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Александар Вучић: Нова топионица мора бити завршена до краја ове године

rokovi mora da se po[tuju

Државу нећете чекати, она ће свој део посла обавити, али морате и ви бити 
бржи и завршити нову топионицу до краја ове године, онако како сте обећали – 
категоричан је први потпредседник Владе Србије Александар Вучић
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БЕОГРАД. – Неорганизована при-
вреда Србије у минуле две деценије, а 
РТБ Бор је до пре четири године био 
њен део, политичка, правна и фискална 
нестабилност, али и глобална криза која 
је на површину избацила деценијске 
проблеме српске привреде и друштва, 
одавно креирају пословни амбијент у 
борској компанији и директно утичу 
на њега. Дуговања РТБ-а од 860 мили-
она евра настала до 2008. године екла-
тантан су пример дубоких структур-
них проблема на свим нивоима. „У 
РТБ-у се дотад „бунарило“, а не ру-
дарило!“, казао је генерални директор 
РТБ-а Благоје Спасковски у уводном 
делу образложења Плана пословања 
компаније за ову годину, на седници 
Управног одбора одржаној шестог марта 
у Београду.

-Рударско-топионичарски басен 
Бор је у претходне четири године у 
буџет Србије уплатио 120 милиона 
долара на име пореза и доприноса 
на лична примања, а са акцизама 
на гориво у вредности 33 милиона 
долара то укупно износи више од 150 
милиона долара. Уредно су све време 
измириване обавезе за електричну 
енергију (за четири године плаћено 
је око 111 милиона долара за струју, 
а од те суме око 23 милиона долара 
издвојено је за доприносе на зараде 
запослених у ЕПС-у). Такође, добит 
из текућег пословања у претходне 
четири године била је 141 милион 
долара – рекао је Спасковски.

Подсетио је, притом, да је пословни 
опоравак компаније почео 2009. године 
и то првенствено стабилизацијом 
производње, враћањем радних навика 
код запослених, ревитализацијом старе 
и обезбеђењем нове опреме. 

– Пословни императив РТБ-а Бор 
за 2014. годину представља заврше-
так инвестиција у рударству, као и 
окончање реконструкције топионице 
и изградње фабрике сумпорне кисе-
лине са свим пратећим садржајима, 
завршетак модернизације флотација 
у Кривељу и Мајданпеку, даљи раст 
рударске производње и, посебно, кон-
трола, смањење и оптимизација 
трошкова пословања како би се 
обезбедило дугорочно рентабилно 
пословање. Сировинска основа за 
тако нешто постоји јер ни после 110 
година рударења на овим просторима 
није искоришћена ни половина ре-
сурса борског и мајданпечког рудар-
ства. Оверене рудне резерве износе 
1,35 милијарди тона руде и садрже 

око 5,1 милион тона бакра, 202 
тоне злата и 1.477 тона сребра. 
Вредност геолошки верифи-
кованих лежишта процењена 
је на око 40 милијарди долара, 
а добит је, према подацима из 
оверених елабората, око 20 
милијарди долара. Потврђени 
ресурси, са просечном 
годишњом експлоатацијом 26 
милиона тона руде, гарантују 
производњу бакра у наред-
них 50 година – истакао је ге-
нерални директор РТБ-а.

Планом пословања у овој 
години предвиђено је да укупне 
ископине буду 58.250.195 тона, 
са односом руде и раскривке 
1:1,98, а да финална производња, 

заједно са прерадом и 900 хиљада тона 
топионичке шљаке, досегне 40.792 тоне 
катодног бакра, 1.341 килограм злата, 
8.586 тона сребра и 108.000 тона сум-
порне киселине. Све то треба да донесе 
ове године и добит компанији која је (у 
нето износу) процењена на непуних 18 
милиона долара.

-Минерални ресурси и метали 
немају никакву вредност док се не 
ископају. Борско и мајданпечко ру-
дарство могу да ојачају Србију, само 
је потребна политичка, правна и фи-
скална стабилност која ће подстаћи 
инвестиције у овом сектору. А, „Бор“ 

може да снабдева и да задовољи све 
већи регионални апетит за минера-
лима, апсолутно сам сигуран у то - на-
гласио је Благоје Спасковски.

Са три површинска копа ове године 
мора да се уклони 38,3 милиона тона 
раскривке, што је 14 одсто више него 
прошле године, а чак 5,7 пута више 
него 2008. Остварење оваквог плана је 
услов за континуитет рада свих рудника, 
повећање производње бакра и, посебно, 
за обезбеђење потребних количина ква-

литетног концентрата бакра из сопстве-
них сировина за рад нове топионице.

-План пословања у овој години 
израђен је тако да се и из документа 
може видети одговорност свих актера 
задужених за његову реализацију, на-
рочито оних који морају обезбедити 

услове за остварење производње, тех-
нолошких параметара и, нарочито, 
за управљање трошковима јер оно 
може да донесе већу добит. Морам, 
зато, да нагласим да РТБ не може 
квалитетно да управља трошковима 
и ликвидношћу у ситуацији када је 
принуђен да плаћа старе пореске оба-
везе за које је посебним одлукама 
државе предвиђено да буду конверто-
ване у њено учешће у капиталу новог 
предузећа и то након спровођења 

финансијског реструктурирања 
и организационе трансформације. 
Такође, Басен веома тешко може да 
амортизује месечни удар промена 
цена електричне енергије који је 
настао увођењем слободног трговања 
струјом почетком ове године.

-Планиране инвестиције 
у овој години – додао је Спа-
сковски - вредне су око 140 
милиона долара. У ру-
дарству се оне односе на 
комплетирање опреме за 
копове, модернизацију и 
аутоматизацију флотација 
у Кривељу и Мајданпеку, 
опремање рудника „Церово“, 
санацију кривељског колек-
тора и обавезе из Простор-
ног плана посебне намене 
за Велики Кривељ и остала 
села у зони рудника. У 
металургији, то је завршетак 
пројекта „нова топионица“, 
што подразумева и изградњу 
свих пратећих објеката и 
погона (флотација шљаке, 
постројење за третман отпад-
них вода, енергана). Све ово 
финансираћемо из сопстве-
них и екстерних извора, али 
је планирано и коришћење 
кредита који би био обезбеђен 
депозитом јаловине – казао је 
генерални директор РТБ-а.

Планом пословања у овој 
години, усвојеним на седници 
Управног одбора, предвиђен је, 
такође, завршетак организаци-

оне трансформације и реорганизације 
садашњег система РТБ Бор Група које, 
поред финансијског консолидовања, 
подразумевају и организационо-ста-
тусну промену, као и завршетак 
рестурктурирања за све правне субјекте 
у саставу РТБ-а. Планирано је и очување 
стандарда запослених, као и наставак 
активности за побољшање живота у оп-
штинама Бор и Мајданпек.

Г. Тончев Василић 

Актуелно
Управни одбор усвојио План пословања РТБ-а Бор у овој години

Вредност геолошки верификованих басенских лежишта про
цењена је на око 40 милијарди долара, а добит је, према подацима 
из оверених елабората, око 20 милијарди долара. Б. Спасковски: 
Борско и мајданпечко рударство могу да ојачају Србију, само 
је потребна политичка, правна и фискална стабилност која ће 
подстаћи инвестиције у овом сектору. – Ове године треба да се 
произведе 40.792 тоне катодног бакра, 1.341 килограм злата, 8.586 
тона сребра и 108.000 тона сумпорне киселине, а да нето добит 
буде 18 милина долара. – У рударство, металургију и друштвено 
одговорно пословање биће уложено око 140 милиона долара

„bor”mo@e da utoli sve ve]i 
regionalni apetit za mineralima

Површински коп „Велики Кривељ”

Благоје Спасковски, 
генерални директор РТБ-а Бор

Градилиште 
нове 

топионице
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РТБ. – Први потпредседник Владе 
Републике Србије Александар Вучић, у 
пратњи министарке енергетике, развоја 
и заштите животне средине Зоране 
Михајловић, посетио је 6. марта Ру-
дарско-топионичарски басен Бор и, 
након разгледања флотације у Великом 
Кривељу и честитки генералном дирек-
тору Благоју Спасковском за њен нови 
изглед, рекао да је РТБ Бор за Србију 
једна од најважнијих компанија. Зато 
њен најважнији пројекат, нова топио-
ница, мора да буде завршена у року који 
је обећан – до краја ове године!

-Уверен сам да ће руковод-
ство „Бора“ и Влада Србије на 
најодговорнији и најозбиљнији 
начин предузети мере да у на-
редном периоду РТБ буде још 
профитабилнија компанија и да 
се заврше све инвестиције, попут 
ове у кривељској флотацији која 
данас има најсавременије уређаје и 
најмодернију технологију. Да идемо у 
корак са светом и да ово буде један од 
најбољих, ако не и најбољи европски 

рудник. То је наша обавеза зато што 
без РТБ-а Бор нема ни источне Србије. 
Држава ће подржати узимање до-
датна 63 милиона евра за завршетак 
нове топионице и свих пратећих фа-
брика које су предвиђене пројектом, 
а РТБ Бор ће тај новац обезбедити 
путем кредитног задужења. Знам да 
ће због структуре власништва борске 
компаније то бити тешко без додатних 
гаранција Владе Србије, али ми ћемо 
тражити да те гаранције не утичу на 
повећање јавног дуга Србије. Државу 
нећете чекати, она ће свој део посла 
обавити, али морате и ви бити бржи 
и завршити нову топионицу до краја 
ове године, онако како сте обећали. 
То је последњи рок у којем пројекат 
мора бити урађен – категоричан је био 
Александар Вучић.

Држава ће пратити у корак РТБ јер је 
он прошле године био један од највећих 
извозника, а резерве од 1,3 милијарди 
тона руде говоре о великом потенцијалу 
ове компаније, надовезала се мини-
старка Михајловић. – Нова топионица 
и фабрика сумпорне киселине морају 
бити изграђене до краја ове године јер 
је то једини начин да Бор има здраву 
средину и да људи овде здраво живе – 
рекла је она.

- Бор је град великих могућности и он 
није прича за малу децу - додао је Вучић 
наглашавајући да ће управо због тога 
убудуће од менаџмента РТБ-а тражити већу 
одговорност, дисциплину и озбиљност. – 
Волим енергију и амбицију које има 
Благоје Спасковски, међутим рокови 
су мерило успеха сваког од нас. Хоћемо 
бољу и успешнију економију, али ми се 
чини да Боране више од тога интересује 
какав ће ваздух удисати. Зато нова топи-
оница мора да буде завршена на време – 
казао је први потпредседник Владе.

Генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски обећао је да ће све 
активности око пројекта нове топионице 
бити убрзане и да ће инвестиција бити 
завршена на време, и због екологије 
и због економије. – Гарантујем да 
ћемо нову топионицу завршити до 
краја ове године. Бринућемо сами о 
финансијама, а од вас тражимо само 
политичку стабилност и подршку 
Владе Србије – поручио је Спасковски.

Текст: Г. Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић

Александар Вучић: Нова топионица мора бити завршена до краја ове године

rokovi mora da se po[tuju

Држава ће подржати узимање додатна 63 милиона евра за завршетак нове топионице и свих 
пратећих фабрика које су предвиђене пројектом, а РТБ Бор ће тај новац обезбедити путем кредитног 
задужења. Знам да ће због структуре власништва борске компаније то бити тешко без додатних 
гаранција Владе Србије, али ми ћемо тражити да те гаранције не утичу на повећање јавног дуга Србије. 
Државу нећете чекати, она ће свој део посла обавити, али морате и ви бити бржи и завршити нову 
топионицу до краја ове године, онако како сте обећали – категоричан је први потпредседник Владе 
Србије Александар Вучић. – То је једини начин да Бор има здраву средину и да људи овде здраво 
живе – додала је министарка Зорана Михајловић. – Б. Спасковски: Нову топионицу завршићемо на 
време, тражимо само политичку стабилност и подршку Владе

Министарка и први потпредседник Владе са домаћином у кривељској флотацији
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Министар Бачевић: РТБ Бор побољшава економску слику Србије 

РТБ. – Рударско-топионичарски 
басен Бор треба да остане у већинском 
државном власништву и да буде водећи 
српски бренд, изјавио је министар при-
родних ресурса, рударства и простор-
ног планирања др Милан Бачевић 
након састанка са менаџментом борске 
компаније у коју је последњег дана фе-
бруара дошао, како се изразио, као тра-
диционалан гост. 

-РТБ ради добро! Не значи да не 
може да буде боље и више, али за то 
треба створити предиспозиције јер 
некада није довољно ослањати се само 
на сопствене снаге, а Басен је принуђен 
на то јер је у реструктурирању. Али, 
за разлику од неких других компанија 
са тим статусом, РТБ у последњих не-
колико година није добијао државне 
субвенције, радио је и зарађивао и 
чак остваривао профит. Најбољи 
показатељ његовог доброг рада јесте 
просечна плата од 70 хиљада динара 

чиме се не може похвалити ниједно 
предузеће у Србији. Зато желим да по-
хвалим напоре које менаџмент улаже 
у побољшање социјалне и економ-
ске слике земље. Басен је и значајан 
пунилац републичког буџета, серви-
сира редовно све своје услуге и поред 
тога што сви знамо да је у овим ус-
ловима тешко пословати. Бог му је, 
међутим, подарио нешто што други 
немају – добру и квалитетну руду и 
добре и вредне раднике, од рудара до 
менаџмента – рекао је министар.

Указао је и да се експлоатацијом и 
прерадом техногених сировина којима 
РТБ располаже, уз употребу софистици-
раних технологија које штите животну 
средину а у исто време остварују велики 
приход, могу обезбедити финансијска 
средства за завршетак нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине. – 
Интересовање у тој области показале 
су фирме из техолошки развијених 

држава попут Немачке, Финске, 
Аустралије и САД, па се надам да ћемо 
врло брзо постићи договор са неком 
од њих која понуди најбоље услове и 
тако обезбедити новац за завршетак 
најважнијег еколошког пројекта у 
Бору – рекао је Бачевић.

Додао је да ће и даље инсистирати 
да Србија стави под своју контролу и 
сачува све стратешке минералне сиро-
вине и контролни пакет акција у руд-
ницима. - Није у овој држави баш 
све намењено добошу! Против сам 
приватизације и продаје минералних 
сировина, али јесам за један од облика 
партнерстава страних компанија са 
Србијом. Пример америчког „Фри-
порта“ је најближи Бору. Они су но-
сиоци истражног права, комплети-
рали су документацију у складу са 
српским законима, потврдили су по-
зитивне резултате истраживања 
и треба још да одбране елаборат о 

резервама и овере их. Држава ће 
након тога највероватније ући или 
у концесиони однос са њима или у 
један од облика партнерства. Данас 
15 компанија, углавном из САД, 
Канаде и Аустралије, „покрива“ 
Тимочку Крајину примењеним 
истраживањима, оним која недостају 
овој земљи – казао је министар Бачевић.

Генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски захвалио се ми-
нистру на лепим речима и  исказаној 
жељи да комбинат бакра буде светска 
компанија и водећи српски бренд.

Г. Тончев Василић 

МАЈДАНПЕК. - У оквиру редов-
них активности Министарства природ-
них ресурса, рударства и просторног 
планирања Владе Републике Србије, 
којим је предвиђено да до краја наредног 
месеца посети 15-ак рудника у Србији, 
професор др Милан Бачевић, мини-
стар природних ресурса, рударства и 
просторног планирања, са сарадницима, 
посетио је Рудник бакра Мајданпек, дан 
пре него што ће стићи у посету РТБ-у 
Бор. Након разговора са челним људима 
мајданпечког Рудника и представни-
цима РТБ-а Бор, изразио је задовољство 
оним што је видео и чуо, како је рекао, 
потпуно свестан значаја Мајданпека и 
Бора за привреду Србије.

-За нас у Влади Србије Мајданпек 
је, заједно са РТБ-ом Бор, у групи 
приоритета. Данас смо прецизно ела-
борирали неколико важних тема пер-
спективе развоја рударства Србије, 
посебно у овом делу. Ако се активно-
стима РТБ-а Бор српски буџет пуни 
са 12-13 одсто и ту ради неколико 
хиљада људи, ми желимо да се ру-
дарство развије и осавремени процес 

производње – изјавио је министар 
Бачевић. - У Мајданпеку желимо да от-
воримо нове руднике, јер су завршена 
геолошка истраживања, утврђене 
резерве, одбрањени елаборати, тако 
да је, ако све буде завршено како 
предвиђамо, перспектива РТБ-а Бор 
и Мајданпека - врло добра!

 Министар рударства је по-
себно указао на неке од могућности 
Мајданпека.

- Мајданпек, као и Бор, располаже 

врло квалитетним техногеним сиро-
винама које су сада ван употребе. За 
ту врсту сировина влада врло велико 
интересовање у свету. Надам се да 
ћемо у најскорије време изаћи пред 
Владу Републике Србије са предло-
гом да се распише тендер којим би 
се те сировине ставиле у функцију 
новим технологијама које би овде 
донеле и ново запошљавање. То је 
прилика да се без кредита уђе у ин-
вестициони процес којим би се, 

захваљујући високо софистицираним 
технологијама, решили и одређени 
проблеми у области заштите животне 
средине – рекао је министар Бачевић.

 Задовољство посетом нису крили 
ни домаћини, посебно нивоом већ оства-
рене сарадње и разумевањем у ресор-
ном министарству приликом решавања 
одређених питања.

- Ми смо успоставили добру 
сарадњу у бројним областима и на 
бројним задацима где без помоћи и 
разумевања Министарства не бисмо 
успели - нагласио је Бранислав Томић, 
директор РБМ-а.

 Након посете Руднику бакра, ми-
нистар Бачевић је посетио и општину 
Мајданпек где је о актуелним пробле-
мима и могућностима да се помогне 
разговарао са Дејаном Вагнером, пред-
седником општине, и његовим сарад-
ницима. Они су посебно указали на 
проблем нерешених имовинско-прав-
них односа, али и економске, односно, 
тешкоће у финансирању.

 С. Вукашиновић

Инсистираћу да Србија ста-
ви под своју контролу и са-
чува све стратешке минерал-
не сировине и контролни па-
кет акција у рудницима. Да-
нас 15 компанија, углавном 
из САД, Канаде и Аустралије, 

„покрива“ Тимочку Крајину 
примењеним истраживањима, 
оним која недостају овој земљи. 
Против сам приватизације и 
продаје минералних сирови-
на, али јесам за један од об-
лика партнерстава страних 
компанија са Србијом, изјавио 
министар рударства Милан 
Бачевић. – РТБ Бор је значајан 
пунилац републичког буџета, 
и ради добро, па желим да по-
хвалим напоре које менаџмент 
улаже у побољшање социјалне 
и економске слике земље

perspektiva majdanpeka 
i rtb-a bor vrlo dobra

„nije u ovoj dr@avi ba[ 
sve nameWeno dobo[u!”

Бачевић у РБМ-у:
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Басен и „Енерготехника Јужна Бачка” потписали уговор о изградњи нове Енергане

РТБ. – Благоје Спасковски, 
генерални директор Рударско-топио-
ничарског басена Бор, и Драгољуб Зби-
љић, власник „Енерготехнике Ју ж на 
Бачка” из Новог Сада, 12. марта су 
потписали уговор о изградњи нове 
Енер гане (у оквиру пројекта „нова 
топионица”) - највећег постројења 
такве врсте у региону које ће произ-
водити електричну енергију из 
обновљивих извора. Капацитет новог 
постројења је два мегавата, што је 25 
одсто електричне енергије колико ће 
трошити нова топионица и фабрика 
сумпорне киселине. Пошто је реч о 
високоаутоматизованој фабрици, у њој 
ће бити упослено 20 нових радника. 
Вредност уговора о изградњи нове 
Енергане, по принципу „кључ у руке”, 
је 5,7 милиона евра.

- Уместо да је бацамо, из вишка 
отпадне паре производићемо 
„еколошку”, „зелену” струју. Да је 
реч о исплативој инвестицији говоре 
подаци да ће финансијски ефекти 
(уштеде) износити 1,1-1,2 милиона 
евра годишње, а уложени новац ће 
се вратити за мање од пет година. 
Ту је и допринос екологији, да небо 
изнад Бора буде чистије. Свесни да 
се после 16. марта очекује политичка 
стабилност у Србији, а тиме вуку 
потези и ка привредној стабилности, 
у овом тренутку „затрпани” смо 
понудама извођача који хрле у РТБ 
да инвестирају и изводе радове, 
отварају нове погоне и нова радна 
места. Посебно сам сретан што 
је „Енерготехника” обезбедила 

финансирање, и 
то захваљујући 
поверењу које 
има у нас. Тако не 
задужујемо државу, 
не повећавамо јавни дуг, већ сами 
гарантујемо враћање средстава – 
казао је Спасковски на локацији где ће 
бити изграђено ново постројење.

Подсетимо, комбинат бакра 
се обавезао да, у склопу Пројекта 

реконструкције топионице и 
доградње нове фабрике сумпорне 
киселине, обезбеди снабдевање нових 
процеса електричном енергијом и 
енергофлуидима, али и да изгради 
постројење за третман отпадних вода, 

флотирање шљаке и искоришћење 
топлотне енергије водене паре која ће се 
добијати из нових процеса. Изградњом 
нове Енергане повезаће се технолошки 
процеси у постојећим и новоизграђеним 
термоенергетским постројењима у 
једну функционалну целину, а нова 

Енергана омогућиће и 
најрационалније иско-
риш ћење вишка водене 
па ре и производњу деми-
нерализоване воде за на-
пајање котлова у новој 
топио ници и фабрици сум-
порне киселине. Део водене 
паре РТБ ће користити 
за сопствене технолошке 
потребе у новој топионици, 
фабрици сумпорне кисе-
ли не, Електролизи и фа-
бри ци кисеоника, а ви шак 
за производњу електри чне 
енергије.

У лично и име ком-
паније, господин Зби-
љић је најпре честитао 
руководству РТБ-а, пре 
свега, на храбрости да 
распише тендер за за-

врше так пројекта који је један од 
водећих у обнови српске привреде и 
будућег запошљавања. Наиме, Управни 
одбор Топионице и рафинације бакра, 
имајући у виду неопходност и значај 

овог објекта за рад нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине, одобрио 
је поступак реализације пројекта 
нове Енергане. Након прикупљања 
понуда (стигле су од четири понуђача), 
одабрана је најповољнија, и то од 
новосадске фирме (пројектоваће и 
градиће ново постројење) која је 
дала најбоље техничко-технолошко 
решење, најповољнију цену и услове 
финансирања, као и најкраћи рок 
изградње. 

- „Енерготехника” је добила посао 
изградње Енергане која је срце 
овог пројекта. Обновљиви извори 
енергије су апсолутно будућност у 
смислу економије и профита, а за 
грађане Бора представљају еколошку 
будућност у којој више неће бити 
загађења и дима. Спремни смо да 
у року завршимо Енергану како је 
уговором и предвиђено - до краја 
ове године. Наша фирма је одлучила 
да сама финансира овај пројекат 
прихватајући само гаранције РТБ-а, 
без државних гаранција, јер апсолутно 
верујемо његовом руководству да ће 
тај пројекат бити готов до истека ове 
године. Желим да Басен Бор настави 
успешан развој – поручио је власник 

„Енерготехнике”.
Ј. Станојевић

РТБ. – У двадесет категорија у 
колико се додељује награда „Капетан 
Миша Анастасијевић”, Рударско-топио-
ничарски басен Бор једина је компанија 
која је добила чак три: генерални дирек-
тор Басена Благоје Спасковски прогла-
шен је за најбољег привредника Борског 
и Зајечарског округа, комбинат бакра 
за највећег извозника у тимочком ре-
гиону, док је Топионици и рафинацији 
бакра награда припала за најуспешније 
инвестиције. Ово признање за истакнуте 
резултате у областима привреде и јавног 
живота на подручју Тимочке Крајине 
уручено је 4. марта у Зајечару. 

- Напунили смо буџет државе 
Србије са близу 150 милиона долара. 
Платили смо струју 160 милиона 
долара, купили нафту за 145 мили-

она долара, изашли из таме и чаме, појавили се 
као друштвено одговорна компанија, улагали у 
град и људе. РТБ није узео ни динар из буџета, 
већ је све градио на кредитној основи, уложио 
је 100 милиона долара у ревитализацију рудар-
ства и око 200 милиона евра у нову топионицу 
и фабрику сумпорне киселине – истакао је Спа-
сковски на свечаности у зајечарском позоришту.

Награду, која носи име угледног предузет-
ника, добротвора и задужбинара из 19. века који 
је дао велики допринос изградњи модерне српске 
државе, додељује „Media Invent” из Новог Сада 
у сарадњи са Регионалном привредном комо-
ром Зајечар. Иначе, циљ ове акције је „показати 
да у временима транзиције и свеприсутне кризе 
постоје предузећа, појединци и установе које иду у 
корак са Европом и светом, како би њихови успеси 
представљали пример и подстицај другима”. 

Ј. Станојевић 

basen trostruki dobitnik

„ekolo[ka” struja iz vi[ka pare

Уручене награде „Капетан Миша Анастасијевић”

Генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски проглашен за најбољег привредника Борског и Зајечарског округа, комбинат бакра за највећег 
извозника тимочког региона, док је ТИР-у награда припала за најуспешније инвестиције

Капацитет највећег постројења такве врсте 
у региону је два мегавата, што је 25 одсто 
електричне енергије колико ће се трошити у 
новој топионици и фабрици сумпорне киселине. 
– О исплативости ове инвестиције говоре подаци 
да ће уштеде износити 1,1-1,2 милиона евра 
годишње, а уложени новац ће се вратити за мање 
од пет година – казао генерални директор Басена 
Благоје Спасковски. - Наша фирма је одлучила да 
сама финансира овај пројекат прихватајући само 
гаранције РТБ-а, без државних гаранција, јер 
верујемо његовом руководству да ће тај пројекат 
бити готов до краја ове године – истакао Драгољуб 
Збиљић, власник „Енерготехнике” 

На градилишту нове топионице

Благоје Спасковски 
и Драгољуб Збиљић

Благоје Спасковски говори на свечаности
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Кривељска флотација повећала часовну прераду руде

 ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ 
КРИВЕЉ”. - Кривељска флотација 
је прошлог месеца прерадила скоро 
800.000 тона руде и управник Саша 
Милић истиче да је то рекордни фе-
бруар у тридесетдвогодишњој историји 
овог погона. Јер, за 28 дана прерађено је 
800.000 тона, што је просечно 425 тона 
руде на сат по млинској секцији. Ових 
дана је часовна прерада још повећана, 
пошто су на дробљењу сређене сејне 
површине и облоге, опет обложени мли-
нови, тако да је просек већ 435 тона, што 
је само пет тона мање од пројектованих 
440. Топионици је испоручено 1.757 
тона бакра у концентрату (рачунајући и 
онај са “Церова”).

-Тиме што доспевамо на 
пројектовани ниво ми смањујемо 
издатке по јединици норматива – 
наглашава Милић. - Све лакше радимо 
са новим машинама, уходавамо се 
у настојању да више прозводимо по 
мањим трошковима. План је био 
810.000 тона и ми бисмо и толико 
прерадили да није било дводневног 

застоја на трећој секцији. И на 
“Церову” је прерађено око 180.000 

тона руде, што такође није лоше. Руда 
која се сада тамо копа и прерађује 

тврђа је, али се боље флотира. 
Флотери у марту треба да прераде 

850.000 тона руде са кривељског копа 
и 225.000 тона са “Церова”. Милић је 
уверен да ће се то остварити и додаје: - 
Ако буде све ишло како треба, а засад 
не видим разлоге да тако не буде, 
флотација ће овог месеца сигурно 
прерадити преко 900.000 тона руде. 
Планирамо само дводневни застој 
прве млинске секције да бисмо сани-
рали темељ погонске групе једног од 
млинова. 

На дробљењу је све у реду, а у ко-
лектору испод јаловишта наставиће се 
замена оштећених металних ремената, 
прстенова постављених као појачање на 
деловима где су уочене промене у зидо-
вима. 

Љ. Алексић

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ“. - У кривељску флотацију по-
чели су да пристижу делови машина 
за нову флотацијску линију на којој ће 
се прерађивати само руда из „Церова“ 
која се овде доводи хидротранспортом. 
Опрема чији је испоручилац компанија 

„Мецо Минералс“ допрема се са разних 
страна света: из Јужноафричке Репу-
блике, Турске, Македоније, Белгије, 
Холандије, Шведске… а кад стигне 
сва почеће монтажа нових, модер-
них машина у хали флотације, на про-
стору који је већ припремљен током 

досадашњег тока реконструкције овог 
погона. 

-У првом налету пристиже пет ве-
ликих машина „RC 100“ којима ће 
се „покрити“ садашњи капацитет 
„Церова“ од два и по милиона тона 
руде годишње – Каже Саша Милић, 
управник флотације „Велики Кривељ“. 
– Кад капацитет „Церова“ подигнемо 
на пет  и по милиона тона годишње 
у плану је уградња још четири такве 
машине за основно флотирање. Уз све 
њих иде и осам мањих машина (по 40 
кубика) за пречишћавање. Од нове 

линије се очекује да знатно повећа 
ефекте флотирања иначе специфичне 
руде са „Церова“, њено искоришћење 
и квалитет концентрата. Ово је први 
корак у потпуном раздвајању пре-
раде руде са копова „Велики Кривељ“ 
и „Церово“ како би оне могле да 
се другачије, односно адекватније 
третирају. Сада је одвојено само ос-
новно флотирање, али се заједно 
пречишћавају, а план је да буде све 
посебно, и основно флотирање и 
пречишћавање,  и да се тако елими-
нише оно што смета једној или другој 

током заједничке прераде.
Подсетимо да је део флотације 

који ће убудуће прерађивати само руду 
са „Великог Кривеља“ већ реконстру-
исан и ради са много већим степе-
ном аутоматизације него раније. Пот-
пуну атоматизацију донеће постављање 
специјалних анализатора (треба да 
стигну из Аустралије) након чега ће се и 
реагенси аутоматски дозирати, а све то 
ће сигурно подићи ефекте флотирања и 
довести искоришћење руде и квалитет 
концентрата до оптималних граница.

Љ. Алексић

odvojenom preradom do 
boqih iskori[]eWa

lak[e i vi[e sa novim ma[inama

Пристиже нова опрема за флотирање руде са „Церова“

У кривељској флотацији је припремљен 
простор и чим пристигну сви делови са разних 

страна света које испоручује „Мецо Минералс“ почеће 
монтажа нове линије. Она ће омогућити да се потпуно раздвоји прерада 

церовске руде од кривељске и тако елиминише оно што смета једној или другој 
током заједничког третирања – каже Саша Милић, управник кривељске флотације

Улагања у нову опрему дају резутате и прошли месец је рекордан у 32годишњој историји овог 
погона јер је за 28 дана прерађено скоро 800.000 тона руде што је 425 тона на сат по секцији. –
Тиме што доспевају на пројектовани ниво флотери смањују трошкове по јединици норматива.  
Управник Саша Милић за март најављује прераду 900.000 тона руде

Саша Милић

Овде ће бити постављена нова линија за прераду руде са „Церова”
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Басенски геолози на новим, добрим траговима

РББ. – Рударско-топионичарски 
басен Бор, који има оверене резерве од 
1,3 милијарде тона руде са пет мили-
она тона бакра и 200 тона злата, пре пет 
година започео је најобимнија геолошка 
истраживања у последње три деценије. 
Од 2009. до 2013. басенски геолози су 

избушили 63.000 метара бушотина и 
сва ова истраживања, према речима 
Трајче Тончића, руководиоца Сектора 
за геологију Рудника бакра Бор - пози-
тивна су. Откривена су нова рудна тела 
на површини и у Јами. У Јами је најпре 
(2009.) откривено (и већ откопано) рудно 
тело “Т”, одмах потом (2010.) рудна тела 

“Т1” и “Т2” која се сада откопавају, а 
прошле године ново лежиште бакра ис-
точно од рудног тела “Т” са прогнози-
раним резервама од пет милиона тона 
руде повећаног садржаја злата (еквива-
лент садржају од једног процента бакра). 
Ново рудно тело је у близини свих ру-
дарских инсталација на 17. хоризонту, 
што је повољно за његову експлоатацију 
која се очекује за годину дана док се пот-
пуно не истражи. Због тога се копа и ис-
тражни ходник према рудном телу “Д”. 

У последње две године пронађено 
је и лежиште “Кривељски камен” (ис-
тражно поље 1818), док су на лока-
литету Плумбарија у Мајданпеку, ис-
тражним бушењем које још није завр-
шено, такође откривене (прогнозиране) 
резерве од 10-ак милиона тона са 0,22 
одсто бакра. Њима се највероватније 
спајају “Јужни” и “Северни ревир”. - 
Укупна тонажа руде у новооткриве-
ним лежиштима (рачунајући и око 
300 милиона тона из Ујове реке у ле-
жишту чије истраживање није довр-
шено) износи 390 милиона тона, са 
950.000 тона бакра, 50 тона злата и 260 
тона сребра – каже Тончић. - Вредност 
метала у њима је око две милијарде 
долара, а кад се одбију трошкови 

експлоатације профит би био око 
милијарду долара.

Ове и 2015. и 2016. године геолози 
треба да избуше по 27.000 метара. Од 
почетка године они су већ урадили две 
бушотине и обе су позитивне. Једна је 
у тзв. југозони (предео старог борског 

јаловишта), а друга у Малом Кривељу. 
Лежиште „Мали Кривељ“ биће потпуно 
истражено, уколико и наредне бушотине 
буду позитивне. Оно је раније истра-
живано, али недовољно, а нису рађене 
ни хемијске анализе на злато и сребро 
првих 100 м већине тих бушотина. 

- Резултати прве бушотине у 
Малом Кривељу показују да се бакар 
јавља готово од саме површине – каже 
Тончић. - У почетних 200 м он је 0,35 
одсто, у наредних 116 метара пада на 
0,16 одсто, да би од 527 м па наредних 
200 метара, за које су стигли резул-
тати, отишао на 0,46 одсто, што значи 
да се са дубином повећава. – Међутим, 

на дубини од 200 до 300 м појављује 
се и 0,2 до 0,3 грама злата по тони, па 
је план да се око ове бушотине уради 
још пет-шест којима би се потврдило 
постојање минерализације бакра од 
саме површине терена. Ако буде тако, 
лежиште ће бити веома перспективно 
за експлоатацију јер нема оксидне 
руде.

У истражном пољу 1818 ће се завр-
шити истраживање “Кривељског камена” 
са пет бушотина од по 300 м, а наредна 
три месеца, бушењем из Јаме и са повр-
шине, утврђиваће се геомеханичке ка-
рактеристике наткопног масива “Борске 
реке”. На основу њих пројектоваће се 
метода откопавања овог лежишта изнад 
17. хоризонта које треба да почне на-
редне године. „Борска река“ ће се, иначе, 
фазно (до)истраживати до 2018. године. 

Претходне три године и у Југозони 
је избушено 11 бушотина. Последња је, 
највероватније, набушила периферију 

лежишта “Борски поток” (откривеног 
80-их година) где се, у интервалу од 510 
до 611 метара, наишло на садржај бакра 
од 0,29 одсто. Међутим, наишло се и на 
више тзв. баритских жица у којима је ре-

гистровано око два грама злата по тони, 
док садржаји сребра иду и до 40-50 
грама. Реч је о тзв. заштитној еколошкој 
зони која је 2006. године искључена из 
експлоатационог поља Бор-Кривељ, а 
у којој су старо борско јаловиште и 
Оштрељски планири. Да би се бушило 
даље по ободу јаловишта од надлежног 
министарства је већ затражен повратак 
те зоне РТБ-у. 

- По причи старијих рудара и ге-
олога те баритске жице са високим 
садржајем злата (10 до 15 грама) ек-
сплоатисали су и Немци током Другог 
светског рата јамским путем, што 
указује да се зона наставља према 
дубини. На 500 м и наниже откривено 
је више њих, па ће истраживања бити 
усмерена ка центру лежишта да бисмо 
видели како су распоређене. Међутим, 
изнад рудног тела “Борски поток” 
(чији је највећи део испод јаловишта) 

очекујемо и мала рудна тела са висо-
ким садржајима бакра. 

Од Тончића сазнајемо да ће се ове 
године бушити и на локалитету Субовац 
(наспрам Малог Кривеља) три киломе-
тра јужно од Бигар-потока, где је прошле 
године урађено пет бушотина и већина 
је позитивна, међутим садржај бакра је 
испод 0,25 одсто, што засад не оправ-
дава наставак истраживања. Тончић 
најављује и три структурне бушотине у 
пределу изнад борске Болнице: 

- Постоје индикације да се од Бол-
нице па навише налази богата ма-
сивно-пиритна минерализација 
бакра, слична оној у рудном телу “Т” 
– каже Тончић. - Ниво њеног одлагања 
исти је онакав на какав су наишле 
стране компаније у близини бор-
ског Аеродрома. Веома је перспек-
тиван за истраживање јер је 70-их 
година ту регистрована аномалија 
високе фреквенције, што указује на 
постојање масивно-пиритних рудних 
тела. 

Љ. Алексић

Резултати геолошких истраживања РТБ-а од 2009. до 2013. године 

Категорија  А+Б+Ц1   (руда бакра и пратећих елемената), Стање 31.12.2013 год. 

Лежиште/ 
Рудно 
тело 

Категорија 
резерви 

Руда (т) Cu (%) 
Cu 

Au (г/т) Au (кг) Ag (г/т) 
Ag 

(т) (кг) 

„Т“ Б 239.978 5.095 12.227 2.621 629 7.231 1.735 

„Т1+2“ Б+Ц1 752.788 1.736 13.068 0.727 547 2.525 1.901 

„Т3“ Ц1 5.000.000 0,70 35.000 0,3 1.500 1,5 7.500 

Плумбарија Ц1 10.000.000 0,22 22.000 0,4 4.000 2,0 20.000 

Кривељски 
Камен 

Ц1 75.000.000 0,27 202.500 0,1 7.500 0,7 52.500 

Ујева река Д 300.000.000 0,22 660.000 0,12 36.000 0,6 180.000 

УКУПНО 
РТБ 

А+Б+Ц1 390.992.766 0,242 944.795 0,128 50.176 0,674 263.636 

 

bakar u malom krivequ, 
zlato u jugozoni

Лежиште “Мали Кривељ” ће бити веома перспективно, пошто је 
на површини и нема оксидне руде, уколико и наредне бушотине по-
кажу добре садржаје бакра попут прве овогодишње (0,46 одсто). - У 
пределу старог борског јаловишта набушене тзв. баритске жице са 
око два грама злата и 40-50 грама сребра по тони. - Провериће се и 
два нова поља: предео изнад борске Болнице и локалитет Субовац 
наспрам Малог Кривеља. – У лежиштима откривеним од 2009. до 
2013. године 390 милиона тона руде са 945.000 тона бакра, 50 тона 
злата и 260 тона сребра

Истраживања у јами носе доста изненађења

Бушењем на ободу старог борског копа проверавају 
стенски масив изнад „Борске реке”
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Из копа “Церово” испумпана сва вода

У „Великом Кривељу“ два озбиљна 
ремонта за само три дана 

КОП „ЦЕРОВО“. - На копу 
“Церово” ових дана сасвим другачија 
слика од оне коју смо понели јесенас. 
Од језера дубоког преко двадесет метара 
нема ни трага. Остале су само барице и 
муљ који се полако суши јер се подземне 
воде из неколико извора дренажним ка-
налима сакупљају у помоћни водосабир-
ник и снажним пумпама избацују ван. 
Управник копа Драган Илић је веома 
задовољан оним што је постигла екипа 
задужена за одводњавање. Захваљујући 
њој, али и залагању свих осталих, пого-
тово током хладних зимских дана, један 
од два багера који раде на “Церову” сада 
товари доста богатију руду од оне коју је 
доскора скидао са околних тераса.

- Последњих неколико дана беле-
жимо доста богатије партије руде – 
каже Илић. – Јављају се већи садржаји 
бакра, па се надамо да ћемо до краја 
месеца, а волели бисмо и надаље, 
повећати испоруке овог метала у руди. 
Само у последња четири дана наишли 
смо на садржаје од 0,50 одсто бакра, 

док се средњи кретао између 0,40 и 
0,30 одсто, што је такође боље од онога 
што смо планирали. До богатије руде 
дошли смо на најнижој етажи копа 

“Церово” (кота 380) која је до пре 
месец-два била под водом. Такву руду 
смо очекивали на дну копа и рачу-
намо да се овакав тренд настави, али 

нас је специфичност овог лежишта 
научила и да се чувамо еуфорије јер се 
понекад и две суседне бушотине веома 
разликују по ономе што садрже. 

Коп “Церово” је у јануару дао 
200.000 тона руде са средњим садржајем 
метала од 0,237 одсто, односно дате су 
474 тоне бакра у руди. Уклоњено је и 

255.000 тона јаловине што, по речима 
управника, потврђује да се на “Церову” 
и ове године држе плана као прошле и 
да, углавном, остварују оно што се од 
њих очекује. И фебруара посао добро 
иде, па је три дана пре његовог истека 
(када смо боравили на копу) било отко-
пано 180.000 тона руде и скоро 200.000 
тона јаловине. 

Према годишњем плану, у “Церову” 
ове године треба да се откопа око три ми-
лиона тона руде са средњим садржајем 
бакра од 0,265 одсто и око 725.000 тона 
јаловине, што је 3,725 милиона тона 
укупних ископина. Како нам рече управ-
ник Илић, до августа ће се откопавати по 
225.000 тона руде месечно, а већ од сеп-
тембра иде се на око 300.000 тона.

И у делу рудника где се минералне 
сировине припремају за даљу пре-
раду производња током протекла два 
месеца била је близу планиране. Горан 
Маринковић, технички руководи-
лац ПМС-постројења, напомиње да су 
планови повећани у односу на прошлу 
годину, али и да се током овог зимског 
периода када је било мразева солидно 
радило и да није било непланираних 
застоја. 

- Нисмо имали проблема са опре-
мом и све је добро ишло. Додуше, снаб-
девеност деловима није најбоља, али 
се сналазимо, тако да смо прихватили, 
здробили, самлели и припремили за 
флотирање сву руду коју је коп дао. 
Тако припремљену у виду пулпе (ме-
шавина руде и воде) отпремили смо је 
хидротранспортом на концентрацију 
у кривељску флотацију. Временско 
искоришћење је 97 одсто што значи да 
је расположивост агрегата била добра 
а и технолошке параметре држимо у 
пројектованим границама. То, између 
осталог, говори и да су махом млади 
људи који овде раде већ стекли по-
требну рутину.

Љ. Алексић

„ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. – Након за-
хвата које су кривељски рудари и фло-
тери, заједно са својим колегама из ма-
шинског одржавања, извели крајем сре-
дином фебруара на примарној дроби-
лици на копу и трећем пару млинова 
у флотацији, може се рећи да рудник 

„Велики Кривељ“ сада има поузданији 
систем прераде руде. То је постигнуто 
уз минималан застој, пошто је све изве-
дено по плану и уз претходни договор, 
па руда поново тече својим устаљеним 

„коритом“ са највећег басенског рудо-
копа ка флотацији, а одатле према топи-
оници и електролизи. 

Како нам је рекао Предраг 
Голубовић, технички руководилац при-
марног дробљења и транспортног си-
стема за јаловину, примарна дробилица 
руде стала је 12. фебруара у три ујутру. 
За пет и по сати екипа рудара је потпуно 
очистила њен улазни део који прихвата 
руду и омогућила машинцима да ступе 

на сцену. Они су заменили три чауре и 
облоге „крушке“ које су биле највише 
истрошене. Због тога је из дробилице 
почела да излази руда крупнијег гра-
нулата од оптималног, а таква ствара 
нове проблеме даље, при секундарном 

drobilica i 
Током добро испланираног застоја кривељски рудари, машинци и флотери ремонтовали примарну дробилицу за руду на копу и трећу 
секцију млинова у флотацији и тако побољшали поузданост система за прераду руде

Последњих дана фебруара на дну копа наишли смо на партије које су садржале и до 0,50 
одсто бакра – каже управник Драган Илић. – Према плану, од јануара до августа на Церову 
ће се откопавати по 225.000 тона руде месечно, а од септембра се иде на око 300.000 тона.  
Расположивост ПМСагрегата у протекла два месеца била добра, а и технолошки параметри 
држани у пројектованим границама – сазнајемо од Горана Маринковића

ve] kopaju bogatiju rudu

Предраг Голубовић

Драган Илић, управник копа „Церово”

Ремонт примарне дробилице
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Коп ”Кривељ” у фебруару испоручио планиране количине бакра

КОП “ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. - Про-
шлог месеца на кривељском копу пла-
нирано је да се откопа 810.000 тона руде 
и два милиона тона јаловине. Тамошњи 

рудари дали су 775.200 тона руде и 
987.550 тона раскривке. Иако је четири 
одсто руде мање него што је планирано, 
захваљујући већем садржају „црвеног“ 
метала у њој испоручено је – како нам 
рече управник копа Милан Делић - више 
бакра у руди,уместо планираних 1.880, 
дато је 1.950 тона. Што се тиче јаловине, 
ту је уклоњена тек половина планира-
них количина због проблема са транс-
портном механизацијом, а и снег и мраз 
у прве две недеље фебруара отежали су 
посао рударима.

-Стање путева, њихова дужина, 
мање расположивих камиона и 
тешкоће у коришћењу транспор-
тног система (недостаје већи булдозер 
који би гурао нагомилану јаловину у 
стари борски коп) учинили су своје– 
каже Делић. -Смрзавање цевовода и 
пумпи у условима великих прилива 
на дну копа, такође је донело велике 

проблеме ОК-багеру који доле товари 
богатију руду, па га је требало стално 
пратити пумпама да би се обезбедила 
сува руда за дробљење. И ремонт при-
марне дробилице утицао је да се мало 
подбаци на руди, али смо, ипак, ис-
пунили план на бакру, док се мањак 
возила озбиљно одразио на количине 
јаловине.

Пошто је са бушилицама и баге-
рима све у реду, у марту ће се највише 
пажње посветити поправкама камиона 
и упошљавању транспортног система. 
Јер, кад јаловина иде њиме трошкови су 
мањи, а превезе се више. Расположивост 
тешких камиона – како нам је објаснио 
Делић - опада из више разлога. Један 
је што „белази“ улазе у четврту годину 
коришћења и мора се више пажње по-
светити њиховом одржавању. Морају се 
куповати делови и благовремено, одно-
сно плански ремонтовати како би се из-

бегло тзв. хаваријско одржавање - кад 
се покваре. У том правцу су преду-
зете мере и овог месеца ће се озбиљно 
радити на повећању броја расположи-
вих камиона. Очекују се и боље времен-
ске прилике, а по сувом времену далеко 
су већа остварења у транспорту. Мање 
је и кварова камиона, мање посла за 
механизацију која чисти путеве.

-План копа за март је већи– каже 
управник. - Рачуна се на 850.000 тона 
руде и 2,325 милиона тона раскривке. 
С обзиром на то да је примарна дро-

билица скоро ремонтована реално 
је очекивати толико руде, а да бисмо 
превезли два милиона тона јаловине 
морамо довести до перфекције рад 
камиона и транспортног система. 
Јер, ако дође до испадања камиона 
то ће се поново одразити на коли-
чине јаловине која је, дугорочно гле-
дано, подједнако битна као и руда. 
Јер, за неко време она може да доведе 
у питање оставаривање планова на 
руди, па ћемо настојати да што више 
побољшамо домете и у раскривању.

Љ. Алексић 

дробљењу и флотрању. Што је материјал 
крупнији, то се више хабају траке и пре-
сипна места, па нема смисла мењати их, 
ако дробилица ради са већим зазором и 
испушта крупне комаде. 

- Суштина комплетног процеса, 
почев од бушења, преко минирања, 
до дробљења и млевења јесте 
уситњавање руде до 74 микрона да 
би се физички ослободили минерали 
бакра – каже Голубовић. - Отвор кроз 
који пролази руда на примарној дро-
билици је 130 милиметара и кад му се 
дода „ход“ крушке од 40 мм значи да 
најкрупнији комади који изађу из ње, 
при нормалном раду, највише могу 
бити пречника 170 мм. С обзиром 
на то какву руду дроби (некад тврђу, 
некад мекшу), ми пратимо истроше-
ност „крушке“ и реагујемо. Тако смо 
и сада приступили ремонту и дроби-
лица је пуштена већ у суботу ујутру, 
што значи да су и рудари и машинци, 
подељени у две екипе које су радиле 
по 12 сати дању и ноћу, мушки оба-
вили посао.

Голубовић наглашава да се пре овак-

вих захвата набаве сви делови, припреме 
сви алати, као и глина за ливце из ТИР-а 
који на лицу места топе цинк и наливају 
међуслој овог метала који амортизује 
ударац и служи као испуна између че-
личне облоге отпорне на хабање и тела 

„крушке“. - Веома је важно да ремонт 
усагласимо са застојем у Флотацији, 
као што смо сада урадили – додаје 
наш саговорник. -Тако сви у ланцу 
добију прилику да реше своје про-
блеме. У оквиру овог ремонта ми смо 
заменили и крајњу траку на лучном 
одлагачу која сипа руду на отворени 
склад, а изрезбарен је и слој гуме 
на погонском бубњу чиме се спре-
чава проклизавање траке кад је на-
квасе киша или снег. Пре овог застоја 
сређен је бункер чланкастог дода-
вача и замењена прва од три траке 
које превозе руду од дробилице према 
складу, па можемо рећи да сада имамо 
прилично поуздан систем. 

Флотери су почели ремонт треће 
секције у четвртак и завршили га у 
суботу. - Циљ ремонта у флотацији био 
је замена облога на цилиндру млина 

са шипкама – каже Саша Милић, 
управник Флотације „Велики Кривељ“. 

- Уз то је урађено још много тога на 
овом пару млинова, почев од допре-
мних трака и улазних грла, преко ре-
шетака, до излазног звона на млину 
са куглама, цевовода, циклона итд. 
„Мецо Минералс“ је обавио и редован 
преглед машина „RC 100“. Кратко 

речено – урадили смо све што смо 
могли и трећу млинску секцију вра-
тили планској преради. Подсетимо, 
један пар млинова дневно треба да пре-
ради девет до десет хиљада тона руде, 
при чему 60 одсто те сировине треба да 
буде ситније од 74 микрона. 

Љ. Алексић

mlinovi nastavili rad

 Руде дато безмало колико је и планирано, али је уклоњена тек 
половина планираних количина јаловине због проблема са камионима. 

– Предузете су мере и у марту ће се озбиљно радити на повећању броја 
расположивих возила, а надаље и на њиховом што бољем планском 
одржавању – каже управник Милан Делић

jalovina ozbiqan izazov

Милан Делић
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Пред рудником бакра Мајданпек изазовна година

Фебруарска производња у Руднику бакра Мајданпек

РБМ. - Уз планиране количине руде 
и јаловине, Рудник бакра Мајданпек ове 
године треба да заврши управо запо-
чету реконструкцију транспортног си-
стема, да ревитализује флотацију и да 
измести магистрални пут према Кучеву 
који се провлачи између његова два копа 
– „Северног” и “Јужног ревира“. Према 
речима директора РБМ-а Бранислава 
Томића, за то су добијене све дозволе 
и пут ће бити (транслаторно) измеш-
тен северније око 800 м, пошто је одба-
чена идеја да се иде на Партизански пут, 
варијанту дужу за 15 км и исто толико 
пута скупљу. - Најзад имамо добру 
сарадњу са општином и надам се да 
ћемо пут врло брзо да решимо – каже 
Томић. - Радови ће почети за неко-
лико месеци када се на “Андезитском 
прсту” спустимо за још две етаже.

Према оцени нашег саговорника, 
прошла година била је врло тешка за 
Рудник бакра Мајданпек због тога што 
је остао без два важна радилишта на 
руди. - Имали смо доста проблема са 
водом и муљем у „Северном ревиру“ 

- објашњава Томић. - Морали смо да 
уклонимо огромне количине блата 
да бисмо дошли до руде и одржали 

производњу. Успели смо у томе, а си-
гуран сам да ће ове године резул-
тати бити много бољи. Откопавање 

„Андезитског прста“ иде по плану, 
мада је било извесних проблема око 
измештања поменутог пута. Међутим, 
и то је сада решиво захваљујући дого-
вору са локалном самоуправом. 

Наш саговорник се нада да ће транс-
портни систем за превоз јаловине бити 
оспособљен (сопственим снагама и што 

јефтиније) за три месеца, како је и пла-
нирано. Јер, само у наредне две године 
њиме треба да се превезе 60 до 70 ми-
лиона тона јаловине са источног дела 

“Јужног ревира” и тако омогући по-
вратак на овај коп који је будућност 
рударења у Мајданпеку. Наглашава и 
то да је РБМ уплатио компанији „Мецо 
Минералс“ једну од последњих рата 
за опрему намењену флотацији и да 
се очекује њена испорука: - Радници 
Флотације увелико припремају читав 
погон за прихват нове опреме и надам 
се да ћемо је врло брзо инсталирати. 
Она ће нам помоћи да прераду руде 
повећамо са садашњих 3,5 милиона 
тона - на шест!

Томић посебно истиче да се у овој 
години очекује и почетак рада рудника 
злата „Чока Марин“. – Пошто је то 
веома битно за целу компанију, ин-
тензивно се решавају неки мањи про-
блеми око методе откопавања – каже 
директор РБМ-а. - Очекујемо да се све 
заврши у наредних месец дана и да, 
чим се створе услови и снег окопни, 
почнемо да радимо. А, почетак рада 

„Чока Марина“ значиће посао за 20 
до 30 становника Горње реке, краја 

у коме се налази ово лежиште. Тиме 
ћемо помоћи и општини Мајданпек 
у смањењу броја незапослених. Све 
што треба од опреме за тај рудник 
набављено је. Припремљен је компре-
сор, агрегат, а сасвим је сигурно да се 
концентрат из руде “Чока Марина” 
неће топити у Бору. 

О томе колико је важно све што се 
дешава у РБМ-у за град имали смо при-
лику да чујемо и од Дејана Вагнера, 
председника општине Мајданпек: - 
Значај је изузетан и морам да изнесем 
велико задовољство што су у РБМ-у 
интензивирани радови на завршетку 
инвестиција које Руднику треба да 
омогуће повећање производње. Јер, то 
одмах значи да ће се повећати и број 
запослених становника мајданпечке 
општине. У том смислу општина 
пружа максималну подршку Руднику 
бакра и сарађује са њим. Као један 
од примера успешне сарадње навео 
бих да смо заједничким напорима по-
стигли да се измештање пута, које је 
неминовно због ширења експлоатаци-
оне зоне на “Јужном ревиру”, обави у 

реону “Андезитског прста”, а не Пар-
тизанског пута. Корист од тога је ви-
шеструка. Знатно се смањује киломе-
тража на потезу између Мајданпека, 
Фабрике бакарних цеви и села на 
подручју Горње реке, а таква одлука 
има велики значај и за наставак 
радова на изградњи индустријске зоне 
у подручју некадашњих радничких 
насеља „Жеграп“ и „Трудбеник“. То 
је неопходно општини за реализацију 
њених планова у области привредног 
развоја.

Љ. Алексић

РБМ.- Имајући у виду околно-
сти, фебруарску производњу у Руд-
нику бакра Мајданпек одликују соли-
дан учинак и резултати који су нешто 
испод плана. На злату и сребру су 
сасвим повољни, међутим укупне иско-
пине и бакар у концентрату мањи су од 
предвиђених.

- И поред повећања на руди (ме-
сечни план премашен за петину), 
план укупних ископина на Повр-
шинском копу није остварен, јер је 
на јаловини испуњен са само 73 одсто 
због удаљености, односно великих 
транспортних дужина између ради-
лишта и одлагалишта – објашњава 
Небојша Стојановић, заменик дирек-
тора РБМ-а. – Учинак на бакру био је 
98 одсто, али је коначан салдо сведен 

на 808 тона бакра у концентрату и 
знатно повољније резултате на злату 
и сребру.

- Карактеристика фебруарске про-
и зводње је нешто нижи и неу једначен 
садржај руде из „Северног ревира” – 
каже Стојановић додајући да је прву по-
ловину фебруара обележио и мањи број 
возила у раду (услед застоја у испоруци 
гума), што се одразило на количине пре-
везене јаловине.

- Март је, међутим, почео рела-
тивно добро. Опет смо суочени са 
нижим садржајем у односу на плани-
рани, али се према узорцима из бу-
шотина, очекује побољшање, па ће и 
резултати бити ближи планираним - 
рекао је Стојановић

С. Вукашиновић 

Директор Бранислав Томић сигуран је да ће ове године резултати бити бољи него лане када 
је РБМ позитивно пословао, мада није било услова да се оствари све што је планирано. – 
Реконструкција транспортног система одмиче, а у флотацију ускоро стиже нова опрема 
којом прерада руде треба да се повећа са 3,5 милиона тона на шест.  Добијене све дозволе за 
измештање регионалног пута према Кучеву нешто северније од садашње трасе. – На пролеће 
почетак рада рудника злата “Чока Марин” и посао за 20ак људи из Горње реке

i radi]e i gradi]e
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Нижи и променљив 
садржај  једно од 
обележја рада на 

„Северном ревиру” 
узрок је нешто мање 

производње.  Март 
почео релативно 

добро

Дејан Вагнер

Бранислав Томић
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Рудари Јаме и РБМ-а обнављају транспортни систем у Мајданпеку

РУДНИК БАКРА МАЈДАНПЕК. 
– Рудари борске Јаме, заједно са коле-
гама из Рудника бакра Мајданпек, од 
29. јануара обнављају тунел којим про-
лази „транспортни ситем 1“, изгорео у 
пожару 2000. године. Тракама ће се пре-
возити јаловина са Јужног ревира и тако 
убрзати - и појефтинити - раскривање 

источне стране тог површинског копа. 
Тиме што се определио да све што може 
обави сопственим снагама РТБ, одно-
сно РБМ ће, само на грађевинском делу 
пројекта, доста уштедети. Према про-
ценама, да је санација тунела поверена 
неком „трећем лицу“, коштала би шез-
десетак милиона динара, а овако ће, како 
нам рече директор РБМ-а Бранислав 
Томић, то бити тек десетак милиона. На 
минимум је сведено и време да се поново 
оспособи некадашња „жила куцавица“ 
РБМ-а. За радове на торкетирању тунела 
(ојачавање сводова прсканим бетоном), 

бетонирању оштећеног пода и канала, 
израду носећих стопа - рудари су имали 
месец дана!

- „Транспортни систем 1“ нај би-
т нији је за остваривање онога што 
је зацртано у бизнис-плану до 2020. 
године, а посебно ове године – каже 
Томић. - Договорили смо се са људима 
из Рудника бакра Бор, односно Јаме, да 
заједно санирамо транспортни систем 
у што краћем року, а најважније је 
што ће то бити много јефтиније него 
по првобитном пројекту. Надамо се да 
ћемо све завршити за три месеца јер 
се, у противном, доводи у питање даљи 

рад рудника. Предстоји нам скидање 
огромне количине јаловине са источ-
ног дела Јужног ревира, а пошто наша 
јаловишта сада не могу да је приме, 

једини излаз су траке којима бисмо је 
одвозили на одлагалиште Ујевац. На-
редне две године мора да се превезе 60 
до 70 милиона тона јаловине да бисмо 
овде омогућили рударење 25 и више 
година. Због велике удаљености и 
успона, сада имамо велику потрошњу 
нафте. Покушавамо да је смањимо, 
али то тешко иде, па транспор-
тни систем треба да донесе огромне 
уштеде управо на том плану.

Рударе Јаме, предвођене Љубишом 
Миљковићем, главним пословођом ру-
дарске оперативе овог погона, затекли 
смо почетком фебруара како грабе од 

постројења за дробљење ка врху тунела 
дугог 860 метара. Док је утоваривач 
бректао успоном извозећи откопани 
материјал и блато настало од подземних 

вода, рудари су бетонирали под тунела. 
-Борски рудари овде су од 28. 

јануара, заједно са колегама из 
Мајданпека санирамо тунел и, ево, 
већ стојимо на првом бетону – рекао 
нам је тада пословођа Живослав 
Љубисављевић, познатији као Жика 
Змај. - Јуче смо специјалним (сул-
фатним) бетоном покрили 140 метара 
тунела, а да бисмо то урадили морали 
смо да уклонимо скоро 150 кубика 
материјала. Половина тога је прет-
ходно откопана пикамером, ручно 
убачена у утоваривач и извезена. Пре 
неколико дана овде је био минус 21 
степен и леденице око нас најбоље 
говоре какви су овде услови. 

Из тунела смо се спустили до 
постројења за дробљење и додаваче где 
су радници РБМ-а проверавали сваки 
шраф. Недалеко од њих спуштао се 
огроман ледени стуб налик пећинском 
украсу. Душан Петровић, главни 
инжењер инвестиција, објаснио нам је 
шта се овде ради: 

- Радници РБМ-а управо санирају 
машинску опрему, односно чланкасте 
додаваче и на додавачу испред нас у 
току су завршни радови. Испод њега је 

„трака 2503“која је, такође, доведена 
у радно стање. Она баца јаловину на 
транспортер који треба да се угради 
у тунелу. После рудара „на сцену“ 
ступају машинци и електричари да 
би поставили конструкцију транспор-
тера дужине 850 метара као и остале 
делове – „траке 2505 и 2506“, одлагач 

– тако да ће за неколико месеци овај 
систем почети да ради повећавајући 
капацитете, а смањујући трошкове 
РБМ-а. 

Љ. Алексић

РБМ. – Пошто су рудари борске 
Јаме обавили грађевинске радове у 
тунелу за само месец дана - како су и 
обећали - посао су наставили радници 
РБМ-а припремама за постављање че-
личне конструкције. Монтажа би тре-
бало да почне средином месеца, а да се 
заврши за 25 дана и омогући навлачење 
гумене траке. Уследили би електро 
радови након којих ће тунелом моћи да 

крене јаловина и убрза раскривање 

рудних лежишта.
- Завршени грађевински радови, 

иако по скраћеној верзији у односу 
на пројекат, урађени су одлично – 
каже Александар Божић дипл. грађ. 
инжењер из РБМ-а. Читав тим из 
грађевинске и геодетске службе руд-
ника сада буши рупе, потребно је више 
од 500, поставља и залива анкере и ан-
кер-плоче, на које ће бити постављена 
челична конструкција система.

- Планирамо да завршимо тај 
посао у наредних 10 до 12 дана, 
како би половином месеца почела 
монтажа конструкције. Полагање 
секција, проводника и свега што 
чини транспортну траку угово-
рено је са фирмом “Алфа стил”, а 
наши људи су већ распоређени на 
прегледу и оспособљавању опреме 
остатка “Транспортног система 1” – 
објашњава Душан Петровић.

- Свесни да нема места одлагању, 
да раскривање рудних тела морамо 
убрзати и учинити јефтинијим, све 
расположиве снаге, осим ангажо-
ваних у производњи и на другим 
развојним пројектима, усмерили смо 
на “Транспортни систем 1” и његово 
брже подизање. За сада се то одвија 
сасвим солидним темпом – истиче 
Бранислав Томић, директор РБМ-а.

 С. В.

Некадашња „жила куцавица“ РБМа за превоз јаловине биће санирана у наредна три месеца 
сопственим снагама. –Током фебруара обновљен тунел којим пролази трака.  Бранислав 
Томић: Предстоји нам уклањање 70ак милиона тона јаловине са Јужног ревира како бисмо 
тамо рударили следећих 25 година, а траке су једини излаз за њено јефтиније отпремање на 
одлагалиште Ујевац
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Душан ПетровићЖивослав Љубисављевић

Радници РБМ-а 
санирају чланкасти 

додавач
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РБМ. - У Флотацији мајданпечког 
Рудника бакра, у погону који слови за 
један од оних са тешким условима рада 
које обављају углавном мушкарци, у 
лабораторији свој посао одлично и одго-
ворно обавља један уиграни женски тим 
који чине лаборанткиње: Смиља Тепић, 
Гордана Палевић, Јасмина Радуловић, 
Драгана Живановић, Валентина 
Суровић, Љиљана Младеновић, Гор-
дана Влку и Иконија Јовановић, са 
шефицом Аном Милошевић.

- Оне обављају тежак и одговоран 
посао, изузетно значајан за контролу 
технолошког процеса. То је физички 
тежак рад, јер на сваких сат времена 
узимају узорке, подижу и 20-30 кило-
грама гранулата. Око 70 одсто радног 
времена проводе у погону, обављају 
мерења и анализе, у лабораторији 
користе реагенсе, раде сменски 

- објашњава Јелена Ђурић, управ-
ница Флотације РБМ-а. Она истиче да 
су њихова прецизност и ангажовање 
важни, јер се захваљујући њиховом 
раду дефинишу параметри производње. 

– Надамо се да ће ускоро бити услова 
за иновирање технолошког процеса, а 
самим тим и за лакши и ефикаснији 
рад.

- Ми смо као једна велика и сложна 
породица. Већина нас заједно ради 
20-ак година, све смо супруге и мајке, 
па је некако било нормално да смо и 
све дечје болести прележале заједно, 
веселиле се и радовале сваком рођењу, 
поласку у школу, рођендану, добром 
успеху, упису у жељену школу, на фа-
култет, дипломи - каже Смиља Тепић, а 
Гордана Палевић додаје: – Познајемо се 
одлично, што је нормално када више 
времена проводимо заједно него са 
својим рођацима.

- Посао је свакој од нас изузетно 

важан. Уосталом, време је такво да је 
срећан онај ко га има. А, наш је баш 
тежак за жену, пре свега, због сменског 
и ноћног рада – сагласне су наше саго-
ворнице и додају да је, због удаљености 
погона и обавезног путовања, њихово 
радно време за сат дуже од запослених 
у дирекцији. Једногласне су и у оцени 
да је у последњих неколико година 
рад боље плаћен, услови побољшани, 
поново имају неопходну заштитну 
опрему, од радних и термо одела до 
цокула. – Радиле смо и када су се са 

врха хале спуштале леденице, када је 
кроз разбијена окна мраз ледио рукох-
вате, као и током тропских врућина 
када се због још више температуре у 
хали тешко дисало, а још теже радило. 
Али, тешко и лоше се заборави, а 
памти добро. Сада је стварно неупо-
редиво боље. Побољшани су услови 
рада, више не дува на све стране, на 
располагању су нам и купатила, па 
када се и деси да се кроз погон испр-
скамо можемо да се пресвучемо, а не 
да се као некада влажна одећа на нама 

суши до одласка кући. 
Колеге су, кажу, углавном коректне 

и спремне да помогну, мада има и оних 
који мисле да је њихов посао важнији, 
учинак вреднији. - Али, када је тешко, 
знамо да на њих можемо да рачунамо, 
јер су нам посао и мука заједнички, 
а жеља да радимо добро и успешно и 
да још дуго посла у Руднику буде и за 
оне који тек стасавају. Још само да је 
више младих са нама.

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. - Велика хала Новог 
сервиса Рудника бакра Мајданпек 
одскора има нов, лепши, али и 
функционалнији изглед, захваљујући 
томе што су запослени у ПУС-у, “затво-
рили” троја велика врата и на тај начин 
створили неупоредиво боље услове за 
рад својих колега који одржавају моћну 
рударску механизацију. Тиме је оства-
рена огромна уштеда компанији будући 
да је најповољнија понуда „трећих лица” 
износила 16 хиљада евра по вратима, а 
требало је урадити петора.

-Нама су људи најважнији, па 
свесни тежине рударског посла и 
добро знајући од каквог су значаја 
услови рада, у свакој прилици, у 
складу са могућностима, покушавамо 
да, упоредо са испуњавањем редовних 
обавеза, радимо на том плану – каже 
Бранислав Томић, директор РБМ-а.

Запослени на одржавању тешких 
возила и рударске механизације доскора 

су у овој хали радили готово као 
на отвореном. Огромна врата, 
заправо пет од осам отвора 
довољно великих да кроз сваки 
од њих без тешкоћа уђе дампер, 
нису се могла затворити. Због 
тога, рад са металом се одвијао 
на простору без грејања, на 
ветру и промаји, а у зимском пе-
риоду на рубним деловима било 
је и снега.

- Са колегама из ПУС-а, на 
предлог помоћника директора 
за електромашинске послове 
Неђељка Чавића, латили смо 
се посла и већ затворили троја 
врата - каже Златко Мишић, 
инжењер машинства, који је до-
недавно радио у ПУС-у, а сада 
у Новом сервису на одржавању 
тешких возила - Прва врата 
су била у најгорем стању, па 
смо најпре њих поправили. За 

материјал смо се побринули у самом 
руднику. Профиле и лимове ски-
нули смо са старих хала, пронашли 
смо и неопходне траке, тако да смо, 
“затворивши” троја врата знатно 
побољшали услове рада. Остало је да 
урадимо још двоја, а циљ нам је да 
оставимо само два канала и да хала 
потпуно буде у функцији.

У настојању да се услови рада у хали 
додатно побољшају, размишља се и о 
грејању, будући да некадашњи систем 
већ 15-ак година не ради. - Људи су 
задовољни оним што је већ урађено и 
надају се да ће овај посао, након застоја 
због хладноћа, бити настављен. А, није 
се радило ни прековремено, ни викен-
дом. Само на првим вратима било је 
нешто више ангажованих - два бравара 
и вариоци, док је следећа радило мање 
људи - рече нам Мишић.

С. Вукашиновић

kao velika i slo@na porodica

boqi uslovi rada

Лабораторија је у “мушком” погону мајданпечке флотације, практично, једина служба у којој има више дама које тежак и одговоран по-
сао обављају прецизно и тачно и, као добро уигран тим, контролишу технолошки процес

За “затварање” једних врата најповољнија понуда била је 16 хиљада евра, а запослени у РБМ-у тај посао раде сопственим снагама и уз ми-
нималне трошкове

Жене из лабораторије мајданпечке флотације

Поправљена троја врата велике хале Новог сервиса у РБМ-у

Златко Мишић
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Аница Стојановић, пултиста флотације на “Церову”

 ФЛОТАЦИЈА “ЦЕРОВО”. – Два 
млина у ПМС-постројењу на “Церову” 
тутње ситнећи руду до микронских че-
стица. Високо горе у командној соби 
дипломирани инжењер металургије 
Аница Стојановић за пултом прати да 
ли све иде како треба. Иза њених леђа 
велики прозор са кога повремено баци 
поглед доле на погон и траку којом руда 

“тече” у млинове. Онда се опет врати 
за командни пулт: једно дугме укључи, 
друго искључи, нешто запише, јави се 
на телефон који повремено зазвони... И, 
тако осам сати док траје смена. Аница је 
дипломирани инжењер металургије, али 
ради у руднику, на “Церову”, и овде има 
још две колегинице – једну на примарној 
дробилици, другу на хидротранспорту.

Још у средњој школи одлучила је 
да студира хемију, пошто је обожавала 
тај предмет, али живот је хтео да се у 
међувремену уда, роди дете, тако да 
није могла да студира на страни. Упи-
сала је металургију на Техничком фа-
култету, дипломирала, и скоро десет 
година чекала посао. Међутим, прву 
годину стажа није уписала у радну 
књижицу као инжењер, већ као настав-
ник математике. - Наставници матема-
тике су дефицитарни, па су примали 
нас инжењере. Допао ми се тај посао, 
добро ми је кренуло, деца су ме заво-
лела, али нисам могла да останем у 
школи дуже од године – каже Аница. 

- На “Церово” сам дошла маја 2012. 
године, а већ у јуну су погони старто-
вали. Сви ми новопримљени озбиљно 
смо почели да учимо посао, да се ухо-

давамо. Сада радим у све три смене, 
пратим своју бригаду, а кад затреба, 
идем да заменим и колегиницу на хи-
дротранспорту. 

Заједно са пословођама, Аница у 
свом погону води прераду руде која 
стиже са копа “Церово” да би је сам-
левену послали хидротранспортом 
у кривељску флотацију. Има задату 
тонажу, прати ниво у базенима, по-
вратну и техничку воду, очитава при-
тисак у батерији циклона, pH-вредност 
руде и још много детаља. – Све то је 
наш посао - објашњава Аница. - Чујемо 
се са колегиницама на дробљењу и 

хидротранспорту, а сваких сат-два 
и са командним пултом кривељске 
флотације. Јављамо им нашу часовну 
прераду, густину пулпе у хидротран-

спорту. Са Координацијом такође, кад 
је неки застој или кад погон стартује. 
Сваки детаљ је важан и све морамо 
да јавимо, да обавестимо сменског 
пословођу, да електричар буде ту... 

Мада је више волела да остане у 
школи, Аници се временом допао посао 
који овде ради јер је – како рече - доста 
занимљив, динамичан, сваког дана 
научи нешто ново. Чак се и људима 
који су овде годинама нешто деси што 

први пут виде и треба брзо и добро да 
реше. - Увек постоји, нека ситуација, 
неки догађај, неки изазов, који тражи 
бистру главу, пуну концентрацију и 
праву реакцију – каже наша саговор-
ница. – Пошто и супруг ради по сме-
нама, на површинском копу “Велики 
Кривељ”, једино што ми је напорно то 
је сменски рад јер имамо троје деце. 
Најстарији, Никола је студент прве 
године рударства, док су Анђела и 
Алекса још основци, па имам доста 
обавеза око њих. Међутим, уз помоћ 
супруга Александра, сина Николе, уз 
помоћ баба и деда, некако се уклопимо. 
Уосталом, тако је код свих који имају 
ситну децу и раде по сменама. Кад 
радим у трећој смени најкритичније 
је пред зору - од четири до пет, пола 
шест. Зато, кад могу, обавезно од-
спавам неколико сати пре него што 
кренем на посао, а кад то не могу, 
против сна се борим тако што шетам 
овде поред пулта, узмем да чистим 
канцеларију или разговарам са коле-
гама – само да останем будна.

Сада када је ушла у овај нимало 
једноставан и одговоран посао, пуно 
тога новог научила о млиновима које 
контролише, покреће и зауставља, 
Аница више не размишља о повратку ни 
школи ни матичној струци металургији, 
мада се, како рече, никад не зна шта 
ће сутра бити. Осми март за њу је као 
и сваки други дан, а са колегама се од-
лично слаже и договара.

Љ. Алексић

РБМ. - У актуелном пословодном 
тиму Рудника бакра Мајданпек жене 
су бројније него икада и заузимају изу-
зетно важна места. Једна од њих, дипло-
мирани технолог Иванка Станчић на 
челу је Хемијске лабораторије у ПУС-у 
у којој је почела радни однос далеке 
1986. године. 

- Одмах по завршетку студија 
дошла сам у Мајданпек да “вратим” 
стипендију, и још увек је враћам. 
Радим посао којим сам задовољна, 
као и колективом који функционише 
беспрекорно. Створили смо скла-
дан тим дисциплинованих и радних 
људи – каже Иванка и признаје да је 
хемију одувек волела. Определила се за 
средњу хемијску школу, а потом и студи-
рала на Технолошком факултету. - Као 
технолог могла сам да радим и у Фа-
брици сумпорне и у Флотацији, али 
сам у старту знала да је лабораторија 
право место за мене. Анализирамо 
руду са површинског копа, узорке из 
флотације, филтраже, отпадне воде, 
легуре метала и све што нам посао 
захтева. Свака анализа је прича за 
себе. Метода је таква каква јесте, али 
руда је различита, па за сваку увек 
мора нешто да промениш да би дошли 

до тачног резултата. 
Апаратура у лабораторији је веома 

застарела (уређаји на којима ради 
чак 38 година), па би сви волели да се 
лабораторија опреми и ради много више 
него сада. 

 У овој служби понекад је проблем 
недостатак мушке радне снаге, посебно 
када стигну истраге, а садржај џака од 
70-80 килограма треба самлети, марки-

рати. Како на припреми нема довољно 
радника и аналитичари често морају да 
прискоче у помоћ: - Некоме би тешка 
могла да буду путовања, пешачења 
зими, чак и то што у згради нема 
грејања, али ми смо навикли на све 
то - искрено о послу говори Иванка. - 
Најлепше је када се посао заврши и 
добије то што жели, посебно када су 
резултати одлични, па је изузетно 

лепо саопштавати добре вести. И 
последњих месеци садржај злата у 
концентрату је баш добар, обрадо-
вао је све нас. Имали смо и преко 30 
грама по тони, па нас је испуњавао 
осећај задовољства због доприноса 
заједничком резултату од кога сви 
живимо.

Иванка је у Мајданпек дошла из 
Подгорца. - Волим Мајданпек, при-
викла сам се на живот у њему и не 
видим да му нешто фали. Док су деца 
била мала било је тешко. Неретко су 
завршавала код васпитачица, јер сам 
каснила са посла или су се играла у 
парку пошто сам морала да “скокнем” 
до посла да нешто одрадим. Није ми 
било тешко, јер смо били млади, пуни 
воље, елана и енергије – испричала нам 
је Иванка која радни век жели да про-
веде на овом радном месту, а по одла-
ску у пензију лабораторију остави боље 
опремљену и са више младих људи. - 
Нека се деца запосле, да их добро уве-
демо у посао, подучимо да зналачки 
раде и да лабораторија буде успешна.

С. Вукашиновић

do posla nakon deset godina ^ekaWa

lepo je saop[tavati dobre vesti

Обожавала је хемију, али живот је хтео да заврши металургију. До посла је дошла читаву деценију по дипломирању. Годину дана је била на-
ставник математике, а онда доспела у рударство - од маја 2012. успешно “командује” млиновима и радећи по сменама школује троје деце: 
Николу, Анђелу и Алексу

Иванка каже да ради леп и креативан посао у сјајном колективу, а жеља јој је да се лабораторија боље опреми и запосле млади људи којима 
би пренели знање и искуство

Иванка Станчић, руководилац хемијске лабораторије у ПУС-у
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Душица Ђурић, техничар контроле процеса у кривељској флотацији

ФЛОТАЦИЈА “ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ”. - Једину жену међу надзорно-
техничким особљем у кривељској 
флотацији која ради директно у процесу 
и задужена је за технологију, односно за 
искоришћење метала из руде и квали-
тет концентрата, нисмо ни могли другде 
да нађемо него у огромној хали, међу 
млиновима и на великим новим маши-
нама. Позвали смо је у командну салу, 
пошто се у погону не може разговарати 
од хуке огромних млинова. Свих шест 
се врти док хала подрхтавала од силине. 
Душица стиже, скида шлем и почиње 
причу. Прво радно место било јој је у 
Заграђу, у Фабрици креде. Касније је 
прешла на “Церово”, на командни пулт 
дробљења, па млевења, а 2003. године, 
пошто је рударски техничар ПМС-а, 
стиже у кривељску флотацију и пролази 
скоро сва радна места – од циклонисте, 
и реагентичара, до техничке припреме. 

- Задужена сам за технологију, за 
квалитет искоришћења бакра из руде 
– објашањава наша саговорница. – А, то 
значи да морам да водим рачуна о гу-
стини пулпе, њеној pH-вредности, 
о дози реагенаса, о раду самих 
машина и још много чему. Имајући 
у виду да нам руде нису пребогате, 
настојимо да из њих извучемо што 
више бакра а нове машине нам сада 
то знатно олакшавају. Захваљујући 
новој опреми која је уграђена током 
реконструкције флотације, доста тога 

се сада регулише аутоматски, преко 
централног компјутера, мада још није 
све завршено да би се читав процес ау-

томатски водио. Међутим, већ много 
брже отклањамо поремећаје у процесу 
него што смо то чинили до пре годину-
две кад је све рађено ручно.

-Кад се процес потпуно 
аутоматизује – додаје наша саговорница 
- све ће бити далеко боље и у односу на 
ово сада. Јер, имаћемо тренутне ана-

лизе састава руде, улаза бакра, ква-
литета концентрата и одмах реаго-
вати адекватним дозама регенаса и 

регулацијом свега што је потребно. 
Јер, ако се само један параметар по-
ремети губици су ту. Ако немамо 
добру pH-вредност руде, ми је више 
не флотирамо, ако нам није добра доза 
реaгенаса - нема искоришћења или је 
лош квалитет. 

Искуство је веома битно за кон-

тролу процеса, поготово сада кад ауто-
матика још није све преузела, и још увек 
су важне визуелне процене, мада запо-
сленима у кривељској флотацији већ 
помажу специјалне камере. На екрану 
компјутера издељеном на шест поља 
(за сваку машину по једно) Душица нам 
само на основу пене показује где је више 
бакра. – Највише га има на првим ма-
шинама, погледајте ту пену, што је 
богатија, са крупнијим мехурима, то 
је и више бакра.

Мада јој посао у бучном погону 
са доста влаге и испарења није лак, 
Душица се никада није борила да „по-
бегне“ у канцеларију. - Искрено да вам 
кажем, то је због плате – рече нам. – 
Дошла сам овде да је зарадим и то је 
мој начин борбе. Ја се тако борим за 
своју породицу, за себе и моја два већ 
одрасла сина. 

Душица никада није имала проблема 
са колегама. Напротив, нису избега-
вали да ураде нешто што она наложи. - 
Прихватају моје сугестије, а често и 
заједно радимо – каже она. - Никад 
нисам злоупотребила то што сам жена 
да бих рекла да нешто не могу и утра-
пила то другоме. Зато, ваљда, ни Осми 
март у нашој флотацији не прође без 
пажње са мушке стране. Никад не 
изостане цвет и углавном гледају да 
ми жене тога дана не радимо.

Љ. Алексић

ona vadi sav bakar iz rude
Искуством са разних флотерских радних места Душица данас прати искоришћење метала из руде и довољан јој је само поглед да на основу 
пене закључи колико је бакра у пулпи и да ли погон добро ради. - Пошто нам руде нису пребогате, настојимо да из њих извучемо што више 
метала, а нове машине нам то сада знатно олакшавају – каже наша саговорница

КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. - 
Слађана Јакимовска обавља веома 
одговоран посао на површинском копу 
„Велики Кривељ“. Све што је потребно 
минерима за свакодневне послове 
налази се у магацину који је поверен 
овој младој жени. На крају сваког радног 
дана минери на скици, а она у дневнику 
бележи све детаље о минирању, колико 
је чега потрошено, колико враћено, 
како и где остављено. Зна се да је све 
то опасно, запаљиво и експлозивно, 
међутим, Слађана обавља свој посао без 
страха, насмејана. Уосталом, школовала 

се за рудара, кад је дошла овде све су јој 
лепо објаснили, положила је стручни 
испит за рад на оваквим пословима и 
поштује правила која важе за минере. 
Уосталом, све је у вези с овим послом 
прописано законом и Слађа на та пра-
вила упозорава и друге који доспеју у 

„зону њене одговорности“. 
Слађана је рударски техничар 

општег смера - за подземну и површин-
ску експлоатацију. Најпре је, каже, била 
скептична у погледу свог избора, али 
кад је кренула на праксу, на копове и у 
Јаму, било јој је све занимљивије. Данас 

се каје што није отишла и на студије ру-
дарства. - Могла сам много више – уве-
рена је Јакимовска, чији је отац био то-
пионичар, деда рудар, а више од пола 
фамилије радило по РТБ-у. - По завр-
шетку рударске школе 1998. године 
удала сам се, али нисам дуго радила, 
ако изузмем нешто мало времена код 
приватника. Посао у РТБ-у, у Кре-
чани “Заграђе”, добила сам новем-
бра 2010. године. „Водила сам папире“ 
односно податке о производњи на 
тамошњем копу и поткопу, али сам 
у Заграђу остала само два месеца. По 
потреби посла пребачена сам овде, у 
сектор минирања, односно у базу па-
лилаца мина на површинском копу 

„Велики Кривељ“ и овде сам једина 
жена међу минерима.

Док ју је колегиница Славица уво-
дила у посао који је овде обављала 
пуних 30 година Слађани је све било не-
обично. Али, само дотле док није упоз-
нала чега све има у магацину, где шта 
стоји, док није отишла на коп и видела 
шта се ради са тим о чему брине. - Схва-
тила сам колико је то одговоран и 
опасан посао, али и то да могу да га 
обављам – каже Јакимовска. – А, прво 
чему су ме научили била је одговор-
ност, то јест да овде све мора да буде 

„цакум-пакум“. Минери ми ујутру 
дају списак материјала који им је по-
требан, обаве минирање и ако нешто 
врате све то ја бележим. Сваки дан се 
све пребројава јер стање у магацину 
и књигама мора да се сложи у грам 

и комад. Не сме да буде ни мањка ни 
вишка! На то су ме посебно упозорили 
и досад нисам имала никакавих про-
блема. Стално себе проверавам свесна 
да овде не сме да се погреши.

Сама помисао на разорну моћ ек-
сплозива није весела, али кад се човек 
стручно оспособи, а Слађана је поло-
жила не само за такозваног манипула-
тора експлозивом већ и за палиоца мина, 
онда нема страха. Јесте опасно, изазован 
је то посао, али кад год може она оде са 
минерима на коп. Са њима минира зао-
стале комаде стена тзв. жолове, а једном 
су јој дали и да опали читаву серију, на-
равно, уз поштовање свих мера.

Слађа не може да напусти радно 
место све док се не заврши минирање, 
док се не раздужи материјал, док се не 

„испишу књиге“. Остане некад и по-
подне, ради суботом и недељом јер еви-
дентира све што је у вези са минирањем 
не само на овом, већ и на коповима 

“Церово” и Заграђе. Али, никад се није 
покајала што је прихватила овај одго-
воран посао, првенствено због колега. - 
Најважније је кад човек има са ким 
да ради, кад му је пријатно да дође 
на посао, поготово ако више времена 
проводи са њима него са својима у 
кући. А, и овде смо као нека поро-
дица – каже она. - Зна се ко шта ради 
и немам шта да им замерим, а надам 
се ни они мени. Веома су позитивни и 
мислим да нисам могла да се нађем у 
бољој екипи.

Љ. Алексић

ne boji se sla\a eksploziva
Слађана Јакимовски, контролор експлозивних средстава на кривељском копу

Све што је потребно 
минерима за свакодневне 

послове налази се у 
магацину који је поверен 

овој младој жени.  Зна се да 
је све то запаљиво и опасно, 

међутим, она поштује 
правила и обавља свој 

посао ведра и насмејана, 
понекад и сама минира 

покоју заосталу стену
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Исмија Имери, радница електролитичке рафинације бакра

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Чак три члана 
породице Имери: Исмија, Љазима и 
Сафет зарађују хлеб у Електролизиној 
РЈ за производњу катодног бакра (елек-
тролитичка рафинација). Сестре су на 
истом радном месту - производња по-
лазних катода, док брат ради на кацама. 
Када смо потражили Исмију и Љазиму, 
једине жене у Рафинацији, њихове 
колеге су нас погледале мало изненађено. 
Знају они њихова права имена, али 
ваљда су очекивали да питамо за Бибу 
(Исмија) и старију Јазу (Љазима) која је 
тада била на боловању. Тако нам Исмија 
своје представљање и поче речима да је 
откад зна за себе сви зову Биба, па и овде 
на послу. 

Исмија је рођена 1964. године у Бору, 
где је завршила средњу Техничку школу 
и стекла звање металуршког техничара. 
Запослила се 1987. у Електролизи. Као 
бригадир за експедицију, 20 година 
је провела у Фабрици филмова и 
фотохемикалија. За то време, по потреби, 
радила је и у Фабрици соли метала, и 
то по сменама. Након продаје Фабрике 
филмова, прелази у Рафинацију, где је 
распоређена на производњу полазних 
катода и сечење ушица. Сестра и она 
су овде заједно од 19. децембра 2007. 

године. Љазима ће ускоро у пензију, а 
Исмија је зарадила 28 година стажа. 

- Практично „покривам” два радна 
места. Док сестра и ја нисмо ту дошле, 

на машини за паковање су радили 
само мушкарци, па смо нас две прве 
„пробиле лед”. Међутим, жене су секле 

ушице и пре нашег доласка. Паковање 
полазних листова је тежак, напо-
ран физички посао. На једно ногаре 
стане 270 катода, па је оно тешко око 

1,5 тоне. Дневно у једној смени пра-
вимо, у просеку, четири-пет ногара. 
Када је потребно, перем катоде водом 

из шлафа, пуним цеви, па онда трчим 
на сечење ушица. И то је опасан, ри-
зичан посао. Раније се дешавало да 
људи остану без прстију, па и руке 
уколико не воде рачуна. Зато, колико 
год да имаш проблема, мора да отво-
риш четворо очи и будеш концентри-
сан – наглашава Исмија. 

За ову вредну жену, која не одбија 
ниједан посао, њени руководиоцу имају 
само речи хвале – изузетно добар и одго-
воран радник. Никада није закаснила на 
посао. Пошто ради само у првој смени, 
ту је већ у пола седам и колегама кува 
кафу. Осмех не силази са њеног лица, а 
увек је спремна на шалу. Воли да ради 
са младима, да се са њима договара, да 
им неки савет било о послу или приват-
ним проблемима. А, они слушају, како 
је већ ко зове, њихову тетка или мама 
Бибу. Каже да је срећна због тога што 
може да се уклопи у њихово друштво и 
да их разуме, јер има два велика детета. 
Исмија, самохрана мајка, поносно 
истиче да јој је старија кћерка апсол-
вент Медицинског факултета у Нишу, а 
млађа ученица четвртог разреда Меди-
цинске школе у Зајечару. 

Ј. Станојевић

ТОПИОНИЦА. – Док су ситне капи 
кише пробијале до костију тог прохлад-
ног, мартовског јутра, кроз праменове 
густе магле назиремо Росу Лалић из 
Служба контроле и пријема бакронос-
них сировина у Топионици на дрвеној 
скели тик поред друмске ваге у кругу 
РТБ-а. Из натовареног камиона узела 
је шта је требало и упутила се назад у 
канцеларију. Још није ни прекорачила 
праг, када је зазвонио телефон. После 
краћег разговора, Роса облачи јакну и 
поново „пут под ноге” до ваге, јер нови 
камион је стигао на мерење. И тако већ 
двадесет година она свакодневно по 
сунцу, киши или снегу прелази своју 
утврђену маршруту.

Роса је рођена 1957. године у Бору 
и ту завршила средњу Техничку школу. 
По занимању металуршки техничар, по-
четком јула 1978. прво запослење нашла 
је у Топионици и остала јој верна све до 
данас. Као приправник, почела је на про-
цесним рачунарима у групи за информа-
тику, где је провела једну деценију.

- Те године „уводили су” рачунаре 
у Топионицу, па се може рећи да сам 
учествовала у зачецима примене ин-
форматичке технологије у нашем 
погону. Све је било још увек у повоју. 
У огромној соби дужине пет-шест 
метара, дуж целог зида били су смеш-
тени рачунари, и то повећи. Па, само 
је диск био тежак десет килограма. 

„Пратила” сам састав шљаке и ба-
кренца, параметре (квалитет и кван-
титет) који су „стизали” из командне 

собе Топионице („Хјустона”). Идеја је 
била да се повежемо са „Хјустоном” 
и путем рачунара пратимо процес 
производње, али она, нажалост, није 
опстала у том виду – сећа се Роса по-
четка свог радног века. 

У Службу контроле и пријема ба-
кроносних сировина Роса је прешла 
1995. која слови за годину оснивања те 
службе. Овде је њих 11, од којих је шест 
жена, као и њен руководилац Светлана 
Видановић. Њихов посао је узорковање 
концентрата, секундарних сировина, 
топитеља и енергената, праћење пријема 

тих сировина, као и њиховог квалитета и 
квантитета. Иако понекад излази и улази 
на по пет минута, стално је напољу без 
обзира на атмосферске (не)прилике, а у 
канцеларији седи само када прикупља 
податке и јавља их сменском мајстору 
и техничкој припреми, Роса се не жали 
на посао. Каже да јој није тежак, премда 
је било и опасних ситуација. Ожиљак 
испод ока заувек ће је подсећати на једну 
ноћ када је, због слабе видљивости, 

„промашила” степеницу и пала са скеле. 
Нажалост, и њеним колегиницама се де-
шавало то исто. Међутим, Роса највише 

стрепи од одговорности коју овај посао 
носи са собом. 

 - Стављам свој потпис на сваку 
мерачку листу и тиме одговарам за 
тачност података - да ли је концен-
трат влажан, да ли је сировина коју 
си примио заиста та. Деси се да за 
једну смену прође и више од 20 ка-
миона. Осим друмске (раније су је 
називали механичка), „покривамо” 
још две ваге: електронску и теретну 
на коју вагонима стиже концентрат 
из Мајданпека, у претходном пери-
оду и увозни, као и угаљ. За дваде-
сетак вагона колико дневно дође по-
требно је најмање сат до сат и по да 
се узоркују. У посао су укључени људи 
из више служби. Да би се узорковала 
једна композиција, у истом моменту 
треба да будемо присутни узоркивач, 
човек са железнице и ја. Ово је рад са 
људима, па је и нормално да дођеш у 
конфликт са њима. Памтим разне до-
годовштине, свађе са возачима, узор-
кивачима, сви су нервозни, журе 
некуд – отвара душу наша саговорница. 

Са изузетком годину-две, Роса је цео 
свој радни век провела по сменама, на-
викла на њих и тврди да их није осетила 
као оптерећење. Најтеже су јој пале 
онда када јој је кћерка била мала, али се 
допуњавала са супругом који је увек био 
у првој, па се тако изборила и са њима. 
Сада, са укупно 35 календарских година 
радног стажа, чека заслужену пензију.

Ј. Станојевић

pakuje katode i se^e u[ice

„najvi[e strepim za ta^nost podataka”

Сестре Исмија и Љазима Имери, једине жене у Електролизиној РЈ за производњу катодног бакра, од 2007. године заједно на истом радном 
месту

Роса Лалић из Службе контроле и пријема бакроносних сировина у Топионици

Роса свакодневно ставља свој потпис на сваку мерачку листу и одговара за тачност података, а некада се деси да за једну смену прође и по 
20 камиона
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Обука стручњака ТИР-а за провераваче интегрисаних система менаџмента

ТИР. – Данас обучавамо полаз-
нике за сва три система: менаџмент 
квалитетом (QMS), заштиту животне 
средине, и заштиту здравља и без-
бедност на раду које ово предузеће 
мора да обједини. Са ТИР-ом дуго 
сарађујемо. Још 1997. године смо 
(најпре заједнички) сертификовали 
Електролизу и Фабрику бакарне 
жице, а потом још шест погона: Елек-
тролизу, ФБЖ, Ливницу бакра и ба-
карних легура, Фабрику сумпорне ки-
селине, Енергану и Транспорт ТИР-а. 
Добро је и неопходно да се ти системи 
обједине, пошто је то гаранција да 
фирма послује по европским стан-
дардима и да поступа по реду који 
поштује цео свет (9001), да води 
рачуна о заштити животне средине и 
околини (14001) и заштити здравља и 
безбедности радника (18001).

Ово је, између осталог, 4. марта ис-
такла предавач Евица Страк из YUQS-а 
на обуци за провераваче интегриса-

них система менаџмента. Дводневном 
обуком (у виду радионице, уз активно 
учешће полазника) обухваћено је 14 
стручњака из свих делова металуршког 
предузећа. 

- Данас и сутра се организује прва 
обука на коју смо позвали представ-
нике руководства задужене за ква-
литет из свих погона ТИР-а, али и 
колеге који се баве осталим обла-
стима - системом менаџмента, за-
штитом животне средине, ванредним 
ситуацијама, економисте. Настојали 
смо да буду заступљени и едуковани 
интерни проверавачи из свих сегме-
ната деловања предузећа за будућу 
контролу овог система када га будемо 
увели – рекао је Славиша Буђелан, 
помоћник директора ТИР-а за квалитет, 
који је, заједно са Драганом Танчић, 
(обоје су сарадници YUQS-а) одржао 
уводно предавање о важности увођења 
интегрисаних система у РТБ-у.

Иначе, YUQS је кћерка-фирма 
„Југоинспекта”, има акредитацију Акре-
дитационог тела Србије, али и Фран-
цуске. Чланица је IQNET организације 
(светска мрежа сертификационих тела), 
тако да онај ко добије сертификат 
YUQS-а постаје власник и међународног 
који признају 38 земаља света. Као ре-

зултат дугогодишње пословне сарадње 
YUQS-а и ТИР-а, директори Алексан-
дар Ђорђевић и Бобан Тодоровић 
недавно су се договорили да преда-
вачи из ове сертификационе куће бес-

платно одрже две едукације – прву за 
интерне провераваче интегрисаних си-
стема менаџмента (4. и 5. марта), а другу 
за топ-менаџмент ТИР-а о важности 
увођења ових система (6. марта).

Ј. Станојевић

poslovaWe po 
evropskim standardima

Евица Страк: Обједињавање сва три стандарда је гаранција да 
фирма поступа по реду који поштује цео свет (9001), да води рачуна 
о заштити животне средине и околини (14001) и заштити здравља 
и безбедности радника (18001). – Славиша Буђелан: Настојали смо 
да буду заступљени и едуковани интерни проверавачи из свих сег-
мената деловања предузећа за будућу контролу овог система када 
га будемо увели

РТБ БОР. - У сарадњи са београд-
ском школом страних језика „Конкорд” 
Рударско-топионичарски басен Бор је 
организовао нови курс енглеског језика. 
Близу стотину радника, полазника петог 
по реду курса, полагало је завршни 
испит и добило сертификате (8. фебру-
ара), а знање ће моћи да примене у све 
чешћој сарадњи са иностраним партне-
рима Басена. 

- Курс је добро организован и по-
лазници су редовно присуствовали 
часовима, наравно у складу са својим 
сменама. Све је протекло у најбољем 
реду и до сада је пролазност на тесто-

вима скоро стопроцентна - каже профе-
сор енглеског језика Горан Мариновић. 

Курсеве енглеског језика, од почет-
ног до напредног нивоа, за пет година 
завршило је близу 800 радника Ру-
дарско-топионичарског басена Бор. 
Интересовање је велико јер је и све већи 
број иностраних пословних партнера у 
комбинату бакра, што је и разлог више 
да запослени добро владају енгеским 
језиком. 

- Овај курс енглеског језика је 
веома значајан за нас јер сарађујемо 
са људима из иностранства, првен-
ствено из Канаде, Финске и Норвешке. 

Знање енглеског језика значиће 
нам још више када нове фабрике 
буду пуштене у рад и када будемо 

сарађивали са стручњацима који су 
их градили. Сада сам на трећем нивоу 
и задовољан сам и курсом и стече-
ним знањем – каже Ненад Стојановић, 
радник Фабрике сумпорне киселине. 

- Школа страних језика „Конкорд“ 
постоји 20 година, а са Басеном Бор 
сарађује скоро шест година. Нашу 
обуку прошло је 800 полазника и 

надам се да ћемо успешно наставити, 
јер је енглески језик неопходан због 
све већег присуства иностраних пар-

тнера – истиче Ана Бастианони, дирек-
тор школе за стране језике „Конкорд“. 

Због великог интересовања радника 
и све веће потребе за страним језицима, 
Рударско-топионичарски басен и школа 

„Конкорд“ настављају сарадњу: у фебру-
ару је почео шести курс енглеског језика 
за још близу сто полазника.

М. Милошевић 

zadovoqni ste^enim znaWem
Радници РТБ-а Бор уче енглески језик

Од почетног до напредног нивоа курсеве енглеског језика за пет 
година завршило близу 800 радника Басена. – У току је шести 
курс за близу сто полазника

Евица Страк

Славиша Буђелан

Ненад Стојановић Ана Бастианони
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Металурзи и у фебруару успешно „пратили” предвиђене задатке

ТИР. – Топионица је у фебруару при-
мила укупно 20.383 тоне влажног кон-
центрата бакра, са 2.950 тона метала, 
од чега највише из „Великог Кривеља” 
(10.600 тона), РБМ-а (7.100 тона) и 
Бора (2.765 тона). Просечни квалитет 
допремљене сировине износио је 16,5 
процената. Радом технолошке линије 
(конвертора и анодне пећи) број један 
прерађено је 25.853 тоне шарже (про-
сечни садржај „црвеног” метала у ба-
кренцу достигао је 38, а у шљаци 0,62 
одсто) и произведено 3.456 тона анодног 
бакра. Забележено је и високо времен-
ско искоришћење топионичких агрегата 
од 98 процената. Крајем месеца на зали-
хама је било око 1.000 тона метала. 

Фабрика сумпорне киселине је 
радила стабилно и продуковала 10.132 
тоне монохидрата (361 тону, у просеку, 
дневно). У резервоарима има 11.351 

тона киселине која се, по речима Бобана 
Тодоровића, директора ТИР-а, плански 
отпрема у погоне хемијске индустрије 
у Прахову и Шапцу. Електролиза је, 
са 334 ћелије, дала 2.957 тона катод-
ног бакра, као и 105 тона бакар-сул-

фата. Прошлог месеца одбакривањем из 
муља је добијено око четири тоне „црве-
ног” метала (лане је третманом раствора 
добијено 45 тона). Иначе, из овог погона 
емитујује се око 50 кубних метара от-
падних вода дневно. 

- Линија бакра (Топионица, Фа-
брика сумпорне киселине и Елек-
тролиза) је премашила план прераде 
сувог концентрата и производње сум-
порне киселине, док је производња 
катода у предвиђеним границама због 
нешто нижег садржаја бакра у кон-
центратима – коментарише Тодоровић 
фебруарске учинке. 

У Ливници бакра и бакарних легура 
минулог месеца почела је производња 
на линији бронзе (у јануару није ни било 
планирано да ради). Уз велике напоре, 
комерцијална служба ТИР-а покушава 
да обезбеди секундарне сировине за њен 
рад, као и за услужну прераду сировина 
ради што бољих пословних резултата. 
Фазонска ливница је правила делове за 
потребе басенских погона, али и других 
наручилаца. У Фабрици бакарне жице 
је завршена замена свих делова опреме 
оштећених услед хаваријског нестанка 
електричне енергије (процењена штета 
је око 25 милиона динара). 

Котлови број пет, шест и седам у 
Енергани су, у зависности од дотока паре 
из Топионице, повремено укључивани. 
Током ове грејне сезоне Енергана није 
производила пару за потребе грејања 
града, већ само за одржавање погона 

ТИР-а. Почело је и оспособљавање 
турбине за производњу електричне 
енергије. Због ниског нивоа Борског 
језера (минус 4,20 метара) у фебруару је 
кренуло препумпавање воде из правца 
Злота, као и из Бељевинске реке. 

Транспорт ТИР-а је друмским 
саобраћајем превезао све количине 
терета (око 40.000 тона концентрата, 
више од 110.000 тона шљаке и 7.000 тона 
угља), и то без укључивања тзв. трећих 
лица као што је био случај прошле 
године. Упркос старости возног парка, 
овде успевају да добрим ангажовањем 
радника и руководства одрже висок 
степен исправности свих возила. 

Ј. Станојевић

katode u granicama, 
kiselina iznad plana

Прошломесечни производни рапорт гласи: 3.456 тона анодног, 2.957 
тона катодног бакра и 10.132 тоне монохидрата. – У Ливници по-
чела да ради линија бронзе. - Завршена замена свих делова опреме 
оштећених услед хаваријског нестанка електричне енергије у ФБЖ, 
а штета процењена на око 25 милиона динара

ТИР. – У свим металуршким 
погонима велика пажња поклања се 
безбедности и здрављу на раду, посебно 
оспособљавању запослених за ову 

област, па је прошле године настављено 
обучавање новопримљених за безбедан 
рад. Организована је и специјализована 
радна обука за различита занимања коју 
је лане успешно завршио 101 запослен. 
Од уобичајених активности ту је и 
периодично испитивање услова радне 
околине (микроклима, бука, осветљеност 

и штетности) у Електролизи, као и 
опреме за рад (четири дизалице и три 
машине). У складу са Актом о процени 
ризика за све погоне ТИР-а, 952 радника 
су упућена на периодичне лекарске 
прегледе (близу 60 одсто од укупног 
броја запослених).

- Охрабрује чињеница да се из 
године у годину број повреда на раду 
смањује, као и стопа инциденције 
(однос повреда на 100 запослених) која 
је, са три процента претходних година, 
лане „пала” на 2,33 одсто. Посебно 
охрабрује податак да је у Топионици 
тај број драстично смањен и да су све 
повреде које су се десиле биле лаке. 
У прошлој години карактеристично 
је што су, осим редовних активности, 
запослени у службама безбедности 
и здравља на раду интензивирали 
сарадњу са тимом за „нову топионицу” 
и извођачима радова на градилишту – 
наглашава мр Бранислав Живановић, 
координатор за безбедност и здравље на 
раду у ТИР-у.

Од планираних задатака за ову 
годину, наш саговорник издваја обуку 
за безбедан рад укупно 1.000 радника 
(новопримљених и свих који су на 
радним местима са повећаним ризиком) 
и специјализоване обуке (рад са 

механизацијом, дизалицама, хемијским 
материјама) за око 100 запослених. 
Почев од априла предвиђено је 
периодично испитивање услова радне 
околине на 234 мерна места у летњем 
и 203 у зимском периоду, као и 191 
средства и опреме за рад. На периодичне 
лекарске прегледе биће упућено преко 
1.000 запослених. 

- Ради смањења броја повреда 
на раду, појачаћемо едукацију свих 
запослених, почев од надзорно-
техничког особља до непосредних 
извршилаца. Средства и опрему 
за личну заштиту набављаћемо у 
складу са потребама и могућностима 
предузећа. У оквиру превентивних 

мера на градилиштима топионице 
и нове фабрике сумпорне киселине, 
половином 2013. инсталиран је 
стабилан систем за мониторинг 
сумпор-диоксида и постављена 
звучна и светлосна сигнализација. 
Због напредовања радова, ове 
године постојећи систем треба да се 
надогради јачим сиренама. Услед 
планиране изградње нових објеката 
(енергана, постројења за третман 
отпадних вода и флотацију шљаке), 
неопходне су измене и допуне Плана 
превентивних мера – закључује 
Живановић. 

Ј. Станојевић 

obuka glavu ^uva
Безбедност и здравље на раду у металуршким погонима

Двомесечни 
резултати

У прва два месеца ове године у 
Топионицу је допремљено 44.614 тона 
концентрата бакра (са 6.368 тона 
метала), и то 22.500 тона из „Великог 
Кривеља”, 15.000 тона из РБМ-а и 
7.223 тоне из Бора. Прерађено је 52.825 
тона шарже, односно 42.521 тона сувог 
концентрата. Двомесечни производни 
рапорт линије бакра гласи: 5.966 
тона катода и 21.300 тона сумпорне 

киселине.

Из године у годину смањује се 
број повреда на раду, па је минуле 
стопа инциденције (однос повреда 
на 100 запослених) са 3 пала 
на 2,33 одсто. – Интензивирана 
сарадња са тимом за „нову 
топионицу” и извођачима радова. 

– Ове године планирана обука 
укупно 1.000 радника за безбедан 
рад, као и специјализована обука 
за њих 100

Бобан Тодоровић

Бранислав Живановић



Четвртак, 13. март 2014. Број 2243, страна 18Екологија
Активност Службе за заштиту животне средине ТИР-а

ТИР. – Служба за заштиту животне 
средине ТИР-а лани је организовала 
мерење емисије загађујућих материја 
у Топионици (на бетонском и зиданом 
димњаку), Електролизи, Фабрици сум-
порне киселине, Ливници бакра и ба-
карних легура, Енергани и 
Фабрици соли метала. Ту 
су и послови одржавања и 
сервисирања аутоматских 
станица за мерење имисије 
сумпор-диоксида (два пута 
месечно обављени су ре-
довни превентивни прегледи 
мерних станица „ТИР” и 

„Кривељ”). 
- Активно смо учество-

вали у увођењу и при-
мени основног софтвер-
ског решења у оквиру си-
стема за вођење евиденције 
и извештавање из области 
животне средине („EMC-
TEAMS”), а урађене су и 
презентације којима се 
наше предузеће предста-
вило на радионицама од-
ржаним у Сент Андреји 
(Мађарска), Бечићима 
(Црна Гора) и Београду. 
Сачињени су и бројни извештаји - за 
канадску EDC банку, Национални ре-
гистар извора загађивања (НРИЗ), 
Министарство енергетике, развоја и 

заштите животне средине (о годишњој 
количини отпада, емисији гасова и 
прашкастих материја произведених, 
односно емитованих из наших погона 
у 2012. години). Запажено је и наше 
учешће на међународним научним 

скуповима - „Еколошкој истини ’13” 
и „Октобарском саветовању рудара 
и металурга”, састанцима Монито-
ринг-тима општине Бор (месечно), 
као и свакодневно у инспекцијским 

прегледима републичког инспектора 
– каже Милана Поповић, помоћник ди-
ректора ТИР-а за заштиту животне сре-
дине.

Наша саговорница је набрајањем 
ових активности тек начела списак 
онога што пише у прошлогодишњем 
извештају о раду Службе у којој, по 
њеним речима, раде стручни и за ту 
област школовани људи. Велики допри-
нос дали су и Пројекту реконструкције 
постојећег постројења за неутрализацију 
слабе киселине ради третмана отпад-
них токова који настају из нове флеш-
пећи и постојећих PS-конвертора у То-
пионици. Урађен је план постројења за 
управљање отпадом и добијена дозвола 
за сакупљање и третман отпадног бакра 
и бакарних легура у Ливници. Четири 
пута годишње обављено је мерење ква-
литета отпадних вода ТИР-а, и то из фа-
брика бакарне жице, фотохемикалија, 
соли метала и сумпорне киселине. 

- Наши свакодневни задаци 
били су и анализе метеоролош-
ких параметара и њихов утицај на 
распростирање загађења у Бору 
и околини, израда најповољнијих 
сценарија за производњу у Топи-
оници, као и прогнозе загађења. 
Вођене су дневне евиденције о раду и 
застојима агрегата у Топионици и Фа-
брици сумпорне киселине, праћени су 
минутни, часовни и дневни подаци о 
концентрацијама SO2 на мерним ста-
ницама, а повремено смо обилазили 
град и околину. У случајевима када је 
присуство овог гаса било изнад гра-
ничних, дозвољених вредности оба-
вештавани су технолози или управ-
ник Топионице да би предузели мере 
прописане Акционим планом за 
смањење аерозагађења – наглашава 
Поповићева.

Из плана активности Службе за 
2014. она издваја обавезу ТИР-а да два 
пута годишње мери емисију загађујућих 
материја на свим емитерима. На основу 
Протокола о сарадњи у циљу наставка и 
унапређења мониторинга квалитета ваз-
духа на подручју Бора, који је ТИР пот-

писао са АЗЖС, потребно је сачинити 
заједнички програм реализације овог 
важног посла. Такође, веома важно је и 
прибављање ИППЦ-а, односно интегри-
сане дозволе (интегрисано спречавање 
и контрола загађивања животне сре-
дине) коју је, по врсти активности и 
постројењима, предузеће обавезно да 
прибави до 2015. године, а на основу 

Закона о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине. 

Вођење евиденције о хемикалијама, 
добијање дозволе за обављање промета, 
односно коришћења нарочито опасних 
хемикалија, класификација по „CLP/
GHS“ и „DSD/DPD“ систему, израда 
безбедносних листова и етикета за пре-
остале производе у ТИР-у – још су 
неки од овогодишњих задатака Службе. 
Осим годишњих извештаја (о коли-
чини отпада, емисији гасова и праш-
кастих материја, као и количини утро-
шене воде), спровешће се истраживање 
о коришћењу и заштити вода од 
загађивања, мерење квалитета отпадних 
вода ТИР-а које се испуштају у јавну 
канализациону мрежу и реципијент 
(четири пута годишње), а предстоји и 
дорада плана управљања водама ТИР-а. 

Ј. Станојевић

za ^istije nebo nad borom
Редовно мерење емисије 
загађујућих материја у 
Топионици, Електролизи, 
Фабрици сумпорне 
киселине, Ливници бакра и 
бакарних легура, Енергани 
и Фабрици соли метала. – 
Милана Поповић: Наши 
свакодневни задаци били су 
и анализе метеоролошких 
параметара, њихов утицај 
на распростирање загађења 
у граду и околини, израда 
најповољнијих сценарија за 
производњу у Топионици

 МАЈДАНПЕК. - Рудник бакра 
Мајданпек се укључује у решавање 
једног од највећих комуналних про-
блема у граду - чишћење корита реке 
Пек. Огромне количине муља и отпада 
који су се ту годинама таложили биће 
уклоњени, река ће бити чистија и бржа, 
а град уређенији, будући да станов-
ници са разлогом приговарају њеном 
садашњем стању и изгледу.

Каже се, не без разлога, да је река 
украс сваког града. Пек Мајданпеку то 
већ годинама није, посебно не током 
врелих летњих дана. - Пек овако из-
гледа зато што не функционише 
канализација – каже Душко Банковић, 
в.д. директора ЈКП “Комуналац” 
Мајданпек. - Мрежа је у таквом стању 
да не стиже до фекалне пумпне ста-
нице која уопште не ради, па долази до 
излива канализације у Пек, у његовом 
току кроз град. Због годинама таложе-
ног отпада река је успорила ток, корито 

је добило неприхватљив изглед, а про-
блем је израстао у један од највећих ко-
муналних у граду. 

Рудник бакра Мајданпек у овом 
послу показује друштвену одговорност 
и има пуно обзира према чињеници да 
нема јасно дефинисане границе између 
града и рудника, подсећа Бранислав 
Томић, директор РБМ-а: - И пре годину 
дана највећи проблем је била река 
Пек. Ми смо тада очистили корито 
кроз рудник да би река била чистија и 

лепша на радост свих Мајданпечана. 
Сада смо спремни да помогнемо да се 
то настави.

- Са представницима општине са-
гледавамо могућности да даљи рад 
наставимо заједно - додаје Драгиша 
Анђелковић, управник Површинског 
копа РБМ-а. - Опет ћемо ангажовати 
механизацију и људе да помогнемо јер 
се већ на делу који смо очистили уве-
равамо колико је важно да се то обави. 
Велики је то посао, али ћемо га ура-

дити с обзиром на значај који има. 
О детаљима договореног председник 

општине Мајданпек Дејан Вагнер каже: 
- Планирамо да започнемо чишћење 
корита од Ц-зграде код стадиона, па 
низводно према Дому рудара. Јасно 
је шта то значи за град, пре свега, у 
естетском смислу, јер сада је то ругло. 
- Он наглашава да је у питању огро-
ман проблем који се не може решити 
ни лако ни брзо: - Квалитетно и дуго-
рочно решење је реконструкција ка-
нализационе мреже и замена колек-
тора. Постојећи је пречника 250 мм 
и мора да се замени, а оно што треба 
као први корак урадити је израда тех-
ничке документације. Она би се надо-
везала на документацију РБМ-а која 
се односи на ширење радова у руднику. 

Након израде документације знаће 
се колико би све то коштало и како би 
могло да се финансира, али је за поче-
так довољно и то што ће Мајданпек овог 
пролећа имати чистији Пек. 

С. Вукашиновић 

za bistriju reku
Уз помоћ РБМ-а покренуто чишћење корита Пека

Из корита Пека у самом гра-
ду биће уклоњене огром-
не наслаге блата и отпада 
накупљеног због нефункцио-
налности канализације и пумп-
не станице. - Трајно решење 
реконструкција канализацио-
не мреже

Мерна станица у кругу Басена

Милана Поповић
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У Руднику бакра Мајданпек потписан колективни уговор

РБМ. – Директор Рудника бакра 
Мајданпек Бранислав Томић и пред-
седници репрезентативних синди-
ката потписали су 6. марта колективни 
уговор. Заједнички су оценили да су 
у конструктивним преговорима тра-
жили најбоља решења за запослене и 
предузеће, те да је остварен циљ будући 
да су унапређена поједина права запо-
слених и заштићени витални интереси 
предузећа у осетљивој фази какво је 
реструктурирање. 

- За мене као синдикалца ово је 
успех, јер сваки колективни уговор 
значи обезбеђивање одређених права 
за запослене. У преговорима смо 

остварили договор о одређеним пра-
вима и решењима која су повољнија 
него у претходном – прокоментарисао 
је Станиша Стојановић, председник 
Синдиката „Независност“ у РБМ-у.

- Успели смо да дођемо до решења 
која су помирила разлике са којима 
смо ушли у преговоре, јер су свим ак-
терима на првом месту били интереси 
радника и предузећа. Били смо на 
заједничком задатку, а запослени ће 
већином њих бити задовољни - истиче 
Синиша Шербановић из Синдиката 
рудара Србије.

- И досад смо имали квалитетан 
колективни уговор који је у великој 

мери штитио све запослене. Будући 
да закон предвиђа његово обнављање 
након три године, у кратком пери-
оду постигли смо договор и потпи-
сали нови који доноси побољшање 
за запослене када је реч о годишњим 
одморима, плаћеним одсуствима, 
боловањима - оценио је први човек 
РБМ-овог Самосталног синдиката 
Горан Антић: -Тако ће, уместо 65, за 
дуже боловање бити плаћано 80 одсто 
зараде, годишњи одмор ће уместо 32 
имати највише 35 дана, што је због 
услова рада сасвим реално. 

 - Преговори су били лаки, јер смо 
се о бројним питањима, првенствено, 

оним која се тичу бољег положаја за-
послених релативно лако договорили. 
Показали смо пуну кооперативност 
и сагласили се око свих важнијих 
решења, па свим учесницима у овим 
преговорима захваљујем, уверен да 
смо заштитили запослене од нега-
тивних утицаја и околности - рекао је 
Бранислав Томић, директор РБМ-а.

- Колективни уговор је општи акт 
који штити запослене од потеза које 
би будући послодавац могао да при-
мени. Како се појављују приче о изла-
ску из реструктурирања и да би РБМ 
могао да добије стратешког партнера, 
то овом чину даје посебну озбиљност, 
посебно када је реч о очувању радних 
места, опстанку предузећа и свих 
запослених - мишљење је Антића. 

Стојановић се надовезује: - Потписан 
колективни уговор нам даје време 
да преговарамо са послодавцем след-
беником и договоримо да поједине 
одредбе из овог ставимо у нови акт 
који треба донети без обзира на то да 
ли ће излазак из реструктурирања 
бити кроз јединствено предузеће, или 
стратешко партнерство.

С. Вукашиновић

po meri radnika i interesa preduze]a
Директор РБМ-а и председници репрезентативних синдиката ставили потписе на колективни уговор. – Унапређена поједина радничка 
права, јасно дефинисане и обавезе

МАЈДАНПЕК. - Биста рудара 
(висока 1,8 метара), симбол рударења 
на овим просторима, каква је већ 
постављена на улазу у Бор, у Мајданпеку 
ће ускоро бити на привременој локацији 

- на платоу испред зграде дирекције Руд-
ника бакра Мајданпек. Ту ће бити док 

се не обезбеде све неопходне дозволе 
(процењује се да ће за то бити потребно 
око два месеца), како би се реализо-
вала одлука Општинског већа које је на 
фебруарској седници прихватило пред-
лог РБМ-а да се она постави у центру 
града између хотела и цркве.

- Полазећи од чи-
ње нице да у граду, 
чи ји је живот не-
раскидиво везан за 
рудар ство и рударење 
не постоји ниједно 
обележје које би на то 
указивало, пословод-
ство РБМ-а је пред-
ложило овај простор 
који сада није уређен 
и нема никакву по-
себну намену, а и не из-
гледа лепо – објашњава 
Дарко Извонар из тима 
за инвестиције РБМ-а. – 
Рудник ће тај простор 
уредити у складу са 
идејним решењем које 
је урадио овдашњи сту-
дент Никола Илић.

Окружен зеленилом, са 
клупама за одмор и предах, 
овај простор би могао да по-
стане и омиљени кутак многих 
Мајданпечана.

С. В.

za sada ispred direkcije rbm-a
Биста рудара чека трајну локацију
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БОР. – Четрдесет шесторо малишана из двадесетак места са Косова и Метохије 
– Митровица, Штрпце, Гораждевац, Осојане, Звечан, Бањска, Велика Хоча... - од 
којих су многи први пут искорачили из свог завичаја, након дводневног боравка у 
Бору, отпутовало је 23. фебруара поподне својим домовима. Аплаузом и песмом 

о „Косову земљи нашој вољеној, земљи славних витезова...“ коју су на растанку, 
уз хармонику малог Милоша, запевали заједно са домаћинима на платоу хотела 

„Језеро“ наши млади сународници најбоље су показали колико су задовољни госто-
примством које им је пружио град бакра и Рударско-топионичарски басен Бор, по-
себно његов генерални директор Благоје Спасковски. А, он пред испраћај гостију 
рече: 

- Провео сам два изузетно лепа дана са дечицом из Косова и Метохије. Све 
ово ме је вратило у младе дане када је била стара „Југа“ и када смо били 
једно. Убеђен сам да ћемо, као што смо у души једно, врло брзо постати и 
остати једна држава. Мислим да је дуго угњетавање ове дечице створило од 
њих храбре и јаке младе људе, људе стварног, чистог и бистрог погледа. Волео 

бих да сва наша деца буду таква какви 
су они и не само да ћемо им и даље по-
магати него ћу чак и отићи до њих и 
до њихових кућа и поново их позвати 
да буду овде. Богатство је имати децу 
за пријатеље, посебно децу са Косова!

-Бог је био милостив, па је услишио 
оно што је Свети Сава подарио свима 

нама за част и чест да је сваки човек онолико богат колико има љубави и по-
клона за другог - подсетио је Слободан Симић, председник ИО Друштва српско-
руског пријатељства које је организовало ову посету. - Благостање се огледа у 
оваквим људима као што је наш пријатељ директор РТБ-а Бор и хвала му. 
Неизмерно је све то јер деца са Косова, њихови родитељи, ово му никада неће 
заборавити, поклон ће му узвратити дубоким сећањем на све што је учињено 
ова два дана. И још нешто, знајте да у души ове деце пише „Косово је Србија“!

Малишани са Косова 23. фебруара су посетили борски золошки врт а онда ужи-

вали у базену хотела „Језеро“, вежбали у теретани и куглани, да би после ручка – 
приређен им је „шведски сто“ - отпутовали на Косово. Гледајући њихова озарена 
лица док су разгледали зоо-врт Спасковски је задовољно приметио да управо та 
њихова радост говори да врт није промашај, већ изузетан објекат који одликује 
велике градове. – Ми смо по бакру велики, бићемо највећи у свету, а онда ћемо 
постати велики и по томе што су поред бакра овде заступљени и садржаји 
који пуне душу, који од дечице стварају добре и здраве људе. Као друштвено 
одговорна фирма ми ћемо им приуштити све што имамо јер све ово што је 
урађено, урађено је за дечицу и житеље Бора, али и за људе Србије, а ја Косово 

dvodnevno bratsko dru@eWe
Малишани са Косова и Метохије певајући отпутовали из Бора

Одушевљена градом, зоо-вртом, 
хотелом „Језеро“ и пријемом, 
деца са Косова су дуго маха-
ла са прозора аутобуса који их 
је враћао у завичај из кога су 
многи први пут искорачили. 
– Благоје Спасковски: Волео 
бих да сва наша деца буду тако 
стварног, чистог и бистрог по-
гледа и не само да ћемо их поно-
во позвати да буду овде, него ћу 
чак и отићи до њихових кућа. - 
Слободан Симић: Човек је оно-
лико богат колико има љубави 
и поклона за другог

Било је тешко одолети зимском купању у хотелском базену

Рука треба још да ојача - у куглани хотела „Језеро”

Позив шаргарепом је проверен начин за блиски сусрет

Долазак у борски зоо-врт
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Акција за децу са Косова и Метохије окупила српске привреднике у Бору

РТБ. – Делегација српских привред-
ника предвођена саветником председ-
ника београдске Привредне коморе Сло-
боданом Симићем посетила је 22. фе-
бруара Рударско-топионичарски басен 
Бор. РТБ је прва српска компанија која 
је, заједно са локалном самоуправом, 
организовала дводневни боравак 50-ак 
деце са Косова у Бору, а у оквиру акције 
којом привредници помажу најмлађе у 
српским енклавама на Косову.

- Бор је први позвао у госте децу 
из 12 косовских места јужно од Ибра 
и Косовске Митровице и мени је по-
себно драго што смо данас у овом граду 
и у овој компанији која је храм рада, 
знања, честитости и умећа – казао је 
Симић. Додао је да му је част што су се 
акцији помоћи деци са Косова придру-
жили директор Агенције за регионални 

развој Србије Милош Игњатовић, ге-
нерални директор РЕИК Рембас Реса-
вица у Деспотовцу Владан Милошевић 
и директор Завода за уџбенике Србије 
Драгољуб Којчић.

Генерални директор Басена Благоје 
Спасковски истакао је задовољство што 
има прилику да угости српске привред-
нике, а посебно најмлађе са Косова.– Та 
деца ће се данас дружити са децом 
из Бора, а заиграће и у истом колу 
са КУД-ом „Ново селиште“. РТБ и 
Бор су увек учестововали у племени-
тим акцијама, а подршком овој само 
настављамо добру традицију – рекао 
је Спасковски. 

Г.Т.В.

svi u istom kolu

и Метохију не могу изузети. Ја их и даље сматрам својим и ако се буде одвајало 
и одвојило, биће наше! Не дамо га бар у души.

-Баш нам је било лепо, све је било перфектно организовано и хвала на 
свему – каже Љубица Јовановић из Лепосавића, ученица четвртог разреда меди-
цинске школе. И њена другарица Драгана, такође из Лепосавића, презадовољна 

је боравком у Бору. Нови другари, обилазак града и зоолошког врта, остаће јој у 
лепој успомени. Ана Накаланић из Велике Хоче се лепо провела у Бору и веома 
је захвална свима који су омогућили да први пут дођу у овај део Србије. Ани је Бор 
познат по рударству и задовољна је што је могла да види како се копа руда. Доле 
код ње, у Метохији, сада је „добро“, али могло би, каже Ана, бити много боље за 
њу и још три њене сестре. 

За Александра Јовановића, ученика седмог разреда ОШ „Свети Сава“ у 
Косовској Митровици Бор је прелеп град, посебно је одушевљен хотелом. Он тре-
нира карате, али је сам научио да свира и гусле. Боранима је уз овај древни инстру-
мент отпевао „Бој на Чегру“. Браћа Андреја и Ненад Станојковић из Штрпца 
први пут су ван Косова и презадовољни су изгледом града, зоо-вртом, купањем 
у хотелском базену, дружењем, исто као и мали Михаило Башчаревић који већ 
свира у КУД-у „Косовски божури“ у Северној Митровици.

Захваљујући се у име друштва Српско-руског пријатељства „Косовско огњиште“ 
и деце са Косова Верољуб Петронић, његов потпредседник, рече да је ово тек по-

четак сарадње. Договорено је да током распуста стотинак деце дође у Бор на седам 
до десет дана, а планирају се и посете викендом. Објашњавајући чиме се бави по-
менуто друштво Петронић рече: - Помажемо 18 самохраних мајки од који 12 
имају 41 дете, а само њих пет имају 21 дете. Помажемо породице погинулих 
бораца, сиромашне породице, децу која су одлични ученици, изузетни ђаци, 
спортисти, добри музичари... Већ неколико година водимо их на едукативне 
омладинске кампове у Бању Јунаковић и Пожаревац, и ове имамо у плану да 
посете још четири града – Пожаревац, Шабац, Апатин - Бању Јунаковић и 
Јагодину. Надамо се да ћемо смоћи снаге да на северу КиМ, у Лепосавићу или 
Зубином Потоку, организујемо камп у који бисмо позвали децу из Србије, Ву-

ковара, Бањалуке и Русије како би се наша омладина дружила и правила нове 
мостове за будућност српског народа на овим просторима. 

Текст и фото: Љ. Алексић

Ко шта воли нек’ изволи

Јовановић, Башчаревић и браћа Станојковић

Ана Накаланић из Велике Хоче

Љубица Јовановић и Драгана из Лепосавића
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МАЈДАНПЕК. - Последњег дана фебруара ни у другом покушају није од-
ржана 17. седница Скупштине општине Мајданпек која је сазвана на захтев одбор-
ника опозиције. Поновила се прича која се догодила 15-ак дана раније, када је, од 
укупно 31, било присутно само 15 одборника коалиције на власти, док ниједан од-
борник са листе опозиционе Демократске странке и УРС-а није био у сали. 

Седница СО сазвана је на захтев трећине одборника (опозиционих ДС-а и 
УРС-а) са предлогом да се на дневном реду нађе потврђивање одборничког ман-
дата и одборничка питања, док је коалиција на власти то прихватила и у дневни ред 
уврстила и теме које су добиле сагласност Општинског већа. Међутим, завршена 
је пре почетка, јер се испоставило да је сали било само 15 одборника владајуће 
коалиције (СНС-а, СПС-а и “Преокрета”) којој је за кворум недостајао још један 
одборник.

- Учинио сам оно што ми је дужност налагала - образложио је одлуку о 
одлагању Славиша Божиновић, председник СО, и изразио чуђење што већ други 
пут одборници опозиције захтевају заседање, а не појављују се на седници. Навео 
је да ће позвати представнике свих одборничких група и указати на потребу да од-
говорно обављају дужност коју су прихватили и коју су им поверили грађани. По 
њему, још се не може говорити о кризи општинске власти. 

- Одборничка група СНС-а је и овом приликом показала одговорност 
и присуством свих одборника показала спремност да активно учествује у 
креирању свих решења од значаја за становнике општине и стварања услова 

за нормалан живот и рад - истакао је Срећко Николић подсећајући да ће, ако се 
до 26. марта не одржи редовна седница, бити створени услови да се Скупштина 
распусти, уведу привремене мере и распишу ванредни локални избори.

С. Вукашиновић

Дан државности Србије свечано обележен и у Бору

БОР. – Бројним манифестацијама 
и у Бору је свечано обележен 15. фе-
бруар, Дан државности Србије. Чел-
ници локалне самоуправе организовали 
су пријем за представнике Друштва за 
неговање слободарских традиција, Оп-
штинске организације резервних војних 
старешина Бора, Савеза потомака рат-
ника од 1912. до 1920. године и госте 
из Обреновца. Саша Вукадиновић, 
председник Општине Бор, подсе-
тио је на значај овог датума, једног од 
најважнијих у политичком, историјском 
и културном календару наше земље. 
Осим што је Дан државности, Сретење 
Господње је и Дан уставности Србије 
(1835. године у Крагујевцу је проглашен 
први српски устав), али је и дан сећања 
на почетак Првог српског устанка (1804. 
када је у Орашцу почела борба за ко-
начно ослобођење од турске владавине). 

- Још у то време наша држава је 
била међу првима у Европи која је 
почела свој развој управо поштујући 
демократска начела. Сви знамо да 
је кроз историју Србија увек била 
на страни правде, истине и борила 
се против тираније и окупатора. Без 
обзира на клевете које су долазиле 
са стране, нису могли да укаљају 

нашу част. И ми данас, као и наши 
храбри преци, спремни смо да за нашу 
отаџбину дамо сву своју љубав и, ако 
треба, и свој живот – поручио је челник 
борске општине. 

-Пред нама су многе обавезе - 
обележавање 100. годишњице од по-
четка Првог светског рата, као и 

Церске и Колубарске битке. Нажалост, 
то је јубилеј, где је наша Тимочка 
дивизија 6. септембра 1914. године за 
48 сати на Легиту изгубила 6.500 Ти-
мочана – рекао је на пријему Момчило 
Радисављевић, председник Општинске 
организације РВС Бора.

На свечаности су председнику оп-

штине Бор и Команди за развој Тимочке 
бригаде из Зајечара уручене захвалнице 
и Завет старих српских ратника. Након 
тога, делегације локалне самоуправе, 
борачких организација и политичких 
странака положиле су цвеће на споме-
ник српским и француским војницима 
погинулим у ратовима од 1912. до 1918. 
године, а у име Рударско-топионичар-
ског басена Бор то је учинио и гене-
рални директор Благоје Спасковски.

- Овде смо да положимо венац 
свим погинулим француским и бор-
ским радницима, а повод је празник 
Сретење који је значајан као почетак 
борбе нашег народа против Турака 
1804., а 30 година после тога на тај 
дан доноси се први српски устав у 
Крагујевцу. Све то нас обавезује да се 
сетимо наших предака – казао је Спа-
сковски.

Сретење је и крсна слава Савеза по-
томака ратника од 1912. до 1920. године, 
па је тим поводом, у присуству бројних 
гостију у великој Сали Дома културе, 
пресечен славски колач. На свечаној 
академији приређен је и пригодан кул-
турно-уметнички програм.

Ј. Станојевић 

„srbija je uvek na strani istine i pravde”

neuspe[no zbog nedostatka kvoruma
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примерака • (Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.) 

Иако у два наврата сазвана на захтев трећине одборника опозиције, седница није одржана, јер је у заказано време било само 15 одборника 
владајуће коалиције. – Уколико се редовно заседање не одржи до 26.марта, стварају се услови за распуштање Скупштине

Мајданпек у вестима

Почетак уређења Рајкове пећине
Трећег марта почели су грађевински радови на уређењу Рајкове пећине. 

Њиме је предвиђена реконструкција постојећих пешачких стаза, изградња 
нових, уградња ЛЕД расвете и система обезбеђења, као и повећање кружне 
стазе са 633 на 1.400 метара, чиме ће Рајкова пећина стати у ред оних са 
најдужим стазама за посетиоце. Уређење је део пројекта “Чудесна природа – 
изградња капацитета у туризму” чији је циљ унапређење туристичке понуде 
доњег Подунавља. Пројекат, укупне вредности 520.202 евра, финансирају Ев-
ропска унија, Аустријска развојна агенција (АДА) и општина Мајданпек у 
оквиру социо-економског развоја дунавске регије, док су грађевински радови 
само први део вредан 238 хиљада евра. 

Тачна евиденција у функцији развоја
Већ три месеца четири лица са евиденције Националне службе за 

запошљавање (НЗС) ажурирају пореске базе података о некретнинама на 
подручју општине Мајданпек и, истовремено, помажу пореским обвезницима 
приликом попуњавања пореских пријава. Реч је о пројекту који се реализује 
у девет општина источне Србије, међу којима је и Мајданпек. У овај пројекат 
ГИЗ (немачка организација за техничку помоћ) улаже 36.000 евра и привре-
мено ангажује 40 људи са циљем да помогну ажурирање базе података ло-
калних пореских администрација на терену. Процене су да је, зависно од оп-
штине, приликом плаћања пореза на имовину обухваћено и до 60 одсто мање 
обвезника од могућег, па би повећање тог броја донело више новца у касе гра-
дова и општина. С. В.
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Предлог плана уписа у средње школе

Спасковски примио борског туризмолога Милана Стојковића

БОР.  – Према предлогу плана уписа у средње школе у Бору предвиђено је 
21 одељење са 608 ученика, иако 439 ученика завршава осми разред. Директори 
средњих школа и локална самоуправа рачунају да ће први разред средње школе у 
Бору уписати и свршени осмаци из других средина јер је последњих година велико 
интересовање за рударску и металуршку струку.

Драгослав Марић, начелник Школске управе Зајечар, који је присуствовао 
консултативном састанку у Бору са директорима борских средњих школа и пред-
ставницима локалне самоуправе, сматра да би све школе требало да се одрекну по 
једног одељења. 

-Нереалано је очекивати да ће у четири борске средње школе бити попуњено 
21 одељење, колико је предвиђено планом уписа ових образовних установа, јер 
је такав план немогуће бранити пред Министарством просвете које доноси ко-
начан план. Реално би било формирање 18 одељења, што значи да свака школа, 
осим гимназије, треба да се одрекне по једног – сматра Драгослав Марић.

Међутим, директори све три борске средње школе и представници локалне са-
моуправе верују да ће добром аргументациом успети да ускладе диспропорцију 
између предвиђених 608 слободних места у средњим школама и 439 ученика зав-
ршног разреда. Разговори о плану уписа биће настављени и до краја марта знаће 
се коначна верзија предлога плана како би у мају Министарство просвете могло да 
распише конкурс за упис у средње школе.

До коначне одлуке остаје отворено питање да ли ће  борске средње школе упи-
сати 21 одељење, али је сигурно да ће, као и претходне школске године, бити упи-
сано по једно одељење рударске и металуршке струке јер је интересовање ученика 
за ова занимања велико.

РТБ. – Посебно сам задовољан 
што сам у друштву са првим именом 
Србије у маркетингу у туризму на ин-
тернету. Реч је о младом човеку кога 
већ прате велики резултати. Срећа 
је што ће помоћи борској општини 
у овој области. Међутим, он је, ипак, 
кренуо даље и укључио цео регион, 
јер најлепши део Србије је управо ти-
мочки регион – казао је Благоје Спа-
сковски, генерални директор Рударско-
топионичарског басена Бор, на пријему 
који је 3. марта организовао за Милана 
Стојковића, туризмолога из Бора.

Овај младић је недавно на сајту „Ту-
ризам и путовања” објавио текст под на-
зивом „ЕКСКЛУЗИВНО: откривени 
елементи строго чуваног туристич-
ког каталога источне Србије” који је 
наишао на велику читаност и изазвао из-
узетно позитивне реакције. 

- На формулару испод текста много 
људи се јавило са жељом да посети ис-
точну Србију и овдашње туристичке 
потенцијале. Драго ми је што ћу 
можда имати прилику да додатно по-
могнем развоју туризма у борској оп-
штини, јер то је оно што бих радио 

siguran upis rudara 
i metalurga

razvija turizam internetom 

Да ли ће борске средње 
школе уписати 21 одељење 
(колико траже), или 18 
(колико је реално), одлучиће 
Министарство просвете. – 
Сигурно је да ће бити уписано 
по једно одељење рударске и 
металуршке струке
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РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: веридба, трајект, 
срећна, планетар, соли, нова, класа, сле, сако, гак, Аг, јакна, Кораб, КК, Ера, 
вода, ОКК, арара, Роси, ужар, Деда мраз, немири, аматери, Параћин.

ukr[tene re^i
ВОДОРАВНО: 1. Држава у Европи, 7. Стих од осам слогова, 14. Плот, ограда, 

15. Дрво с јестивим плодовима, 16. Сеоско подручје, 17. Стални водени ток, 19. 
Притока Дунава у Србији, 20. Реми у шаху, 21. Име глумице Бањац, 22. Леп 
спољашњи изглед, 23. Ауто-ознака за Ваљево, 24. Града у Јапану, 26. Хемијски еле-
мент, тежак метал, 28. Пример (скр.), 30. Превлака на Малаки, 31. Спољни омотач 
дрвета, 32. Име шведске глумице Јакобсон35. Река у Француској, 37. Вердијева 
опера, 38. Особа слепог обожавања, 39. Заједно са 43. водоравно: Међународни 
празник жена, а тим поводом Редакција се придружује лепим жељама, 41. Стова-
риште дрва, 43. Види 39. водоравно, 44. Димензија неког предмета, величина.

УСПРАВНО: 1. Помагало при ходу, 2. Хигијенски памук, 3. Грчка муза пес-
ништва, 4. Поклон, 5. Служба безбедности (скр.), 6. Беочуг, алка, 7. Врста инсекта, 
зоља, 8. Ауто-ознака за Словачку, 9. Ручка алатка за окопавање усева, 10. Име аме-
ричке списатељице Џонг, 11. Пиће морнара, 12. Ручна алатка за риљање, 13. Тешко 
уочљива чињеница, 15. Стара мера за тежину, 18. Ужичанин, 21. Шамија, убрадача 
(мн.), 22. Загонетка у слоговима, 25. Биљка црвеног цвета, циклама, 26. Поен, 27. 
Радник у руднику, 28. Род, воће, 29. Ситна киша, кишица, 31. Велики морски сисар, 
33. Шарени аустралијски папагај, 34. Прибор за рад, 36. Академија медицинских 
наука (скр.), 37. Врста папагаја, 38. Име глумице Штрљић, 40. Академија наука 
(скр.), 42. Рудник бакра (скр.).

In memoriam

Слободан Николић
У Бору је 11. фебруара преминуо Слободан 

Николић, дипломирани инжењер неорганске 
технологије. 

Слободан је рођен 29. маја 1966. године у 
Бору, где је завршио основну, средњу школу 
и  1995. дипломирао на Техничком факултету. 
Прво запослење нашао је у „Магнохрому”, а 

почетком јануара 1996. постаје радник Електролизе ТИР-а. У Електро-
лизи је прешао пут од инжењера погона, преко руководиоца Златаре 
до техничког руководиоца и управника Електролизе.  Остаће упамћено 
Слободаново несебично залагање на послу, као и његове људске врлине 
које су га учиниле омиљеним и поштованим руководиоцем. Увек је на-
лазио време да радницима и својим сарадницима посвети пажњу када су 
имали пословне или приватне проблеме. У једном мандату био је и члан 
Управног одбора Рударско-топионичарског басена Бор.

Слободан Николић сахрањен је 12. фебруара на Новом гробљу у Бору.

Крста Иванов

Стојковић је недавно на сајту „Туризам и путовања” објавио текст под називом „ЕКСКЛУЗИВНО: откривени елементи строго чуваног ту-
ристичког каталога источне Србије” који  је наишао на велику читаност и изазвао изузетно позитивне реакције

М. М.

свим срцем и због чега сам и уписао 
факултет – нагласио је Стојковић. 

Осим што је аутор сајта „Туризам и 
путовања”, овај двадесетосмогодишњак 
је професор туристичке групе пред-
мета у Економско-трговинској школи у 

Бору, оснивач Агенције за туристички 
менаџмент и консалтинг (TMC), по-
знати блогер и покретач више туристич-
ких онлајн пројеката.

Ј. Станојевић 

Благоје Спасковски, Милан Стојковић и Зоран Станковић
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Већ другу годину 
е л е к т р о л и з е р и 
добијају значајне ко-
личине бакра по-
ступком тзв. елек-
тровининга, односно 
третманом свих от-
падних вода из овог 
погона. Тако је лане 
одбакривањем из 
муља „извађено” 45 
тона „црвеног” метала. 

П р о и з в о д њ у 
бакра чини низ по-
везаних делатности 
међу којима електролитичка рафинација има важно место. За све делове те 
велике породице заједничка је потреба за сталним променама, доградњама и 
усавршавањима како опреме тако и технолошког процеса. Крајем 1982. године 
донета је одлука о реконструкцији Електролизе која је обухватала пројекте 
модернизације процеса са тежњом да се изменама максимално побољшају 
технолошки параметри и смањи ручни рад. Један од главних задатака били 
су и радови који су требали да обезбеде да из Електролизе теку воде које не 
угрожавају животну средину. За отпадне киселе воде био је предвиђен затво-
рени циклус унутар технолошког процеса обе (старе и нове) Електролизе. 
Сви отпадни раствори требало је да се прикупљају у посебним резервоарима, 
филтрирају, муљ са филтера одлази у погон за прераду, а вода враћа у процес.

На снимку из старог албума – филтер за пречишћавање киселих отпад-
них вода у Електролизи.

Филтер за пречишћавање отпадних вода

Графен - материјал 21. 
века 

Нови вештачки мате-
ри јал има неограниче не 
мо гућности, али масов на 
производња неће бити могу-
ћа још неколико деценија. 
Двојица научника са уни-
верзитета у Манчестеру у 
Енглеској изоловали су 2004. 
године материјал на бази 
угљеника, назван графен, 
који има необичне особине. 
Они су графен прозвали “чу-

десним материјалом 21. века” и за то откриће су 2010. добили Нобелову на-
граду из физике. Научници истичу да би једног дана графен могао потпуно да 
измени начин на који живимо. 

Графен је први вештачки направљен, дводимензионални материјал 
угљеничке структуре дебљине једног атома. Он је блиско пове-
зан са наноцевчицама и микроскопским графитним куглицама.  
Графен је у основи графит, као онај на оловкама, али су његови атоми тесно ис-
преплетани, што овај материјал чини 200 пута јачим од челика исте дебљине. 
Вођа истраживачког тима на универзитету у Манчестеру, Аравинд 
Виџајарагаван каже да изузетна јачина није једини квалитет графена. 

“Савитљив је, растегљив, провидан и изразито лаган. Најбољи проводник то-
плоте и електрицитета“, каже Виџајарагаван. Потенцијал графена је прак-
тично бесконачан. Може да се користи за терапију рака, за еластичне екране на 
додир или за батерије који би могле да се напуне за неколико секунди. Врхун-
ски тенисери Новак Ђоковић и Енди Мари користе рекете направљене од гра-
фена.

Међутим, с обзиром да је толико танак, графен је изузетно тежак за 
руковање, нешто као провидни целофан за паковање хране. “Свуда се завлачи, 
гужва и лепи се за све”, истиче Виџајарагаван. Због тога масовна производња 
неће бити могућа још неколико деценија, каже професор инжењеринга на уни-
верзитету Џорџ Мејсон, Димитрис Јоану. “Прави проблем је пронаћи начин 
да се направе велике површине слојева графена. То тренутно није могуће, 
али постоји доста истраживања на ту тему”, каже Јоану. Он додаје да би 
једног дана графен могао да буде веома користан за екране мобилних телефона, 
супер кондензаторе и наноантене за наномашине које би могле међусобно да 
комуницирају. Велика Британија и Европска унија граде Национални инсти-
тут за графен у Манчестеру у вредности од 140 милиона долара, а у свету већ 
постоји близу 10 хиљада патената везаних за нови материјал.

 (Сајт „Гласа Америке”)

РТБ. – Благоје Спасковски, генерални директор Рударско-топионичарског 
басена Бор, чест је и радо виђен гост у Центру за дневни боравак деце са интелек-
туалним сметњама у развоју „Мозаик”. Након петомесечне паузе због својих здрав-
ствених проблема, поново је 21. фебруара посетио ове малишане и поклонио им 
радно-игровни и дидактички материјал. 

- Деца су срећна када виде Благоја Спасковског јер их он редовно обилази. 
Знају му надимак, причају са њим о љубавним проблемима, смеју се и певају 
– казао је лидер Центра Саша Ђорђевић захваљујући се генералном директору и 
РТБ-у на пригодним поклонима. 

- Настојим да бар једанпут месечно дођем овде, разговарам са надлеж-
нима о потребама ове деце, али и особља које брине о њима. Предлажем свим 
људима добре воље да оду тамо где су оваква деца и људи јер на таквим ме-
стима се „пуне батерије”. Они не траже ништа, задовољни су оним што имају, 
а ја молим Бога да им здравље буде боље - поручио је Спасковски.

- Деца се радују свакој посети и воле да се друже. Причљивији су пред го-
стима и искрено, јер другачије и не умеју, уживају у поклоњеној пажњи – казао 
је Ђорђевић у име тридесетак корисника Центра који је, уз помоћ Басена, достигао 
врхунац таквих дневних боравака. 

БОР. – Посредством 
Српског Савета Велике 
Британије, чији је председ-
ник Боранин Ђорђе Токос 
који већ две деценије 
живи у Лондону, Друштво 
за помоћ ментално 
недовољно развијеним 
особама “Мозаик” у Бору 
добило је на поклон 
специјално комби возило, 
вредно десет хиљада 
фунти, за бржи и лакши 
превоз деце. 

Ово је још једна у 
низу донација Српског 
савета Велике Британије 
борским удружењима и 
пример је добре сарадње 
са дијаспором. Обе стране планирају да сарадњу прошире на нивоу градова у об-
ласти образовања, културе, па и економије, истакли су председник Скупштине оп-
штине Бор Добрица Ђурић и председник Српског савета Велике Британије Ђорђе 
Токос.

М. М. 

Челник Басена поново даривао малишане са сметњама у развоју

Ј. С.

kombi na poklon 
„mozaiku”

„ovde se pune baterije”

Ј. С.


