 
ће омогућити да се побољшају рудар-
ски путеви и припреме механизација и 
опрема за рад у зимским условима.

-Наредне године очекују нас још 
већи изазови, јер нам актуелно ради-

лиште пружа сигурност само у наред-
них шест до осам месеци. За то време 
треба раскрити Андезитски прст 
(прво Праурију, а онда и Плумбарију), 

обезбедити руду за даљи рад на јужном 
делу Северног ревира, завршити 
Транспортни систем 1, оспособити 
систем одводњавања, изместити да-
лековод, наћи решење за магистрални 
пут… – истиче директор Рудника бакра 
Мајданпек Бранислав Томић.

С. Вукашиновић

Ново патентно решење обезбеђује боље услове за флотацијску концентрацију. – Др Милорад Грујић: Удео племенитих метала треба да буде 
близу 50 процената вредности бакра

sitnija ruda - ve]i kapacitet

rekord decenije
Захваљујући повољном 
садржају бакра у 
руди, остварена је 
рекордна производња 
бакра у концентрату 
са већим садржајем 
злата и сребра. – 
Приоритет наредних 
месеци је раскривање  
Андезитског прста и 
обезбеђивање руде за 
даљи рад на јужном 
делу Северног ревира

Флотацијски бункери пуни руде 
-Добри резултати оправдавају санације и 

интервенције које смо имали дуж комплетне линије 
производње - задовољан је Бранислав Томић, ди-
ректор РБМ-а. Он подсећа да се преласком на ново 
радилиште, ТС-2, стигло до квалитетније руде, 
али да су томе претходили бројни велики посло-
ви од припреме Дробљења за пресељење дробили-
це, активирања ситаре, до измештања дробиличног 
постројења у рекордном року, што је представљало 
само део измештања Фазе 2. – Најважније је да смо 
успели да стабилизујемо производњу, мада на њеном 
унапређењу и увећању не престајемо да радимо.

Речи првог човека мајданпечког Рудника бакра 
најбоље потврђују рудом запуњени флотацијски бун-
кери, што се више од деценије ту није могло виде-

ти. – Овде имамо око 40 хиљада тона руде и те зали-
хе нам олакшавају рад на целом систему који прет-
ходи флотацији - каже Братислав Благојевић, тех-
нички руководилац Флотације, и објашњава да ће 
захваљујући томе моћи да се планирају застоји који 
се неће одражавати на производњу, а, истовремено, 
добро „запуњени“ флотацијски бункери смањују 
ангажовање помоћне механизације. - Овако добро 
запуњени бункери, са залихама довољним за трод-
невни рад флотације овим темпом, обезбеђују рав-
номерно „храњење“ млинова - каже искусни До-
брица Николић, пословођа производње, а Жељко 
Михајловић, инжењер производње, додаје да упра-
во то омогућава континуирани рад који има посебан 
значај за квалитет флотирања.

Бранислав Томић

Милорад Грујић
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БОР. - Синдикати Рударско-топио-
ничарског басена Бор нису задовољни 
сарадњом са Владом Републике Србије и 
Министарством привреде, поготово што 
су се појавили проблеми у реализацији 
најважнијих пројеката - реконструкције 
топионице и изградње фабрике сум-
порне киселине у Бору. Истовремено, 
истичу да ће Басен морати да заврши 
започете пројекте са или без помоћи 

државе, али и констатују да би прелазни 
период по изласку из реструктурирања 
био много лакши уз гаранције Владе Ре-
публике Србије. 

-РТБ Бор ће завршити нову топи-
оницу, са или без подршке Владе Ре-
публике Србије, чак и ако морамо 
сами да се одричемо физички и 
финансијски, јер знамо шта она 
значи за РТБ и нашу децу и унучиће. 
Сматрамо да политику и привреду 
и економију треба раздвојити. У Бе-
ограду се разговара о политици, а 
у Бору можемо да говоримо само о 
економији и привреди. Немогуће је 
порећи оно што је до сада урађено у 
Бору. Наше улице су сада булевари, 
све већи је број аутомобила, много 
младих је добило посао, запослени у 
Басену месечно зарађују просечно 70 
хиљада динара, што је за све градове у 
окружењу и за већину у Србији недо-
стижно. То је оно што нас гура напред 
- каже Љубиша Миљковић, председник 
Синдиката рудара Србије. 

-После неуспеле приватизације 
идеја Самосталног синдикатаје била 
је да без нове топионице и смањења 
аерозагађења нема просперитета Бора. 

Када смо већ добили гаранцију Владе 
за један део кредита за изградњу топи-
онице и фабрике сумпорне киселине, 
не видим разлог да то не наставимо 
и у 2014. години. У буџету Републике 
Србије мора да се пронађу средства за 
РТБ Бор, морамо да завршимо нову 
топионицу без обзира на сва поли-
тичка дешавања, јер то је неопходно за 
опстанак и овог краја и Србије. Осим 
Басена Бор, Петрохемије и, можда, 

Сартида, ми немамо ниједно државно 
предузеће које може да да било какав 
профит. Рекао бих да садашњи ми-
нистар привреде није показао пут 
и стратегију изласка РТБ-а Бор из 
реструктурирања - наглашава Драган 
Алексић, председник ЈСО РТБ-а Бор. 

-Чули смо да поново почиње 
прича о приватизацији РТБ-а Бор. 
Ми не можемо да заборавимо да је 15 
предузећа која су пословала у оквиру 
РТБ-а Бор приватизовано, да је за све 

то узето 300 милиона долара, а Ком-
бинат бакра је добио само 12 мили-
она. Не би било проблема да су то биле 

добре приватизације, али од свих 15 
предузећа ниједно више не ради, или 
ради минимално. Велики број рад-
ника је изгубио посао. Таква грешка 
не би смела да се понови са РТБ-ом 
Бор - рекао је Јадран Поповић, пред-
седник Синдикалне организације ТИР-а.

-Наговештај да Влада Србије 
разматра могућност продаје РТБ-а 
Бор је дискутабилна и за нас 
неприхватљива на већ виђени начин 
због лошег искуства са 15 приватизо-
ваних фирми из састава РТБ-а које 
одавно не раде и чији су радници 
на улици без средстава за себе и по-
родицу. Исти је случај и са већином 
фирми у Србији. Инвестиције су не-
опходне за бржи завршетак топио-
нице и фабрике сумпорне киселине 
и о томе не сме бити препуцавања 
између бившег и садашњег министра, 
а Влада Србије мора све да учини да 
започете инвестиције у Басену завр-
шимо у 2014. години. То је приоритет 
јер ће нова технологија донети веће 
искоришћење и профит компанији 
и брже враћање кредита – истиче 
Драган Јанкуцић, председник Синди-
ката “Независност” ТИР-а. 

Представници свих синдиката РТБ-а 
Бор истичу да Влада Републике Србије 
у буџету за наредну годину треба да 
предвиди средства за помоћ Комби-
нату бакра пред излазак из процеса 
реструктурирања. Али, та помоћ не 
треба да буде за директне инвестиције, 
већ гаранција повериоцима да ће дугови 
настали до 2010. године бити враћени. 
О приватизацији највећег српског 
произвођача бакра не би смело ни да 
се размишља – сагласни су синдикалци 
Басена Бор.

М. Милошевић 

politika u Beogradu 
privreda u Boru

Синдикати Басена Бор о сарадњи са Владом Србије
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Са или без помоћи државе, РТБ 
мора да заврши започете пројекте – 
реконструкцију топионице и изградњу 
фабрике сумпорне киселине. - Прелазни 
период по изласку из реструктурирања 
био би много лакши уз гаранције 
Републике. - О приватизацији највећег 
српског произвођача бакра не би смело 
ни да се размишља

Љубиша Миљковић

Драган Алексић

Јадран Поповић

Драган Јанкуцић
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 Одборници СО Бор одлучили:

На седницама Скупштине општине Мајданпек 

БОР. - Од десет тачака дневног реда 
26. седнице Скупштине општине Бор (29. 
новембра) најважније су биле (због кра-
тког рока за доношење и објављивање): 
усвајање одлуке о репрограму дугова 
грађана према комуналним предузећима 
и дефинисање правила ради утврђивања 
пореза на имовину. Иако је опозиција 

била против висине стопа пореза на 
имовину и неадекватног одређивања 
зона за утврђивања пореза на имовину, 
одборници су поменуте тачке усвојили. 
Стопе су, углавном, остале сличне као 
до сада: реч је о незнатним повећањима 
неких категорија, али је оцењено да то 
неће отежати и овако тешку материјалну 

ситуацију грађана. Имајући управо то у 
виду, одборници су усвојили и зоне на 
подручју општине са коефицијентима 
за обрачун висине пореза, као и пред-
лог Одлуке о утврђивању просечне цене 
квадратног метра одговарајућих непо-
кретности за утврђивање пореза на имо-
вину за 2014. годину.

Иако су јавна комунална предузећа и 
сама велики дужници, њихови управни 
одбори су предложили, чланови Оп-
штинског већа подржали, а одбор-
ници СО Бор усвојили одлуке о репро-
граму дуга и отпису камате на стари дуг 
грађана овим предузећима. Они који 
дугују за грејање моћи ће да измире 
обавезе на шест до 60 рата, у зависно-
сти од износа, док би дуговања према 
“3. октобру” грађани плаћали на 4, 8, 12, 
16 или 20 рата, такође у зависности од 
износа. На самој седници у дневни ред 
су уврштене и усвојене одлуке о слич-
ном регулисању старог дуга за воду и за 
стамбене услуге.

Једина тачка која је усвојена без 
расправе била је “Предлог решења о 
образовању Савета за здравље општине 
Бор”. Задатак новоформираног Савета 
(има седам чланова) јесте, између оста-
лог, да прати и координира рад уста-

нова примарне здравствене заштите 
чији је оснивач локална самоуправа, да 
спроводи мере у области заштите права 
пацијената, да подстиче сарадњу здрав-
ствених установа на подручју општине, 
као и међусекторску сарадњу.

На крају седнице усвојена је и раније 
одлагана одлука о продаји земљишта 
где ће бити изграђен трговински објекат. 
На лицитацији за куповину 88 ари 
земљишта преко пута Дома здравља 
према Електро-машинској школи (део 
школског дворишта) једина је била 
пријављена нишка фирма “Natura beauty 
Balkan“, која је правни заступник немач-
ког трговинског ланца „Lidl“. Земљиште 
је продато за 8.960.000 динара. „Lidl“ је 
купио земљиште у још неколико гра-
дова у Србији и изградњу објекта у Бору 
почеће у исто време када и у другим гра-
довима.

Очекује се да до краја године буде 
одржана још једна седница СО Бор ради 
усвајања буџета за 2014. годину. 

М. Милошевић 

МАЈДАНПЕК. - Одборници Скуп-
штине општине Мајданпек (присуство-
вала само владајућа већина) 29. новем-
бра усвојили су одлуке о утврђивању 
стопе пореза на имовину за 2014. годину 
и о зонама на територији општине, акта 
о утврђивању просечне цене квадрат-
ног метра одговарајућих непокретности, 
као и одлуке о коефицијентима за не-
покретности у зонама. Према одлуци о 
одређивању зона у општини Мајданпек, 
у прву, најопремљенију зону улази ад-
министративно подручје МЗ Мајданпек, 
друга обухвата Доњи Милановац, а 
трећа – сеоска насеља. Просечна цена 
по квадрату утврђена је на основу по-
датака Управе прихода о промету не-
кретнина. Овим одлукама предвиђено 
је да порески обвезници од наредне 
године кроз пореско задужење на имо-
вину, плаћају и накнаду за градско 
грађевинско земљиште. То у Мајданпеку 
неће драстично променити износе поре-
ских задужења, јер како се чуло, дошло 
је до смањења стопе амортизације.

На седници је, уместо одбор-
ника који су изабрани на одређене 
функције, верификован мандат одбор-
ницима Јелици Благојевић, Срђану 
Петровићу и Нени Абдулић са листе 

“Ивица Дачић – СПС, СДП и ПУПС”. На 
предлог председника Општине Дејана 
Вагнера, на дужност в.д. директора 
Дома здравља „Др Верољуб Цакић“ 
уместо др Снежане Балановић имено-
ван је др Војислав Лазаревић. За члана 

Општинског већа изабран је др Алек-
сандар Љубоја.

На претходној седници, крајем ок-
тобра, одборници су усвојили реба-
ланс буџета за ову годину. Истакнуто 
је да је ребаланс последица мањих при-
хода и примања у односу на плани-
ране, уговорених нових пројеката који 
се суфинансирају средствима ЕУ, про-
меном извршне и законодавне власти 
у општини, новим виђењем развоја 
општине, као и настанком обавеза по 
основу личних примања функционера 
којима је престао мандат. Опозиција 
је имала бројне замерке, од тога да су 
расходи драстично повећани у делу 
зарада, репрезентације, да су смањена 
средства за социјалну заштиту, да би 
више требало инсистирати на наплати 
рудне ренте, а представници владајуће 
коалиције да би требало инсистирати и 
на наплати водне ренте, да су добрим 
делом промене у буџету изнуђене раније 
преузетим обавезама и опредељеним 
средствима.

Према раније расписаном кон-
курсу именовани су директори јавних 
предузећа чији је оснивач општина. 
Једини кандидат за место директора 
ЈКП „Комуналац“ Мајданпек није добио 
подршку општинског парламента који 
је потом донео одлуку да се конкурс 
понови. За директора ЈКП „Доњи Ми-
лановац“ изабран је Ненад Филиповић, 
за директора ЈКП „Мајданпек“ 
Ђорђе Рошкић, а за директора ЈП за 

грађевинско земљиште и путеве Саша 
Стојановић. Будући да кандидати за 
директора ЈП за стамбене услуге нису 
добили подршку одборника, за в. д. ди-
ректора изабран је Маша Митровић, с 
тим да ће се конкурс за избор директора 
овог предузећа поновити. Разрешено је 
и више директора, а постављени су в.д. 
директора: у Дому здравља „Др Верољуб 
Цакић“ - др Снежана Балановић, 
у Центру за културу Мајданпек – 
Љубомир Брандушановић, у Центру 
за културу и образовање Доњи Мила-
новац – Валентина Јовић, у Музеју у 
Мајданпеку - Александар Репеџић, у 
Народној библиотеци – Урош Вулетић, 

у Туристичкој организацији општине 
Мајданпек – Радомир Зековић, у 
ДОО Бизнис инкубатор Мајданпек – 
Ервин Стојановић. За чланове Оп-
штинског већа изабрани су Филип 
Вуковић, Миомир Ивановић, мр Игор 
Барбуловић и Мирослав Балабановић. 

На седници је усвојен и предлог 
одлуке о измени и допуни одлуке о 
општинској управи тако да има услова 
за постављање још једног помоћника 
председника општине за област инфра-
структуре, заштите животне средине и 
ванредне ситуације.

С. Вукашиновић

Нове пореске стопе углав-
ном су сличне као до сада и 
неће још више отежати тешку 
материјалну ситуацију грађана. 
– Грађани који дугују јавним 
комуналним предузећима моћи 
ће да репрограмирају стари 
дуг уз отпис камате. – Форми-
ран Савет за здравље општине 
Бор. – На лицитацији прода-
то 88 ари земљишта у двориш-
ту Електро-машинске школе за 
8.960.000 динара

nove poreske stope i 
otplata duga na rate

nova kadrovska i poreska re[ewa
Октобарску седницу СО Мајданпек, на којој је усвојен ребаланс општинског буџета, обележила нова кадровска, а новембарску нова пореска 
решења
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Боранима представљен роман Александра Гаталице “Велики рат”

У слици и речи 

БОР. – После вишедеценијске паузе 
роман “Велики рат” Александра Гата-
лице вратио је у српску књижевност 
тему Првог светског рата, највећег зла 
с почетка 20. века. Али, за разлику од 
већине романа са ратном тематиком, Га-

талица је начинио уверљив искорак: у 
роману нема детаљних описа битака и 
стања на фронтовима, већ су страхоте 
рата описане из перспективе малих, 

обичних људи – па је роман “Велики рат” 
с правом добио две престижне српске 
књижевне награде: “Меша Селимовић” 
и НИН-ову награду за најбољи роман у 
2012. години.

-Ја верујем у оно у шта је веровала 
и генерација српских књижевника 
пре мене, а то је да књижевност и 
уметност могу да вас одведу у један 
сасвим други свет, мада немају ту моћ 
да вас ту дуго задрже с обзиром на то 
да живимо у суморном времену. Али, 
могу од нас самих направити боље 
људе. Могу преобразити човека, ожи-
вети оне вредности које подстичу и 
етичку одговорност за другога, за су-
живот, саосећање – рекао је Алек-
сандар Гаталица на представљању 
свог романа у Народној библиотеци у 
Бору. Он је нагласио да 78 јунака, који 
су сви “главни ликови” јер у роману, 
ако се изузме сам велики рат, главног 
јунака нема - поручује да нада у боље 
сутра никад не сме да се угаси и поред 
тешкоћа и суморне свакодневице коју 
живимо. 

-Сви јунаци мог романа су ту да 
би и мени и мојим читаоцима остала 
мрвица наде у људскост. Писац, за-

право, не сме да убија наду своје пу-
блике. Публика мора да размисли, да 
се промени. Књижевност није ту само 
да забави, већ да направи нови свет. 
Стога верујем у књижевност – нагла-
сио је борској публици Александар Га-
талица свој вечити оптимизам.

Осим аутора, поштоваоцима 
књижевности у борској библиотеци о 
роману године говорио је и књижевни 
критичар Милета Аћимовић Ивков, 

који је био и члан жирија за доделу 
НИН-ове награде:

-Поверење читалаца је важније од 
награде, а какво је поверење у роман 

“Велики рат” потврђује и чињеница 

да је доживео 20 издања. Писац је 
успео да пронађе и покаже властито 
гледиште, да сагледа светску пометњу. 

“Велики рат” је сложен роман, израз-
ито сценичан и филмичан, али има 
и мистичне атмосфере. У сложеној 
наративној грађевини романа мо-
дерним поступком писац универ-
зално говори о судбини појединца 
захваћеног ратном драмом – иста-

као је Милета Аћимовић Ивков на 
представљању награђеног романа 

“Велики рат” Александра Гаталице у 
Народној библиотеци у Бору.

М. Милошевић

БОР. – Група аутора са Техничког 
факултета у Бору и Пословно техничког 
факултета у Љубљани приредила је из-
ложбу „Тајни свет метала и минерала“. 
Одабране микрофотографије у галерији 
борског Музеја рударства и металургије 
део су научног истраживања аутора и као 

уметничке фотографије приближавају 
скривени свет метала и минерала. Тај 
свет први су открили зачетници науке, 
која се бави испитивањем структуре 
метала и легура, у истраживањима по-
четком 19. века. Метали и минерали под 
микроскопом, при великим увећањима, 

почињу да живе на специфичан начин и 
фасцинирају лепотом и разноврсношћу.

Изложба “Тајни свет метала и ми-
нерала” у галерији борског Музеја део 
је пројекта Караван науке “Тимочки 
научни торнадо” који су организовали 

Технички факултет, Музеј рударства и 
металургије, Друштво младих истражи-
вача и Основна школа “Душан Радовић“ 
у Бору.

М. М. 

sudBina Qudi u ratnoj drami

tajni svet metala i minerala

Роман „Велики рат” (добитник НИН-ове награде за најбољи 
роман у 2012. години) до сада је штампан у скоро 30.000 примерака 
и најпродаванија је књига у протеклих 20 година у Србији. – А. 
Гаталица: Књижевност није ту само да забави, већ да направи нови 
свет. Стога верујем у књижевност. - Осим аутора, о роману у борској 
Народној библиотеци говорио је и књижевни критичар Милета 
Аћимовић Ивков

Милета Аћимовић Ивков и Александар Гаталица



Субота, 30. новембар 2013. Број 2240, страна 19

In memoriam

Драгослав Драган Стојановић 
(1942 – 2013.)

У Бору је у 71. години преминуо Драгослав 
Драган Стојановић, дугогодишњи директор Био-
скопа „Звезда“. Велики заљубљеник у филмску 
уметност, Драган Стојановић, рођен је 1942. године 
у Бору. Радио је у Фабрици сумпорне киселине, 
Биоскопу „Победа“ и од 1985. године у Биоскопу 

„Звезда“ где је од 1995. до пензионисања 2009. године био директор. Убрзо после 
тога оснива први приватни биоскоп у Бору „Моја звезда“ који ради само пола 
године у сали Дома културе у Бору. 

О биоскопима у Србији и последњем биоскопском Мохиканцу Драгану 
Стојановићу, ентузијасти који не пристаје на одвајање од биоскопског мрака и 
филмских илузија и најзаслужнијем што биоскоп у Бору није приватизован и 
што још успешно ради  (за разлику од многих у Србији) - говори документарни 
филм београдског редитеља Александра Аџића. 

Отишао је „чувар филмског храма у Бору“, како је Драгана Стојановића 
назвао чувени српски филмски редитељ Слободан Шијан.

Драгослав Драган Стојановић сахрањен је на Новом гробљу у Бору.

Сећање

Негослав Живковић

27. 11. 2007 – 27. 11. 2013.

Остала сам сама 

препуштена олујама које 

ме свакодневно шибају.

Твоја Рада

Мозаик
ТИР. – На релацији Зајечар-

Мајданпек (између железничких ста-
ница Влаоле и Јасиково), 15. новем-
бра око 17 сати и 40 минута, дошло 
је до пожара у коме је потпуно изго-
рела дизел-моторна гарнитура, попу-
ларна „Швеђанка”. Пошто је реч о пут-
ничком возу, повређених, на срећу, није 
било јер је више од 50 путника напу-
стило воз чим је приметило ватру. Воз је 
одмах заустављен када се ватра појавила 
на доњем делу гарнитуре, па је особље 
противпожарним апаратима покушало 
да је угаси. И поред њихових напора, 
а касније и интервенције ватрогасне 
екипе,  „Швеђанка” је остала на шинама 
због чега је обустављен саобраћај на овој 
релацији. Наредног дана радници Же-
лезнице Србије својом механизацијом 
покушали су да уклоне изгорелу гарни-
туру. Пошто у томе нису успели, помоћ 
у обезбеђивању дизалице потражили су 
од Рудника бакар Мајданпек. 

Проблеми у функционисању ове же-
лезничке линије и притужбе грађана на 
често отказивање полазака јединог воза 
на овој релацији због честих кварова, 
нажалост, присутни су већ дуже време. 
Према подацима железничке станице 
у Зајечару, само у октобру отказано је 
300 полазака ка Мајданпеку и Неготину. 
Осим путника, и сами радници ЖС су 
се жалили на лоше пруге, старе возове и 
недостатак исправних локомотива. Овај 
најновији случај „изгорелог воза” био је 
повод да се огласи и Бобан Тодоровић, 

директор Топионице и рафинације бакра.
- Ми у РТБ-у, односно ТИР-у никако 

не можемо да будемо задовољни на-
чином отпреме наших производа же-
лезничким саобраћајем. Та пруга 
је од великог значаја за Басен, јер 

се њоме месечно транспортује око 
7.000-8.000 тона концентрата бакра 
из Мајданпека у Бор, 10.000 тона 
сумпорне киселине, 4.000-5.000 тона 
угља, као и 2.000 тона осталих произ-
вода ТИР-а (месинга, бронзе, плавог 
камена). Притом, у источној Србији 
је оперативна само једна локомотива. 
Заустављање саобраћаја у трајању 
од неколико дана због изгореле 
„Швеђанке” изазвало је и померање 

динамике испоруке наших производа. 
Пруга ће још више добити на значају 
када буде стартовао  пројекат „нове 
топионице”, јер ће тада, на пример, 
бити потребно отпремити око 1.200 
тона сумпорне киселине из Бора 
сваког дана – наглашава Тодоровић.

Ј. Станојевић

remeti se isporuka proizvoda

РЕШЕЊЕ – ВОДОРАВНО: изложба, туристи, глина, Мајданпек, лото, беба, 
стаза, ета, туба, оке, ар, рерна, Акира, СМ, пет, бенд, нар, Расин, Бора, бата, 
етикеција, колос, минарет, теорема.

ukr[tene re^i
ВОДОРАВНО: 1. Јавно приказивање уметничких радова, 7. Путници ради 

одмора и разоноде, 14. Врста земље, 15. Наш град бакра, 17. Игра на срећу са 
извлачењем бројева, 18. Новорођенче, 19. Узак пешачки пут, путељак, 20. Грчко 
слово, 21. Амбалажа за креме, 22. Стара мера за тежину (мн.), 23. Део хектара, 24. 
Пећница, 26. Име јапанског режисера Куросаве, 28. Ауто-ознака за Сремску Ми-
тровицу, 30. Једноцифрени број, 31. Мањи инструментални састав, 32. Јужно воће, 
мограњ, 35. Француски писац, Жан Батист, 37. Име нашег глумца Тодоровића, 38. 
Брат одмила, 39. Правила о лепом понашању (фр.), 41. Див, горостас, 42. Торањ уз 
џамију, 43. Научна претпоставка коју треба доказати.

УСПРАВНО: 1. Део шиваћег прибора (мн.), 2. Место kод Бора, 3. Мерна 
јединица за запремину течностои, 4. Лична заменица, 5. Осмо и  прво слово азбуке, 
6. Једноставна праживотиња, 7. Узречица, чак, 8. Екстремитет, 9. Престанак везе, 
прекид, 10. Фудбалски клуб из Милана, 11. Бања у Белгији, 12. Поставка, тврдња, 
13. Први митски летач, 16. Грубо домаће сукно, 18. Отпор, револт, 21. Спортски 
учитељ, 22. Стакло на прозору (мн.), 25. Епско песништво, 26. Течност у којој је 
унет ваздух, 27. Приредба која се одржава сваке године, 28. Део Војводине, 29. 
Роман Максима Горког, 31. Битка, 33. Део молекула, 34. Пасмина, 36. Мушки по-
томак, 37. Срж, суштина, 38. Наш град бакра, 40. Симбол церијума, 41. Ауто-оз-
нака за Ковин. Крста Иванов
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У Басену незадовољни стањем железничког саобраћаја у источној Србији

Игор Крстић
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nedeQa nauke i mira

Најсвежији случај 
„изгорелог воза” и 
обустављање желез-
ничког саобраћаја 
поново је актуелизо-
вало велики значај 
пруге Бор-Мајданпек 
за нормално пословање 
Басена. Наиме, кључни 
објекти Друге фазе 
изградње РТБ-а били 
су нова флотација 
у Мајданпеку и електролиза у Бору, али и пруга Бор-Мајданпек. По завр-
шетку рудника у Мајданпеку, у борску топионицу требало је допремити преко 
294.000 тона концентрата годишње. Камионским превозом то би било пот-
пуно неисплативо, а железничким би свака композиција, преко Мале Крсне, 
Ниша и Зајечара до Бора, требало да превали 444 километра у једном правцу. 
Решење је било да се пругом повежу два велика рударска центра. 

Пруга Бор-Мајданпек, дужине 46,5 километара, скратила је транспорт 
мајданпечког концентрата за скоро 40 километара. На њој су пробијена 27 
тунела (укупне дужине 11.385 метара) и изграђена 24 моста. Априла 1972. 
пруга је пуштена у пробну употребу за теретни, а за путнички саобраћај у 
јуну исте године. Осим значаја за комбинат бакра, имала је и шири друшт-
вени значај јер је, веома краћом саобраћајницом од оне преко Ниша, повезала 
Тимочку Крајину са Београдом и светом.

На снимку из старог албума – вијадукт (дужине 400 метара и висине 80 
метара) на прузи Бор-Мајданпек. 

Ј. С. 

Значај пруге Бор-Мајданпек

Први вар на „Јужном току” 
У селу Шајкаш у Војводини 24. новембра заварене су прве цеви деонице 

гасовода „Јужни ток” који ће, пролазећи кроз више земаља, обезбедити доток 
руског гаса до европских потрошача. Инвестиција је вредна око 16 милијарди 
евра, носилац посла је заједничко предузеће „Јужни ток Србија”, удео 
„Србијагаса” је 49 одсто, а „Гаспрома” 51 одсто. Деоница кроз нашу земљу ду-
гачка је 421 километар - гасовод у Србију улази код Зајечара, а излази код Су-
ботице. 

На почетку церемоније у Па-
лати „Србија”, председник Томис-
лав Николић рекао је да су Србија 
и Русија исписале многе странице 
заједничке историје и да су увек 
заједно побеђивале на истој страни. 

„Јужни ток није само прича о 
магистралној траси већ је и симбол 
повезивања држава и народа”, казао 
је Николић. Оценио је, између оста-
лог, да ће тај пројекат показати да је 
и у Србији могуће остварити успех 

и довршити и највеће инфраструктурне подухвате. Министар енергетике Руске 
Федерације Александар Новак прочитао је честитку и обраћање председника 
Русије Владимира Путина у коме се каже да ће „Градња гасовода бити велики 
допринос побољшању међународне енергетске сигурности”, као и да је ово 
важан догађај не само за Србију и балканске земље, већ и за читав европски 
континент. 

Овом приликом потписана су три уговора - Протокол о зајму, Уговор о 
транзиту и Уговор о повезивању делатности од општег интереса између српске 
и руске стране – а онда је премијер Србије Ивица Дачић, између осталог, 
рекао да је изградња гасовода „Јужни ток” највећи инфраструктурни и енер-
гетски пројекат на територији Србије после више од четири деценије, који ће 
омогућити економски раст и повећање запослености. 

По отпочињању радова на знак председника Николића, председник Управ-
ног одбора „Гаспрома” Алексеј Милер поручио је да смо „сведоци историјски 
важног догађаја” и да ће „Јужни ток” заувек уклонити транзитне ризике и обе-
збедити гарантовани проток и испоруке 63 милијарде кубика гаса Србији и 
Европи. Министарка енергетике Зорана Михајловић изјавила је да је „Јужни 
ток” „крвоток” за привредни, индустријски и индивидуални развој и да ће по-
спешити отварање радних места, јер је „то оно чему Србија тежи”, а гене-
рални директор „Србијагаса” Душан Бајатовић објаснио да је цела Влада, 
укључујући помоћнике, секретаре и службенике била на располагању свим 
фирмама у припреми закона и докумената неопходних за почетак изградње 

„Јужног тока”.
 (Сајт РТС-а)

На другом фестивалу науке више од 350 учесника приказало више од 
стотину експеримената из различитих научних области. – “Тимочки 
научни торнадо”, који слави науку и даје је младима, подржала и ло-
кална самоуправа

БОР. – “Тимочки научни торнадо” по други пут је “протутњао” Бором. У 
Основној школи „Душан Радовић“ окупили су се млади научници, ученици и сту-
денти из Бора, Брестовца, Кривеља, Зајечара и Неготина да на другом фестивалу 
науке под називом „Тимочки научни торнадо“ подстакну ученике и студенте да 
се баве науком, да промовишу научна открића и најмлађима приближе природне 
науке. 

На другом фестивалу науке више од 350 учесника приказало је више од сто-
тину експеримената из различитих научних области (хемије, физике, математике, 
екологије…). Радознали и вешти млади научници очарали су посетиоце, а највише 
пажње привукли су Планетаријум и слепи мишеви Природњачког музеја у Београду. 
Други фестивал науке у Бору, који слави науку и даје је младима, подржала је и ло-
кална самоуправа:

-Смисао фестивала је да докажемо да се мора улагати у све научне области, 
јер образовање, наука и технологије јесу основни фактор економског развоја 
било које средине. С обзиром на то да се ово одвија у контексту који је устано-
вио UNESCO, у оквиру недеље науке и мира, и да знамо да наука има хумани 
карактер и ствара боље услове за живот, онда је то и један од фактора мира и 
безбедности – рекао је члан Општинског већа Слободан Кнежевић.

Организатори Фестивала науке су борски Технички факултет, Основна школа 
„Душан Радовић“, борски Музеј рударства и металургије и Друштво младих истра-
живача, а покровитељ Центар за промоцију науке. 

„Тимочки научни торнадо“

М. Милошевић


