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Ексклузивно за „Колектив“ говори др Борис Драговић, председник УО РТБ-а Бор

„Investitori koji do\u u Srbiju prvo pitaju za RTB i Telekom”

БЕОГРАД. – Доктор Борис
Драговић, председник Управног одбора
РТБ-а Бор, иначе шеф кабинета министра финансија Лазара Крстића, у ексклузивном интервјуу за „Колектив“
по завршетку седнице у новом сазиву,
признаје да је функцију прихватио због
изазова и да је у „проблематику“ РТБ-а
Бор ушао неоптерећен предрасудама.
Жеља му је да пословање компаније
учини транспарентнијим јер сматра
да јој је управо то у овом тренутку
најпотребније. Зато је, каже, његов
први потез био везан за јавне набавке,
ревизорске извештаје и усклађивање
пословања са рачуноводственим стандардима.
Приоритет Вам је, дакле, био да
РТБ Бор почне да примењује Закон о
јавним набавкама и то сте иници
рали и покренули са нулте тачке. Да
ли је РТБ био обавезан да тај закон
примењује и досад?
-Било је веома дискутабилно да
ли „Бор“ подлеже том закону јер је
компанија у реструктурирању – каже
др Драговић. Ипак, инсистирао сам на
његовој примени пре свега што закон
садржи одређене одредбе које би у
сваком случају требало да поспеше ефикасност и квалитет набавки. Значи, било
да је „Бор“ по тумачењу Закона о јавним
набавкама наручилац или није, постоје
нека начела, попут ефикасности, квалитета и цене, које треба поштовати и

ност пословања која је
сада више него потребна
РТБ-у. Нови Управни
одбор инсистирао је и
на усаглашавању са Законом о привредним
друштвима у контексту
модернизације начина
управљања компанијом
и структуре њених
управљачких
органа.
Хтели смо да заокружимо тај правно-регулаторни оквир и да видимо
како он најлакше може
да се имплементира
у Бору и да уведемо
најбоље праксе, оне које
су формализоване законима, а које досад нису
примењиване.
Да ли се у ових
месец дана, откад
сте на челу Управног одбора Басена,
променила укупна слика коју сте
имали о компанији?
-Сувише је то кратко време за
детаљан улазак у финансије компаније –
каже председник УО РТБ-а. Реч је о комплексном систему. Не могу да говорим
о томе да ли су се моја очекивања испунила или нису јер их нисам ни имао,
пошто слика о Басену није била детаљна.
Зато је жеља новог Управног одбора да
се уведе правно-регулаторни оквир који

То питање све говори о значају борске ком
паније за државу и мислим да је РТБ Бор де
финитивно највеће благо које имамо у Србији,
каже Драговић. – Један од мојих првих по
теза на челу борске компаније био је везан
за јавне набавке, ревизорске извештаје и
усклађивање са рачуноводственим стандар
дима јер је то веома битно за транспарент
ност пословања која је сада више него по
требна „Бору“. – Финансијска ситуација у
земљи је веома тешка и држава више није
у могућности да даје гаранције за додатно
задуживање Басена како би се инвестирање
наставило досадашњим темпом. Ипак, пла
нови компаније говоре да постоји могућност
задужења код комерцијалних банака и без
државних гаранција, пре свега за завршетак
нове топионице, а један од главних задатака
новог Управног одбора компаније биће управо
завршетак овог пројекта до краја ове године
придржавати их се приликом куповине
опреме, средстава, материјала, енергената и свега осталог. На та начела морамо
да се фокусирамо тим пре што је РТБ у
реструктурирању. Зато, и поред неких
тумачења да РТБ правно-формално не
подлеже одредбама Закона о јавним
набавкама, он треба да примењује тај
закон. То мишљење деле сви нови чланови Управног одбора компаније.
То је разлог што је један од мојих
првих потеза био везан за јавне набавке,

али и за ревизорске извештаје – додаје
Драговић. Ревизор је, примера ради, за
2012. годину имао уздржано мишљење,
ставио је примедбе које су биле валидне и односиле су се на нека базна
документа и правилнике које је требало донети. А, без тих базних докумената ни ревизор ни неко трећи не може
да утврди правилност финансијских
извештаја. То усклађивање са рачуноводственим стандардима који су добро
познати веома је битно за транспарент-

Наставак на страни 2

Актуелно

Среда, 5. фебруар 2014. Број 2242, страна 2
Ексклузивно за „Колектив“ говори др Борис Драговић, председник УО РТБ-а Бор

„Investitori koji do\u u Srbiju prvo pitaju za RTB i Telekom”
Наставак са стране 1
је модеран и транспарентан и који ће
сутра сваком следећем ко буде у органима управљања омогућити да брзо уђе
у цео контекст и „сними“ случај, што
сада није било могуће.
Оно што јесте транспарентно
и сасвим извесно јесте да ће РТБ до
30. јуна ове године морати да изађе
из реструктурирања.
-Да, активно смо почели да радимо
и на том пољу и да разматрамо различите модалитете изласка компаније из
реструктурирања. То мора да се деси
до 30. јуна, што је прилично кратак рок.
Под један - зато што оно што је досад
урађено није много, под два - зато што
је систем веома комплексан, а под три
су дугови компаније из неког претходног
периода. Највећи део тих старих дугова,
од близу милијарду евра, везани су за
државне повериоце. Међутим, оно што
„гори“ јесу обавезе према страним повериоцима, где код једног, реч је о грчком
„Митилинеосу“ имамо покренуту другу
арбитражу, а са „Стандард банком“
водимо преговоре и она је спремна да
изађе на арбитражу из истих разлога
због којих је то учинио и Грк. Покушавамо да са нивоа Владе Републике
Србије пронађемо одрживи модалитет
за репрограмирање тих дугова. У сваком
случају, за излазак из реструктурирања
потребно је ићи или на добро утемељен
процес израде УППР-а (унапред
припремљен план реорганизације), где
би се повериоци класификовали и прецизно дефинисала њихова потраживања,
или на проналазак стратешког партнера,
или на приватизацију. Једно од та три
решења биће примењено до 30. јуна ове
године.
Које решење је, по Вама, најреа
лније?
-Веома је тешко прејудицирати један
од тих модела у овом тренутку. Ако погледамо структуру дугова државних поверилаца, видећемо да ту имамо и неке
банке које су у стечају, па је питање да
ли ће ти повериоци у преговорима бити
спремни да, рецимо, конвертују своја
потраживања у капитал новог предузећа.
Сви мисле да је то лако постићи јер је
реч о државним повериоцима, али није.
Не кажем да се то неће десити, али је
потребно преговарати. Битно је рећи да
страни инвеститори када дођу у Србију
данас, питају само за две ствари – за
„Бор“ и „Телеком“ или обрнутим редоследом, свеједно. Зато одговорно
морамо да приђемо изналажењу финалног модела за РТБ јер је он највеће благо
које имамо у Србији.
Па, да ли, онда, уопште треба
разматрати модел приватизације?
Остављам све опције отворене.
Треба рећи да је финансијска ситуација
у Србији веома тешка и да држава више
није у могућности да даје гаранције за
додатно задуживање које је, у сваком
случају, потребно да би се инвестирало онаквим темпом какав би идеално
омогућио РТБ-у да оствари максималан профит. Оно што сам видео јесте
да „Бор“ напредује у количинама ископане руде, иако постоје одређени проблеми везани за квалитет. Тешко ми је
још увек да сагледам који би то модел
био идеалан за РТБ док се не упознам са
економијом целе компаније, а ту мислим
и на свих 15 локација и плановима везаним за њих, као и улагањима која су
потребна да се дође до руде довољног
квалитета за њену економску исплативост. Немам још увек добро виђење
свих економских елемената, али знам

да постоји проблем финансија. Како год
да окренемо, ни држава ни РТБ нису
у могућности да инвестирају онолико
колико је потребно да би се максимизовала производања у најкраћем року.
Планови које сам досад видео говоре да
постоји могућност довољног улагања уз
задужење код комерцијалних банака без
државних гаранција, и уз способност

ће рећи „добро, развијаћемо се споријим
темпом него што би било могуће, али
ћемо бити одрживи“ или „имамо одличног стратешког партнера који доноси
технологију, знање и капитал, ми то не
можемо да приуштимо, а држава РТБ
и радници ће тако боље проћи него
што би то било на неки други начин“ –
објашњава др Драговић.

да се дугови отплате, а да производња,
приход и профит буду одрживи. Али,
ако желимо максимално да искористимо тај ресурс, можда је потребно
и додатно задуживање које „Бор“ не
може да приушти. Држава ће одлучити
у сваком случају и она ће бити та која

Којој одлуци је држава ближа?
-Не размишљам о томе. Знам само
да нам не треба стратешки партнер
да бисмо завршили нову топионицу.
По информацијама које сам добио
од менаџмента, надзорног органа и
извођача радова, потребно је неких 60

Још пет нових чланова у УО
Влада Србије изгласала је на својој редовној седници нов састав Управног од
бора Рударско-топионичарског басена Бор. Нова кадровска решења за чланство у
највишем органу управљања компаније донета су 17. јануара, месец дана након
што је др Борис Драговић, шеф кабинета министра финансија Лазара Крстића,
овлашћен да обавља функцију председника Управног одбора РТБ-а, а за новог чла
на постављен дипломирани економиста из Београда Драгутин Драгојевић, уместо
Миодрага Димитријевића.
Нови чланови у Управном одбору Басена су: дипломирани правник из Београда
Немања Стевановић, доктор структуралне механике из Београда Веселин Сјеклоћа,
дипломирани економиста из Београда Андрија Јовичић, дипломирани инжењер ма
шинства Драган Маринковић, иначе директор пројекта „нова топионица“ у РТБ-у
Бор и дипломирани инжењер рударства Јовица Радисављевић, заменик генералног
директора РТБ-а за производњу.
На истој седници владе Далибор Орсовановић и Драган Жикић разрешени су
дужности у највишем органу управљања борске компаније.
Убудуће ће, тако, најважније одлуке за функционисање комбината бакра доно
сити и препоручивати их Скупштини РТБ-а Бор за усвајање Управни одбор који
броји 9 чланова. Њиме ће председавати др Борис Драговић, а за одлуке ће гласати
и: Драгутин Драгојевић, Немања Стевановић, Веселин Сјеклоћа, Андрија Јовичић,
Драган Маринковић, Јовица Радисављевић, Ненад Вушовић и Драган Алексић.

до 70 милиона евра да се тај пројекат
заврши до краја ове године. „Бор“ има
богатство које може да заложи за тај
обим финансирања, дакле, постоји
потенцијал одакле се може финансирати
завршетак пројекта. Битно је да постоји
интересовање за РТБ, долазе разне инвестиционе банке, али досад нисмо
ушли у преговоре ни са једном од њих.
Како оцењујете сарадњу са
менаџментом РТБ-а и челним чове
ком Благојем Спасковским?
-Сарадња је веома коректна. Кооперативни су и сви нови чланови Управног
одбора и постоји међусобно разумевање
о најбитнијим циљевима. Очекивао сам
више изазова код примене Закона о
јавним набавкама, али смо ту наишли на
ниво сарадње који је био добар у смислу
да је учињено све што је за ово кратко
време било могуће у једном таквом систему како би се дефинисао план јавних
набавки. На седници Управног одбора
договорили смо да у наредна три месеца
радимо на усаглашавању са законом,
формираће се комисија која ће надгледати јавне набавке, а у исто време и асистирати запосленима у РТБ-у да обаве ту
транзицију ка задацима у складу са законом. Договорено је, дакле, да тај транзициони период траје три месеца, иако
је у неким другим друштвима то трајало
шест месеци, па и до годину дана. Изузетно сам задовољан тиме, али и резултатима који су досад показани приликом
израде плана јавних набавки, агилношћу
коју је показао менаџмент на овом пољу
и то упркос свим осталим текућим пословима које је требало урадити за ово
кратко време.
Лична карта компаније је један
од тих послова?
-Да. Једна од битних ствари за израду
личне карте јесте процена фер тржишне
вредности имовине и ми смо управо
на овој последњој седници прихватили
анекс уговора са кућом која је радила
процену ликвидационе вредности
предузећа. Они ће урадити и процену
фер тржишне вредности и очекујем да
ће то у кратком року бити завршено а
са тим ће и лична карта РТБ-а бити комплетна.
На крају, шта следеће плани
рате да урадите са позиције пред–
седника Управног одбора РТБ-а?
Желим да се фокусирам на ревизију
за 2013. годину, да се ту отклоне сви недостаци које је ревизор назначио и да
план пословања компаније ускладимо са
неким препорукама које смо донели на
седници Управног одбора. То због тога
што та два документа служе као основ
да са њима изађемо пред финансијске
институције, јер су банке данас веома
обазриве како, коме и под којим условима одобравају задужења, али и пред
инвеститоре, уколико одлучимо да са
њима разговарамо о одређеним моделима стратешког партнерства. Други
важан задатак Управног одбора јесте
усредсређивање на завршетак изградње
нове топионице, једног од кључних
пројеката РТБ-а Бор.
Текст и фото:
Горица Тончев Василић
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Председник Србије Томислав Николић потписао Указ о распуштању Народне скупштине – избори 16. марта

Uz parlamentarne i lokalni izbori u Boru

Истога дана када и парламентарни одржаће се и избори за одборнике у Скупштини општине Бор. - Биће то десети парламентарни избори од
увођења вишестраначја, а седми ванредни
На образложени предлог Владе Републике Србије председник Србије Томислав Николић потписао је Указ о
распуштању Народне скупштине и
Одлуку о расписивању избора за народне посланике за 16. март. Биће
то десети парламентарни избори од
увођења вишестраначја, а седми ванредни.
„Са циљем остварења услова за
изјашњавање грађана о будућем правцу
државне политике и остваривања што
шире друштвене подршке за убрзане
реформе и модернизацију друштва,
предлажемо да се Народна скуп
штина распусти, одрже нови избори
за народне посланике и сагласно вољи
народа изабере нова влада”, наведено је
у образложењу премијера Ивице Дачића
и првог потпредседника Владе Александра Вучића упућеном председнику
Србије Томиславу Николићу.
Истога дана када и парламентарни,

16. марта, биће одржани и локални
избори у Бору. Одлуку о расписивању
избора за одборнике Скупштине општине Бор донео је председник Народне
скупштине Републике Србије Небојша
Стефановић. Локални избори биће одржани и у Неготину и Пећинцима, као и
за Скупштину Београда.
М. М.

Мирослав
Кнежевић нови
начелник Борског
управног округа

Фото: „Политика”

Влада Републике Србије за новог
начелника Борског управног округа
именовала је Мирослава Кнежевића
из Неготина. Он ће ову дужност у
петогодишњем мандату обављати
уместо
досадашњег
начелника
Синише Пуљецовића.

Почели преговори о чланству Србије у Европској унији

Istorijski dan za Srbiju
БРИСЕЛ.
–
„Ово
је
историјски дан за Србију и
ЕУ”, рекао је 20. јануара на
српском језику европски комесар за проширење Штефан
Филе, чиме је на неки начин сумирао оцене званичника Србије
и ЕУ после прве међувладине
конференције којом су званично
почели преговори о чланству
Србије у Европској унији. Док
су европски званичници били
уздржани о томе колико ће Београд морати да преговара са
Бриселом, истичући да ће у
средишту бити преговарачка
поглавља која се тичу Косова,
правосуђа, људских права и
полиције, српски званичници
су саопштили да је план Србије
да до 2018. испуни све услове за
чланство и да 2020. постане чланица ЕУ.
Премијер Србије Ивица
Дачић изразио је захвалност
свима у ЕУ који су помогли
Србији да дође до овог дана,
истакавши пре свега високу
представницу ЕУ за спољне
односе и безбедносну политику
Кетрин Ештон која је, како је
рекао, била кључни фактор за
долазак до компромиса у бриселском дијалогу, али и Филеа,
„који је радио стрпљиво свих
ових година на стварању услова
да може да напише у свом
извештају да Србија заслужује да
добије статус кандидата и отвори
преговоре”.
„Желим јасно да кажем,
ризикујући да ме неко у Србији
погрешно протумачи и да каже

матије Грчке Евангелос Вени „Учинићемо све напоре да
зелос, чија земља предсе- грађани живе боље. Ми нисмо
дава Савету ЕУ, истакао је тако слаткоречиви и шармантни
да је српским званичницима као неки други, али показали
„представљен
преговарачки смо озбиљност у раду, и то је
оквир ЕУ за Србију који је узео у одговор на поверење које нам
обзир искуства претходних про- указује ЕУ, али и на очекивање
цеса проширења, али и специ- наших грађана. Не додворавамо
фичности Србије... Ово је нови се ни вама ни нашим грађанима
приступ и потребно је искуство и стога указујем да су тешки
изазови пред нама, али ја сам
уверен да ћемо завршити преговоре до 2018. године, а онда ће
ЕУ морати да оцени да ли Србија
заслужује да постане пуноправна
чланица.”
Комесар Филе није желео отворено да каже када ће Србији
бити отворена прва од укупно
35 преговарачких поглавља, али
је истакао да ће усредсређеност
бити
на
поглављима
23
(правосуђе и основна права), 24
(правда, слобода и безбедност) и
35 – које се тиче нормализације
Фото: „Политика”
односа Београда и Приштине.
„Верујем у решеност српског
најважнији догађај и циљ који да би се преговарало о правосуђу, друштва да се ово спроведе како
одређује пут којим наше друштво о људским правима. Циљ је и треба”, рекао је Филе и додао
треба да иде и које вредности да се потврди даљи напредак и да је „промена важна за српско
жели да прихвати”, рекао је, учешће Србије у побољшању
друштво и економију.”
између осталог, Дачић.
односа са Косовом. Процес
На пријему који је у Бриселу
Према Дачићевим речима, преговарања омогућиће да обе организовала мисија Србије
српске власти су себи поставиле стране наставе свој европски пут, при ЕУ, грчки шеф дипломатије
циљ да до краја 2018. институ- а да се при томе не блокирају.”
Венизелос је истакао да ће
Први потпредседник Србије грчко председавање ЕУ до краја
ционално Србија буде спремна
за улазак у ЕУ, а да у формалном Александар Вучић је рекао да јуна, али и потоње италијанско
смислу 2020. будемо и заиста „много тога наш народ неће у председавање до краја године,
пуноправни чланица, о чему ће потпуности одобравати, али ми настојати да што више убрзају
се, како је рекао, изјашњавати смо спремни да све своје обавезе процес преговора ЕУ и Србије.
грађани Србије на референдуму. испунимо”, додавши да је пред
Вицепремијер и шеф дипло нама другачија и боља будућност.
“Политика”

да сами себе хвалимо, али овако
велики историјски дан се не
може пренебрегнути. Ми који
учествујемо у политици можда
можемо да мислимо да је ово
дневнополитички догађај. Али
у историјском смислу ово је
најважнији догађај за Србију
после Другог светског рата.
У стратешком смислу ово је
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Рудник бакра Бор ове године циља

Na kopovima stabilno

Врло је важно да завршимо све послове у делу модернизовања прераде минералних сировина
и докажемо оно што предвиђају уговори са испоручиоцем флотацијске опреме, како за руду
из “Кривеља” тако и “Церова” – каже Видоје Адамовић, директор РББ-а. – Минуле године дате
планиране количине руде, а ове се иде на шест одсто више тако да се из Кривеља, Церова и Јаме
очекује 14,2 милиона тона. - Знатно више инвестиционих радова у Јами, а планирано и 27.000
метара истражних бушотина на више локација
РББ. – Борски рудници држе темпо планирано прошле године.
Подсећамо да су 2013. два копа
производног раста започетог пре пет
година, па су и у овој планирани не (Кривељ и Церово) и Јама дали 13,74
толико крупни, колико оствариви кораци милиона тона руде, што је безмало онолико колико је и планирано, а за скоро
два милиона тона руде и 1.200 тона
бакра у концентрату више него 2012.
Из кривељске и борске флотације топионици су отпремљене 205.274 тоне
концентрата у коме је било 28.771 тона
бакра, а година за нама биће упамћена и
по рекордном мају када је у кривељској
флотацији прерађено 930.000 тона руде,
упркос томе што се у њој и ради и гради.
Додуше, мањи садржај метала у руди
окрњио је лањски домет за око 5.000
тона бакра, док је подбачај на јаловини
нешто већи, али не толики да доведе у
питање откопавање руде ове године.
Видоје Адамовић

напред. У недавно усвојеном плану
зацртано је 42,515 милиона тона ископина у којима је 14,2 милиона тона руде
и 28,315 милиона тона јаловине. Из те
руде треба да се добије 203.409 тона
влажног концентрата са 35.000 тона
бакра. Директор Рудника бакра Бор
Видоје Адамовић казао нам је да је заправо реч о шест одсто руде и три одсто
бакра у концентрату више него што је

Догодине у „Церово 2“

На копу “Церово” раде два нова
тинуитет производње у 2015. години
багера, пет камиона и једна бушилица,
– каже Адамовић. – А, да би се дало тако да је стање боље. Адамовић је потолико руде и јаловине оперативна себно задовољан што је испумпана
“флота” камиона мора да се подигне

„Кривељ“ носи производњу
На кривељском копу се, према
овогодишњем плану, очекује 38,190 милиона тона ископина. То је по седам процената више и руде и раскривке у односу
на прошлу годину, односно 27,59 милиона тона јаловине и 10,6 милиона тона
руде. – Пошто смо 2013. подбацили у
раскривању, ове године то треба да
надокнадимо да бисмо одржали кон

Ојачавање брана и
колектора
Од директора РББ-а сазнајемо да
ових дана почиње ојачавање брана
кривељског
јаловишта
(најпре
“бране 1”), чиме ће се добити простор
за још две-три године одлагања
флотацијске
јаловине.
Стручна
комисија је недавно прегледала и
колектор испод јаловишта, сачинила
извештај и за месец дана (убацивањем
металних ремената - прстенова) биће
завршена санација деоница где је
дошло до промена у зиду. Међутим, од
Министарства за рударство затражено
је и да се појачају активности
на пројекту изградње дела новог
колектора у виду тунелске девијације
кроз здраву стенску масу леве обале
кривељске реке.

правне, једини проблем је гурање
јаловине коју одлагач изручи на обод
старог борског копа, а она не склизне,
већ се нагомила. За то нам је потре
бан булдозер веће снаге, који је ових
дана на поправци, па је током године,
кад се стекну финансијски услови, у
плану куповина још једног таквог,
као и једне бушилице за припрему
минирања на копу.
Рачунајући на нове багере и камионе Адамовић не очекује неке проблеме
у динамици откопавања руде, као ни у
достављању флотацији, пошто је планирана изградња краћег транспортног
крака од друге дробилице до отвореног
склада. Тиме би се омогућиле веће резерве руде.
-Кривељска флотација може да
преради тих 10,6 милиона тона руде са
копа – додаје Адамовић – али и њена
реконструкција мора да се заврши
ове године. У делу који прерађује
кривељску руду преостали су само
послови аутоматизације процеса, а за
месец дана почиње уградња машина
које ће прерађивати само руду са
Церова, оне су већ уплаћене.

ПМС - постројење на Церову

Коп „Церово”

на 22, као и да се, због мањих трош
кова, боље искористи транспортни
систем за превоз јаловине. Све је
спремно за то, обе дробилице су ис

вода са дна копа, тако да није угрожен
даљи развој радова и улазак у боље
партије руде. Тиме ће овај погон бити
ефикаснији и ближи производном циљу.
- За “Церово” су у плану још два нова
„мала“ камиона носивости 136 тона,
али тек пред крај године, када би
почело раскривање “Церова 2”. Оно
није стављено у овогодишњи план,
али ће се ове године изместити да
лековод, обавити експропријација и
откуп земљишта и тако припремити
да се 2015. године уђе у ово лежиште.
Три милиона тона руде из „Церова
1“ су извесна, а остаће руде и за 2015.
годину.
Хидротранспорт од Церова до
кривељске флотације је стабилан, а
планира се реконструкција тамошњег
ПМС-постројења, односно куповина
дробилице, вибро-сита, хироциклонске
батерије и постављање још једног транспортера којим ће се са отвореног склада
дозирати више руде. Јер, за последњи
квартал планиран је раст прераде сразмерно капацитету од три милиона тона
годишње.
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35.000 тона бакра у концентрату

u flotacijama mobilno
Расте значај Јаме

Из Јаме се ове године очекује
600.000 тона руде са око један одсто
бакра. Копаће се у рудним телима “Брезоник”, “Тилва рош”, “Т1” и “Т2”, али
се и знатно повећавају инвестициони
радови. Са 1.440 м ходника у прошлој
години, ове се иде на 2.394 м, што
је 66 одсто више. Изводиће се према
рудном телу „Д“, на 17. и 19. хоризонту. - Из ходника према рудном телу
„Д“ истраживаћемо и његову околину,
али највеће инвестиције су усмерене
на упознавање тзв. капе „Борске реке“
– истиче Адамовић. – У плану геолога
за ову годину је 27.000 метара истраж
них бушотина на осам локација, а
само у Јами преко 6.000 м. Ових дана
смо спустили још једну бушилицу јер
желимо на време да дефинишемо ово
велико лежиште у погледу садржаја
бакра, механике стена, а тиме и
избора методе откопавања. У Јаму
ће ове године стићи и последњи од
три утоваривача из прошлогодишње
наруџбине, а улагања у опрему зао
кружили бисмо куповином једног ка
Нове линије флотирања у „Кривељу”
миона запремине сандука 11 кубика.
опреми,
по оцени Адамовића, постижу
Руда из Јаме и стара топионичка шљака прерађују се у борској се завидни резултати. За ову годину
флотацији. Иако је реч о веома старој тамо је планирана и прерада 900.000
тона шљаке, што је за 40 одсто
више од прошлогодишњег плана.
Из шљаке треба да се добију
2.102 тоне бакра у концентрату.
Пројектом изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине предвиђено је да се и шљака
из нове пећи прерађује у борској
флотацији, наравно, уз претходну реконструкцију и уградњу
млинова, флотационих машина и
осталог што је потребно.

Пуна пажња преради руде

Нове бушилице су се добро показале

-Копови су сада добро
развијени – резимира Адамовић
– и главни циљ у овој години је
да се заврши реконструкција
кривељске флотације и докаже
оно што предвиђају уговори са
испоручиоцем опреме (“Meco
Minerals”), како за руду из
Кривеља тако и Церова, и да
Постављање анкера и заштитне мреже у рудном телу „Т2”
тако постигнемо што боље про
крају
тунела“ а набавком нове опреме лим басенским предузећима, увелико
изводне ефекте, односно дамо
и
истраживањима
добијамо позиције завршавају послови нове организације
планираних 35.000 тона бакра
у концентрату. Могу да кажем сигурних количина руде, тако да и систематизације, аналитичке прода се и код Јаме види „светло на
Пошто се из Заграђа
снабдевају обе борске и
мајданпечка флотација, а креч
битно утиче на ефекте њиховог
рада, одлучено је да се обнови
овај погон. Тако је предвиђена
једна “утоварна јединица” за
тамошњи коп, два камио
на, утоваривач за сепарацију
и нова пећ као услов за
производњу
квалитетнијег
креча. - У све то, РББ ће уло
жити око 5,76 милиона долара
сопствених средстава – каже
Адамовић – а пошто се, према
планским пројекцијама, у овој
години рачуна на добит од 24
милиона долара, најнужније
инвестиције су планиране у
тим оквирима.

Уз одлагач неопходан је и један већи булдозер који ће гурати јаловину која
не склизне у стари борски коп

Обнова Кречане
у Заграђу

Јама поново постаје све важнији
произвођач бакра у оквиру Рудника
бакра Бор.
У
склопу
изласка
из
реструктурирања у РББ-у се, као и оста-

цене радних места и потписивања
појединачних колективних уговора, као
и дефинисања зараде по сату – што је
одавно тражено и од стране синдиката.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Рударство
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Успешан први месец на највећем копу РТБ-а Бор

Rude dovoQno, jalovinu
forsiraju
За 21 дан кривељски
рудари ископали 566.000
тона руде, што је добар знак
да ће до краја месеца можда и
надмашити планираних 850.000 тона. –
Уклонили и 930.000 тона јаловине (70 одсто
плана), па настоје да се што више приближе циљу
од 1,985 милиона тона
КОП КРИВЕЉ. - Јануарски план
копа “Велики Кривељ” је 850.000 тона
руде и 1,985 милиона тона јаловине, односно 2,835 милиона тона укупних ископина. Планиран средњи садржај бакра у
руди је 0,258 процената, што овог месеца
треба да донесе 2.131 тону овог метала.
За 21 дан кривељски рудари дали су
566.000 тона руде са 1.546 тона метала
(садржај је био нешто бољи) тако да је,
по оцени управника Милана Делића,
реално очекивати да на копу испуне, па
и премаше, планиране количине и руде
и бакра. Тежи део задатка је јаловина,
али ће максималним ангажовањем утоварних и транспортних машина, наравно
и људства које се одлично показало у
месецу са доста празника, настојати да
се што више приближе циљу.
-Богатију руду вадимо са дна копа
– подсећа Делић. – Доле су услови
мало тежи јер се слива сва вода, па
рад багера, који се иначе одвија у
једном усеку, прате две покретне
пумпе и засад одолевамо приливима.
Ту богатију руду мешамо са (још

увек) сиромашнијом из Четвртог за
Од управника сазнајемо да је у
хвата где раде четири багера. Два су току израда још једног пута којим
ће се етажа 380 у Четвртом захавату
поново повезати са планиром “Тодоров поток”. Тако ће две путне везе, два
планира и веза са транспортним системом пружити флексибилније услове за
одлагање јаловине. У плану је и израда
још једног пута, али би он био за руду. –
Најкраћим путевима, са што мањим
успонима, настојаћемо да превеземо
више раскривке и руде, а да уште
димо гориво – каже Делић. - Тежња је
и да много више јаловине иде транс
портним системом у Стари борски
коп јер су тада најмањи трошкови и
најбоља ефикасност. Међутим, то је
условљено и стањем одлагалишта на
ободу борског копа где велики булдо
Милан Делић
зер мора стално да гура јаловину, а
сада је у квару.
у тзв. скраћеном делу, а дају и руду и
Први снег је још у новембру тестијаловину. Друга два нова раскривају рао припремљеност рудара за зиму и
део копа испод доскорашњег креч они су још тада, према оцени управника,
њачког масива, мада један повремено били спремни. Грејдери су исправни,
утовара и руду која се појавила.
има довољно соли, исправна је солана за

њено посипање, па се при овом новом
налету снега не очекују изненађења, не
само унутар копа, већ и на приступним путевима до њега, до јаловишта,
као и до транспортног система. Стално
се проверава и стање високонапонске
мреже до багера и бушилица, камиони
су на редовним дневним и недељним
сервисима. Према предвиђеној сатници,
сукцесивно се контролишу мотори, редуктори, инсталације како би се одржао
што већи број камиона у раду. Сада је
оперативно 15, а ускоро ће из радионице изаћи још два како би се “флота”
повећала на 17, што би, по Делићевим
речима, био минимум за остварење планова. Овде воде рачуна и о “Церову” и, у
случају да тамо “испадне” камион, шаљу
возило на испомоћ.
-Почетком фебруара планирамо
тродневни ремонт примарне дро
билице за руду – најављује управник. - Ремонт ће бити усаглашен и
са оправкама у флотацији. Међутим,
претходно ћемо напунити отворени
склад рудом, а онда је булдозером
дозирати да бисмо две флотацијске
секције одржали у раду. Морамо по
штовати и предвиђене сервисе на
утоварној и транспортној опреми, али
тражећи неку средину између жеља
и могућности. Ту, пре свега, мислим
на то да застоје треба свести на ми
нимум, а оне који се морају десити објединити. Тако, рецимо, застој на
примарном дробљењу, треба да ис
користимо и за сервис багера, ками
она, бушилица, за продужење елек
тромреже, како касније не бисмо опет
стајали због неког другог проблема у
производном ланцу.
Љ. Алексић

Услови за бољу производњу у „Јами“ РТБ-а Бор

Prioriteti servisni niskop
i „Borska reka”
ЈАМА. – Судећи по резултатима за
22 дана јануара, рудари борске „Јаме“
оствариће производни план у првом
месецу 2014. године, што значи да
ће дати 46.820 тона руде са средњим
садржајем 0,93 посто и укупно 427 тона
бакра у руди. Упоредо са производњом
последња два дана јануара планиран је
ремонт (замена) балансних ужади скипова на систему извоза.
И прошла пословна година за рударе
„Јаме“ била је успешна. У децембру је
ископано 40.681 тона руде са средњим
садржајем 1,155 одсто и дато на прераду
461,3 тоне бакра, што је мало више од
плана. Током 2013. године „Јама“ је дала
4.564 тоне бакра у руди (444.890 тона
руде са средњим садржајем 1,047 одсто
бакра у руди).
-У првом кварталу прошле године
експлоатисали смо рудно тело „Т“, а
после је производња настављена у
рудним телима „Брезаник“, „Тилва
рош“, „Т 1“ и „Т 2“. Мање од плана

дали смо средином године због не
исправности утоварне опреме и
кашњења осигурања у рудним телима

Владимир Фуфановић

„Т 1“ и „Т 2“. У септембру смо добили
нову опрему: телескопски виљушкар
за осигурање кровине, а затим и нове
утовариваче „вагнер 1030“ носивости

десет тона и „вагнер 3,5“ за припре
мне радове. Истовремено, делимично
је стабилизована бушаћа опрема (хи
дроулична бушаћа кола „бумер“). Све
је то утицало да до краја године добро
послујемо – истиче управник погона
„Јама“ Владимир Фуфановић.
Предуслови за добру јамску
производњу у 2014. години су два приоритета: израда сервисног нископа од
17. до 19. хоризонта (радови су почели
и треба да буду завршени до 1. јула) и
геомеханичка истраживања лежишта

Предуслови за
добру јамску
производњу у
2014. години су
два приоритета:
израда
сервисног
нископа од 17.
до 19. хоризонта
(радови су
почели и
треба да буду
завршени
до 1. јула) и
геомеханичка
истраживања
лежишта
„Борска река“

„Борска река“.
-Први наш приоритет (израда сер
висног нископа од 17. до 19. хоризонта)
омогућиће непрекидну производњу, а
геомеханичка истраживања „Борске
реке“ треба да омогуће услове за
пројектовање тог лежишта и почетак
његове експлоатације у 2015. години,
што ће обезбедити стабилну јамску
производњу наредних неколико
година – каже Владимир Фуфановић.
М. Милошевић

Рударство
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Кривељски флотери на старту године

BoQe iskori[]ewe
mlinova
Током 2013. оно је било 91,5
одсто, да би у децембру порасло
на 95 процената и тако се
задржало и овог месеца. –
Реконструкција у завршници:
постављају се узоркивачи,
ускоро анализатори и уређаји
за гранулометријску анализу
самлевене руде. – Све више
пажње руди са „Церова“, чији
се квалитет побољшава. –
Почетком фебруара радови на
трећој млинској секцији
ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ
ВЕЉ“. - Кривељски флотери прате
месечне планове копова „Кривељ“
и „Церово“ и према речима управника Саше Милића, за 21 дан јануара,
када смо посетили флотацију, били су
преко плана са кривељском, а нешто
испод са рудом из „Церова“. Међутим,
на „Церову“ се сада поправља квали-С обзиром на то да прерада
кривељске руде добро иде, уз по
слове на довршетку реконструкције
флотације,
све
више
пажње
посвећујемо руди са “Церова” – додаје
Милић. – Циљ је да се повећа и капа

Милена Лојаница прати процес
у командној сали

паладијумом, са стручњацима из Ин
ститута за нуклеарне науке „Винча“
већ смо обучили људе, добили су и сер
тификате, за рад са тим уређајима у
којима су радиоактивни изотопи.
Према Милићевим речима биће
постављена два анализатора и када се
систем комплетира све анализе: улазне
руде, концентрата, јаловине, биће
одмах видљиве на екрану компјутера

тет руде, па полако расту ефекти њене
флотацијске прераде и сигурније се иде
ка крају месеца.
-Флотација је превазишла про
блеме око погонских група и мли
нова и сада се процес добро одвија –
каже Милић. - Прошле године времен
ско искоришћење секција било је 91,5
одсто, а у децембру и јануару је 95
одсто. Реконструкција је у завршној
фази, при крају је постављање узор
кивача, а чека се анализатор. Пошто
је реч о нуклеарном анализатору са

цитет и искоришћење руде која стиже
отуда хидротранспотом и то са све
мање проблема. Почетком фебру
у командној сали. Реагенаси ће се ауара планирамо застој у Флотацији
томатски дозирати према садржају
током кога треба да завршимо неке
бакра у руди, а не ручно штеловати као
до сада. На млинским секцијама и на
домељавању поставиће се и уређаји за
гранулометријску анализу самлевене
руде. Ваља рећи да се већ сада на реконструисаним линијама добар део процеса
прати помоћу камера и других модерних
инструмената.

послове на трећој млинској секцији,
што ће бити синхронизовано са ре
монтом примарне дробилице за руду
на кривељском копу.
Љ. Алексић

РБМ
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За брже раскривање рудних тела у РБМ-у

Po^ela sanacija
„Transportnog sistema 1”
Грађевински послови биће завршени за месец дана, а онда следе завршни
машински и електро радови. – Краћи транспорт до одлагалишта омогућава
брже и јефтиније раскривање рудних тела
РБМ. - Оспособљавање “Транспортног система 1” у Руднику бакра Мајданпек крајем јануара
почели су радници погона „Јама“ Рудника бакра
Бор уз помоћ десетак радника РБМ-а. Већи део потребног материјала допремљен је на градилиште и
обезбеђена су средства у складу са пројектом, па
се очекује да ће за месец дана грађевински радови
бити завршени да би уследила испорука машинске
опреме за тунел и завршени машински и електро
радови.
-Грађевински део посла обављамо сами уз
помоћ радника Рудника бакра Бор јер смо проце
нили да је то јефтиније и да ће посао бити завр
шен у што краћем року. Функционисање транс

портног система један је од услова за сигуран рад
и испуњење плана јер омогућава брже и јефтиније
раскривање нових рудних тела пошто скраћује
транспорт до одлагалишта. Зато је то један од
наших најважнијих овогодишњих циљева – каже
директор РБМ-а Бранислав Томић.
У Руднику бакра Мајданпек истичу да су машински радови делом обављени: у сопственој режији
оспособљен је додавач траке, а и део електро радова
може се сматрати скоро обављеним, јер ће се део
опреме користити са других фаза, део је скинут и биће
репариран, а онда следе завршни машински и електро
радови.
С. В.

Ново решење за измештање деонице државног пута у Мајданпеку

Za RBM jeftinije – za grad prihvatQivije
РБМ. - Уз разумевање и подршку
локалне самоуправе Рудник бакра
Мајданпек одустао је од првобитне
варијанте да се измештањем деонице
државног пута 1б реда број 22 (од уласка
у Мајданпек из правца Кучева према
тунелу) саобраћај усмери преко “Партизанског пута”. У току су припреме да
се 800 метара деонице постојећег пута
само помери мало северније (испод
“Андезитског прста”, а ван радилишта),
уместо да се гради 11,5 километара
преко “Партизанског пута”.
-Откако су почели радови на “Ан
дезитском прсту”, измештање ове де
онице државног пута за Рудник бакра
Мајданпек једно је од најважнијих
питања јер је предуслов за несме
тан рад и саобраћај на тој за град

Мајданпек изузетно важној део
ници. Имали смо обавезу да за обе
стране нађемо најповољније решење
и пронашли смо друго, вишеструко
јефтиније и боље - каже директор
РБМ-а Бранислав Томић.
-На иницијативу председника оп
штине Дејана Вагнера и захтев ди
ректора РБМ-а дошли смо до решења
које је процењено као најбоље. То
је предлог који се обрађује на нивоу
концепцијског решења тако што би се
пут радио у зони “Андезитског прста”,
највећим делом по етажи 380, дужине
800 метара, што је за град повољније и
много јефтиније од изградње 11,5 ки
лометара преко “Партизанског пута”
– каже дипл. инж. рударства Дарко Из
вонар који води развој Површинског

Уместо да се гради 11,5 километара преко „Партизанског
пута”, деоница од 800 метара ће бити померена мало
северније. – Радови, највероватније, почињу када
радилиште на “Андезитском прсту” стигне на коту 380

копа РБМ-а.
На овој деоници радови могу да
почну тек када се рудари на “Андезитском прсту” спусте за још две етаже.
Процењује се да би то могло да буде за
око два месеца.

Овај предлог подржали су локална
самоуправа и, посебно, предузећа чији
ће производни погони остати на истој
удаљености – “ФБЦ Мајданпек”, “ИПМ
Мајданпек” и други.
С.В.

Завршено чишћење корита реке Пек и проширење рударског пута у РБМ-у

Doprinos ekologiji i bezbednosti
После чишћења
корита и
проширења
најоптерећеније
деоница рударског
пута, Пек је бржи и
чистији, а саобраћај
безбеднији. – Све је урађено
за два месеца сопственим
снагама и без успоравања
производње у РБМ-у
МАЈДАНПЕК. – За само два месеца
запослени у Руднику бакра Мајданпек
успели су да заврше чишћење корита
реке Пек и проширење скоро 500 метара
рударског пута од “Оперативе” до “Фазе
1”. Све је урађено сопственим снагама
без успоравања производње, па је сада
Пек бржи и чистији, а најоптерећенија
деоница рударског пута – шира и
сигурнија.

-Обећали смо Мајданпечанима да
ће Рудник бакра, решавајући своје
проблеме, увек имати у виду инте
ресе града и његових становника,
тако да ћемо посебно у екологији по
казивати да смо друштвено одговорно
предузеће - каже директор РБМ-а Бра
нислав Томић.
Измештање
дробиличног
постројења и почетак рада на рудном

телу “Транспортни систем 2” учинили
су део рударског пута, испод магистрале
од моста ка „Примарном дробљењу”, постане оптерећенији. Због тога су његово
проширење и безбедност добили посебан значај, а поуздано решење подразумевало је елиминисање могућности да
се воде Пека неконтролисано изливају
на пут, створе клизиште, уруше га и
учине небезбедним.
Моћна механизација, булдозер, ровокопач, утоварни камиони, повремено и грејдер - два месеца радили
су пуном паром, јер је требало уклонити хиљаде тона наталоженог отпада,
створити услове за бржи проток воде
и чистију реку. Корито је десетак
метара продубљено, па је за дуже време
онемогућено истицање воде. Тиме је
отклоњен штетан утицај на рударске
путеве, али и учињено да Мајданпек
добије чистији Пек. За то је, додуше, неопходно да се корито очисти и у делу
кроз сам град, али ће у сваком случају

бржи проток воде учинити да ова река
не буде проблем за становнике града под
Старицом.
-Урадили смо оно што се од нас оче
кивало. На руди смо радили у другој
и трећој смени, а прву користили да
деоницу пута осигурамо за безбедно
кретање. Корито Пека смо очистили и
продубили и око пет метара спустили
ниво реке. Рударски пут смо снизили
скоро два метра, добили на ширини,
насули крупним каменом и туцани
ком, урадили заштитни бедем, обезбе
дили пут банкинама и флуоресцент
ним реперима, па је сада безбеднији
за саобраћај ноћу и када је због вре
менских услова слабија видљивост.
– Учинили смо све да осигурамо пут
којим се превози руда, углавном ве
ликим “белазовим” камионима, до
“Примарног дробљења” - објашњава
Драгиша Анђелковић, управник Површинског копа РБМ-а.
С. Вукашиновић

РБМ
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Прошлогодишња производња у Руднику бакра Мајданпек

Vi[e od 16 miliona
tona iskopina
РБМ. - За Рудник бакра Мајданпек
2013. година биће запамћена као изузетно тешка, са неповољним пословним околностима у којима није било
услова за остваривање амбициозних
планских захтева, али у којој је, упркос
недаћама, остварена производња потребна за позитиван пословни резултат. Током прошле године дато је више
од 16 милиона тона ископина, од чега
3,6 милиона тона руде. Учинак на
бакру је око 70 одсто плана, а на пле-

Мајданпечки рудари добили
битку са водом и муљем на
“Северном ревиру” и крајем
године стигли до добре руде. Много обавеза пренето у 2014.
коју би уз стабилну производњу
требало да обележе инвестиције

лав Томић, директор Рудника бакра сам таквим резултатом и залагањем
Мајданпек. - Ми смо одређеним запослених.
Директор мајданпечког Рудинтервенцијама
и
великим
залагањем запослених, највише у ника бакра очекује да ће 2014. поФлотацији и на “Дробљењу”, успели словна година бити боља и
да
стабилизујемо
производњу. успешнија. Подсећа да има проблема
Премештањем дробилице са “Фазе у одводњавању “Јужног ревира”, али
2” на “Примарно дробљење” успели верује да ће одводњавање почети ове
смо да дођемо до добре руде која године јер ће то бити припрема за
нам је омогућила да у последња откопавање источног дела “Јужног
три месеца прошле године оства ревира” који је будућност не само
римо изузетне резултате. На бакру, РБМ-а већ и рударења у Мајданпеку.
производњу смо подигли за скоро
-Пред нама су велики иза
50 одсто, стабилизовали је на 900 зови и инвестиције: заврше
Бранислав Томић
до хиљаду тона месечно, а на злату так “Транспортног система 1”,
и сребру седам-осам пута увећали реконструкција Флотације, по
менитим металима, злату и сребру за
учинак у поређењу са претходним правке на “Дробљењу”, а све да
скоро петину већи од плана, па су и
месецима 2013. године. Задовољан бисмо смањили трошкове, имали
укупни резултати повољни.
-План није испуњен из више
У јануару руда према плану
разлога. Један је изузетно тешка
ситуација на “Северном ревиру”
За 26 дана јануара мајданпечки рудари ископали су 365 хиљада тона руде и го
јер су велике количине воде и
тово 700 хиљада тона јаловине. Тиме је план ископина скоро остварен, док је учи
нак на бакру за десетину већи од плана.
муља проузроковале подбачај у
-Јануарски учинак на руди и бакру је према плану, док је на јаловини забеле
производњи, а други је преамбицио
жен подбачај због великих транспортних дужина до одлагалишта јер још не ради
зан план јер није било предвиђених
систем 1” – каже Бранислав Томић, директор РБМ-а. Он напомиње
инвестиција, посебно у Флотацији “Транспортни
да се у јануару осетио недостатак механизације, да су у само једном дану ван строја
и на “Транспортном систему”, што
били два велика булдозера и грејдер и да се тек треба изборити и са недостатком ре
је и даље проблем који смо пре
зервних делова за помоћну механизацију и камионе.
нели у ову годину - каже Бранис

Флотација РБМ-а
повећава капацитет

боље учинке и боље искоришћење.
Тек треба да се побринемо за
измештање јавног пута, али ту више
нисмо сами. Са Министарством ру
дарства, Путевима Србије и локал
ном самоуправом заједнички реша
вамо проблем од значаја за и Рудник
и за општину Мајданпек – истиче
Бранислав Томић.
С. Вукашиновић

Nova namena 3. i 4. sekcije
Укључивање треће и четврте секције омогућава да се капацитет пре
раде бакра повећа за више од милион тона и пре обезбеђења нове
опреме

РБМ. – Искусна екипа рудара, бравара и електричара Рудника бакра
Мајданпек интензивно припрема трећу
и четврту секцију у флотацији за прераду бакра по пројекту мајданпечког
стручњака за флотирање др Милорада

Грујића. За спровођење овог пројекта
биће сервисиран део старе опреме и
санирани цевовод и пумпе, како би
се погон, који је коришћен за допунско искоришћење злата, а потом и за
прераду полиметаличне руде из Чока

Марина – искористио за прераду бакра.
-Пред нама је озбиљан задатак јер
овај погон и постројења не раде од
марта 1997. године, али све ћемо ура
дити сопственим снагама. Материјал
је углавном набављен, па очекујем
да читав посао буде завршен у
предвиђеном року. Све мора добро да
се усклади јер планирамо повећање
капацитета прераде руде бакра за 80
до 90 тона на час по секцији – каже
Јелена Ђурић, управница погона
Флотације у РБМ-у.
За привођење новој намени део
старе опреме ће бити сервисиран, а већ
је јасно да се морају санирати пумпе и
цевовод и тако оспособити да се погон
који је коришћен на линији допунског
искоришћења злата, а потом за потребе
прераде полиметаличне руде, припреми

за нове задатке. Све мора добро да се
усклади, јер је намера да се та опрема,
ти капацитети преусмере на линију
бакра и повећају капацитет прераде за
80 до 90 тона на час по секцији.
-Док за Флотацију не стигне
нова опрема, предвидели смо да
активирањем линије 3 и 4 повећамо
капацитет прераде бакра за више
од милион тона како бисмо испу
нили
амбициозан
овогодишњи
план – каже директор РБМ-а Бранис
лав Томић. Он додаје да се стручна
верификација пројекта очекује што пре,
а у међувремену увелико се припрема
потребна опрема и делови за тај нови
велики посао који треба да омогући
боље резултате у преради бакра.
С.В.

Металургија
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Топионичари РТБ-а Бор радно закорачили у нову годину

Bakar te^e i praznikom
Двеста двадесет радника Топионице
и рафинације провело најлуђу ноћ
на радним местима уз „ватромет
из анодне пећи“. – У металургији
процес је непрекидан, па отуда
нема неке разлике између обичног
радног дана и празника – каже
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а,
са жељом да 2014. буду завршене
и започну рад нова топионица
и фабрика сумпорне киселине. –
Здравља и слоге, а славље кад
завршимо посао – поручују Зоран
Спасојевић, ливац анода, и Драган
Крстић, сменски мајстор

ТИР. – Рударско-топионичарски басен Бор ушао је у 2014. годину са око 11
милиона долара добити из текућег пословања минуле године и спремношћу да
оконча изградњу нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Тиме ће отпочети
нову етапу свога развоја која треба да му донесе бољитак на плану економије и
екологије. И док су неки послови одступали пред новогодишњим слављем, у металуршким погонима, који се заустављају само за ремонте, није било празновања у

брику сумпорне киселине и да оне почну да раде.
Зоран Спасојевић је ливац анода, али обавља и остале послове, по потреби. У
Топионици је од 1988. године и, са припадајућом бенефицијом за услове у којима
ради, већ има 30 година стажа. Није први пут радио за празник: - Ова екипа ради
за било који празник, ако нам смена тако пада, и навикли смо на то – каже
Спасојевић. - Што се посла тиче, нема разлике између обичног радног дана и
рада за Нову годину. Посао мора да се завршава. Ако успут може нешто и да
се организује, добро. Ако не, ништа. Али, посао завршавамо у сваком случају.
На питање како је радити у огромној хали пуној паре и дима, где им лице
презнојава јара усијаних анода, а леђа хлади промаја, Спасојевић каже: - Тешко је,
али нико не гледа на то. Сложни смо у послу, али мислим да нас је мало. Поже
лео бих радницима топионице и РТБ-а, грађанима Бора, околине, целе Србије

Бобан Тодоровић

правом смислу те речи. Празник је био ту, расположење ведрије, али бакар мора да
тече. И на коповима у Кривељу, Церову, Мајданпеку, у Јами, рудари су обављали
свој део посла, флотери га настављали, а топионичаре у погону анодне рафинације
затекли смо како сипају усијани млаз “црвеног” метала у калупе. Лију аноде да би
их потом из облака паре и дима, охлађене, проследили даље електролизерима да
Драган Крстић
из њих извуку катоде са “четири деветке”, али и још драгоценије сребро и злато
који прате бакар.
– срећну нову годину и да имају што више пара, љубави, посла и разумевања.
Нека буде здравља и слоге у свету, а још више код нас!
Ни Драгану Крстићу, сменском мајстору на одељењу анодне рафинације, није
први пут да радно дочекује Нову годину: - Обезбедили смо сок и нешто мало да
презалогајимо кад завршимо ливење. Много пута сам радио за нову годину. За
нас топионичаре празници не постоје. И тада радимо у трећој, првој, другој –
у смени која нам се “заломи”. Овде сам већ 25 година. Услови су тешки, али
кад се изгради нова топионица биће другачије, а овде код нас, у овом делу про
цеса, можда нешто једноставније него што је сада. Колегама, Боранима, а и
себи, највише бих пожелео здравља. Кад то имате, имате све, а за остало кад
буде времена и прилике.

Зоран Спасојевић

-Борски топионичари раде као и свих 365 дана у години и у току новогодишње
ноћи 220 радника ТИР-а било је на својим радним местима – рече нам првог
јануарског дана Бобан Тодоровић, директор Топионице и рафинације. – И за ову
прилику организовали смо се као и раније, као и сваког празника. У нашој
производњи нема прекида, процес је такав, па испуњавамо наше обавезе. И
зато, кад су у питању топионица и сви металуршки погони, не постоји раз
лика између радног дана и празника. Наравно, постоји боље расположење,
нађе се и који трен да се прослави уз сендвич и сок, али испуњавамо оно што
је предвиђено плановима рада. Искористио бих ову прилику да свим радни
цима РТБ-а, као и грађанима Србије, пожелим пуно доброг здравља и успеха
у 2014. години. Моја лична жеља је да у њој завршимо нову топионицу и фа

Аноде спремне за електролизу

Текст и фото: Љ. Алексић
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Металургија

Лањски производни биланс металурга

Godina za pam]ewe
Топионичари дали 42.643 тоне анодног,
електролизери 35.840 тона катодног бакра,
а „сумпораши” 94.111 тона монохидрата. –
Регенерација постигла рекорд – највећу
годишњу продукцију плавог камена (1.272,5
тона) од оснивања погона. – Забележени
добри технолошки параметри – временско
искоришћење топионичких агрегата од
преко 90 процената (у децембру чак 98) и
искоришћење „на сумпору” изнад 55 одсто

ТИР. – Прошлогодишњи производни биланс металурга у најкраћем
гласи: 42.643 тоне анодног, 35.840 тона
катодног бакра и 94.111 тона сумпорне
киселине. Топионица је лане примила
укупно 268.468 тона влажног концентрата са 36.550 тона „црвеног” метала.
У овој количини предњачила је сировина
из рудника „Велики Кривељ” (152.901

Обука кадрова
-Повезали смо раднике који
реализују „нову топионицу” са рад
ницима ТИР-а који ће преузети
управљање овим пројектом. Одабра
ли смо 60 кандидата (по 30 из Топи
онице и Фабрике сумпорне кисели
не), као и десеторицу из Електроли
зе, који су у децембру похађали семи
нар на Техничком факултету у Бору.
Полазници су најпре обнављали ста
ро теоретско и притом стицали нова
знања. И у наредном периоду посло
водство ТИР-а ће настојати да обезбе
ди што већи број предавача из земље
и иностранства који ће пренети своја
знања нашим радницима – истакао је
Тодоровић.

тона са 22.853 тоне бакра), затим из
Рудника бакра Мајданпек (63.193 тоне
- 7.779 тона) и из борске флотације
(49.690 тона - 5.368 тона). Укупно је

прерађено 281.717 тона шарже, односно 229.467 тона сувог концентрата. У
пламеној пећи претопљено је и 2.070
тона хладног материјала, 6.451 тона
ретура, као и 3.859 тона секундарног
бакра. Радили су конвертори број један
и два док се „тројка” модернизује за потребе „нове топионице”. Крајем године
на залихама је било око 20.000 тона
шарже и концентрата и 8.252 тоне сумпорне киселине. На питање шта је било
карактеристично за производњу у 2013.,
Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, је
одговорио:
- Издвојио бих високо временско
искоришћење топионичких агрегата
од преко 90 процената (у децембру је
чак достигло 98 одсто). У Регенерацији,
радној јединици Електролизе за
производњу бакар-сулфата познатијег
као плави камен, лане је забележена
највећа годишња продукција (1.272,5
тона) од оснивања фабрике. Први пут
је у овом погону добијен и бакар (40
тона) електровининг поступком, од
носно одбакривањем отпадних вода
Електролизе. Након добро обављеног
ремонта, Фабрика сумпорне киселине
побољшала је искоришћење „на сум
пору” (изнад 55 процената), што је
и даље недовољно. Највеће могуће
искоришћење са овом опремом је 62

одсто, јер изнад тога она нема тех
ничких могућности да оствари већу
производњу. Стога и у наредном пе
риоду можемо очекивати епизодна
аерозагађења.

Децембарски
резултати
Топионица је у децембру минуле
године излила 3.427 тона анодног
бакра, Електролиза 3.150 тона
катодног бакра, док је Фабрика
сумпорне киселине произвела 11.327
тона монохидрата. ФБЖ је забележила
салдо од 935 тона дипформинг жице.

После шест година стагнације, Ливница бакра и бакарних легура лане је
произвела 1.370 тона легура (1.208 тона
на линији бронзе и 161 тону у ливници
фазонских одливака). Овде је углавном
рађена услужна прерада, а сви производи одлазили су у извоз, што говори
о лошем стању прерађивачких погона
у Србији (ливнице које троше месинг
и бронзу). ФБЖ је дала 8.900 тона дипформинг, 43 тоне динамо жице и 6.400
комада производа синтерметалургије
(исте количине као и 2012. године). Фабрика је радила стабилно, а квалитет
производа је стандардно добар. Лив-

ница арматура произвела је 46 тона одливака. Прва количина водомера са ознаком РТБ-а, вредна 30.000 евра, испоручена је купцима у Македонији.
У Транспорту ТИР-а максимално су
били упослени сви капацитети, па су
дотрајалом механизацијом која се, иначе,
редовно сервисира превезли све терете.
Овде су анализирали учинке сваког
возила појединачно, јер настоје да определе праве корективне мере за рад у наредном периоду. Током године ремонтован је велики број цистерни и локомотива неопходних за извлачење и превоз
садашњих производа ТИР-а, али и припреме за транспорт још већих количина
у овој и наредној години.
У Енергани нису планирали да се
укључе у грејање Бора, али су спремни
да одговоре на евентуални позив градске топлане (ради котао број шест који
служи за догревање индустријских
објеката РТБ-а). Припремају се и динамички планови ремонта турбо-генератора за производњу електричне енергије.
Ниво Борског језера је три метра испод
тачке прелива, па је Тодоровић апеловао
да се и даље штеди технолошка (басенски погони троше 11.000 кубика дневно)
и пијаћа вода.
Ј. Станојевић

На градилишту нове топионице организована показна вежба

SpasavaWe „povre\enih” iz ru[evina

Јован Животић

РТБ. – На градилишту нове топионице 21. децембра организована је показна вежба спасавања повређених из
рушевина у којој су учествовали припадници Територијалне ватрогасне
јединице Бор, Спасилачког тима МУП-а
Србије и Службе хитне помоћи Здравственог центра у Бору. Уследиле су сцене

као из неког акционог филма – најпре су
ватрогасци спациоци низ уске и стрме
степенице спустили „повређеног” радника који се налазио на платформи челичне конструкције високој 11 метара
и муњевито га предали у руке медицинских радника на даље збрињавање.
Најбољу оцену онога што смо видели
на лицу места дао је Јован Животић,
менаџер за безбедност у SNC Lavalin, рекавши да је вежба протекла у најбољем
реду и да немају никаквих примедби.
- SNC Lavalin је компанија која
негује основне вредности, као што
су брига о заједници у којој радимо,
околини, људима, њиховој безбедно
сти и животној средини. Вежба коју
смо данас организовали је управо
у циљу остваривања тих вредно
сти наше компаније. Ово је добро
и за средину у којој радимо и, на
равно, за нас како бисмо имали
тачну информацију колико је време
њиховог одзива и колико је времена
потребно да би се неко спасао из ру
шевина као што је предвиђао сцена

Ј. Животић: SNC Lavalin је компанија која негује основне
вредности, као што су брига о заједници у којој радимо,
околини, људима, њиховој безбедности и животној средини,
а ова вежба је управо у циљу остваривања тих вредности. –
Следећа вежба планирана наредне године на градилишту
фабрике сумпорне киселине

рио у овом случају. Биће корисно за
Наш саговорник је на крају додао да
све, прегледаћемо снимке које је ура ће бити још оваквих вежби, а следећа
дила наша компанија и РТБ, па ћемо је планирана наредне године на градивидети постоје ли неке евентуалне
ситније грешке, јер већих није било – лишту фабрике сумпорне киселине.
Ј. Станојевић
нагласио је Животић.

Синдикална
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Око 250 басенских радника прикључило се протесту запослених у предузећима у реструктурирању у Београду

„Zakoni o ste^aju
i privatizaciji
pogubni za RTB”
„Најгоре је то што министар
Радуловић сврстава комбинат
бакра у исти ред са свих 159
предузећа у реструктурирању
у Србији, од којих многа не раде
већ годинама. Ми у РТБ-у нисмо
заслужили да се министар и људи
из Агенције за приватизацију тако
понашају према нама, пошто су
резултати Басена у претходних
четири-пет година ако не врхунски,
оно бар много већи и бољи него
што су били од 2000.” – каже
Драган Алексић, председник ЈСО
Самосталног синдиката РТБ-а
РТБ. – Око 250 басенских радника (из Бора и Мајданпека) 24.
јануара прикључило се генералном
протесту запослених у предузећима у
реструктурирању који су Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени
грански синдикати „Независност” организовали на тргу Николе Пашића у Београду. Они су тим чином подржали захтеве ове две интересне организације радника - повлачење из скупштинске процедуре предлога Закона о стечају и Закона
о приватизацији и смена министра
привреде Саше Радуловића. Драган
Алексић, председник ЈСО Самосталног
синдиката РТБ-а, пре поласка пут Београда изразио је наду да ће Влада и посланици у Народној скупштини Србије
чути јединствени став учесника скупа да
се спорни закони повуку из скупштин-

ске процедуре.
- За нас, као запослене у РТБ-у и
као грађане Бора и Мајданпека, то је
веома значајно зато што су ови закони,
по мом скромном мишљењу, много
гори од Закона о раду. Када је реч о
Закону о приватизацији, најгоре је то
што министар Радуловић сврстава
комбинат бакра у исти ред са свих
159 предузећа у реструктурирању у
Србији, од којих многа не раде већ
годинама. Он их све посматра као
једно. Пошто је министар Радуловић
пре тога радио само као стечајни
управник, његова визија је да све
те фирме треба приватизовати из
стечаја, а оне које не могу поново
треба да иду у неко реструктурирање
које ће трајати месец дана и, уко
лико не нађу стратешког партнера,

одлазе у ликвидацију. То је погубно,
јер се код нас ради и производи. Ми
у РТБ-у нисмо заслужили да се мини
стар Радуловић и људи из Агенције за
приватизацију тако понашају према
нама, пошто су резултати Басена у
претходних четири-пет година ако не
врхунски, оно бар много већи и бољи
него што су били од 2000. – казао је
Алексић.
Први човек басенских „самосталних” подсећа да је РТБ имао Одбор и Акциони план изласка из реструктурирања
који ниједном одлуком или уредбом
Владе Републике Србије није стављен
ван снаге.
- Ови људи који су дошли у Мини
старство привреде понашају се као да
држава почиње од њих, све оно што
је неко имао потписано од стране

тадашњих министара стављају ад
акта и раде нове планове, неки унапред
припремљен план реорганизације
- чувени УППР, и то слично за све
фирме. Ти планови предвиђају да рад
ници иду на завод, стечајни управ
ник има сва права, распуштају се и
Управни одбор и Скупштина, као и
сва акта која су донекле штитила и
раднике и послодавце. Више нема
ни колективних уговора нити син
дикалних организација и синдикал
ног удруживања радника. Још су
планирали да постоји Агенција за
запошљавање где би послодавци ди
ректно узимали раднике, склапали
уговоре са Агенцијом и тај радник не
би имао никаква права у тој фирми.
Годинама слушам исту причу од раз
личитих људи. То сам слушао када су
господин Влаховић и његова екипа
правили нови закон о приватизацији.
Против њихове приватизације била је
чак и ЕУ, јер је наложила испитивање
„пљачкашких приватизација”. Сада
министар Радуловић говори да овај
нови закон неће бити пљачкашки
него добар и транспарентан и да ће
сви радници имати користи. Можда
ће признати да Закон није био добар
тек када више не буде министар, али
за оне људе који ће имати штету од
таквих закона повратка више нема.
Даље коцкање са радницима који и
овако немају сигурну егзистенцију
било би погубно – закључује Алексић.
Ј. Станојевић

„Независни” задовољни исходом заједничке акције два репрезентативна басенска синдиката

Za[titili interese radnika i kompanije

Драган Јанкуцић

ТИР. - „На протесту одржаном 24.
јануара у Београду, на коме су учествовали и чланови два репрезентативна басенска синдиката – Самосталног и Независног, испуњени су захтеви да се
о законима о стечају и приватизацији,
као и о изменама Закона о раду и даље
преговара. Тако је јединство и снага
Уједињеног гранског синдиката „Независност” и Савеза самосталних синдиката Србије да, пре свега, укажу како

се без правог социјалног дијалога и активног учешћа репрезентативних представника радника – синдиката не могу
донети закони који одлучују о судбини
радника и предузећима у којима они
остварују егзистенцију за себе и породицу – уродило плодом. Закони морају
да штите интересе радника чији је основни циљ да својим радом зараде за
пристојан живот и да омогуће послодавцу да оствари профит, али не на
штету запослених, па се синдикати
залажу да тај закон буде једнако добар
и за радника и за послодавца, што се
може постићи једино дијалогом све три
стране у Социјално-економском савету”
– истиче се у обавештењу Одбора синдиката „Независност” ТИР-а које је потписао председник Драган Јанкуцић.
- Неистините су изјаве министра
Радуловића да се синдикати овим ак
тивностима противе реформама које
спроводи Министарство привреде.
Нисмо против изласка РТБ-а из
реструктурирања. Басен је компанија
која позитивно послује и редовно
исплаћује зараду за преко 5.000 рад
ника и не може се упоредити са оста
лим предузећима у реструктурирању
од којих нека не раде годинама. Зато
за све њих не могу да важе исти

Д. Јанкуцић: Басен позитивно послује и редовно исплаћује
зараду за преко 5.000 радника и не може се упоредити са
осталим предузећима у реструктурирању од којих нека не раде
годинама. Зато за све њих не могу да важе исти услови. – Уз
финансијску помоћ државе, што пре завршити модернизацију
топионице и нову фабрику сумпорне киселине

услови. РТБ је стратешка компанија
за Србију коју би многи желели да
купе „за мале паре” али са минимал
ним бројем радника, без икаквих оба
веза према њима (колективног уго
вора и отпремнине уз нове законе који
би им то правно омогућили а, истов
ремено, радницима ускратили већину
права). То је за нас – наше чланове и
раднике РТБ-а био основни повод и
разлог за штрајк упозорења и протест
у Београду, уједно, и заједнички успех
два репрезентативна синдиката у за

штити интереса радника и компаније
– сматра Јанкуцић.
Обавештење се завршава тврдњом
да свакако, уз финансијску помоћ
државе, треба завршити модернизацију
топионице и нову фабрику сумпорне киселине, и то што пре због свих грађана
борске општине који трпе све већа
еколошка загађења у претходних 110
година, али и због веће продуктивности
коју доноси нова технологија.
Ј. Станојевић

Синдикална
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Годишња Скупштина Синдиката рудара Србије са седиштем у Бору

„Svesni smo snage na[eg sindikata”
омасовљење чланства у РТБ-у и
целој Србији. Очекује нас при
према чланства за излазак Басена из
реструктурирања, као и за могућност
његове приватизације, заштита свих
запослених, хитно потписивање
појединачних уговора о раду у целом
комбинату бакра. Дајемо максималну
подршку садашњем менаџменту да
искористи историјску шансу грађана
Бора, а то је завршетак топионице
и нове фабрике сумпорне киселине.
Али, зато ћемо инсистирати да се
после тога покрену и инвестиције
Љубиша Миљковић
у РББ-у и РБМ-у. За све ово нам је
РТБ. – После велике борбе реги потребна слога и ангажовање свих
строван је овај синдикат са задат
ком да представља све запослене у
Говор бројки
рударској индустрији у Србији (преко
- Зауставили смо одливање око
22.000). Други циљ је био зауставити
одливање новца од чланарине у Бео 800.000 динара из РТБ-а месечно,
односно 9,6 милиона динара годишње.
град. Отворили смо канцеларије у сва
Тај новац, као бесповратну помоћ,
четири предузећа РТБ-а (преко 3.000
усмерили смо људима за операције и
чланова) и у њима доказали репрезен лечење од најтежих болести и повреда
тативност. У ТИР-у и РББ-у смо уче на раду (два милиона). Посебно ме
ствовали у потписивању колектив радује што смо 1,2 милиона дали за
новорођенчад (20.000 динара за свако
ног уговора, а „притискамо” и дирек дете). Ту су и 800.000 динара за сахране
тора РБМ-а да и он то учини. Послали
наших и чланова њихових породица.
Организовали смо и три акције помоћи
смо 130 радника на рехабилитацију у
за Тијану Огњеновић (100.000), Саву
Нишку и Сокобању. Обезбедили смо
Ђокића (50.000) и четири породице
зимницу и огрев по 20-25 одсто нижим
наших радника којима су изгореле
ценама од тржишних.
куће (по 30.000 динара). Тренутно
Овако је Љубиша Миљковић, имамо обртна средства од 4,5 милиона
динара – навео је Миљковић бројке
председник Синдиката рудара Србије
из финансијског извештаја овог
са седиштем у Бору, оценио активност
синдиката за 2013. који је, такође,
ове интересне организације радника
усвојен на седници.
у 2013. на годишњој Скупштини (28.
јануара), на којој су делегати усвојили
нас, не само у РТБ-у него и у Влади,
овај извештај, циљеве у 2014., допуне
јер без њене подршке не можемо
Статута и поново изгласали поверење
завршити започета улагања – истањеговом председнику.
као је Миљковић и најавио могућност
- Оно чиме се дичимо је стално
ангажовања
Синдиката рудара Србије
учешће у повећању производње, уз
жељу да сачувамо стандард и просек на предстојећим парламентарним избоплата басенских радника од 70.000 рима. - Свесни смо снаге нашег син
динара. Ту је и завршетак поступка диката. Хоћемо место у политици, али
утврђивања репрезентативности на не да уђемо у партијски систем него у
републичком нивоу који је покре органе који одлучују о нашим радним
нут другог децембра минуле године, местима.

Љ. Миљковић: Оно чиме се дичимо је стално учешће у повећању
производње, уз жељу да сачувамо стандард и просек плата
басенских радника од 70.000 динара. – Б. Спасковски: Морамо
остати друштвено одговорна фирма, помагати развој Бора,
Мајданпека, села, стварања услова за бољи живот, али и водити
рачуна о болеснима, добрим радницима, ђацима и студентима
Као гост на овом скупу био је и
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, који је изразио подршку Синдикату рудара Србије, и то из два разлога.
- Први је зато што сам човек са
ставом истоветним од првог дана када
сам био приправник до данас када
имам каријеру успешног менаџера, а

Благоје Спасковски

други - ја сам, ипак, из рударског фаха.
Морам бити у политичким водама да
би РТБ ишао напред и када год сам
са политиком имам на уму само РТБ.
Имамо много мана у раду, али и многе
предности које други немају. Оства
рити лањски приход са оваквим де
визним нето извозом од преко 300 ми

лиона долара, а ове године ће бити 400
и више милиона, као и добит од 160
милиона долара за претходне четири
године, фантастичан је успех – рекао је
Спасковски и додао:
- Када сам дошао 2008. Јама је
била потпуно затворена. Она је, на
жалост, и сада још у фази отварања
или сагледавања, али издржава себе.
У време РТ „Т” први пут у историји
она је себе „носила”. И копови су
били потпуно затворени. Обезбедили
смо опрему, али треба набавити још
бољу, возила, камионе, булдозере за
отварање „Церова 2”, као и „Транс
портни систем 2” у Мајданпеку, да
би се кренуло у производњу осам
милиона тона руде. Очекује нас ова
година са 48.000 т бакра у концен
трату, следећа тражи 62.000- 63.000 т,
а 2016. 80.000 т. Предстоје нам велики
послови, а највећи је завршетак „нове
топионице”. Притом морамо остати
друштвено одговорна фирма, пома
гати развој Бора, Мајданпека, села,
стварање услова за бољи живот, али
и водити рачуна о болеснима, добрим
радницима, ђацима и студентима.
Ј. Станојевић

У басенским предузећима 23. јануара одржан једносатни штрајк упозорења

Zaslu@ujemo boQi Zakon!
Д. Алексић: Оно у чему се Савез самосталних синдиката Србије
и УГС „Независност” не слажу када је реч о нацрту Закона о
раду јесте то што није „прошао” законску процедуру и није
испоштован трипартитни систем у разговору са послодавцем,
Владом и синдикатима
РТБ. – У организацији Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених
гранских синдиката „Независност”, у
сва четири басенска предузећа (РББ-у,
РБМ-у, ТИР-у и Матичном) 23. јануара
је, од 11 до 12 сати, одржан штрајк
упозорења на коме је прочитан проглас
ове две интересне организације радника
и Влади Републике Србије поручено да
се „из јавности, процедуре, расправе
повуче срамни Закон о раду”. Драган
Алексић, председник Одбора ЈСО Самосталног синдиката РТБ-а, оценио
је једносатну обуставу рада запосле-

них у комбинату бакра, али и у јавним
предузећима и установама у Бору –
успешном.
- Поштујући одлуке централе
Савеза
Самосталног
синдиката
Србије, Самосталног синдиката ме
талаца Србије и, овог пута, заједно
са УГС „Независност”, организовали
смо једносатни штрајк упозорења на
радним местима. Оно у чему се ова
два синдиката не слажу када је реч
о нацрту Закона о раду јесте то што
није „прошао” законску процедуру и
није испоштован трипартитни систем

у разговору са послодавцем, Владом
и синдикатима. Закони о стечају и
приватизацији, такође, нису прошли
ту процедуру, значи, синдикати нису
учествовали у њиховој изради и то
је главни проблем. Знамо да Закон о
раду није ушао у скупштинску проце
дуру и да је договорено да се врати на
дораду – нагласио је Алексић.
У прогласу се, између осталог, каже
да „не прихватамо да се права радника
и будућих радника смањују, јер права из
рада не генеришу кризу, пропадање привреде, затварање предузећа, трагичну
приватизацију. Права запослених не
умањују пословну способност привредника нити њихов профит. Не пристајемо
да се новац који ми, својим радом зарадимо, прелива у профите, а да се нама
умањују зараде и друга примања која су
ионако ниска, не прихватамо да будемо
робови у 21. веку, а робовски рад нам
намећу новим решењима у Закону.
Василије Шевченко, председник
Одбора самосталог синдиката Топионице, са скупа запослених у овом погону
упутио је подршку ССС Србије и УГС

Драган Алексић

„Независност” и спремност да са њима
„прате” акције које они воде. – Ради се о
нашој кожи, поготово што ће после и
нама бити потребна подршка и соли
дарност других у зависности од тога
какав буде излазак нашег предузећа
из реструктурирања и свега што ће се
ту догађати.
Ј. Станојевић

Локалне самоуправе
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Седница Скупштине општине Бор

Usvojen prostorni plan

На 29. седници Скупштине општине Бор одборници су
једногласно усвојили Просторни план, стратешки документ
који је урадио Институт за архитектуру и урбанизам Србије. –
Изабрана нова Изборна комисија за локалне изборе 16. марта

БОР. – Једногласно, као ретко
када, одборници Скупштине општине
Бор усвојили су Просторни план општине Бор, стратешки документ који
је урадио Институт за архитектуру и
урбанизам у Београду. Овај документ
предвиђа да ће носилац развоја Бора и
источне Србије бити Рударско-топио-

ничарски басен Бор, али не занемарује
ни развој других привредних активности као што су прерада бакра до финалних производа, развој малих и средњих
предузећа, пољопривреде, туризма…
-Као неко ко је учествовао у изради
овог документа, морам изразити
задовољство јер је Бор добио план

који ће као окосница дефинисати ви
зуелни развој. Просторни план је стра
тешки документ за једну општину и
ми смо обухватили све битне сегменте
за њен развој, посебно алудирајући на
рударство, јер је добар део земљишта,
где има руде, у самом делу града - истакла је за скупштинском говорницом
Славка Зековић, представник Института за архитектуру и урбанизам Србије.
-Током свих ових година увек се
РТБ трудио да мештанима Кривеља
за земљиште које је намењено руд
нику, да адекватну замену, односно на
кнаду. Можда је било раније случајева
где су неки били и оштећени. Али,
треба рећи да у сваком случају
треба испоштовати нечију дедовину
и да управо овај просторни план
заокружује у ком обиму то земљиште
се простире - рекао је одборник Благоје
Спасковски.
Одборници СО Бор именовали су
нову Изборну комисију јер су локални
избори заказани за 16. март. Тиме су и
званично почеле предизборне активности. Странке које желе да учествују на
изборима треба да предају листе са ове-

реним потписима грађана најкасније до
1. марта.
Као да је предизборна кампања већ
почела (што су наглашавали и поједини
одборници), највише полемике на
седници изазвао је предлог одлуке
о постављању и уклањању мањих
монтажних објеката и других објеката
привременог карактера на површинама
јавне намене. На крају је овај документ
повучен и враћен на дораду, иако је
опозиција сматрала да је предлог добар.
Полемиком о јавним набавкама у
јавним предузећима, посебно комуналним - да ли је по закону да се неким
јавним предузећима додели искључиво
право за одређене делатности на које се
закон о јавним набавкама не примењује
– обележен је и сам крај седнице, али је
већином гласова овај предлог усвојен.
Иако је, како и већина одборника
оцењује, ово била последња седница локалног парламента у овом сазиву, на 29.
скупштинском заседању (29. јануара) саопштено је да су формиране две нове одборничке групе: ДС-а и ЛДП-а и групе
“Заједно за Србију”.
М. Милошевић

Општински буџети за 2014. годину

Bor 1,9 milijardi, Majdanpek 919 miliona
dinara
За Мајданпечане 2014. ће
бити година враћања дугова.
- Борани ће покушати да оно
што имају у буџету искористе
на најбољи могући начин

БОР, МАЈДАНПЕК. - Одборници
СО Бор и СО Мајданпек усвојили су
(крајем прошле године) одлуку о буџету
за 2014. годину. Планирано је да се у општинску касу Бора слије милијарда и 905
милиона динара, а у касу Мајданпека
919 милиона динара. Одборници и
једног и другог парламента оценили су
да су оба општинска буџета рестриктивна. За Мајданпечане 2014. ће бити
година враћања дугова, а Борани ће покушати да оно што имају у буџету искористе на најбољи могући начин.

Мајданпек у вестима

Основни суд уместо
судске јединице

Дуго најављивана нова судска
мрежа у Србији почела је да функционише од 1. јануара. Међу 66
градова Србије који имају основни
суд поново је и Мајданпек у којем
је последњих година радила само
судска јединица Основног суда у
Неготину. Очекује се да ће већим
бројем судова, до сада их је било
само 34, правда бити доступнија
грађанима, а трошкови и изгубљено
време због путовања у друге градове знатно мањи него у последње
три године.

-Година 2014. биће, нажалост,
кризна и због промена неких поре
ских прописа, укудања накнаде за
градско грађевинско земљиште и
смањења трансфера из републич
ког буџета. Оно што имамо у буџету
морамо да покушамо да искористимо
на најбољи могући начин. Врло брзо
знаћемо да ли се приходна страна
пуни онако како смо очекивали. Али,
не смемо да заборавимо да је систем
у последњих неколико година постао
врло уредан. Редовно се исплаћују

обавезе јавном сектору, предузетни
цима који раде се Општином Бор по
средством Дирекције за изградњу
Бора или других јавних предузећа,
такође се редовно исплаћују обавезе
и другим јавним предузећима за по
слове које су она урадила за Бор рекао је, коментаришући буџет за 2014.
годину, председник Скупштине општине Бор Добрица Ђурић.
Велики део средстава буџета општине Мајданпек већ је опредељен
раније прихваћеним обавезама, одлу-

кама и потписаним уговорима и зато ће
2014. бити година враћања дугова.
-Ако је неко незадовољан оваквим
буџетом, то сам ја – рекао је председник Општине Мајданпек Дејан Вагнер.
- Овако скројен буџет у великој мери
изнуђен је претходним решењима
и сигуран сам да нема ниједног ко
рисника који је задовољан висином
предвиђених средстава. Због свега
тога ће 2014. година бити рестрик
тивна.
М. М. – С. В.

Основни суд у Мајданпеку
још није почео да ради пуним капацитетом јер систематизацијом
предвиђена места још нису
попуњена.

време запослило се 1.871 лице, а на
неодређено 2002. На привременим
и повременим пословима ангажовано је 2.017 лица, а 32 особе основале су радње и предузећа, па је и
ту било запошљавања.

донесе, али је опредељење више
него јасно – стипендирање ће, после
више година, бити настављено
са циљем да се обезбеде дефицитарна занимања, али и ученици
стимулишу да школовање наставе
у мајданпечким средњошколским
образовним установама.
Два милиона динара биће
распоређено тако што ће половина
бити намењена стипендирању студената који се школују за дефицитарна занимања ван Мајданпека, а
друга половина стимулисању деце
да школовање наставе за нове образовне профиле у овдашњим
средњим школама.
С. В.

Без посла 2.022 лица

На крају прошле године на
евиденцији Националне службе
запошљавања у Мајданпеку била су
2.022 лица. Међу њима је 995 жена
и 547 лица која до сада нису била
радно ангажована, а највише незапослених је без квалификације.
Прошле године на подручју
општине Мајданпек било је 4.158
запослења, од тога 1.108 жена засновало је радни однос. На одређено

За стипендије два
милиона динара

Локална
самоуправа
у
Мајданпеку из буџета за ову годину
идвојила је два милиона динара за
стипендирање и стимулисање ученика и студената ради наставка
школовања. Скупштинска одлука
која ће прецизно дефинисати начин
на који ће ова средства бити одобравана и коришћена тек треба да се
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Несмотрен бег од патроле „Заштите“ замало лопова коштао главе

Upao u stari borski kop
БОР. - Четрдесетогодишњи Саша
Агушевић из Прокупља само је чудом
преживео пад у провалију дубоку 300
метара у коју је 8. јануара упао бежећи
од патроле „Заштите“, предузећа задуженог за заштиту имовине РТБ-а.
Агушевић је са групом од петнаестак
особа у то доба код старог борског копа

крао отпадни метал, а када је видео да
се приближавају стражари „Заштите“,
дао се у несмотрен бег који га је умало
коштао главе. Цех је очигледно платио
јер не познаје довољно „терен“, судећи
по томе да је из Прокупља, те да га је
у Бор, поред празновања са родбином,
можда довео и „посао“.

Ухваћен са шест и по тона бакра
Бакарна жица, делови бакарних катода, акумулатори, лимови и шипке, тешки
шест и по тона а вредни 35 хиљада евра, заплењени су недавно у једном комбију
заустављеном у полицијској акцији на путу Зајечар-Параћин. Након вештачења,
комби са отпадним металом, за који се сумња да је украден из погона РТБ-а Бор, до
везен је до магацина у Ватрогасном дому где је „роба“ измерена и сортирана. Про
тив возача и власника комбија Ј.Б. (32) из Брестовца код Бора поднета је пријава
и одређен му је једномесечни притвор.

Акција спасавања овог Прокупчанина трајала је сат и по, а по њега су
Спречили крађу 30
се на дно старог борског копа спустили
тона отпадног метала
борски ватрогасци које су у помоћ позвали радници „Заштите“. Наравно, о
Радници „Заштите“ су током про
свему је одмах обавештена и полиција.
шле године у 2.134 интервенције ухва
Извлачење Агушевића из „рупе“ бортили „на делу“ 733 лопова и спречи
ског копа организовали су надлежни у
ли крађу 30 тона отпадног метала из
РТБ-у који су одмах на лице места пофабричког круга РТБ-а Бор, вредног
слали грађевинску машину којом је
више милиона евра, каже командир у
прокрчен пут спасиоцима и максимално „Заштити“ Драган Ранчић. – У „поход“
је убрзана акција извлачења повређеног.
на РТБ иде се и дању и ноћу. Крађа от
Након што је извучен из рупе,
падног метала постала је уносан посао
Агушевић је збринут у борској Болници.
јер килограм бакра на црном тржиш
Има тешке телесне повреде, сломљени
ту вреди четири до пет евра, гвожђе се
су му нос и подлактица, али није жиоткупљује за 10 до 20 динара по кило
граму, а за месинг и бронзу плаћа се
вотно угрожен.
три до четири евра – наводи Ранчић.
Подсетимо, у априлу прошле године
у борски коп гурнут је стражар „Заштите“ Горан Павловић који је поку- мило за драго, и јесу ли заиста у питању
шао да спречи крађу отпадног бакра. У „ рођаци или се сасвим случајно исто
рупу“ га је тада гурнуо Бојан Агушевић.
Да ли се судбина поиграла са презивају, нисмо успели да сазнамо.
Агушевићима, па им можда вратила
Г. Тончев Василић

Наша посла

XIP
БОР. - Журећи да не закасни на
посао, радник “Јаме”, који живи у
оближњем Шарбановцу, оставио је у
недељу (26. јануара) свој џип, који га је
“издао” на путу, насред главне улице у
Бору, како би на време стигао да уђе у
“кош” који рударе друге смене спушта у
подземни рудник.
Рудар је на време кренуо на посао,
али му се код Спортског центра возило
покварило. Он га је оставио насред
пута, зауставио такси и отишао на
посао. У међувремену, снег је готово
прекрио ово возило које је на главној
борској саобраћајници било од 15 до
18 сати. Због угрожавања безбедности саобраћаја полиција је позвала радника да дође по возило и склони га с
улице, а против њега ће бити поднета
и прекршајна пријава због угрожавања
безбедности саобраћаја.
За то време градом се пронела
вест да је неко извршио самоубиство
у џипу код Спорстког центра, што је
био сигнал да се новинари окупе “на
месту трагедије”. Испоставило се да је
у питању била лажна дојава којој су се
и полицајци, који су чекали власника
џипа, слатко смејали.
Г.Т.В.

Прокупчанин Саша Агушевић
само срећом извукао живу
главу након што је, бежећи са
пленом од патроле „Заштите“,
упао у рупу старог борског
копа. – Извлачење Агушевића
са дна копа организовали
надлежни у РТБ-у, а акцију
спасавања спровели борски
ватрогасци. - Радници
„Заштите“ током прошле
године у 2.134 интервенције
ухватили „на делу“ 733 лопова
и спречили крађу 30 тона
отпадног метала вредног више
милиона евра

Карикатура: Игор Крстић

Оглас
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Актуелно

РТБ применио Закон о умањењу нето прихода

Zaposlenima oporezovane plate
Од басенских радника у републичку касу месечно ће убудуће одлазити 12,3 милиона динара. – Годишње ће, поред три милијарде 168 милиона
динара, колико по основу пореза и доприноса на зараде редовно одлази у буџет Србије, из РТБ-а ићи и додатних 147,6 милиона динара по ос
нову опорезованих нето плата већих од 60.000 динара
РТБ. –Басенским радницима чија је
Проста рачуница показује да су 2013.) помогли буџет Републике Србије
нето зарада већа од 60.000 динара децем- радници РТБ-а Бор 30. јануара (када је са 12,3 милиона динара! Толико ће пара
барска плата (прва која се исплаћује у овој исплаћен други део зараде за децембар и надаље месечно одлазити у репугодини) је опорезована пошто је од 1. јануара
ове године на снази Закон о умањењу нето
Прописи
прихода лица у јавном сектору, а и сва
Нови законски прописи код обрачуна и исплате нето зарада од 1. јануара 2014.
предузећа у саставу РТБ Бор Групе су у обагодине „каче“ сва правна лица над којима Република Србија, аутономна покрајина,
вези да га примењују. Ставку „Буџет Репу- односно
локална самоуправа има директну или индиректну контролу више од 50
блике – умањење“ на платној листи имају
одсто капитала или више од 50% гласова у органима управљања. Имајући у виду
овакву квалификацију, предузећа из пословног система РТБ Бор Групе обавезна
сви запослени са нето примањем већим од
су да примењују Закон о умањењу нето прихода. Сходно томе, зависна предузећа
60 хиљада динара, а износ који се издваја
Басена већ су пренела средства у буџет Србије: Рудници бакра Бор 5,33 милио
за републичку касу зависи од висине зараде
на динара, ТИР 4,04 милиона динара, РБМ 2,03 милиона и Матично предузеће 940
хиљада динара.
јер се опорезује само део нето плате који
премашује 60 хиљада.

Због неблаговремене поправке
трафо-станице

ФАБРИКА БАКАРНЕ ЖИЦЕ. –
Више од 12 сати, због квара у трафостаници, Фабрика бакарне жице ТИР-а
Бор била је без електричне енергије,
па су оштећене две пећи и причињена
штета око 30 милиона динара. Истов-

бличку касу директно из џепова запослених. Годишње, то је 147,6 милиона
динара. Ако томе додамо и месечне обавезе компаније по основу пореза и доприноса у износу 264 милиона динара,
које РТБ редовно измирује, математика каже да борска компанија само по
основу ове две ставке месечно у буџет
Србије уноси 276,3 милиона динара, односно годишње три милијарде 315,6
милиона динара и тиме значајно доприноси његовом уредном пуњењу.
Г.Т.В.

[teta 30 miliona dinara

ремено, без струје су били и производни погони у фабрикама соли метала
и фотохемикалија.
Настала штета могла је да буде
избегнута јер је квар могао брзо да
буде отклоњен, али је власник „Гранд

In memoriam

Милан Димитријевић Димитрика

У Бору је 2. фебруара преминуо др Милан Ј.
Димитријевић, дугогодишњи руководилац Сектора за развој кадрова РТБ-а. Отишао је велики
човек, педагог, научник, друштвени и спортски
радник, публициста који је својевремено писао о
догађајима и људима који су задужили Бор, а и сам
се сврстао у плејаду великана града бакра.
Рођен је 1928. у Димитровграду и, као
деветогодишњи дечак, 1937. доселио се са
родитељима у Бор. Основну школу завршио је у
Бору, гимназију је похађао у Бору и Зајечару, а
Вишу школу за педагогију (група природних предмета) у Београду. Као професор борске гимназије, уз рад, дипломирао је на Филозофском факултету у Скопљу, магистрирао на Педагошком факултету у Ријеци
и Загребу и докторирао на Филозофском факултету у Нишу.
Радну каријеру др Димитријевић почео је у Гимназији „Бора Станковић”,
којој је и посветио своју прву књигу „Гимназија – прва средња школа у Бору”, а
био је и директор Индустријске школе и Политехничког образовног центра „Иво

инжењеринга“ Драган Живковић,
на чијем се поседу налази трафо-станица која струјом снабдева све фабрике у индустријској зони на Седмом
километру,
забранио
радницима
„Електродистрибуције“ да интервенишу.
-Струја је нестала 4. фебруара око
три сата и дежурни електричар је
одмах позвао „Електродистрибуцију“.
Власник „Гранд инжењеринга“ није
дозволио радницима да уђу на његов
посед и отклоне квар. Није помогао ни
судски налог да дозволи интервенцију
и тек по други пут, уз налог суда и
интервенцију полиције, дозволио је
да радници „Електродистрибуције“
отклоне квар. Радници Фабрике ба
карне жице су, у присуству полиције
и судског извршитеља, обили трафостаницу и омогућили радницима
„Електродистрибуције“ да отклоне
квар. Због таквог понашања изгу
били смо драгоцено време, па је квар
отклоњен тек после 12 сати, што је
проузроковало оштећење две пећи и
штету која је процењена на око 30
милиона динара – каже директор То-

пионице и рафинације бакра Бобан
Тодоровић.
Не улазећи у мотиве зашто власник „Гранд инжењеринга“ Драган
Живковић није дозволио радницима
„Електродистрибуције“ да одмах интервенишу, иако се из поменуте трафо-станице струјом снабдевају све фабрике у
индустријској зони на Седмом километру, директор ТИР-а Бобан Тодоровић
је против Живковића поднео кривичну
пријаву Општинском суду у Бору.
М. М.

Лола Рибар”. Године 1960. прелази у Рударско-топионичарски Басен Бор у коме,
убрзо по његовом доласку, почиње масовно стручно оспособљавање запослених
(од 6.895, две трећине су били неквалификовани радници). У том процесу доктор
андрагошких наука Милан Димитријевић немерљиво је допринео кадровској ренесанси комбината бакра, посебно са места руководиоца Сектора за развој кадрова РТБ-а, одакле је и отишао у пензију почетком 1989. године.
Све то време бавио се научним, друштвеним радом и публицистиком. Објавио
је око сто радова у стручним часописима и листовима из области образовања, културе и спорта. Четири године био је члан републичког Секретаријата (министарства) за образовање и физичку културу. У два мандата био је председник Издавачког савета листа „Колектив”, као и Управног одбора ШРИФ-а.
Објавио је три књиге о Бору, али, нажалост, није дочекао да држи у рукама
четврту већ припремљену, посвећену 92. годишњици од оснивања Фудбалског
клуба Бор. Био је дописник из области спорта, највише фудбала, за „Борски колектив”, зајечарски „Тимок”, „Спорт” и „Темпо”. Добитник је више друштвених
признања, па и за рад у спортским организацијама.
Димитрикином одласком Бор је изгубио врсног тумача његових успона и
падова, а колеге и пријатељи маштовитог козера и шармера. Волео је Димитрика
да ужива у свему лепом, па не чуди да је био и „весели пробирач”. Њима је посветио књигу „На Хомољском друму – Споменар Друштва веселих пробирача
„Петар Златковић”.
Милан Ј. Димитријевић сахрањен је 4. фебруара на Новом гробљу у Бору.
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Новогодишњи турнир у малом фудбалу

„R ud a r i” d r u g i

Будућност у „носивој”
технологији

Аутомобили без возача, као
и 3Д штампачи који су савршено изливали чоколадне торте
и шећерне скулптуре мамили су
уздахе око 150.000 посетилаца
овогодишњег Сајма потрошачке
електронике у Лас Вегасу (CES).
Француски „Indukt” представио
је аутобус који сам вози програмираном рутом 15 километара
на сат и погодан је за аеродроме.
„Audi” је представио аутоматско
паркирање. „Носива” технологија
истакла се као велики тренд на
сајму. Највеће технолошке фирме
имају визију да ћемо већ у блиској
будућности имати тзв. интернет
ствари. То значи да ће све, од апарата за кафу до флашице за бебе,
имати сензоре и везу са интернетом тако да ће помоћу компјутера или смартфона моћи да се контролише фрижидер, брава на вратима или клима-уређај.
Да помогне у изградњи те повезане мреже уређаја, „Intel” је направио
сићушни компјутер величине es-de картице, назван „Edison”. Он има снагу
правог компјутера и способност да многе уређаје претвори у паметне. Демонстрирано је како ради уграђен у боди за бебе, тако што мери температуру
одојчета и откуцаје срца и родитељима аутоматски шаље податке на „ајфон”.
Маска за очи „Okulist rift” даје играчима видео-игара утисак да су директно у
игри. Појавиће се у продаји средином године по цени од 300 долара. Новинари
који су га испробали у тркачким играма кажу да су осетили благу вртоглавицу
и скоро ветар у коси кад би промолили главу из аута.
Разочаран врућим пивом на плажи, један амерички инжењер је пре 10
година направио први прототип соларног фрижидера. На сајму је представио најновији модел који би ускоро могао да се нађе у продаји по цени од око
1.200 долара. Може да хлади доста пића и да прави лед. Батерија траје 10 сати,
а истовремено служи и као пуњач за геџете. „Samsung” је представио највећи
ултра ха-де ТВ са закривљеним екраном (105 инча, 11 милиона пиксела), а
решен је да до 2015. постане лидер у кухињским уређајима. У Вегасу је представио машину за веш која пере 25 килограма рубља за 30 минута и демонстрирао апликацију која омогућава кориснику да контролише све у свом дому
од сијалица и кухињских уређаја до безбедносних брава.

(Сајт РТС-а)

БОР. – Екипа “РТБ Бор – Синдикат рудара Србије”, састављена од радника
запослених на кривељском копу, Флотацији и Јами остварила је почетком ове
године запажен успех. На традиционалном Новогодишњем турниру у малом фудбалу “рудари” су освојили друго место, пошто су у финалу изгубили од “Апотеке
Унипром Ниш” са 4:2. На путу ка врху екипа РТБ-а савладала је у четвртфиналу
зајечарски “Унипром” са 1:0, док је у полуфиналу била боља од Бољевчана, победила је са 2:1.
Тренер Ненад Богдановић, запослен такође на копу “Велики Кривељ”,
подсећа да су ови момци прошле године учествовали на турниру “Играјмо за 16”
у организацији РТС-а и пласирали се у финале, пошто су у Бору освојили прво
место. - На завршници турнира у Београду били смо четврти – каже Богдановић
- па се надамо да и ове године, за неких месец дана, Бор буде домаћин овог
меморијалног турнира. Наша екипа ће сигурно учествовати и дати све од себе.
На фотографији (слева на десно) чуче: Александар Малетић, Милош
Станојевић, Никола Траиловић (капитен), Иван Станковић; стоје: Иван
Иванов, Ненад Богдановић (тренер), Саша Ивановић, Бобан Милојковић
(помоћник тренера) и Дарко Стојановић.
Љ. А.
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У интересу домаћег капитала
У вишегодишњој фран
цуској владавини Борским рудником изградња Електролизе
је сигурно најзначајнији подухват у развоју производње
бакра коју је карактерисала
тежња да се са што мање
улагања и трошкова оствари
велика добит. Француски власници Рудника „бежали” су од
изградње Електролизе, јер им је извоз блистер бакра из Бора омогућавао да са њим неконтролисано извозе злато, сребро и друге вредности. У годишњој производњи 40.000
тона блистер бакра, колико се производило пре изградње Електролизе, налазило се,
према француским подацима, најмање 2.000 килограма злата и 6.000 килограма сребра.
Само приходима од ова два племенита „покривани” су сви трошкови производње
„црвеног” метала.
Против таквог начина експлоатације борског рудишта били су многи југословенски
политичари, а нарочито економисти и заступници интереса домаћег капитала.
Југословенска влада августа 1934. године донела је уредбу о надзору производње и
употреби племенитих метала којом су произвођачи постали обавезни да све племените метале произведене у земљи продају Народној банци Краљевине Југославије по
тржишним ценама формираним на Лондонској берзи метала. Већ 1935. Борски рудник
предао је НБ 2.000 килограма злата. Доласком на власт Милана Стојадиновица, експонента домаћег финансијског капитала, мења се и политика према Француској и
другим земљама Антанте, а повећава се и притисак на власнике Борског рудника да
изграде Електролизу.
На снимку из старог албума – председник југословенске владе др Милан
Стојадиновић са министрима у новоизграђеној Електролизи чији је почетак рада
прослављен великом светковином 2. јуна 1938.
Ј. С.

ГОРЊАНЕ. - Зима је доба кад се бундеве, иначе веома хранљиво поврће које
је у нашим крајевима неправедно запостављено, чешће нађу на трпези, а и у православним обичајима печенка је одавно нашла своје место. На трпези за Бадње вече,
поред жита, ораха, сувих смокава... обавезна је и печена тиква. Она представља
симбол плодности, али је истовремено и изузетно здрава храна у време поста пред
Божић.
Можда Моравци и Војвођани могу да се похвале и већим печенкама од ове
„победнице“ у башти Зорице Дудејeвић из Горњана, али она је презадовољна и
овом тешком 17,5 килограма. Наравно, има ту и заслуге њеног супруга Владе,
доскоршањег радника борске флотације, који јој, откад је у пензији, више помаже
око баште.
Међутим, Зорица Дудејевић је одавно и много познатија као певач изворних
влашких песама него баштованка. Њен дар запажен је још у основној школи да би
касније готово редовно побеђивала на сусретима села, смотрама изворног народног стваралаштва, наступала у бројним радио и ТВ емисијама. И данас радо и лепо
пева песме које је научила од своје мајке и бабе, док сакупља сено на прелепим
горњанским ливадама подно пркосног Стола или док ради у башти.
Љ. Алексић

