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 БЕОГРАД. - Према коначним ре-
зултатима ванредних парламентарних 
избора, одржаних 16. марта, коалиција 
око Српске напредне странке имаће 158 
посланика (48,35 одсто гласова), листа 
коју предводи СПС 44 (13,49 одсто), 
Демократска странка-Зелени 19 (6,03 
одсто) и Нова демократска странка 18 
посланичких мандата (5,70 одсто). 

Посланике у Скупштини Србије 
имаће и мањинске листе и то Савез 
војвођанских Мађара шест (2,1 одсто), 

Странка демократске акције Санџака 
три (0,98 одсто) и Партија за демократ-
ско деловање Риза Халими два посла-
ника (0,68 одсто).

Председник СНС-а Александар 
Вучић изјавио је да ће приоритет будуће 
Владе бити фискална консолидација 
и структурне реформе и да ће бити 
усвојени тешки закони.

На ванредним парламентарним 
изборима 16. марта било је уписано 
6.765.998 бирача, а гласало је 3.592.375 

грађана са правом гласа. Учествовало је 
укупно 19 изборних листа, а поновљени 
избори одржани су на само једном би-
рачком месту у Новом Пазару.

За листу СНС гласало је 1.736.920 
грађана, за СПС-ПУПС-ЈС 484.607, за 
ДС 216.634, а за НДС 204.767 грађана.

Од проглашења коначних резул-
тата у року од највише 30 дана мора 

бити конституисана Скупштина Србије. 
Утврђена листа народних посланика је 
коначна и може се мењати само остав-
ком на посланичку функцију и то након 
конституисања новог сазива парла-
мента – саопштила је Републичка из-
борна комисија. 

М. М. 

БОР. - Ванредни парламентарни 
и локални избори, одржани 16. марта, 
у општини Бор остаће упамћени по 
највећој излазности од 2000. године. Од 
40.005 бирача, колико је било уписано 
у списак за локалне изборе, изашло је 
58,89 посто гласача. 

На локалном нивоу коалиција 
СНС-НС освојила је 51,72 одсто гла-
сова и имаће 21 од 35 могућих мандата, 
коалиција СПС-ПУПС-ЈС освојила је 
15,50 процената и имаће шест одбор-
ника, док ће по два одборничка места 
имати коалиција ДСС-ВНС са 5,94 
одсто гласова, УРС са 5,75, ДС са 5,32 и 
НДС са 5,29 процената гласова. Остале 
странке и групе грађана добиле су на ло-

калним изборима мање од пет одсто гла-
сова и нису прешле цензус, па нису ни 
ушле у локални парламент. 

На биралиштима у борској општини 
на републичком нивоу водеће политичке 
партије процентуално су освојиле при-
ближно исти број гласова као на ло-
калним изборима. Коалиција окупљена 
око СНС освојила је 53,83 процента, 
СПС 15,45, НДС 6,58 и УРС 6,15 одсто. 
Остале странке су биле испод цензуса: 
ДС је освојио 3,76 одсто, ДСС 3,36, 
ЛДП 3,35, коалиција „Доста је било” 
1,29, СРС 1,28, а осталих девет политич-
ких опција имало је мање од једног про-
цента освојених гласова.

На изборним листама за посланике у 

Народној скупштини Републике Србије 
из Тимочке крајине било је 76 канди-
дата, али на основу изборних резул-
тата Борски и Зајечарски округ у репу-
бличком парламенту заступаће четири 
посланика: Милинко Живковић 

из Бора (СНС), Саша Мирковић из 
Зајечара (СНС), Дејан Николић из 
Сокобање (ДС) и Бранка Каравидић 
из Мајданпека (НДС).

М. Милошевић 

Избори
На ванредним парламентарним изборима

Ванредни локални избори у Бору

TRIjUMF SNS-a I 
ALEKSANDRA VU^I]A

UBEDQIVA POBEDA SNS-a

Коалиција око СНС-а освојила је 158 посланичких мандата у Скуп-
штини Србије, СПС-ПУПС-ЈС 44, ДС 19, НДС-Зелени 18, СВМ 
шест, СДА Санџака три, и ПДД два мандата, показују коначни ре-
зултати РИК-а. - Председник СНС-а Александар Вучић изјавио 
је да ће приоритет будуће Владе бити фискална консолидација и 
структурне реформе

Од 35 одборничких места у Скупштини општине Бор 21 мандат до-
била је коалиција окупљена око Српске напредне странке, шест 
мандата припало је коалицији СПС-ПУПС-ЈС, а по два мандата 
освојили су УРС, ДС, НДС и коалиција ДСС-ВНС

Извор: Сајт РТВ Бор

И
зв

ор
: С

ај
т 

РТ
С

-а

Фото: Политика



Четвртак, 17. април 2014. Број 2244, страна 3 Актуелно

РТБ БОР. – Представници канадске EDC банке, која је подржала пројекат 
„Реконструкција топионице и изградња фабрике сумпорне киселине“, посетила 
је трећег априла Рударско-топионичарски басен Бор и обишла градилиште. Циљ 
посете је оцена и сврсисходност инвестирања у овај пројекат који је од изузетног 
значаја и за Басен Бор и за Републику Србију.

-EDC банка нас редовно посећује са банкарским задатком да оцени сврсис-
ходност инвестирања јер су основне поставке приликом одобравања кредита 

биле побољшање еколошких услова и одрживи развој. На добром смо путу да 
оба основна циља остваримо – оценио је генерални директор РТБ-а Бор Благоје 
Спасковски.

За пројекат „Реконструкција топионице и изградња фабрике сумпорне кисе-
лине“ канадска EDC банка 2010. године Басену Бор је одобрила кредит 135 мили-
она евра. Завршетак радова очекује се крајем ове године. 

М. М. 

НОВИ САД. – Најбољим ства-
раоцима у привредном и друштве-
ном животу Србије, седмог априла, у 
Матици српској у Новом Саду, уру-
чена су признања „Капетан Миша 
Анастасијевић“. Награду која носи име 
великог српског задужбинара и добро-
твора добила су 22 истакнута појединца, 
компаније и установе који су својим 
радом и стваралаштвом обележили про-
теклу годину. Међу добитницима овог 
високог признања и то због „резул-
тата његових пословних потеза који 
су РТБ Бор учинили успешном и од-
говорном компанијом“, како је образ-
ложена номинација, био је и генерални 
директор Басена Благоје Спасковски. 
Примајући награду која му је додељена 

за „најбољи стратешки менаџмент“, 
Спасковски је изјавио: 

- До бољег стандарда у Србији и 
више радних места доћи ћемо само 
уз труд, рад и већу транспарентност 
у привреди и политичком животу. 
Постоји јака воља да се у нашој земљи 
направи преокрет, али требаће још 
много више зноја да би се економија 
Србије, али и РТБ-а Бор, довела на 
светски ниво. Пре шест година, када 
сам дошао на чело борске компаније, 
рекао сам радницима да нема 
отпуштања, али ни опуштања, тако 
да је много труда у међувремену уло-
жено и зноја проливено да би се ово 
високо признање заслужило – казао је 
Спасковски.

Награду „Капетан Миша 
Анастасијевић“, поред Спасков-
ског, добили су: министар привреде у 
техничкој влади Игор Мировић, ам-
басадори САД и Азербејџана Мајкл 
Кирби и Едар Хасанов, један од 
најцењенијих српских хирурга, акаде-
мик Зоран Кривокапић, начелник Ге-
нералштаба Војске Србије Љубиша 
Диковић, члан борда директора 
Фондације „Новак Ђоковић“ Дијана 
Ђоковић, власник МК Групе Миодраг 
Костић, председник РПК Зајечар Дејан 
Тошић, режисер Емир Кустурица, глу-
мица Мира Бањац, атлетичарка Ивана 
Шпановић.

Награда „личност године“ уру-
чена је председнику компаније ARRI 
из Минхена Дејану Илићу. Један 

од наших највећих научника и отац 
микробактерије казао је да Србија све 
своје снаге треба да уложи у памет. – 
Продајом знања и памети долазите у 
контакт са свим могућим фирмама у 
читавом свету. И на тај начин се исто 
пропагира вредност Србије и Срба – 
рекао је Илић.

Награда „Капетан Миша Анас-
тасијевић“ додељује се од 2000. године 
у оквиру пројекта „Пут ка врху“. Носи-
оци пројекта који има за циљ да афир-
мише привредно стваралаштво, преду-
зетничку културу и друштвене вредно-
сти у Србији јесу новосадска агенција 
„Медија инвент“, универзитети у Новом 
Саду и привредне коморе у земљи.

Г. Тончев Василић 

У слици и речи

Најбољим ствараоцима у привредном и друштвеном животу Србије уручене награде „Капетан Миша Анастасијевић“

EDC BANKA NA GRADILI[TU 
NOVE TOPIONICE

SPASKOVSKOM REPUBLI^KO PRIZNAWE 
ZA NAjBOQI STRATE[KI MENAxMENT

„Резултат Ваших пословних потеза у Србији јесте успешан и одговоран РТБ Бор, те сте зато добитник републичког признања „најбољи стра-
тешки менаџмент“. Овако гласи образложење номинације за награду „Капетан Миша Анастаијевић“ која је у Матици српској у Новом Саду 
уручена Благоју Спасковском. – Међу добитницима овог високог признања за 2013. годину су: министар привреде у техничкој влади Игор 
Мировић, амбасадори САД и Азербејџана Мајкл Кирби и Едар Хасанов, режисер Емир Кустурица, глумица Мира Бањац, атлетичарка Ивана 
Шпановић. – Б. Спасковски: До бољег стандарда у Србији само уз труд, рад и већу транспарентност у привреди и политичком животу

Благоје Спасковски прима награду
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Радови на новој топионици и 

РТБ. - Упркос многим проблеми-
ма, медијским спекулацијама и 
разним опструкцијама, радови на 
новој топионици и фабрици супор-
не киселине се одвијају и уопште 
се не поставаља питање хоће ли 
бити завршен овај велики посао 
– рекао нам је 11. априла Драган 
Маринковић, директор пројекта. 
– То питање више не стоји јер је, 
закључно са мартом, и на једном 
и на другом градилишту изведено 
више од 50 одсто локалних радо-
ва. Увозна опрема је одавно стиг-
ла, сада се интензивирају радови 
на њеној монтажи и завршавању 
преосталих послова. У те сврхе, 
на градилиштима је свакоднев-
но око 350 радника и надзорног 
особља, а врши се и притисак 
на извођаче радова да радикал-
но повећају њихов број, као и да 
боље организују своје активно-
сти - ако треба у две и три сме-

„VI[E SE NE POSTAVQA PITAWE 

Поглед на градилиште нове топионице

Електростатички филтер 
за отпрашивање гасова 

из флеш-пећи

Одвод „фугитивних” 
гасова са места 

испуштања шљаке из 
флеш-пећи

Стручњаци РТБ-а 
контролишу 

изведене радове

Врећасти 
филтер за 

отпрашивање 
слабих гасова 
са флеш-пећи

Фото: Жељко Марковић (Енергопројект)

Поглед са крана 
на градилиште 
нове топионице
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не, викендом и празником - да би 
се остварили постављени рокови 
завршетка пројекта. Ангажован 
је велики број домаћих фирми 
као подизвођача Енергопројекта 
које са својим људством и 
механизацијом учествују у овом 
послу.

ZAVR[ETKA VELIKOG PROjEKTA”
фабрици сумпорне киселине у новом залету

Текст и фото: Љубиша Алексић

Поглед са крана 
на градилиште 
нове фабрике 

сумпорне 
киселине

Драган Маринковић, директор пројекта

Градилиште нове фабрике сумпорне киселине

Предгрејач за загревање и одгревање фабрике приликом 
стартовања и заустављања

Мокри електрофилтер 
(WESP) у новој фабрици 

сумпорне киселине

Монтажа опреме у 
мокром електрофилтеру

Заваривање прикључне 
цеви на контактном 

реактору

Фото: Жељко Марковић (Енергопројект)
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ЦЕРОВО. – У ноћи између 14. 
и 15. априла, на око 600 метара од 
погона ПМС – Церово (у коме се при-
према пулпа) пукао је цевовод којим 
се она транспортује до Флотације 
„Велики Кривељ”. Том приликом, пулпа 
се излила на околно земљиште и у 
Кривељску реку и замуљила је целим 
током до улива у Борску реку. Квар 
је установљен у врло кратком року, 
како нам је објаснио Саша Перишић, 
помоћник генералног директора РТБ-а 
за екологију, безбедност и здравље на 
раду, и заштиту од пожара, пошто је 

реч о процесу који се врло брзо при-
мети у флотацији- дошло је до пада 
притиска (до 18 бара) и пада протока 
(брзина кретања пулпе у цевоводу је 
око два метра у секунди). Погон је након 
тога заустављен и почела је санација 
постројења. 

Одмах по пријему информације, 
надлежне службе предузећа, одго-
ворна лица, као и надлежне републичке 
службе и органи изашли су на лице 
места и предузели све потребне радње 
за санацију квара и настале штете. Ре-
публички хидрометеоролошки завод је, 

на позив Басена и по налогу републич-
ког инспектора за екологију, током дана 
узео анализе воде ради испитивања и 
утврђивања размере насталог епизод-
ног загађења. У складу са Законом о 
јавним набавкама, покренута је проце-
дура узимања узорака из засада на том 
тлу ради снимања стања и да се не би 
угрозило здравље људи и животиња. 

- Пулпа је мешавина воде и 
уситњене руде (чврста компонента 
представља 35 - 40 одсто) и у њој 
нема тешких метала, хемикалија и 
реагенаса. Смеша, нажалост, делује 
врло ружно, али није толико опасна 
колико изгледа на први поглед. РТБ 
ће, по добијању резултата свих ана-
лиза воде Кривељске реке, тла и окол-

них засада, поступити по налогу над-
лежних инспекцијских служби и у 
складу са важећим законима. Такође 
ћемо предузети и неке техничке мере 
(тзв. каскаде) које имамо из нашег 
искуства, како бисмо предупредили 
слична дешавања у наредном периоду. 
Ради се, ово што се десило није ништа 
непознато у нашим приликама. Али, 
не дешава се то само у Србији, већ у 
целом свету. Међутим, као друштвено 
одговорна компанија, увек смо досад 
анулирали сва епизодна загађења, 
а чинићемо то и убудуће. Одговор-
ност компаније је управо у начину 
на који може да се обрачуна са тим 
загађењима – наглашава Перишић.

Ј. Станојевић 

Добра сарадња РТБ-а Бор и СНЦ Лавалина

Производња РТБ-а Бор у првом кварталу 2014.

РТБ. – На градилишту нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине без-
бедност и заштита здравља заједнички је 
циљ и инвеститора и извођача радова. То 
потврђује и податак да су у протекле две 
године, због повећане аерозагађености, 
радови прекидани (када се сви прекиди 
зброје) само 26 дана, што говори да 
већег аерозагађења у том периоду није 
било. Ако се такав просек настави и ове 
године, прекида у раду не би требало да 
буде више од десет дана (до завршетка 
радова крајем године). 

-Наша политика је таква да ева-
куишемо раднике када се на гради-
лишту устали концентрација сум-
пор-диоксида већа од 5 ппм. Према 

уговору, на градилишту се ради по 
српским прописима, али када је реч 
о екологији – поштујемо строжа СНЦ 
Лавалинова правила. У томе добро 
сарађујемо и са РТБ-ом, и са Ототе-
ком и са подизвођачима. Имамо ре-
довне недељне састанке на којима 
разговарамо о безбедности и здрављу 

радника. Задовољни смо сарадњом са 
Басеном, али због разлика у нашим 
стандардима, РТБ би требало да 
побољша заштиту и безбедност рад-
ника подизвођача у близини наших 
градилишта  – оценио је менаџер 
изградње СНЦ Лавалина Адел Цидијак.

На градилишту постоје уређаји 
за мерење аерозагађености: по два 
стационарна монитора на градилишту 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине и мобилни монитори које 
имају надзорници свих извођача радова. 

-У сваком тренутку мери се 
концентрација сумпор-диокси да и 
приликом сваког повећања (изнад 
дозвољене границе) радници ста-
вља ју маске, а када се повећана 
кон центрација устали, радови се 
прекидају. О сваком прекиду СНЦ 
Лавалин обавештава РТБ Бор – каже 
Сем Фоли, надзорник СНЦ Лавалина 
на градилишту за опрему од фибергласа.

На повремене прекиде радова не 
утиче само повећана концентрација 
сумпор-диоксида, али и инвеститор 
и извођачи чине све да изградња 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине, према плану, буде завршена 
крајем године.

М. Милошевић 

EKOLOGIjA – ZAjEDNI^KI CIQ

PETNAEST ODSTO VI[E ZLATA I SREBRA

Због повећане аерозагађености, за две године радови на градилишту нове топионице и фабрике сум-
порне киселине прекидани су само 26 дана, што говори да већег аерозагађења у том периоду није било

Епизодно загађење недалеко од погона ПМС – Церово

Од јануара до краја марта откопано је 4,44 милиона тона руде и добијено 9.686 тона бакра у концентрату. - Рударска производња је у односу 
на исти период лане, посебно у Мајданпеку, повећана за 15 одсто, па је у металургији произведено 9.200 тона катодног бакра. - Према оства-
реном извозу од 28,4 милиона евра РТБ Бор и даље у златној средини на листи највећих српских извозника

РТБ. – У Рударско-топионичарском 
басену Бор у првом кварталу ове године 
укупне ископине биле су „тешке“ скоро 
10 и по милиона тона. Баш онако како 
је и планирано, у периоду јануар-март 
2014. године, у басенским рудницима 
откопано је 4,44 милиона тона руде, а 
прерадом је добијено 9.686 тона бакра 
у концентрату. Рударска производња је 
у односу на прво тромесечје прошле 
године, посебно у Мајданпеку, повећана 
за 15 одсто, а то је било сасвим довољно 
да се и у металургији резултати „у 
длаку“ поклопе са планским задацима. 

Хиљаду тона бакра у концен-

трату више него лане остварено је 
бољом производњом у Руднику бакра 
Мајданпек. Уместо 1.491 тону, колико је 
у Мајданпеку дато у првом тромесечју 
прошле године, производња је сада 
тамо досегла 2.577 тона бакра у концен-
трату. Боља организација посла, већа 
расположивост рударске механизације 
и њено боље временско искоришћење 
основни су разлози за значајан помак у 
тамошњем руднику.

У „Великом Кривељу“ производња 
је, међутим, и даље велика у односу на 
мајданпечку, али је тек десетак одсто 
боља од лањске. Тамо је за три месеца 

дато 5.165 тона бакра у концентрату. 
„Церово“ је задржало исту продукцију, 
а и прерада шљаке остала је на нивоу 
прошлогодишње, док је „Јама“ мало 
подбацила. 

С друге стране, за три месеца у по-
гонима Топионице и рафинације про-
изведене су 11.504 тоне анодног, од-
носно 9.200 тона катодног бакра (план 
је био да у том периоду Електролиза 

„избаци“ 9.135 тона катода), а дато је и 
15 одсто злата и сребра више од плана. 
У првом тромесечју на селену је забеле-
жен највећи скок у односу на план, од 
чак 40 процената, јер је дато 5.850 кило-

грама овог производа. Производња сум-
порне киселине (31.457 тона) и плавог 
камена (342 тоне) у том периоду била је 
такође преко плана.

Продаја свих ових производа, 
изузев злата наравно, које се предаје 
Народној банци Србије, утицала је 
на то да у првом кварталу ове године 
Рударско-топионичарски басен Бор 
оствари извоз у вредности 28,4 мили-
она евра и остане у златној средини на 
листи највећих српских извозника коју 
је почетком априла објавило Министар-
ство финансија.

Г. Тончев Василић.

PUKLA CEV NA hIDROTRANSPORTU PULPE

Адел Цидијак
Сем Фоли
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примерака • (Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.) 

Ексклузивно за „Колектив“ говори Милан Поповић

 РТБ. – Ма, ласка мени што ме 
зову краљ бакра, али прави краљ 
је ипак Благоје – одговара кроз смех 
Милан Поповић на питање како се 
осећа док разговара о послу са гене-
ралним директором РТБ-а. Каже да 
га је у Бор 15. априла довела „мисија 
прикупљања података са терена“ и 
обнављање информација које има од 
пре неколико година о инвестицијама 
и модернизацији борске компаније. Не 
крије притом да је живо заинтересован 
да купи РТБ, али у сарадњи са Руском 
бакарном компанијом и да их интересује 
само већински пакет. Зашто?

-Зато што сматрам да РТБ Бор има 
потенцијал да буде предузеће број 
1 у Србији, убедљиво највредније 
и најпрофитабилније у земљи. Са 
правим приступом и обезбеђењем 
потребних улагања, а узимајући у 
обзир повољну дугорочну перспек-

тиву кретања цене бакра на светском 
тржишту, он то може да буде – каже 
Поповић.

Милан Поповић зато сматра да су 
рудне резерве највећа вредност РТБ-а. 

– „Бор“ има велике резерве, али 
се оне још увек зову „потенцијал“, 
па зато и говорим о потенцијално 
најбољој компанији у Србији. Да би 
те резерве постале стварна вредност 
морају се експлоатисати. Није битно 
само имати пројекат, причати и маш-
тати о томе. Данас постоји много 
технологија и исто толико приступа 
код освајања рудних налазишта, па 
је просто уметност одабрати шта је 
најоптималније решење за конкретну 
руду. Још је већа уметност добити 
одговарајуће финансирање. То је ана-
лиза великих цифара и јако је битно 
да се те две ствари повежу и да се 
добије пројектно финансирање баш за 

ту технологију која је најоптималнија. 
Притом, хтео бих да подвучем да је код 

„Бора“ највећа потврда његове велике 
вредности и у будућности висока 
цена бакра. У свету га има све мање 
и мање, а потрошња стално расте. 
Бакар се малтене данас рачуна као 

храна! Прочитао сам да је потрошња 
по глави становника 400 до 500 грама 
годишње. То је оно што обезбеђује 
Бору блиставу будућност – каже наш 
саговорник.

Додаје да му је позната ситуација 
у којој се РТБ Бор налази због старих 
дугова, али тврди да то није ништа 
страно јер су сва велика предузећа 
оптерећена дуговима и кредитима. – Те 
цифре које се помињу у јавности, ето 
на пример тих 300 милиона евра за 
нову топионицу, то можда звучи као 
огромна бројка некоме ко чита о томе, 
али то је цифра примерена величини 
самог комбината и цифра која је у 
сваком тренутку гарантована зали-
хама које се налазе у земљи. Требало 
би чак разговарати у улагању додат-
них 200 милиона у освајање нових 
рудника који би задовољили у потпу-
ности апетите нове топионице! Моје 
мишљење је зато да држава никако 
не сме да дозволи да се предузеће рас-
парча и да на било који начин буде 
увучено у било какве правне битке за 
одузимање и дељење имовине све док 
се не уради реална реструктуризација. 

Мора да се седне за исти сто са држа-
вом и да се на разговор позову инве-
ститори. Сви заједно треба да направе 
реалну шему која ће дозволити РТБ-у 
да опстане као цело предузеће и да 
прерасте поново у тог гиганта, какав 
је некад био. Ја бих, рецимо, волео да 

учествујем у тим разговорима, заједно 
са мојим партнерима из Русије. Они 
су једни од највећих инвеститора у 
бакарној индустрији и у последњих 
шест-седам година освојили су две 
и по милијарде долара инвестиција 
у изградњу рудника, топионица, 
рафинерија – каже Поповић.

Колико су му намере са 
„Бором“озбиљне говори и то да би он 
чак и са будућим премијером волео да 
разговара о свему томе. – Волео бих 
да са будућим премијером разгова-
рам о важности „Бора“, да пробам да 
му објасним колико је то предузеће 
битно за српску економију. Јер, РТБ 
је фирма која производи робу која 
има велику тражњу на тржишту и 
сви се данас труде и проналазе начине 
да сарађују са њом. А њему је као 
произвођачу најбитније да има при-
ступ јефтиним кредитима како би 
могао да развија своју производњу. То 
РТБ-у треба омогућити да би развио 
потенцијал који има. Ето, то бих хтео 
будућем премијеру да кажем.

Разговарала: Г. Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић

„VOLEO BIh DA BUDU]EM PREMIjERU OBjASNIM 
KOLIKO jE RTB BITAN ZA SRPSKU EKONOMIjU”

Са правим приступом и обезбеђењем потребних улагања, а узимајући 
у обзир повољну дугорочну перспективу кретања цене бакра на свет-
ском тржишту, РТБ Бор има потенцијал да буде предузеће број 1 у 
Србији, убедљиво највредније и најпрофитабилније у земљи. Држа-
ва никако не сме да дозволи да се предузеће распарча и да на било 
који начин буде увучено у било какве правне битке за одузимање и 
дељење имовине све док се не уради реална реструктуризација. Во-
лео бих зато да са будућим премијером Србије разговарам о важно-
сти „Бора“ и да му објасним да је РТБ-у као произвођачу најбитније 
да има приступ јефтиним кредитима како би могао да развија 
своју производњу, каже у интервјуу Милан Поповић. - Не крије да 
је заинтересован да купи РТБ, али у сарадњи са Руском бакарном 
компанијом и да их интересује само већински пакет

Карикатура: Игор Крстић
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На копу „Велики Кривељ“ задовољни мартовским учинком

После исушивања копа „Церово“

КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ“. – 
За производњу на површинском копу 

„Велики Кривељ“ март је специфичан 
месец: у првој половини месеца транс-
портни путеви су мокри и клизави 
због кише, а у другој ти исти транс-
портни путеви мора да се поливају 
водом из цистерни да не би долазило 
до аерозагађења (у близини копа је село 
Кривељ). Та специфичност није не-
гативно утицала на откопавање руде, 
али је умањила планирано откопавање 
јаловине.

-У марту смо дали 914 хиљада 
тона руде, што је седам одсто више од 
плана, а пошто је и средњи садржај 
бакра у руди 0,254 посто био већи од 
планираног (0,234) – флотацији смо на 

даљу прераду дали 2.230 тона бакра у 
руди, што је 15 процената више него 
што смо планирали – задовољан је 
мартовским производним резултатима 
управник Површинског копа „Велики 
Кривељ“ Милан Делић.

Мартовска производња била би још 
боља, поготово на јаловини, да је било 
више камиона и пратеће механизације 
и да су транспортни путеви били краћи.

-Богатију руду вадили смо из 
текућег захвата на дну копа, а одатле 
су и транспортни путеви најдужи. Ту 
руду смо мешали са сиромашнијом 
са обода копа и са четвртог захвата. 
У првој половини месеца због кише 
и воде на дну копа пумпе су радиле 
даноноћно како би руда за флотацију 

била сува – објашњава Делић.
Да би флотација добила плани-

рану количину руде, транспортна 
механизација била је подређена том 
приоритету, па је није било довољно за 
откопавање јаловине, а ни транспортни 
систем није био максимално упослен:

-Због запуњености одлагалишта на 
јами (а то се дешавало јер је највећи 
булдозер морао бити ангажован на 

руди), транспортни систем није био 
максимално упослен, па су транспор-
тне дужине повећане, што се одра-
зило на откопавање јаловине. Добром 

организацијом и усклађивањем днев-
них и недељних сервиса и производње 
настојали смо да опрема буде ис-
правна и застоји у производњи што 
краћи – каже Делић.

Производни план рудара на повр-
шинском копу „Велики Кривељ“ у 
априлу је амбициознији него у марту: 
укупне ископине треба да буду 2.950.000 
тона. Од тога, јаловина ће бити 2.100.000 
тона, руда 850 хиљада тона – исто као 
у марту, али пошто ће садржај бакра у 
руди бити већи (0,259 одсто), флотацији 
ће бити испоручено 2.134 тоне бакра у 
руди, што је за 157 тона више од плана 
у марту.

-Да би у априлу био испуњен план 
ископина, а посебно јаловине, по-
требно је да у раду буде најмање 17-18 
камиона и да на одлагачу на јами 
ради наш највећи булдозер „комацу 
375“ како би се створили услови за 
максимално упошљавање транспор-
тног система да би биле краће транс-
портне релације – коментарише април-
ски план управник Милан Делић и 
додаје да максимално треба смањивати 
трошкове производње и стимулацијама 
мотивисати запослене да више штеде и 
боље раде.

М. Милошевић

КОП „ЦЕРОВО“. – Да би се стигло 
до богатије руде, са површинског копа 

„Церово“ недавно је испумпана сва вода 
из језера дубоког више од двадесет 
метара. У муљу који се полако суши, на 
дну копа појавио се багер „заборављен“ 
пре 12 година. 

-По престанку експлоатације 2002. 
године коп „Церово“ је поплављен и 
под водом су остали доњи строј и ка-
тарка багера „марион 3“. Сада смо 
воду испумпали јер се на најнижој 
коти 380 налази богатија руда са 
средњим садржајем између 0,30 и 0,40 
одсто бакра. Знали смо да је багер пре 
12 година остао потопљен и на коти 374 
у муљу се појавио „марион 3“. Када 
се муљ осуши, моћи ћемо да приђемо 
багеру и да га, највероватније, про-
дамо као старо гвожђе – каже управ-
ник копа „Церово“ Драган Илић.

Исушивање површинског копа 
„Церово“ је завршено, али, као на сваком 
копу, има подземних вода које се дре-
нажним каналима скупљају у помоћни 
водосабирник и пумпама избацују. 
После успешно завршеног одводњавања, 
што је допринело и проналажењу 

„заборављеног“ багера, производња се 
успешно наставља:

-У марту смо остварили план 
производње: откопали смо 190 хиљада 
тона руде са средњим садржајем 0,234 
одсто бакра у руди и дали флотацији 
на прераду 414 тона бакра у руди. 
Ове године, према плану, треба да от-
копамо око три милиона тона руде 
(средњи садржај 0,265 одсто бакра у 
руди) и око 725 хиљада тона јаловине, 

што је 3,725 милиона тона ископина. 
До августа ћемо откопавати по 225 
хиљада тона руде месечно, а од сеп-
тембра „Церово“ ће месечно давати 
око 300 хиљада тона руде – истиче 
управник Илић.

М. Милошевић 

VI[E I RUDE 
I BAKRA U RUDI

ISPLIVAO „ZABORAVQENI” BAGER

Рудари копа „Велики Кривељ“ флотацији на прераду дали 2.230 
тона бакра у руди, што је 15 процената више од плана. - Априлски 
план амбициознији него мартовски: укупне ископине треба да буду 
2.950.000 тона, а бакра у руди за 157 тона више од плана у марту

„Заборављен“ пре 12 година, 
када је престала производња и 

„Церово“ потопљено, на дну у муљу 
појавио се „марион 3“. – Багер ће 
бити продат као старо гвожђе. – У 
марту флотацији на прераду дато 
414 тона бакра у руди

Милан Делић

Фото: Милан Бранковић
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У борској Јами нископом повезују најниже хоризонте

ЈАМА. - Рудари Јаме ових дана за-
почели су израду нископа којим ће 
спојити 17. са најнижим 19. хоризон-
том и тако омогућити експлоатацију ве-
ликих количина богатије руде у рудном 
телу „Борска река“. На најнижој коти 
борске јаме (-235), кренуло се, како рече 
Љубиша Миљковић, главни пословођа 
Јаме, у инвестиције за будућност 
овдашњег подземног рударења и 
обезбеђење егзистенције најмање 30 
наредних година. Миљковић је трећег 
априла показао новинарима чело запо-
четог ходника и услове у којима се соп-
ственим снагама крчи пут ка великим ко-
личинама руде доброг садржаја метала. 
Оперативци Јаме започели су овај посао 
одмах по повратку из Мајданпека где су 
у договореном року од месец дана завр-
шили рударско-грађевинску санацију 
тунела кроз који пролази транспортни 
систем.

 - Започели смо ове радове у Јами 
зато што су њене оверене резерве у 
рудним телима „Т1“, „Т2“, „Тилва 
Рош“ и РТ „Брезаник“ довољне за 
планирану производњу до поло-
вине ове године. Свесни недостатка 
финансијских средстава инвестиције 
у Јами поделили смо на две фазе. 

Прва је стварање могућности за 
експлоатацију осам милиона тона 
руде изнад 17. хоризонта у такозваној 
капи рудног тела „Борска река“ и 
за то је неопходно да до краја јуна 
урадимо 200 м овог ходника. Потом 
ћемо ући испод 17. хоризонта и про-
бити окно које нам је неопходно за 
спуштање руде на 19. хоризонт, чиме 
се избегавају (иначе највећи) трош-
кови транспорта руде, а затим ћемо 
доћи до траке и монтирати чељусну 
дробилицу. Почетком експлоатације 
тзв. капе „Борске реке“ изнад 17. хо-
ризонта обезбеђује се новац, односно 
финансирање додатних улагања у 
ходник од 1.200 м (друга фаза у другој 
половини године) за експлоатацију 
преосталог дела „Борске реке“.

- Знамо да су услови много тешки, 
знамо да је цена израде оваквих ход-
ника веома висока и зато их радимо 
сами – нагласио је Миљковић. – Јер, 
будућност борске Јаме везује се 

искључиво за рудно тело „Борска 
река“, а реч је о 230.000 до 250.000 тона 
бакра у руди. Још и кад завршимо 

нову топионицу бићемо спокојни и 
чисти пред нашом децом и све оне који 
су отишли из Бора треба да вратимо. 

Дејан Светозаревић, пословођа ин-
вестиционих радова који нас је „спу-
стио“ до радилишта на око 700 метара 
испод земље, најпре малим лифтом из-
возног окна, па „подземном железницом“ 
(клупа окачена о шину причвршћену за 
кров ходника коју вуче сајла нископом 
дугим 750 метара, а онда још 750 метара 
пешице по 19. хоризонту, објаснио нам 
је са чим се рудари срећу у овом поду-
хвату:

-Као што и сами видите, услови 
рада су веома лоши тако да сваки 
метар напредовања морамо одмах да 
осигурамо како у кровинском делу 
тако и по боковима. Овде су сада ан-
гажована 15 радника у три смене и за 
овај посао то је недовољно баш због 
тога што се буши „на суво“. Стенска 
маса је таква да би коришћење воде 
доводило до обимног зарушавања. 
Репроматеријал допремамао преко 
пролазно-ветреног окна, што такође 
није једноставно јер сваки делић 
материјала „силази“ такозваном 
киблом, на сајли.

Љ. Алексић 

SVE BLI@I „BORSKOj RECI”

Оперативци Јаме започели ходник дужине 200 метара 
којим ће спојити 17. и 19. хоризонт и омогућити 
откопавање најпре тзв. капе, а касније, кад пробију 
још један ходник од 1.200 метара, и читавог рудног 
тела „Борска река“. – Љубиша Миљковић: Ово је 
инвестиција у будућност подземног рударења у 
Бору и обезбеђење егзистенције наших породица у 
најмање 30 наредних година

Рудари на 19. хоризонту

Транспортни систем ће бити продужен по 19. хоризонту

Дејан Светозаревић

Љубиша Миљковић
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Мајданпечка флотација неће бити уско грло

У РБМ пристиже нова опрема за флотацију

МАЈДАНПЕК. - Грубе рачунице 
потврђују да је само недељу дана рада 
погона “Ново злато” било довољно да 
се исплате сва улагања да бисмо тај 
погон, који од 2001. године није радио, 

поново активирали у намери да поди-
гнемо ниво прераде и искоришћење у 
флотацији – каже Бранислав Томић, 
први човек Рудника бакра Мајданпек. 
Он наглашава да су обиман и тежак 

посао обавили запослени у самој 
Флотацији уз помоћ колега из Произво-
дних услуга и уз минимална улагања.

 -Пребацивање треће и четврте 
секције, постројења која су, иначе, 
намењена посебној линији пре-
раде руде са “Чока Марина”, на 
линију бакра обавили смо у намери 
да задржимо висок ниво прераде 
из последњег квартала прошле 
године и да, у складу са плановима 
за ову годину, створимо услове да, уз 
повећано искоришћење, капацитет 
прераде подигнемо на ниво од шест 
милиона тона руде годишње - додаје 
Јелена Ђурић, управница Флотације 
РБМ-а. Она подсећа да ове две недавно 
активиране секције обезбеђују додатних 
160 до 180 тона прераде руде по часу. 

 Братислав Благојевић, технички 
руководиоц Флотације, објашњава да се 
последњих дана интензивно радило на 
оспособљавању треће секције, која је 
део реконструисаног погона флотације 
злата: - Тако ћемо у раду имати још 
две мање секције које су капаци-
тета до 90 тона по часу. Уз четири 
постојеће долазимо до потребног ка-
пацитета прераде на годишњем нивоу.

 Уз континуитет производње на 
површинском копу, за мајданпечки 
Рудник бакра прерада шест мили-
она тона руде годишње постаје оства-
риви циљ. Подсећамо да сада приори-
тет постаје подизање нове флотације за 

чије флотацијске машине опрема полако 
пристиже, па ни прерада осам милиона 
тона руде неће бити проблем.

С. В.

РБМ. - Дванаестог марта у Рудник 
бакра Мајданпек пристигла су прва два 
од неколико десетина шлепера колико 
се очекује из Шведске, Француске и 
Турске, са новом опремом за флотацију. 
Ова, најсавременија опрема компаније 

“Мецо Минералс”, уговорена је раније са 
циљем да се флотацијска прерада руде 
повећа са 3,5 на око шест милиона тона 
годишње. 

-Реч је о модерним машинама 
које служе за основно и допунско 
флотирање, RCS 40 и RCS 50 (запре-

мине 40 и 50 кубика), затим о три 
нове машине-дуваљке за ваздух, као 
и пумпама за реагенсе и дозирање 
креча. Очекујемо и визио-систем за 
надгледање процеса тако да ћемо 
имати најсавременију опрему која 
ће омогућити како повећање капаци-
тета тако и унапређење искоришћења 
бакра које би са 81-82, требало да се 
подигне на 87 одсто. То би додатно 
створило услове за већу добит, одно-
сно већу количину бакра и брже ис-
платило опрему – објашњава Свето-

мир Мустецић из тима за инвестиције 
РТБ-а Бор.

“Комплетан уговор вредан је око 
10 милиона евра, а подразумева и 
базни инжењеринг, док сама опрема 
кроз позитивне ефекте у производњи 
треба да се исплати за две до три 
године” - каже Бранислав Томић, ди-
ректор РБМ-а. Он додаје да још нису 
створени услови за монтажу опреме: - 
Након добијања базног инжењеринга 
урађен је грађевински пројекат, 
тако да ових дана почиње ископ и 
бетонирање темеља. 

Тек треба да се сагледа хоће ли РБМ 
имати сопствене капацитете за овај 
велики посао или ће морати да ангажује 
помоћ, будући да се ради о изузетно ве-
ликим количинама бетона.- У темељ 
иде око 25 кубних метара, а како се 
треба побринути за 24 машине RCS 

50, па за седам машина RCS 40 и још 
четири кондиционера од 50 кубика, 
јасно је да се ради о огромним коли-
чинама бетона – додаје Мустецић. - Тек 
ћемо направити прецизну динамику 
радова. Оно што не будемо моглисами, 
урадићемо ангажујући опрему, мик-
сере за бетон. Челичне конструкције 
за уношење машина покушаћемо да 
радимо у ПУС-у, монтажа ће се веро-
ватно одвијати у сопственој режији, 
док је обавеза компаније “Мецо Ми-
нералс” и да све то надгледа. 

Пројекат за електрорадове још није 
завршен тако да комплетан склоп ка-
блова тек треба дефинисати и докупити 
потребан материјал. Циљ је да се опрема 
што пре пусти у рад, а са њом остварује 
и повољније искоришћење како бакра 
тако сребра и злата.

С. Вукашиновић

VE]I ISKORI[]EWE I PRERADA

MODERNE MA[INE ZA 
BOQE REZULTATE

Капацитет прераде доведен на потребан ниво од шест 
милиона тона руде годишње. – Уз нове флотацијске 
машине, чије је допремање почело, капацитет би 
требало да се подигне на осам милиона тона

Флотација мајданпечког рудника ствара услове да повећа прераду са 3,5 на шест милиона тона руде годишње и побољша искоришћења мета-
ла. - Монтажа опреме у сопственој режији, док је надзор обавеза компаније “Мецо Минералс”

Братислав Благојевић
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Мартовска производња у Руднику бакра Мајданпек

У РБМ-у настављена санација „Транспортног система 1”

РБМ. - У флотацији Рудника бакра 
Мајданпек током марта остварена је 
прерада од 425 хиљада тона руде, што 
је највише у последњих деценију и по. 
У првом кварталу прерађено је 1,16 ми-
лиона тона руде, што је 94 одсто плана 
и произведено 2,577 тона бакра у кон-
центрату, док је у истом периоду 2013. 
године прерађено 732 хиљаде тона и 
остварена производња од 1.490 тона 
бакра у концентрату.

На површинском копу план укупних 
ископина у марту остварен је са 70 одсто, 
при чему је учинак на руди био 85 про-
цената, али је тромесечни резултат на 
руди и поред тога за 58 одсто већи него 
у истом периоду прошле године. Троме-
сечна коповска производња на металу 
већа је од остварене у првом тромесечју 
2013. за 66 одсто на бакру, 138 на злату 

и 87 процената на сребру. 
 -Производњу је, нажалост, обеле-

жио садржај руде за 18 до 20 одсто нижи 
од пројектованог, затим непредвиђена 
околност да се у источном делу “Се-
верног ревира”, на лежишту “Блан-
шард” (одакле је стизала руда доброг 
садржаја), појавило клизиште за чију 
је санацију требало двадесетак дана 

– објашњава подбачај на Површин-
ском копу Бранислав Томић, директор 
РБМ-а. Он додаје да се на то није могло 
утицати, али у међувремену проблеми су 
решени: - Имали смо мањи број ками-
она у раду због недостатка резервних 
делова, али је то превазиђено, поред 
осталог и изузетним ангажовањем 
људи на одржавању, па опет имамо де-
сетак возила у производњи.

 Први човек РБМ-а наводи и да су 

настављени радови на “Транспортном 
систему 1” и да се очекује да буду завр-
шени у предвиђеном року од 95 дана: - 
Истовремено, на “Андезитском прсту” 
радови се приближавају коти одакле 
ћемо почети измештање магистрал-
ног пута. Сређивање документације 
са „Путевима Србије“ је у поодмаклој 
фази, па не очекујемо било какве 
тешкоће. Знатно теже иде уговарање 
са „Србија шумама“, тако да смо 
принуђени да се за помоћ обратимо 
Влади Републике Србије.

 У флотацији РБМ-а четврта секција 
пуштена је у рад у складу са годишњим 
планом, сада ради и трећа секција: - 
Практично, почело је да ради допун-
ско постројење и створени услови 
за дуго одлагани почетак санације 
темеља осме секције како прерада 

ни у једном тренутку не би била уско 
грло производње. Све те послове оба-
вили су наши људи са минималним 
улагањима - каже директор Томић. 

 Подаци потврђују одлично времен-
ско искоришћење на секцијама:

- Ефективно време креће се од 94 
до готово фантастичних 98 одсто на 
десетој и 97 на једанаестој секцији, а 
захваљујући раду затвореног циклуса 
дробљења и потрошња електричне 
енергије је рационалнија - додаје 
управница Флотације Јелена Ђурић. 
Она наглашава да је употреба норма-
тивних материјала испод планиране, 
што говори у којој се мери води рачуна 
о трошковима и штедњи у свим фазама 
производње.

С. Вукашиновић

РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек 
настављени су радови на санацији 

„Транспортног система 1” и у току је 
монтажа челичне конструкције транс-
портера. Она подразумева убацивање 
68 такозваних секција са носачима 
(носећих и повратних) ролни, на прет-
ходно урађена анкерна места. Након 
тога предстоји висинско подешавање 
транспортера и његово центрирање које 
би требало да се заврши у наредних 
30-ак дана.

- После послова који су у току 
следи навлачење гумене траке и њено 
вулканизирање (реч је о девет коту-
рова), што ће заједнички обавити рад-
ници РББ-а и РБМ-а – каже Душан 
Петровић из тима за развој, односно 

инвестиције РБМ-а: - Тек након тога 
транспортер ће бити испробан „на 
хладно“, односно без руде.

 Очекивало се да овај посао буде 
обављен раније, али су се тек сада стекли 
услови да се добар део предвиђених 
радова обави сопственим снагама и 
на тај начин уштеди око 100 хиљада 
евра на овом изузетно важном поду-
хвату за функционисање производње и 
испуњење нових, већих радних обавеза.

 - Послови који су у току нису 
тешки, колико су специфични. На 
динамици убацивања секција не 
може се много добити на времену 
будући да постоји само један начин 
да се то изведе, пошто је тунел за 
механизацију проходан само са једне 

стране - каже Петровић. Он објашњава 
да то значи да се „секција“, односно че-
лична конструкција спушта неких 850 
метара, поставља, а онда машина враћа 
назад поново узима нову конструкцију 
и наставља: - Посао би, евентуално, 

могло да убрза увођење тросменског 
рада, што је и предочено извођачу 
радова, али су они мишљења да ће се и 
на овај начин уклопити у предвиђене 
временске оквире. Касније остаје само 
финији део посла, а то је центрирање 
и нивелисање транспортера.

 - Ми смо урадили конструцију, ис-
поручили је и 3. априла почели мон-
тажу са роком да се заврши за 35 

до 40 дана. А, треба да је поставимо, 
центрирамо, нивелишемо, заваримо 
и омогућимо да се навуче трака, а 
после тога још једном све центрира и 
пусти у пробни рад – додаје Љубиша 
Јовановић, шеф градилишта у „Анса 

стилу“ из Београда, наводећи да је ово 
необичан посао због тога што се све 
мора одрадити у тунелу.

 Ако све буде текло по динамичком 
плану, пробни рад целог система треба 
да почне у јулу. Све је везано за елек-
тро радове, где су рокови испоруке за 
поједине компоненте из иностранства и 
до 10 недеља, па све то треба уклопити.

С. Вукашиновић

NA KOPU PROBLEMI, U FLOTACIjI REKORDI 

MONTA@A ^ELI^NE KONSTRUKCIjE TRANSPORTERA

У флотацији рекордна прерада, одлично временско искоришћење на секцијама и рационализована потрошња нормативних 
материјала. - Због клизишта на радилишту, руде слабијег садржаја и недостатка резервних делова за тешка возила, умањен 
мартовски учинак на површинском копу

Почетком априла започето убацивање и монтажа 68 „секција“ са носачима ролни (носећих и повратних). – Након тога следи навлачење тра-
ке и њено вулканизирање, потом „хладна“ проба, а онда и пробни рад. – Радом у сопственој режији остварена уштеда од око 100 хиљада евра

Љубиша Јовановић

Душан Петровић
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Кривељска флотација скоро достигла пројектовани капацитет

ФЛОТАЦИЈА „ВЕЛИКИ КРИ-
ВЕЉ“. - Кривељски флотери су марта 
дали 2.150 тона бакра у концентрату, 
пошто су прерадили 925.000 тона руде 

са кривељског копа (план је био 850.000 
тона) и 183.000 тона са „Церова“. Ко-
личина из „Кривеља“ само је 2.000 

тона мања од тридесетогодишњег ре-
корда оствареног у мају прошле године 
и он би сигурно био премашен да први 
пар млинова није стајао два дана због 

санације темеља. Према речима управ-
ника Саше Милића прерада преко 
милион тона руде месечно (у овом 

случају 1,1 милион тона) већ је постала 
стандард овог погона Рудника бакра 
Бор, мада његова реконструкција током 
два наредна месеца треба да се оконча 
уградњом специјалних уређаја, анализа-
тора (стижу из Аустралије), и тако пот-
пуно аутоматизује. 

Подсетимо, пројектовани капаци-
тет кривељске флотације је прерада 10,6 
милиона тона са кривељског и 2,5 мили-
она тона са копа „Церово“. - „Церово“ 
се такође поправило – истиче Милић 

– али како поменуте количине још 
нису онолике колике планирамо, 
настојимо да се тамо побољша, пре 
свега, дробљење. На „Церову“ се 
дошло до богатије, али тврђе руде, и 
добро је што је сада овде прерађујемо 
јер је њено искоришћње достигло 70 
одсто, што је знатно боље у поређењу 
са претходним периодом када се кре-
тало између 50 и 60 одсто. У плану је 
да током наредна два месеца угра-
димо поменуте анализаторе, а после 
Ускрса почећемо и склапање пет 
машина од 100 кубика и једног кон-
диционера за основно флотирање це-
ровске руде. То би била прва фаза у 

проширењу капацитета овог рудо-
копа, док су за следећу (на 5,5 мили-
она тона) потребни и захвати како у 
тамошњем ПМС-постројењу тако и 
на копу.

Искоришћења метала у Флотацији 
још увек нису на пројектованом нивоу 
јер њена аутоматизација још није при-
ведена крају, а ни руда са виших етажа 
кривељског копа није најповољнија за 
флотирање. Процес отежавају садржај 
сумпора, природне Пх-вредности, али 
и количине и квалитет креча који стиже 
из Заграђа. Ради бољих резултата и ква-
литета концентрата покушавају и упо-
требу неких флотацијских колектора 
новије генерације. Управник нам рече да 
су лабораторијски огледи дали добре ре-
зултате, па се припрема и индустријска 
проба. Реч је о колекторима за боље 
издвајање минерала бакра који су и свет-
ски тренд имајући у виду да се копају 
све сиромашније и неповољније руде за 
прераду.

За април флотери нису планирали 
неке посебне застоје, док је уобичајено 
пролећно спремање флотације, тзв. 
водени застој, када се све проверава, 
мењају вентили за воду по флотацији, 
траке на дробљењу - планиран у мају. 
Тада ће прегледати и згушњивач у 
„Церову“ који је у погону већ две године. 
Флотери треба да пронађу и решење за 
смештај флотацијске јаловине у наред-
ном периоду. Са тим циљем се већ ради 

Пројекат за проширење и појачање брана 
којим ће се питање одлагања решити за 
наредне две године, а радови ће најпре 
почети на другој, односно средњој 
брани, пошто она може најбрже да се 
ојача. Чим водостај Кривељске реке до-
зволи, наставиће се и замена ремената 
у колектору испод јаловишта, а плани-
рана је и селидба понтона на јаловишту. 
План за април је прерада 850.000 тона 
руде са кривељског копа и 225.000 тона 
са „Церова“ како би се топионици испо-
ручило 2.247 тона бакра у концентрату. 
Управник Милић верује да се и овог 
месеца може поновити мартовски домет.

Љ. Алексић

У марту прерађено 925.000 тона руде са копа „Велики Кривељ“ и 
183.000 тона са „Церова“ и дато 2.150 тона бакра у концентрату. - 
Управник Саша Милић верује да такав резултат могу поновити и овог 
месеца. – До пројектованих искоришћења кад потпуно аутоматизују 
погон

PRERA\UjU PREKO MILION TONA 
RUDE MESE^NO

Саша Милић, управник кривељске флотације

ПМС - постројење на Церову
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Металурзи задовољни мартовским билансом

ТИР. – У марту је из басенских руд-
ника у Топионицу допремљено укупно 
22.288 тона влажног концентрата 
бакра (718 тона дневно), са просечним 
садржајем „црвеног” метала од 15,71 
процента. Прерађено је 27.362 тоне 
шарже (890 тона дневно) и произведено 

3.846 тона анодног бакра. Забележено је 
и временско искоришћење топионичких 
агрегата од 95,4 одсто, колико је изно-
сило и технолошко искоришћење, што 
овде оцењују као изузетно високо с об-
зиром на неповољан период када је реч о 
метеоролошким условима. – Проблема 

у раду нема, а шарже има у довољним 
количинама, па смо задовољни мар-
товским производним билансом – 
казао је Владимир Јаношевић, заменик 
директора ТИР-а за производњу и развој.

Електролизери су у овом периоду 
дали 3.232 тоне катодног бакра и 107,5 
тона бакар-сулфата. Овде је обављен и 
планирани петодневни ремонт агрегата. 

- Не можемо да стигнемо да произве-
демо колико се плави камен тражи, 
посебно што је у току сезона прскања 
воћа – истиче наш саговорник. У Фа-
брици сумпорне киселине продуковано 
је 10.165 тона монохидрата (327 тона 
дневно). Продаја засад иде добро, па у 
резервоарима има минималних залиха 
од 6.000 тона киселине. 

Мартовски рапорт из ФБЖ-а гласи: 
657 тона дипформинг жице (1.377 тона 
од почетка године), 300 комада синтер-
ламела (626) и 26 тона динамо жице од 
почетка године. Погон Прераде метала 
произвео је пет тона разних врста ар-
матура, односно десет тона од почетка 
године. Са линије месинга у Ливници 
бакра и бакарних легура „изашло” је 
118 тона производа, док ливница фа-
зонских одливака ради према захтевима 
тржишта (чауре, жакети, тапинг-бло-
кови за Топионицу). 

У Енергани су сви агрегати, пре 
свега, котлови исправни. - Међутим, 
с обзиром на то да има довољно то-

плотне енергије, нема потребе за 
њиховим активирањем. Топионичка 
пара задовољава потребе технолош-
ког процеса и грејања погона ТИР-а, 
дела Флотације Бор и „Messer Тех-
ногаса” – наглашава Јаношевић. Ниво 
Борског језера је првог априла био на 
тачки прелива, јер је у претходном пе-

риоду препумпавана вода из Бељевинске 
реке у језеро.

Транспорт ТИР-а успешно обавља 
услуге превоза концентрата и шљаке, 
тим пре што је возни парк недавно „осве-
жен” са два нова „волво”- камиона који 
бележе велико временско искоришћење.

Ј. Станојевић 

ТОПИОНИЦА. – У ТИР-у се ин-
тензивно припремају да, по завршетку 
пројекта реконструкције топионице и 
изградње фабрике сумпорне киселине, 

„преузму” флеш-смелтинг постројења. 
Осим изградње објеката, обука кадрова 
(који ће у потпуности бити оспособљени 

за самостално управљање произво-
дним процесом, као и за превентивно 
и текуће одржавање агрегата) јесте 
један од најважнијих задатака у оквиру 
реализације пројекта. Стога је предузеће 
сачинило комплексан, али прагмати-
чан програм оспособљавања кадрова 

који треба да одговоре изазовима нове 
технологије. У складу са овим програ-
мом, у априлу је почела обука кадрова 
који ће бити „носиоци” производње у 
овом највећем еколошком пројекту на 
Балкану. Реч је о радницима Топионице 
и Фабрике сумпорне киселине свих про-
изводних профила и занимања из ме-
талуршког и електро-машинског дела, 
обухваћених и по хоризонтали и по вер-
тикали (од непосредних извршилаца до 
руководилаца). Планом обуке, како нам 
је рекао управник Топионице Саша 
Радуловић, у овој фази предвиђено је 
интерно усвајање теоретских знања 
из упутстава за рад и одржавање које 
су им доставили фински „Outotec” и 
произвођачи опреме. 

- Ово је, у ствари, наставак 
обуке кандидата који су у децем-
бру минуле године похађали семи-
нар на Техничком факултету у Бору, 
обнављали стара и стицали нова 
знања из металургије и области ве-
заних за пројекат. Паралелно са 
проучавањем документације коју је 
послао „Outotec” (очекује се да и SNC 
Lavalin ускоро учини то исто како би 
почела обука кадрова за рад у новој 
фабрици сумпорне киселине), канди-
дати посећују градилиште и упознају 
се са монтажом опреме. Планирано 
је и неколико краћих посета слич-
ним топионицама у којима раде ФСФ 
постројења. На овај начин стекли би 

се услови за квалитетну једномесечну 
обуку наших радника (две групе по де-
сеторо) у финској топионици Болиден 
Харјавалта која је предвиђена за сеп-
тембар – истиче Радуловић.

Обука не би била потпуна без знања 
енглеског језика, па је ТИР од 2012. до 
2014. организовао курс на различитим 
нивоима чији су полазници били из свих 
структура запослених у предузећу. Наш 
саговорник додаје да постоји потреба за 
још једним циклусом курсева стручног 
енглеског језика, и то у јуну, јулу и авгу-
сту ове године.

Ј. Станојевић

PROIZVEDENO 3.846 TONA ANODA

U KO[TAC SA IZAZOVIMA NOVE TEhNOLOGIjE

Топионичари дали 3.846 тона анодног, електролизери 3.232 тоне катодног бакра, а „сумпораши” 10.165 тона монохидрата. - Рапорт из ФБЖ-а 
гласи: 657 тона дипформинг жице, 300 комада синтер-ламела и 26 тона динамо жице од почетка године. - Са линије месинга у Ливници бакра 
и бакарних легура „изашло” 118 тона производа, док ливница фазонских одливака ради према захтевима тржишта

Радници Топионице и Фабрике сумпорне киселине у априлу почели стицање теоретских знања из документације „Outoteca” и произвођача 
опреме. – Планирано неколико краћих посета сличним топионицама са ФСФ-постројењима. – У септембру предвиђена једномесечна обука 
радника ТИР-а у финској топионици Болиден Харјавалта

Оспособљавање кадрова ТИР-а за рад у „новој топионици”

Саша Радуловић

Командне собе нове топионице

Владимир Јаношевић
Ливење анода
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ТОПИОНИЦА. – На одељењу 
конвертора у Топионици ових дана 
обављена је јубиларна, 100. конвертор-
ска операција. Како нам је рекао Ста-
ноил Тасић, руководилац одељења, ово 
је половина кампање која се рачуна од 

једног до другог ремонта. Наиме, де-
лимични ремонт је био зимус, па је 
конвертор број један пуштен у рад 22. 
јануара. У одељењу има четири конвер-
тора, од којих се два („тројка” и „чет-
ворка”) ремонтују за потребе нове то-
пионице, док су остала два оперативна. 

„Двојка”, која је делимично ремонто-
вана, исправна је и чека да „јединица” 
заврши кампању која сада, са опеком из 
Словачке, траје просечно 200 операција. 

- Док смо користили опеку турског 
произвођача, просек је био 75 конвер-
торских операција у кампањи. Сло-
вачку опеку први пут смо употребили 
од 24. фебруара до 21. јуна 2010. године 
(само једна кампања), па поново од 20. 
маја 2012. до 18. марта 2013. Са њоме 
имамо боље резултате, јер направимо 
много више операција (једна траје 
12-13 сати). Раније је просек био 1,1-
1,2 конверторске операције дневно, 
а сада смо тај број „подигли” на 1,48 
(у јануару) и 1,46 (у фебруару). То 
није резултат само примене словачке 
опеке него смо и мало променили 
начин вођења конвертора. Такође, бе-
лежимо велику уштеду у потрошњи 
норматива (ватростални бетони, мал-
тери и опека), нафте за загревање кон-
вертора (10-12 тона потроши се пре 
пуштања у рад), а смањен је и фи-
зички рад извршилаца, бравара, ва-
тросталаца. На овај начин обезбедили 
смо стабилан и сигуран рад конвер-
тора и, истовремено, повећали степен 
његовог искоришћења - истиче Тасић. 

Наш саговорник додаје да сада, 
такође, могу да претопе доста хладног 
материјала који није обавезан, али је 
пожељан и потребан зато што то „зах-

тева” технологија, односно сиромашан 
бакренац. Пошто конвертори добро 
раде, на залихама више нема хлад-
ног материјала, па су од комерцијалне 
службе тражили да га увезу, што се досад 
никад није десило. На крају Тасић није 
пропустио прилику да похвали све запо-
слене у овом одељењу (укупно 47), почев 
од непосредних извршилаца до брига-

дира и сменских мајстора. – Људство је 
добро обучено за свој посао. Имамо и 
подмладак који се успешно уклопио. 

„Правимо” нове, младе бригадире. 
Подмлађивање кадра нам је баш до-
бродошло управо због неповољне ста-
росне структуре радника. 

Ј. Станојевић

ТОПИОНИЦА. – Ових дана у То-
пионици се генерално ремонтује ливна 
машина број два. Наиме, у одељењу 
рафинације постоје две ливне машине 

– „јединица” (француске производње) 
и „двојка” (немачки „демаг”). Како нам 
је рекао Милинко Требаљевац, ру-
ководилац машинског одржавања кон-
вертора, кранова и рафинације, ремонт 
није рађен откако је постављена (обе су 
у функцији од 1968. године). 

- Ремонт подразумева целокупну 

демонтажу ливне машине, односно 
прегледе централног дела - централне 
осовине са клизним лежајевима, као 
и носеће шине клизних ваљака. Те 
ваљке смо раније мењали, али због 
начина на који су монтирани, сада 
се то ради детаљно. Демонтиран је 
обртни сто машине са погонским ре-
дукторима, зупчаницима, ободним 
зупчаником, централна осовина и 
клизни лежајеви. Ливница бакра 
и бакарних легура вероватно ће да 

лије клизне лежајеве, док је ФОД 
подизвођач радова. Радиће се пот-
пуно нова инсталација за хидраулику 

и пнеуматику, као и за мерно-регула-
циону групу (мерне ваге). Остали део 
који се односи на транспорт анода 
(транспортни ланци, каде за хлађење, 
демолери за прихватање анода, развод 
воде) обавиће машинска служба То-
пионице. Ремонт је почео пре 20 
дана и динамичким планом је био 
предвиђен бржи завршетак. Међутим, 
због услова и начина демонтаже, као 
и делова који треба да се израде за 
такву врсту ремонта, радови су доста 
успорени - наглашава Требаљевац. 

По речима Бобана Белића, ру-
ководиоца одељења рафинације, у 
ремонт се „ушло” зато што по завр-
шетку и пуштању у рад нове топионице 
предстоји обимнија производња која ће 

захтевати много више ливења. 
 - Са машином која сада ради, али 

је мањег капацитета од ове коју ре-
конструшемо, нећемо моћи да „ис-
пратимо” производњу у новој топио-
ници. Обе машине ће бити у функцији 
и надаље, али ће „двојка”, која има 
већи број калупа и већу брзину 
ливења, поднети највећи терет (њу 
опслужују две пећи за разлику од 
„јединице” коју опслужује једна). 
„Двојка” јесте у радном стању, али 
се од ње тражи сигурност за дужи на-

редни период, без евентуалних застоја 
приликом кретања нове технологије и 
то је главни разлог због кога се ушло 
у њену реконструкцију - закључује 
Белић. 

Ј. Станојевић

POVE]AN BROj OPERACIjA

ZA SIGURNIjI RAD

Са турском опеком просек је био 75, а са словачком 200 конверторских операција у кампањи. – Бележе се уштеде у потрошњи норматива, на-
фте, а смањен и физички рад извршилаца, бравара и ватросталаца. – Обезбеђен стабилан и сигуран рад конвертора и, истовремено, повећан 
степен његовог искоришћења. - Подмлађивање кадра добродошло због неповољне старосне структуре радника

Обе машине ће бити у функцији и надаље, али ће „двојка”, која има већи број калупа и већу брзину ливења, поднети највећи терет по пуштању у рад нове 
топионице – каже Бобан Белић, руководилац одељења рафинације

На одељењу конвертора у Топионици остварују значајне уштеде

Генерални ремонт ливне машине број два у Топионици

Станоил Тасић

„Храњење” конвертора бакренцем

Милинко Требаљевац

Бобан Белић

Ремонтована „двојка” спремна за обимнију производњу
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Синдикат рудара много очекује од нове Владе

ЈАМА. - Ја сам рудар Драгиша Ситић. Рођен 
сам првог априла 1966. године, а почео сам да 
радим 31. марта 1981. (са 15 година) у руднику угља 
Боговина. И, ево, радим до данашњег дана. Шестог 
фебруара ове године напунио сам 45 година радног 
стажа, а првог априла 48 година живота. 
Међутим, радим и даље, али се надам да 
ће се мој Синдикат рудара Србије изборити 
за моја права. Време је да идем у пензију 
и да на моје место дође неко млађи, али 
да ради исто тако као што сам ја. А, мени 
посао никад није био тежак, поготово што 
сам задовољан платом од 115 до 120 хиљада 
динара, али, нисам задовољан порезом који 
је уведен на плате. 

Овако нам је себе и свој проблем пред-
ставио Драгиша Ситић, ВКВ рудар-ветеран, 
током недавне посете борској Јами. Доле је, 
раме уз раме са млађима, започео пробијање 
ходника којим треба да се споје два најнижа 
хоризонта у јами (17. и 19.) и омогући поче-
так откопавања рудног тела „Борска река“ које 
је будућност овдашњег подземног рударења. 
На Драгишин случај, а таквих примера у 
Јами има још десетак, указао нам је Љубиша 
Миљковић, главни пословођа у овом погону 
Рудника бакра Бор и председник Синдиката 
рудара Србије:

-Колега је старији од мене три месеца, а 
има радни стаж 45 година и шест месеци, 
па се питам по ком то закону, где и у којој 
књижици се пише радни стаж преко 40 
година!? Да је балерина, да је политичар, да 

је пилот, он би досад отишао у пензију. Жао нам га 
је и нудили смо му неки посао ван Јаме, али њему је 
понос да са нама ради до последњег дана, све док му 
неко тамо из Београда не омогући да оде у пензију. 
За мене као човека то је понижење, за све у Србији 

срамота, јер његова „прича“ нам говори да ћемо 
сви ми морати да радимо три до пет - шест година и 
више него што треба пре него што одемо у пензију. 

Подсетимо да је према Закону о пензијском и ин-
валидском осигурању услов за одлазак мушкараца 
у пензију 65 година старости или четрдесет година 
радног стажа, уз старосну границу од 54 године и 
четири месеца. Али, показало се да за радна места 
рудара који имају највећи бенефицирани радни стаж 
(шест месеци на годину дана), овако формулисан 
закон, и границе које се стално померају, нису добро 
решење. Очигледно је да нове одредбе о повећању ста-
росне границе нису на прави начин сагледале рударско 
занимање. Бенефиција на овај начин губи смисао, по-
готово што треба размишљати и о мотивисању младих 
да се определе за овај тежак позив.

А да је он такав довољно је описати само услове у 
којима смо затекли Ситића и његове колеге на скоро 
700 метара дубине: сав знојав и прашњав (јер буши 
се на суво), са шлемом и лампом на глави, са маском 
на лицу, бушилицом у руци, у великој буци, пробијао 

је нови ходник којим ће се дати нова шанса 
овдашњем подземном рударењу у наредним 
деценијама. И, све ово представља радне 
услове у руднику где нема опасности од от-
ровних и експлозивних гасова какви су у руд-
ницима угља за чије рударе такође важи исти 
закон! 

На питање шта ће Синдикат предузети по-
водом овога када се буде формирала Влада, 
Миљковић нам је казао: - Због нашег поноса 
искористићемо сва правна средства, само 
чекамо да дође до формирања нове Владе од 
које се много очекује. То што се најављује 
– ми поздрављамо! Да ли ћемо да успемо – 
то ћемо да видимо. У супротном не жалимо 
да искористимо све оно што је дозвољено 
у демократији широм света да дођемо до 
наших права. Као што смо се изборили и 
за достојне личне дохотке у борској Јами. 
А, подсетићу и да РТБ Бор сваког месеца 
у буџет Републике Србије уплаћује, што 
на основу дажбина на плате, што на основу 
радног стажа и свега тога што је по Закону 
и по уставу – три милиона евра! 

Текст и фото: Љ. Алексић

RE[ITI PITAWE PENZIONISAWA 
RUDARA

Драгиша Ситић има 45 и по година (бенефицираног) радног стажа (почео да ради 
са 15), али не може у пензију јер има “само” 48 година живота. - У борској Јами 
има још десетак сличних примера, а у другим српским рудницима такође, па ће 
се Синдикат рудара, према речима његовог председника Љубише Миљковића, 
заложити да се ово питање најзад реши

Драгиша Сипић

За овакве послове и услове није случајно дата највећа бенефиција!
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РТБ помаже опстанак “Златаре Мајданпек”

МАЈДАНПЕК. - Настојећи да по-
могну опстанак Индустрије за пре-
раду метала Мајданпек до изналажења 
трајног решења за њен тежак положај, 
у који су се уверили током разговора са 
менаџментом, у Рударско - топионичар-
ском басену Бор одлучили су да ИПМ-у 
одобре набавку метала по изузетно 
повољним условима. Већ је испоручена 
тона бакра и 10 килограма сребра који 
би требало да омогуће мајданпечким 
златарима да некако послују наредних 
месеци. До тада, надају се, треба да се 
створе услови за трајно решење овог 
предузећа у реструктурирању.

Овим гестом Рударско-топиони-
чарски басен Бор је још једном пока-
зао спремност да као друштвено одго-

ворна компанија, у границама својих 
могућности, помогне мајданпечкој 

„Златари“ и тако обезбеди егзистенцију 
за 328 запослених, односно 250 поро-
дица које најдиректније зависе од њеног 
функционисања.

-Договорили смо се, као и пре не-
колико месеци, да под повољним ус-
ловима, на почек, обезбедимо бакар, 
бакарни лим и сребро, а врло брзо и 
злато, како би се производња покре-
нула. Тако помажемо да се превазиђе 
тешка ситуација док се не створе 
услови за трајно решење за „Златару 
Мајданпек“ и запослене у њој - иста-
као је Благоје Спасковски, директор 
РТБ-а Бор.

 - Немамо репроматеријала ни за 

какву производњу, а немамо ни сред-
става за њено покретање, тако да нам 
ова помоћ пуно значи - каже Синиша 
Јеврић, директор ИПМ-а Мајданпек, 
захваљујући на разумевању из РТБ-а 
Бор. - Омогућиће нам да снабдемо про-
давнице одређеном количином среб-
рног накита и украсним производима 
и тако дођемо до финансијског при-
лива којим бисмо могли да набавимо 

нову количину материјала, испунимо 
обавезе према запосленима и одржимо 
фирму у раду.

Састанку челних људи РТБ-а и 
“ИПМ-а” присуствовали су синдикални 
представници и општинско руководство 
које је иницирало скуп после којег су 
мајданпечкој Златари испоручени тона 
бакра и 10 килограма сребра. 

 С. Вукашиновић

BAKAR I SREBRO PO 
POVOQNIM USLOVIMA

БЕОГРАД. - У Међународном прес 
центру у Београду „Златара Мајданпек” 
представила је (28. марта) серију 
нових кованица искованих поводом 
стогодишњице Првог светског рата. У 
присуству представника бројних медија, 
Српске православне цркве, дијаспоре, 
Војног музеја и бројних институција 

културе представљена је серија кова-
ница, фигура и значака са ликовима 
српских војвода, јунака и битака.

-Дуго сам у тематици Великог рата. 
Инспиративни период ће бити и те-
матика коју ћемо пратити и наред-
них година - рекао је аутор Љубиша 
Манчић, академски вајар, не пропу-
стивши да истакне да је посебан изазов 
био рад на малом и ограниченом про-
стору.

-Настављамо праксу коју смо го-
динама неговали придружујући се 
обележавању јубилеја наше историје. 
Први светски рат ће бити инспирација 
наших аутора кроз низ тематских 
серијала из тог периода - рекао је 
Саша Поповић, комерцијални дирек-
тор „Златаре Мајданпек”, најављујући 
скори почетак продаје у свим продавни-
цама ове куће.

Одговарајући на питање да ли 

очекују комерцијалне ефекте од овог 
посла, Милица Јасенски, директор 

„Златаре Мајданпек”, истакла је да се 
то подразумева, као и жеља да се по-
себно млади заинтересују за пребогату 
историју, и да су, имајући у виду акту-
елну финансијску ситуацију, уместо 
као златнике кованице урадили као 
сребрњаке и позлаћени месинг.

Један од предлога био је да се 
одговарајућим државним службама суге-
рише да ове производе уврсте у поклоне 
које ће наши државници поклањати 
својим гостима. 

С. В.

VELIKI RAT KAO INSPIRACIjA
Представљена колекција нових кованица „Златаре Мајданпек”

Уз велико интересовање медија 
и представника институција 
културе, представљена серија 
кованица, фигура и знача-
ка произведених поводом 
стогодишњице од почетка 
Првог светског рата

На почек испоручена тона бакра и 10 килограма сребра омогућиће 
мајданпечким златарима да некако послују наредних месеци док се, 
према очекивању, не обезбеди трајно решење. – Следи покретање 
производње чији би резултат требало да буду сребрни накит и 
украсни производи у продавницама

Договор менаџмента РТБ - а и ИПМ - а
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Драгоцена помоћ РБМ-а у гашењу пожара

РБМ уређује простор испред зграде дирекције

РБМ. - У обуздавању ватрене 
стихије, која је (26. марта, у улици Омла-
динске бригаде број два у Мајданпеку) 
однела живот Катарине Стефановић, 
потпуно уништила један и оштетила три 
стана и кров четвороспратнице, а мање 
или више штете нанела у сваком од 16 
станова те зграде - од пресудног значаја 
била је помоћ радника и ватрогасних 
возила Рудника бакра Мајданпек. Да се 
у гашење пожара није укључила велика 

“белаз” цистерна РБМ-а, чији је капаци-

тет 32 кубна метра воде, а могућност 
интервенције млазом и на неколико де-
сетина метара, питање је када би пожар 
био локализован и колико би штете 
нанео.

-Наши људи још једном су по-
казали висок степен одговорно-
сти и спремности да помогну, па 
су, не чекајући позив, припремили 
механизацију и учествовали у гашењу 
пожара – истиче Бранислав Томић, ди-
ректор РБМ-а. 

-Чим нам је полиција обезбедила 
пратњу градским улицама, због габа-
рита цистерне, кренули смо у акцију 

– додаје Драгиша Анђелковић, управ-
ник Површиног копа мајданпечког 
Рудника бакра, и наглашава да су рад-
ници, долазећи за другу смену, бук-
вално утрчали у возило и кренули на 
интервенцију. 

На лицу места пожар је већ ломио 
кровну конструкцију, а запаљени делови 
падали су и на терасе станова на нижим 
спратовима, што је претило да ватрену 

стихију прошири на целу зграду и свих 
16 станова. Тек када је омогућено да 
након интервентне сече неколико дрвета 
на оближњој ливади велика цистерна 
приђе изнад зграде, сви су могли да 
одахну јер је пожар убрзо локализован. 

У гашењу пожара мајданпечким ва-
трогасцима помогли су кран-дизалицом 
приватно предузеће “Прашчевић” из 
Мајданпека и ватрогасци из Доњег Ми-
лановца и Бора.

С. В. 

I BEZ POZIVA PRISKO^ILI U POMO]
 На вест да је на крову вишеспратнице дошло до пожара, обе ци-
стерне Рудника бакра Мајданпек кренуле да помогну ватрогасци-
ма. – У време пожара нису функционисале телефонске везе због 
прекида оптичког кабла

РБМ. - Захваљујући ангажовању 
Рудника бакра, Мајданпек би ускоро 
требало да добије тениске терене. У 
складу са пројектом старим скоро три 
деценије, на простору некадашњег 

помоћног фудбалског терена у горњем 
делу града, који све то време углавном 
није коришћен, требало би да се уреде 
три тениска и два терена за бадминтон. 
Тако ће годинама запуштени терени по-

стати добро коришћени део Спортског 
центра “6. август” чији је оснивач и 98,7 
одсто власник Рудник бакра Мајданпек. 

 -То је био помоћни терен ФК 
“Мајданпек” који више од 20 година 
није коришћен. Био је сав у трњу и 

шипражју, а то је терен са шљаком 
за који РБМ поседује комплетну 
документацију – каже Бранислав 
Томић, директор РБМ-а. - По пројекту, 
ту су предвиђена четири тениска 
терена, али ћемо на уштрб једног на-
правити два терена за бадминтон. 
Имамо могућности да то приуштимо 
грађанима.

-Деца ће овде моћи да играју тенис, 
посебно током летњих вечери, и да не 
сметају старијима, јер су терени ван 
града. Биће то добра ствар - додаје 
Небојша Стојановић, заменик дирек-
тора РБМ-а. 

С. В.

РБМ. - Показујући још једном 
друштвену одговорност предузећа, 
менаџмент Рудника бакра Мајданпек 
је приликом уређења простора испред 
саме дирекције, где је привремено 
постављена велика спомен-биста рудара, 
изашао у сусрет захтевима станара две 
оближње стамбене зграде у Рударској 
улици да уреди и прилаз њиховим згра-
дама.

 - У складу са пројектним решењем, 
постављајући бисту рудара на при-
времену локацију испред дирекције, 
одлучили смо да средимо и ту неве-
лику зелену површину од 20-ак ква-
драта - објаснио је како је све почело 
Неђељко Чавић, помоћник директора 
РБМ-а за електромашинство. Додаје да 
су се одмах суочили са захтевима ста-
нара из две најближе зграде да се колико 
је могуће среде прилази њиховим згра-
дама. – Проценили смо да су захтеви 

оправдани јер наша теренска возила 
често за собом оставе блато и нанос 
који може да смета.

 - Годинама се на прилазима 
зграда ништа није радило, зелене 
површине су биле запуштене, 
под шибљем, степениште готово 
неупотребљиво, паркинг простор зат-
рпан, па смо се као станари баш сви 
договорили да затражимо од чел-
ника РБМ-а да радове прошире на 
круг испред дирекције - објашњава 
Елвира Јовановић из Рударске улице 
која је била један од иницијатора. – 
Наишли смо на разумевање у Руднику 
бакра Мајданпек због чега смо веома 
задовољни.

 Радови на сређивању кружног тока 
нису окончани, а директору РБМ-а 
стигао је допис са 35 потписа станара 
преостале три ламеле: - Ми смо по-
хвалили досадашње напоре РБМ-а 

и уз похвале замолили да се на исти 
начин уреди комплетна улица - навео 
је Дејан Матејевић, првопотписани на 
тој листи.

 - Наравно да ћемо у свакој при-
лици показати спремност да, у грани-
цама својих могућности, помогнемо 

граду и уредимо оно што смо сами 
нарушили. А, драго нам је када је то 
по вољи грађана и када су реакције 
повољне – прокоментарисао је Бранис-
лав Томић, директор РБМ-а .

С. В.

[QAKA IZRAWA IZ TRWA

NOVO LICE RUDARSKE ULICE

Мајданпек ускоро добија тениске терене

Помоћ синдиката рудара
 Синдикат рудара Србије у Мајданпеку и Бору донео је одлуку да са по 25 

хиљада динара помогне породици радника Радована и Снежане Вунтуришевић и 
пензионеру Флотације РБМ-а Браниславу Марјановићу да санирају своје станове 
који су у пожару у улици Омладинске бригаде 2 претрпели велика оштећења.

- Имајући у виду у каквој су се невољи нашле породице наших радника и 
пензионера, покушали смо и ми и наш синдикат у Бору да издвојеним средствима 
олакшамо санацију оштећених станова – каже Синиша Шербановић, председник 
Синдиката рудара Србије у Мајданпеку.

Захваљујући Руднику бакра, помоћни фудбалски 
терен у горњем делу града приводи се намени. – 
На доскорашњем парлогу уз три тениска млади 
Мајданпечани и рекреативци добиће и два терена 
за бадминтон

Привремено 
обустављени радови

По налогу надлежне општинске 
инспекције уређење тениских терена 
привремено је обустављено. У РБМ-у 
верују да ће нејасноће бити разреше-
не и да ће радови бити настављени, 
јер није реч ни о каквој новој градњи, 
већ само о уређењу објекта који је 
изграђен пре скоро три деценије. 
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Донатори граде цркве у Оштрељу и Бучју

ОШТРЕЉ, БУЧЈЕ. – У присуству 
руководства Рударско-топионичарског 
басена Бор, локалне самоуправе, свеш-
тенства храма „Свети Ђорђе” из Бора 
и бројних мештана, у Оштрељу је 14. 
марта положен камен-темељац цркве 
која ће, по жељи житеља овог села, бити 
посвећена светим апостолима Петру 
и Павлу. Православни храм ће се гра-
дити на земљишту површине 10 ари 
које је поклонио Јован Петровић из 
Оштреља. Планирано је да се освећење 
темеља обави после ускршњих праз-
ника, а црква заврши до краја ове године. 

- Сакупили смо храброст и снагу 
да почнемо темељ једног великог 
дела које ће донети, пре свега, мир, 
спокојство и здравље мештанима 
Оштреља. Нека овај храм буде поче-
так враћања вере, праве вере у ово 
село, али и почетак здравијег, чистијег 
неба и мирнијег живота. Нека вас 
Бог чува, прати и да вам 100 и више 
година - поручио је Благоје Спасков-
ски, генерални директор РТБ-а.

Иначе, црква је дар Зорана 
Петковића, власника фирме „М центар 
монт” из Београда, који се сам јавио да 
пројектује и изгради овај свети храм. 

- У Бору сам присутан већ дуже 
време и радим друге пројекте. Када 
сам сазнао да у овим селима нема 
цркава, а пошто ово није прва коју 
донирам у Србији, дошли смо на 
идеју да Оштрељу поклоним цркву. 
Захваљујући немачким партнерима 
и изузетној кооперативности руко-

водства РТБ-а и општине, који добро 
размишљају о грађанима и њиховим 
потребама, брзо смо реаговали и кре-
нули у реализацију пројекта фабрике 
за пречишћавање отпадних вода у 
Слатни. А, ја сам одлучио да изгра-
дим цркву у Оштрељу. Православац 
сам, верујем у Бога и то је мој главни 
мотив – казао је Петковић.

Истог дана означен је почетак 
будућих радова на изградњи цркве у 
Бучју, и то донаторским средствима из 

целе Србије. Свештеник Ратко Тобић 
из борског храма „Свети Ђорђе” за-
хвалио се епископу тимочком госпо-
дину Јустину, општинском и посебно 
руководству РТБ-а, на челу са Благојем 
Спаковским, који су „нам увек изла-
зили у сусрет, показали велику љубав, 
пожртвовање и добру вољу да се оно 
што је још пре 10 година речено за-

почне, а то је да овде изградимо храм.” 
- Са изузетним задовољством 

проглашавам себе за носиоца свих 
донација за овај свети храм. Тим 
поводом, моја породица приложиће 
први прилог – рекао је челник Басена.

Саша Вукадиновић, председник 
општине Бор, најпре је истакао да је ло-
кална самоуправа већ изашла у сусрет 
мештанима Бучја, јер се црква гради на 
земљишту које је њено власништво.

- Систем вредности у Србији, па и 
у нашој општини, одавно се урушио. 
Породица је стуб целог друштва, као 
и црква. Ако немамо традицију и око 
чега да се окупљамо, све пада у воду. 
Ово је начин да породицу поново оку-
пимо на једном месту, црква ће бити 
близу школе, тако да и то има симбо-
личну вредност. Апелујем на све људе 
добре воље да дају колико могу, јер 
сваки прилог је добродошао - поручио 
је Вукадиновић. 

И Горан Јаношевић, председник 
Савета МЗ „Бучје”, изразио је захвал-
ност општинској власти и руководству 
Басена „што ће село добити верски 
објекат који је одавно требало да буде 

изграђен”. – Хвала им што су увек 
одвајали за нас и урадили све што 
је било потребно за село. Уз њихову 
помоћ, ускоро ће бити завршена путна 
инфраструктура и решен горући про-
блем, а то је амбуланта. 

Текст: Ј. Станојевић 
Фото: Љ. Алексић

POVRATAK VERE I SPOKOjNIjEG @IVOTA
Нека овај храм буде почетак 
враћања вере у Оштрељ, али 
и почетак здравијег, чистијег 
неба и мирнијег живота – пору-
чио генерални директор Басена 
Благоје Спасковски. - Када сам 
сазнао да у овим селима нема 
цркава, а пошто ово није прва 
коју донирам у Србији, дошли 
смо на идеју да Оштрељу по-
клоним цркву – казао дарода-
вац Зоран Петковић. - Ово је 
начин да породицу поново оку-
пимо на једном месту, црква 
ће бити близу школе, тако да и 
то има симболичну вредност – 
нагласио председник општине 
Бор Саша Вукадиновић у Бучју

Благоје Спасковски полаже камен-темељац цркве у Оштрељу

Означен почетак радова на изградњи цркве у Бучју

Свештеник Ратко Тобић захвалио руководству РТБ - а и Општине Бор на помоћи
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Потписан уговор о изградњи фабрике за пречишћавање отпадних вода

СЛАТИНА. – Благоје Спа-
сковски, генерални директор Ру-
дарско-топионичарског басена 
Бор, Саша Вукадиновић, пред-
седник борске општине, и Гинтер 

Хефнер, директор „BDH Consalting 
group” из Франкфурта, потписали 
су 14. марта у Слатини уговор о 
изградњи фабрике за прераду от-
падних вода. Немачка компанија 
ће урадити пројекат и изградити, 
практично, два постројења – једно 
за пречишћавање индустријских, а 
друго комуналних вода. Вредност 
целог пројекта је 50 милиона евра. 

- Ово је историјски дан којим 
почиње лепша будућност меш-
тана Слатине и села низводно, јер 
ће добити фабрику светског нивоа 
која ће за најмање десет година 
обезбедити чисту Борску реку и 
канализацију, како за фекалне 
тако и за атмосферске воде. Де-
финитивно ћете, као саставни део 
пројекта, добити одвојену атмос-
ферску и фекалну канализацију. 
У постројење за пречишћавање 
градских вода, 80 одсто укуп-
них средстава уложиће беспов-
ратно Европска унија, односно 
Немачка, а преосталих 20 проце-
ната вратиће РТБ и локална са-

моуправа из дугорочног кредита. 
Добили смо понуду да „покрију” 
и постројење за индустријске 
воде. Оно што је за нас најважније 
јесте да тиме не повећавамо јавни 

дуг, јер ће прихватити наше и 
гаранције локалне самоуправе, а 
не државне. То је велики успех, 
ради се о поверењу инвеститора 
у нас који водимо Басен и борску 
општину. Бићу најсрећнији када 
будемо пуштали у рад нову топи-
оницу, а пре тога крене ова фа-
брика за индустријске воде, потом 
и за комуналне, пошто захтева 
више посла – казао је Спасковски.

Захваљујући се граду и комби-
нату бакра на указаном поверењу и 
позиву да, као значајан партнер, не-
мачка фирма учествује у овом послу, 
господин Хефнер који се, иначе, 

бави технологијама пречишћавања 
отпадних вода и решавањем еколош-
ких проблема (већ 30-ак година при-
сутних у немачким погонима) иста-
као је:

-Према сазнањима које имамо 
и документацији коју смо добили, 
биће потребна два постројења на 
две локације. Паралелно ћемо 
радити комунални и индустријски 
пројекат, како бисмо га покренули 
и довели до успешног завршетка 
ради благодети свих грађана ове 
регије. Наш главни задатак је да 
испоштујемо степен очишћења 
и састав отпадних вода, односно 

потпуно их биолошки пречистимо 
и такве испустимо у реку. Притом 
морамо да испунимо све услове 
које прописују домаћи закони, а, 
наравно, и европски стандарди. 
Овај процес може да потраје од 
једне до једне и по године, али 
ћемо настојати да будемо што 
бржи и ефикаснији.

И Бранко Перић, председник 
Савета МЗ „Слатина”, најпре се за-
хвалио руководству РТБ-а и ло-
калне самоуправе, као и представ-
ницима немачке компаније што ће 
се коначно остварити једновековни 
снови Слатињана.

- Ово је епохалан догађај за 
наше село и целу борску општину. 
Десиће се оно што се чекало 100 
година - да Борска река коначно 
буде очишћена, као и да изградњом 
нове топионице и фабрике сум-
порне киселине људи слободно 
могу да удишу чист ваздух. Желим 
да ово добро које нас је данас заде-
сило, са чистим ваздухом и чистом 
реком у којој ће наша деца пецати 
рибу, доживите, проживите и ужи-
вате што дуже – поручио је Перић. 

Текст: Ј. Станојевић 
Фото: Љ. Алексић

SLATINA DOBIjA ^ISTU REKU
РТБ Бор, борска општина и немачка компанија „BDH Consalting 

group” уговорили изградњу фабрике за пречишћавање индустријских 
и комуналних вода вредне 50 милиона евра. - У постројење за градске 
воде 80 одсто укупних средстава уложиће бесповратно Европска унија, а 
преосталих 20 процената вратиће РТБ и локална самоуправа. То је велики 
успех, јер прихватају наше гаранције, а не траже државне – казао је челник 
Басена Благоје Спасковски. - Наш главни задатак је да потпуно биолошки 
пречистимо отпадне воде и такве их испустимо у реку, при чему морамо 
да испунимо све услове које прописују домаћи закони, али и европски 
стандарди – поручио директор „BDH Consalting group” Гинтер Хефнер

Челници Басена и немачке компаније потписују уговор

Захваљујући њима оствариће се једновековни снови Слатињана
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Две седнице Скупштине општине Бор у истом дану

Скупштина општине Мајданпек

БОР. – Избором председника Скуп-
штине општине Бор и његовог заменика, 
секретара СО и извршних органа (пред-
седника Општине, његовог заменика 
и чланова Општинског већа) 9. априла 
конституисана је Скупштина општине 
Бор после избора одржаних 16. марта. 
Пошто је после конституисања, на крају 
прве седнице, новоизабрани председ-
ник Скупштине Милинко Живковић 
(СНС) поднео оставку из здравствених 
разлога и зато што је на листи СНС-а за 
народног посланика, после једносатне 
паузе одржана је и друга седница на 
којој је за председника Скупштине из-
абран Душан Марковић са листе СНС-
НС.

Новоформирану Скупштине оп-
штине Бор чини 35 одборника: 21 са 
изборне листе „Александар Вучић – 
Будућност у коју верујем – СНС-НС“, 
шест са листе „Ивица Дачић –СПС-
ПУПС-ЈС“ и по два одборника са из-
борних листа: „ДСС-ВНС – Искрено за 
Бор“, „Уједињени за Бор град – Млађан 
Динкић“, „Демократска странка – Дарко 
Михајловић“ и „Борис Тадић – НДС-
Зелени – Заједно за Србију“. Председник 
Општине Бор је Живорад Петровић 
(СНС), заменик председника Општине 
Саша Вукадиновић (СНС) који је у 
претходном сазиву био председник Оп-
штине, председник Скупштине општине 
је Душан Марковић (СНС) и заменик 
председника СО Ивица Николић (НС) 
који је и у претходном сазиву обављао 
исту функцију. Чланови Општин-
ског већа Општине Бор су: Љубиша 
Миљковић, Негован Аксић, Оливера 
Јашаревић, Златка Стојановић, Маја 
Бакоч, Марко Николовски, Студенка 

Ковачевић, Синиша Србуловић и 
Горан Јоксимовић. Секретар СО Бор је 
Слободан Баџа који је и у претходном 
сазиву био на тој дужности.

Пошто је потврђен одборнички 
мандат директору ЈП „Штампа, радио 
и филм“ Владану Нововићу и в. д. ди-
ректора ЈП „Борски туристички центар“ 
Александру Миликићу, престала им је, 
због сукоба интереса, функција у јавном 
предузећу, док се директор Предшколске 
установе „Бамби“ Љиљана Радичевић 
определила да задржи место директора, 
па је поднела оставку на место одбор-
ника. Одборник Милинко Живковић, 
поштујући одлуку врха странке да 
један човек може да обавља само једну 
функцију, пошто је кандидат за народ-
ног посланика – не само да је поднео 
оставку на функцију председника СО 
Бор већ се повлачи и са места председ-
ника Фудбалског клуба „Бор“.

Захваљујући се грађанима који су на 
изборима дали велико поверење СНС-у, 
новоизабрани председник Општине Бор 
Живорад Петровић је истакао да ће то 
поверење оправдати великим залагањем 
како би грађани били задовољни радом 
општинских власти и чиновника:

-Већ од наредне недеље по једном 
месечно посећиваћу све сеоске и град-
ске месне заједнице да сагледамо про-
блеме и да их заједно решавамо. У оп-
штини ће се штедети на свим ниво-
има. Створићемо амбијент за нова 
радна места. У општинској управи 
и јавним предузећима запослени ће 
само радом моћи да сачувају радна 
места. Функција и радно место нису 
привилегија, него обавеза. Град мора 
да буде чистији и снабдевенији, а 
села уређенија. Унапредићемо рад 
јавних предузећа како би радила од-
говорно и транспарентно. Сви тен-
дери ће се отварати у општини, а ди-

ректори јавних предузећа извештаје 
о раду подносиће одборницима. 
Направићемо социјалну карту како 
би помоћ могао да добије онај коме 
је заиста потребна – обећао је, између 
осталог, у првом обраћању председник 
Општине Бор Живорад Петровић.

Коалиција СНС-НС са 21 одборни-
ком има већину да сама влада наредне 
четири године, али тек формирањем 
одборничких клубова знаће се ко ће 
бити владајућа већина, а ко опозиција. 
Међутим, судећи према гласању и 
изјавама на конститутивној седници СО 
Бор, конструктивна опозиција биће Де-
мократска странка Србије-Влашка на-
родна странка, Демократска странка и 
Нова демократска странка.

Текст и фото: М. Милошевић

@IVORAD PETROVI] PREDSEDNIK OP[TINE 
DU[AN MARKOVI] PREDSEDNIK SKUP[TINE

На конститутивној седници одборници СО Бор за председника Општине изабрали Живорада Петровића (СНС), за заменика Сашу 
Вукадиновића (СНС), за председника СО Душана Марковића (СНС) и за његовог заменика Ивицу Николића (НС). – Изабрано и Општин-
ско веће од девет чланова. - Ж. Петровић: Рад јавних предузећа мора бити одговоран и транспарентан

МАЈДАНПЕК. - Могућност расписивања ванредних локалних избора, о 
чему се од краја јануара нагађало, у Мајданпеку је ближа него икада. Челници 
општине информисали су ресорно министарство да од 26. децембра није од-
ржано скупштинско заседање (три пута није било кворума), па се очекује одлука 
о распуштању СО, увођење привремених мера, конституисање привременог 
већа и расписивање ванредних локалних избора.

Лидери политичких партија у Мајданпеку кажу да су за изборе спремни 
(или се припремају) и очекују их крајем јуна или септембра, а не искључују ни 
могућност да буду одржани када и избори у Војводини или неком већем граду 
у Србији. 

С. В.

PRIVREMENE MERE?

Ивица НиколићСаша ВукадиновићДушан Марковић

Слободан Баџа

Живорад Петровић
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БОР. – Љубав никада неће досадити 
и зато је, чини се, мелодрама „Лептири 
су слободни“ у извођењу глумачког ан-
самбла „Звездара театра“ (и то каквог 
глумачког ансамбла!) побрала и у Бору 
све симпатије. Позоришни комад се на-
просто тог другог априла увукао у све 
поре публике и очарао их и бравуроз-

ном глумом младе Нине Јанковић и 
зреле Тање Бошковић, и музиком, и 
дијалогом, и сценом. 

Неоптерећена политиком и неким 
дневним ангажманима, ова позоришна 
представа врца од најчистијих емоција. 
Тиче се мајки и синова, љубавника, 
пријатеља, одрастања и сазревања. Ле-
онард Герш је за овај комад, који је на-
писао најпре за позориште а потом је 
доживео и екранизацију давне 1972. 
године, добио Оскара за дијалог. 

Након непуне године од премијерног 
извођења у престоници, ову роман-
тичну и духовиту љубавну причу Бо-
ранима су дочарали Тања Бошковић, 
Нина Јанковић, Миодраг Радоњић 
и Стојан Ђорђевић. Публика је ужи-

вала, плакала, смејала се. А Тања је, 
сада су у то сигурни сви Борани, врло 
добро знала и пре представе за кога ће те 
вечери играти и себе давати. Њене лепе 
и богате реченице, у изјави овдашњим 
медијима, које извиру из вишегодишњег 
глумачког и животног искуства и начин 
на који их театрално изговара пажљиво 

бирајући речи, биле су својеврсна мини-
представа пред извођење „Лептира“.

-И даље мислим да постоји та-
лентована и неталентована публика. 
Ми, мање-више, играмо исто. Е, сад, 
има оних који дођу у позориште и не 
умеју ни да приме са сцене оно што 
им се даје, а ни да узврате самим тим. 
Колико се сећам, борска публика ми је 
давала у нарамцима, и више него што 
сам заслужила. Публика у већим гра-
довима уме да буде блазирана, уме да 
са ниподаштавањем прима обраћање 
са сцене јер мисли да много зна. Де-
шавало ми се то често, јер нема ваљда 
веће ливаде у Србији да нисам на 
њој играла. Публика у мањим градо-
вима уме да буде, рецимо, стидљива, 

да ћути заливено, па да вас тек на 
крају награди аплаузом. Али, имате 
публике које умеју да приме и да 
сарађују, да раде. Чачани су, рецимо 
тешки к’о црна земља, просто сам 
запамтила. Нови Сад је тежак. То су 
велики градови, нема дискусије, али 
просто су тешки. Данас само два про-
цента Београђана иде у позориште, 
а кад погледате у малом граду – па, 
50 одсто људи иде у позориште. Који 
је, онда, град велики? – пита се Тања 
Бошковић.

И, да. Играла је Тања Бошковић 

те вечери за Боране најбоље. Као и 
увек, пленила је и опчињавала својом 
личношћу, харизмом и енергијом. А, 
објаснила је и зашто ће себе поклонити 
борској публици: - Бор је, просто, помо-
гао „Атељеу 212“, на томе клањам се 
и вечна хвала. Знате, помогао је уто-
лико што сви раде на томе да утуку 
позориште, да га заиста са земљом 
сравне, а Бор је један од ретких гра-
дова који се око позоришта труди. На 
томе хвала!

Клањамо се и ми Теби, Тања!
Г. Тончев Василић

БОР. – Према неким истраживањима сваки човек слаже једном у пет ситуација 
дневно и буде слаган између десет и 200 пута дневно (повећање је настало појавом 
интернета). На питања зашто људи лажу, зашто често верују у лажи и како их 
кроз говор тела открити – на трибини “Психологија лагања”, одржаној у борској 
Народној библиотеци (1. априла), из научног угла одговарао је Боранин Владимир 
Станковић, докторанд катедре за психологију Филозофског факултета у Београду. 
Уз активно учешће публике на трибини Станковић је представио напредне технике 
откривања лагања.

- Циљ предавања је едукација, да покажемо како лагање може да се 
анализира са неког психолошког аспекта и да пружимо нека практична 
знања која ће људима бити корисна за неке животне ситуације. Људска 
комуникација се одвија на два нивоа, на вербалан и невербалан начин. Не-
вербална комуникација, односно говор тела, чини 80 процената комуникације 
и комбинацијом разних гестова, положаја тела и фацијалне експресије и 
њиховом анализом можемо открити када неко лаже - рекао је Владимир 
Станковић.

Научне технике, које је изложио докторанд Станковић на трибини “Психологија 
лагања”, користе професионалци у полицији, у разговорима за посао и у многим 
другим важним животним ситуацијама. 

М. М. 

KLAWAMO SE I MI TEBI, TAWA

NAPREDNE TEhNIKE OTKRIVAWA LAGAWA

Позоришни комад „Лептири су слободни“ одушевио борску публику

Трибина “Психологија лагања”

Тањине лепе и богате реченице, у изјави овдашњим медијима, које 
извиру из вишегодишњег глумачког и животног искуства и начин 
на који их театрално изговара пажљиво бирајући речи, биле су 
својеврсна мини-представа пред извођење комада Леонарда Гер-
ша. А, пред почетак представе „Лептири су слободни“ са којом је 

„Звездара театар“ поново гостовао у Бору, рекла је: Бор је просто 
помогао „Атељеу 212“, на томе клањам се и вечна хвала. Знате, по-
могао је утолико што сви раде да утуку позориште, да га заиста са 
земљом сравне, а Бор је један од ретких градова који се око позо-
ришта труди. На томе хвала!

Тања Бошковић

Владимир Станковић
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Благоје Спасковски у новој посети „Мозаику”

У слици и речи

ЦРНИ ВРХ, БОР. – Полагањем венаца крај споменика првој радној акцији 
одржаној у зиму 1944/45. године на Црном врху, делегације Организације резервнх 
војних старешина, Друштва за неговање слободарских традиција и ослободилач-
ких ратова Србије, СУБНОР-а, Војске Србије и Савеза извиђача из Бора и других 
градова обележиле су 1. април, Дан радних акција. 

-Сваке године на овај начин обележавамо 1. април, Дан радних акција, у 
знак сећања на више од 1.600 акцијаша који су по цичи зими саградили прво 

12 и по километара пруге, затим бараке за боравак акцијаша, а потом посекли 
и за Београд транспортовали 16.000 кубних метара дрва. Након сече засађено 
је 20 хиљада садница новог дрвећа како би се посечено надокнадило – рекао 
је Момчило Радосављевић, председник Организације резервних војних старе-
шина Бора.

У знак сећања на учеснике прве радне акције на Црном врху у Дому културе у 
Бору одржана је и свечана академија. Представници општинских организација Ре-
зервних војних старешина и Друштва за неговање слободарских традиција и осло-
бодилачких ратова србије из Бора и Крагујевца потписали су повељу о братимљењу.

М. М. 

БОР. – Током претходне посете 
Центру за дневни боравак деце са ин-
телектуалним сметњама у развоју 

„Мозаик” (крајем фебруара) Благоје 

Спасковски, генерални директор Рудар-
ско-топионичарског басена Бор, рекао је 
да ће им следећег пута поклонити оно 
што они желе. Деца су направила списак 
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РЕШЕЊА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: Шведска, осмерац, 
тараба, оскоруша, атар, река, Тимок, пат, Мира, шик, ВА, Осака, бакар, пр, 
Кра, кора, Ула, Лоара, Аида, идол, Осми март, дрвара, Дан жена, габарит.

UKR[TENE RE^I
ВОДОРАВНО: 1. Међународни празник рада, 7. Јело од кукурузног брашна, 

палента, 14. Француски физичар, Рене-Антоан, 15. Београдски дневни лист, 16. Део 
главе, усна дупља, 17. Део молекула, 19. Амерички глумац, Бастер („Генерал”), 20. 
Билијарски штап, 21. Река и планина у Русији, 22. Биљка из које се добија опијум, 
23. Ауто-ознака за Ваљево, 24. Пољопривреда, 26. Крволочна звер из породице 
мачака, 28. Симбол брома, 30. Оружани сукоб народа, 31. Пулс, 32. Одбојкашки 
савез Србије (скр.), 35. Велико књижевно дело, 37. Превозно средство, ауто, 38. 
Ловина, 39. Вршилац асанације, 41. Притока Јужне Мораве, 43. Главни град Вене-
цуеле, 44. Руководећи партијски орган.

УСПРАВНО: 1. Шиба, 2. Кита, ројта, 3. Јака руска ракија, 4. Име перуанске опер-
ске певачице Сумак, 5. Трећа нота солмизације, 6. Роман Лајоша Зилахија, 7. Дроп, 
комина, 8. Име америчког глумца Паћина, 9. Амерички град у коме су (01. 05. 1886.) 
били протести радника за прихватање осмочасовног радног дана, 10. Грчко по-
луострво, 11. Бајка, легенда, 12. Стара мера за течност, 13. Украсна тропска биљка, 
15. Име француског сликара Сезана, 18. Пустиња у Индији, 21. Уобичајени назив за 
масовни излазак радника у природу за празник рада, 22. Град у Италији, 25. Део 
дрвета, 26. Врста мрежасте тканине, 27. Роловани колач, 28. Законска заједница муш-
карца и жене, 29. Ситна киша, кишица, 31. Наш град бакра, 33. Ноћна птица (мн.), 34. 
Званица на свадби, 36. Марљивост, 37. Црна птица певачица, 38. Органи чула слуха, 
40. Симбол тантала, 42. Именица (скр.). Крста Иванов

жеља и послала га свом добром знанцу 
и пријатељу кога већ ословљавају и на-
димком. Челник Басена је, наравно, 
одржао обећање и 13. марта им је по-
делио дарове. Било је ту највише игра-
чака, а најрадоснији је био Далибор 
који је добио толико жељену хармонику. 
Деца су се захвалила осмесима, песмом 
и игром. 

- Велики смо дужници РТБ-а – го-
сподин Благоје Спасковски и РТБ су 
нам много помогли финансијама и 
донацијама. Очекујемо да и даље то 
чине, како бисмо наставили да функ-
ционишемо. Иако смо већ „ушли” 
у буџет општине Бор, новца никад 
довољно, јер увек имамо неке нове 
потребе. Ускоро ћемо организо-
вати екскурзије, боравак на Савачи, 
пољску наставу, а локална самоу-
права то не може да нам финансира, 
па ћемо тражити од Басена, ако може, 
да нам то обезбеди. Центар ради већ 
осам година и планирамо да обухва-
тимо што више деце, да их едукујемо, 
социјализујемо и да од нас науче оно 
што им је потребно за самосталан 
живот – казао је Саша Ђорђевић, ру-

ководилац Центра.
Иначе, први човек Басена је истог 

дана, као специјални гост, присуствовао 
и Збору (годишње окупљање) слепих и 
слабовидих из Бора, на коме се упознао 
са радом и плановима ове организације. 
По речима Слободана Дујкића, пред-
седника Збора, ово је била прилика да 
се чланови Савеза слепих и слабови-
дих Бора, којих је око 120, информишу 
о повољностима и повластицама које им 
припадају. 

- У претходном периоду водили 
смо наше чланове на излете, спортска 
такмичења (куглање, голбал, шах), 
музичке смотре. Рађени су пројекти 
о запошљавању особа са инвалиди-
тетом њиховим учешћем у јавним ра-
довима. И у наредном периоду ћемо 
настојати да наши незапослени чла-
нови дођу до посла, па ће вероватно 
бити још таквих пројеката. РТБ је 
пружио подршку нашој организацији, 
драго нам је што је господин Спасков-
ски данас наш гост – истакао је Дујкић.

Ј. Станојевић
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Ових дана у Топионици се генерално ремонтује ливна машина број два. 
На одељењу пламене рафинације постоје две такве машине – „јединица” 
(француске производње) и „двојка” (немачки „демаг”) која није ремонтована 
откако је постављена (обе су у функцији од 1968. године). Било је то у оквиру 
Друге фазе реконструкције и изградње металуршко-хемијских објеката у Бору 
(од 1966. до 1972. и њихово уходавање до 1975. године). Проширење топио-
нице подразумевало је реконструкцију постројења изграђених у Првој фази 
и изградњу нових: флуо-солид реактора за пржење концентрата, друге пла-
мене пећи, већег конвертора од постојећа три и анодне пећи са ливном ма-
шином. Главни циљ програма Друге фазе био је да се на овај начин постигне 
производња 100.000 тона електролитног бакра из сопствених сировина и 
35.000 тона из екстерних извора концентрата и секундарних сировина, као 
и да се искористе отпадни гасови из топионице за производњу сумпорне ки-
селине. 

На снимку из старог албума - ливна машина у Топионици.

Ремонт после скоро пола века

„Лоптасти“ ровер за 
освајање свемира 

Научници НАСА су констру-
и са ли ровер другачији од до са-
дашњих који може да падне са 100 
километара, а да се не оштети. Ово 

„чудо од технике“ има лоптасти 
облик који му омогућава да се спусти 
без туђе помоћи и неутралише „шок“ 
од удара.

Спуштање ровера на неку 
планету јесте најтежи посао за било 
коју свемирску агенцију. Због тога 
су научници у НАСА решили да осмисле нови дизајн ровера који би се на 
планете и њихове сателите спуштао попут лопте. Према прорачунима, пад 
са скоро 100.000 метара не би ни најмање оштетио једну такву лопту. У 
истраживачким центрима НАСА увелико раде на производњи ових роботских 
егзоскелета. Захваљујући лоптастом облику могу да се спусте без туђе помоћи 
и „неутралишу“ шок удара, пише Дејли мејл.

Захваљујући овим 
роверима, научни инструменти 
ће моћи да се крећу по „новим 
световима“ без точкова. Дизајн 
је радикално нов и представља 
прави раскид с досадашњим 
концептом ровера, попут 

„Кјуриоситија“, где се користе 
класични, прилично крути 
роботи. Нови ровери се састоје 
од међусобно спојених шипки 

и каблова. „Овај ровер нема круте везе, али је снажан, лаган и покретљив“, 
кажу у НАСА. У овом роботу не постоји ниједан део који је посебно ојачан, већ 
је све распоређено равноправно, тако да ниједан део не буде посебно рањив.

Нучници експериментишу с различитим алгоритмима како би унапредили 
контролу кретања ових лопти. „Морамо да осмислимо нове начине за 
контролу кретања ових робота, како би били потпуно ефикасни“, 
објашњава Адријан Агогино из НАСА. Како је планирано, нови ровери би 
ускоро требало да буду коришћени за испитивање Сатурновог месеца Титана. 
Пошто су ови роботи мањи, више њих могло би да се спакује у свемирску 
летелицу и да се истовремено спусти на површину.

 (Сајт РТС-а)

 БОР. – Мали-велики борски глумци извели су шестог априла за маме, тате, 
другове из одељења и ужу и ширу фамилију још једну позоришну представу, коју су 
до савршенства увежбали у Драмском студију за основце борског Центра за културу. 
Урнебесну комедију „Краљевски фестивал“ припремали су неколико месеци, а труд 
и рад публика је знала да награди громким аплаузима, смехом и помном пажњом.

-Много је ствари у животу које одушеве наше око, али мало њих уме да оду-
шеви и срце. Ова позоришна представа је, сигурна сам, успела да одушеви и 
око и срце публике, а то се најбоље види на њиховим лицима. Просто је јасно 
да се и ова наша девета премијера са уживањем гледала – казала је Симонида 
Гаврић.

Малени глумци заиста су блистали те вечери и као прави професионалци 
изнели су своје улоге без имало треме упркос препуној сали Музичке школе. Сјајна 
глума, одлична сценографија и још бољи костими оставили су, без сумње, снажан 
утисак на борску публику.

Текст: Г.Т.В. 
Фото: Љ. А.

Још једна позоришна представа Драмског студија за основце

Ј. С.
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