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РТБ Бор, односно Рудник бакра Мајданпек, позајмио је „Колубари“ ове пумпе ради бржег 
исушивања тамошњег „језера“ у којем је, према речима стручњака, око 240 милиона кубика воде. 

– На Балкану снажнијих и већих пумпи нема и оне заједно могу у секунди да испумпају чак 3.200 
литара – каже Благоје Спасковски

Помоћ РТБ-а Бор 
Рударском басену 
„Колубара“

Ради се 
на свим 
позицијама 
нове 
топионице 
и фабрике 
сумпорне 
киселине

Било  је много неочекиваних препрека 
на овом браунфилд пројекту које су, 
углавном, уклоњене и према новом 

програму активности у летњим месецима 
на градилиштима ће бити и преко 500 

радника – каже Драган Маринковић, 
директор пројекта

Sedam mo]nih pumpi 
na zajam

Sna@no u zavr[nicu
Страна 2

Стране 6 и 7



Понедељак, 16. јун 2014. Број 2246, страна 2

РТБ. - Из Рударско-топионичарског 
басена Бор у ноћи између 11. и 12. јуна 
пут Обреновца, прецизније у Рударски 
басен „Колубара“ и његов потопљени 
угљенокоп „Тамнава – Западно поље“, 
кренуло је седам пумпи великог ка-
пацитета које испумпавају 400 и 500 
литара у секунди. 

Рударско-топионичарски басен 
Бор, односно Рудник бакра Мајданпек, 
позајмио је „Колубари“ ове пумпе ради 
бржег исушивања тамошњег „језера“ у 
којем је, према речима стручњака, око 
240 милиона кубика воде. 

-Реч је о веома снажним пум-

пама, ефикаснијим од класичних 
које се користе у индустрији и које 
ових дана раде у „Колубари“, јер оне 
заједно могу у секунди да испумпају 
чак 3.200 литара! Пумпе су немачке 
производње, са „Сименсовим“ мо-
торима. На Балкану снажнијих и 
већих пумпи нема и зато сматрам ово 
правом помоћи у правом тренутку, 
пошто ће те пумпе послужити да се 
из колубарских угљенокопа вода 
уклони брже, а самим тим и да се 
производња тамо брже стабилизује. 
Мислим да је то права помоћ не само 

„Колубари“, већ и Србији јер се без 

струје не може живети – каже 
генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски.

Мешовита екипа од 35 рад-
ника РТБ-а Бор и РБ „Колубара“ 
успешно је демонтирала пумпе 
у току јучерашњег дана и оне су 
на путу ка Обреновцу, а тамо ће 
остати докле год буде било по-
требно. Радници РБ „Колубара“ 
ће ремонтовати њихове моторе и 
након употребе вратиће их Руд-
нику бакра Мајданпек. 

Помоћ поплављенима
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Помоћ РТБ-а Бор Рударском басену „Колубара“

Хумани синдикати РТБ-а Бор

РТБ. – Синдикалне организације Ру-
дарско-топионичарског басена Бор, свака 
према својим могућностима, издвојиле су 
једномесечну чланарину за помоћ станов-
нишву са поплављених подручја у Србији. 
Неке организације, у зависности од тога како 
су повезане, средства су уплаћивале својим 
централама, а неке и централама и директно 
на рачун Владе Републике Србије за помоћ 
поплављенима.

Рударски синдикат Србије уплатио је 
500.000 динара и обавезао се да у Крупњу 
обнови два домаћинства чије су куће 
оштећене у поплави.

Синдикат Независност на нивоу Басена 
Бор уплатио је 300.000 динара у акцији 
помоћи коју је покренуо УГС Независност 
на нивоу Србије. 

Самостални синдикат металаца Србије – 
ДОО Бор – уплатио је део средстава од чла-
нарине, а Општинско веће ССС Бор (у чијем 

је саставу и Самостални синдикат РТБ-а Бор) 
уплатило је 300.000 динара посредством Савеза 
самосталних синдиката Србије који је укупно 
сакупио 240 милиона динара. Осим тога, Са-
мостални синдикат Топионице уплатио је и 
150.000 динара, а Самостални синдикат Елек-
тролизе 53.000 на рачун Владе Републике 
Србије за помоћ поплављенима. 

Самостални синдикат Рудника бакра 
Мајданпек обезбедио је хигијенски материјал 
(детерџент, течни сапун, препарати за чишћење 
и дезинфекцију) вредан више од 200.000 динара. 
Ова помоћ упућена је становништву страда-
лом од поплава у Обреновцу. У овом синди-
кату су обећали да ће на сличан начин помоћи 
и другим угроженим подручјима, првенствено 
Свилајнцу и руднику Ресавица.

Индустријски синдикат РББ-а уплатио је 
150.000 динара посредством рачуна Синдиката 
индустрије Србије. 

М. М. 

Sedam Sna@nih 
pumpi na zajam

jednomeSe^na ^lanarina 
za poplavQene

РТБ Бор, односно Рудник бакра Мајданпек, позајмио је „Колубари“ ове пумпе ради бржег исушивања тамошњег 
„језера“ у којем је, према речима стручњака, око 240 милиона кубика воде. – На Балкану снажнијих и већих пумпи 
нема и оне заједно могу у секунди да испумпају чак 3.200 литара – каже Благоје Спасковски

Г. Тончев Василић

Благоје Спасковски
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Несебична помоћ РТБ-а у санацији последица поплава у Србији

РТБ. - Да великодушност и соли-
дарност рудара нису без разлога на-
далеко познате и да, где год и кад год 
је тешко - ваљда привикнути на то 
трпно стање - први прискачу у помоћ, 
Борани и Мајданпечани доказали су 
још једном. Били су у „првим борбе-
ним редовима“ када се средином маја 
Србија суочила са злехудом воденом 
пошасти. Помоћ која је поплављенима 
стизала од рудара и њихове друшт-
вено одговорне компаније – РТБ Бор 
Групе - била је, што је најважније, пра-
вовремена и стручна. У најкритичније 
градове стизала је непрекидно у виду 
хране, пића, хигијенских средстава, 
новца, пумпи, рударске механизације, 
људства... Дакле, РТБ Бор Група је, 
заједно са запосленим рударима, мета-
лурзима, флотерима, минерима, пали-
оцима и осталима, активно помагала 
поплављеним местима Србије у време 
ванредне ситуације у земљи. 

Помоћ у храни и пићу упућена је 
одмах, 16. маја, најугроженијем месту 
у Колубарском округу – Обреновцу. 
На предлог менаџмента компаније, о 
којем је генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски најпре разгова-
рао са председником Управног одбора 
компаније др Борисом Драговићем, 
купљено је и тамо дистрибуирано, 
само дан након проглашења ванредне 
ситуације у земљи, 15.000 ланч-пакета, 
50.000 боца воде, 1.000 ћебади, 14 
чамаца и основна средства за хигијену 
(сапуни и шампони). Вредност ове робе 
је шест милиона динара и то је била 
прва помоћ која је стигла у поплављени 
Обреновац. Истог дана је, у договору са 
Сектором Министарства унутрашњих 
послова за ванредне ситуације, ради 
помоћи око евакуације становништва у 

Обреновац отишла и специјализована 
чета од 50 борских рудара. 

Такође, специјализована интер-
вентна јединица Флотације „Велики 
Кривељ“ Рударско-топионичарског 

басена Бор прискочила је у помоћ да се 
у руднику „Столице“ код Крупња што 
пре санира потенцијално велика еко-
лошка штета због изливања отровне 
јаловине антимона преко обрадивог 
земљишта у приобаљу реке Корените. 
Седмочлана борска екипа, са машинама 
РТБ-а које су радиле на рашчишћавању 
и уређењу терена, остала је у Крупњу 
две недеље јер су поплаве покренуле 
клизишта, па је постојала претња да 
због нестабилности тла не попусти и 
друга јаловишна брана. Постављањем 
новог цевовода, јер је стари поки-
дало клизиште, искусни борски фло-
тери привремено су спречили отицање 
житке сиве масе у реку. 

Пумпе за Обреновац и 
„Колубару“

У консултацији са Штабом за ван-
редне ситуације, Рударско-топиони-
чарски басен Бор је, такође, купио и у 
потопљени Обреновац послао (20. маја) 
и 100 пумпи са комплетном пратећом 
опремом за испумпавање воде са мање 
приступачних места. Пумпе малог ка-
пацитета које црпу 10 литара у секунди, 
вредне 1,6 милиона динара, уручене су 

обреновачкој ватрогасно-спасилачкој 
јединици.

Пут Обреновца, прецизније у Ру-
дарски басен „Колубара“ и његов 
потопљени угљенокоп „Тамнава – За-

падно поље“ отишло је и седам пумпи 
великог капацитета које испумпавају 
400 и 500 литара у секунди. РТБ, одно-
сно Рудник бакра Мајданпек, позајмио 
је „Колубари“ ове пумпе ради бржег 
исушивања тамошњег „језера“ у којем 

је, према речима стручњака, око 240 
милиона кубика воде! Пумпе ће тамо 
остати докле год буде било потребно јер 
их „Мајданпек“ више не употребљава. 
Оне су се својевремено користиле за 
снабдевање мајданпечке флотације 
водом из водозахвата „Пустињац“. 

„Шихта“ од рудара Бора и 
Мајданпека

Рудари, металурзи, флотери, 
минери, палиоци и остали - укупно 
5.200 радника РТБ-а Бор - одрекло 
се и једне дневнице па је, на предлог 
менаџмента компаније, а у сарадњи са 
репрезентативним синдикатима, до-
говорено да једна априлска „шихта“ 
буде издвојена као солидарна новчана 
помоћ за санацију последица поплава 
у Србији. Пословодство Матичног и за-
висних предузећа из састава РТБ Бор 
Групе издвојило је, приде, додатна нов-
чана средства у износу од пет до 50.000 
динара у те сврхе, па је на наменски 
рачун Владе Србије по том основу 
укупно уплаћено 8,9 милиона динара. 
Одлука о солидарној новчаној помоћи 
свих запослених (који су то касније 
својим потписима и потврдили) донета 
је 21. маја на састанку пословодства 
компаније са представницима репре-
зентативних синдиката – једносгласно! 
Синдикати који делују у борској 
компанији такође су се додатно орга-
низовали и, у складу са могућностима 
и бројности чланства, новчано помогли 
подручја угрожена поплавама. 

Механизација којом располаже РТБ 
Бор, као и људство, све време је било 
у приправности да одмах пружи помоћ 
према плану и потребама Штаба за ван-
редне ситуације. Тако су, за изградњу 
насипа у селу Радујевац код Неготина 
коришћена седам камиона и три утова-
ривача, а у санацији бране флотацијског 
јаловишта рудника „Столице“ код 
Крупња три рударске машине (багер и 
два утоваривача). И село Радујевац и 
општину Крупањ посетио је и понудио 
помоћ генерални директор РТБ-а Бор. 

На крају, апел комбината бакра у 
медијима осталим друштвено одговор-
ним компанијама у Србији да, колико 
је то у њиховој моћи, помогну Србији 
да што пре санира последице поплава, 
резултирао је и тиме да се пословни 
пријатељ РТБ-а из Словеније укључи 
у акцију и донира шлепер воде и два 
комбија хране и ћебади.

Горица Тончев Василић 

Борани к’о род 
рођени

Током двонедељне санације бра-
не флотацијског јаловишта рудника 

„Столице“, мештани Крупња су еки-
пу врхунских борских флотера гледа-
ли као „род рођени“. Да ли због ис-
куства које имају у познавању ћуди 
јаловишта, да ли због великог и пле-
менитог срца које их је довело у овај 
крај Србије да помогну, тек, Борани 
су једног викенда, након целодневног 
рада на терену, „морали“ да буду и по-
себни гости на једној свадби коју, из-
гледа, никакав тектонски поремећај 
није могао да спречи. - Испоставило 
се да је невеста Боранка, па није било 
дилеме хоћемо ли и у сватове отићи. 
Живот се наставља, мора и треба 
тако. Све је у том крају сада подређено 
једном циљу: што пре санирати после-
дице поплаве и клизишта јер чека дру-
ги посао – берба малина! – рекао нам 
је Зарије Ристић.

Gde je te[ko – „Bor”
Помоћ која је поплављеним 
подручјима стизала од рудара 
и њихове друштвено одговор-
не компаније – РТБ Бор Групе 
била је правовремена и струч-
на, а у најкритичније градове 
стизала је непрекидно у виду 
хране, пића, хигијенских сред-
става, новца, пумпи, рударске 
механизације, људства. - Пут 
Обреновца, прецизније у Ру-
дарски басен „Колубара“ и 
његов потопљени угљенокоп 

„Тамнава – Западно поље“ от-
ишло је и седам великих пум-
пи које испумпавају 400 и 500 
литара у секунди. Рудник ба-
кра Мајданпек позајмио је ове 
пумпе ради бржег исушивања 
тамошњег „језера“ у којем има 
око 240 милиона кубика воде!

З. Ристић на јаловишној брани рудника 
антимона „Столице”: Зауздали смо и 
провирне воде, али не као неко трајно 

решење, то тек предстоји.
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РТБ. – Пословична рударска соли-
дарност није затајила ни током недав-
них великих поплава широм Србије. 
Рударско-топионичарски басен Бор је 
помогао не само чамцима, пумпама, 
шлеперима воде, хиљадама оброка, 
ћебади, средствима за хигијену, по 
једном дневницом 5.200 запослених, 

донацијама синдиката и појединаца, 
грађевинским машинама, већ и снаж-
ном рударском руком. Његова чета 
за спасавање (при погону Јама) од 27 
људи, заједно са 10 радника Истражних 
радова, једним флотером и још петна-
ест добровољаца из Јаме, нашла се у 
ноћи између 16. и 17. маја међу првима 
на обреновачким насипима и помагала 
нашим и руским специјалцима да из-
влаче немоћне, жене и децу из домова 
од којих су многи били до крова у води. 

Саша Перишић је координи-
рао помоћ Басена потопљеном ста-
новништву Србије и добро се сећа 
тог туробног шеснаестог мајског 
јутра када је постало јасно да ће 
нека подручја у приобаљу Саве и 
западној Србији имати велике про-
блеме са водом. На колегијуму дирек-
тора РТБ-а одлучено је да се помоћ 
фокусира на најугроженији Обрено-
вац, град по много чему сличан Бору. 
У координацији са Кризним штабом 
Центра за ванредне ситуације МУП-а 
Србије, уз велико залагање и спретност 
басенске службе набавке, већ тога пре-
поднева набављено је све са списка 
хитних потреба Обреновца. У рекорд-
ном року је све превезено до сабирног 

магацина у Београду и прва роба која је 
ушла у тај магацин била је роба РТБ-а 
Бор. Од два шлепера са водом један је 
усмерен за Умку, а други ургентно за 
Коцељеву.

 - У једном тренутку прихваћена 
је и наша помоћ у људству – каже 
Перишић. - Одмах сам проследио 
позив у Бор, 53 рудара се спремило 
и већ поподне кренуло. Били смо на 
обреновачким бедемима у касним 
вечерњим сатима. Дочекао нас је 
мрак, киша, магла, уплашени људи... 
У кругу од 20-ак километара, сем 
домаћих, били су само припадници 
војске, специјалне полиције, руски 
специјалци и ми. Одмах да кажем да 
су се, уз војне, одлично показали и 

наши чамци са дуплим дном, венти-
лима за испуштање воде и 11 комора 
које омогућавају да и у случају 
бушења чамац остане у спасилачкој 
мисији. Без наше ћебади, било би 
страшно за ту дечицу и болеснике јер 
смо, носећи их, и кроз ћебад осећали 
како цвокоћу од хладноће. Тако 
смо остали до јутра кад су дошле 
специјалне снаге жандармерије, ро-
ниоци из целе Србије. Локални 
момци су помогли да се спасавање 
боље организује, киша је стала 
и било је већ толико људи да је 
процењено да можемо да се вратимо 
редовним пословима. 

-Бор се добро показао – с поно-
сом каже Перишић. - Поред свих ка-
пацитета и ресурса које има у кадру, 
опреми, природном и индустријском 

потенцијалу, за неки свој највећи 
ресурс с правом сматрамо и ту спо-
собност да осетимо и разумемо муку, 
проблем, и да брзо реагујемо. Због 
обилних киша РТБ је и пре увођења 
ванредне ситуације у земљи, већ 

имао ванредно стање на својим ко-
повима. И дан-данас имамо про-
блеме, трпели смо штете од пада-
вина, производња је пала, али смо 
нашли начина и снаге да помогнемо. 

Наглашавајући да у Обреновцу 
нису били само чланови чете за 
спасавање, њен старешина Петар 
Пожега рече нам да је уверен да би из 
Бора пошао не један, већ десет ауто-
буса добровољаца да је било такве по-
требе. – Ова екипа од педесет тројице 
басенских радника окупила се за 
само сат времена и кренула у непо-
знато – каже он. - Успут смо слушали 
радио и нагађали шта ће нам бити 
поверено, јер чети се обично даје 
најтеже. По вестима смо закључили 
да ћемо вероватно у Шабац, међутим, 
пред улазак у Београд чули смо вест 
да је тамо већ послато 40 аутобуса 
добровољаца и апел да се више не 
иде. Нама су стигла упутства да 
идемо ка Обреновцу, на улазу у Бео-
град преузела нас је полицијска па-
трола и одвела до места на коме смо 
провели осам најкритичнијих сати 
помажући у евакуисању. Искрено, 
нисмо мислили да ћемо радити то 
што смо радили. Рачунали смо да 
ћемо, вероватно, бити на неком од-
брамбеном појасу, пунити џакове са 

песком или нешто слично. Међутим, 
то нам се “заломило” и ми смо на 
периферији Обреновца, крај Колу-
барског моста, притекли у помоћ 
специјалцима. Учинили смо све што 
смо могли, а и по повратку били смо 
спремни да реагујемо на сваки позив. 
Ми радимо у тешким условима и 
лако препознамо ситуацију у којој 
треба да помогнемо.

Срђан Марковић је седму годину 
члан чете за спасавање, али се, као и 
остали из ње, први пут срео са толико 
воде на улицама једног града: – Вода је 
била до кровова, понегде сте могли 
из чамца да дохватите врх бандере... 
На све стране уплашени људи који 
неког траже... Највише нас помагало 
је при искрцавању из чамаца, а неки 
су били и у њима. Како који чамац 
стигне ми прихватимо људе, махом 
су то била деца и стари без много 
ствари. Излазили су са по једном 
кесом и торбицом. Преводили смо 
их, или преносили, од бедема преко 
моста. Пошто смо били у нашим 
рударским оделима и кабаницама 
једно дете је питало колегу који га 
је носио: „Чико, јесте ли ви ватро-
гасци?“ Он му је одговорио: „Не, ми 
смо рудари“. На то је клинац казао: 
„Свима ћу да испричам да ме је 
спасио рудар!“ Гледали смо да што 
пре испазнимо чамац да би ишао по 
друге. И, тако до сванућа. 

Милић Ђуришић, звани Миша, 
инструктор у чети за спасавање, нам 
рече да се чета, иначе најмодерније 
опремљена за деловање у рударским 
несрећама, (својевремено у Тузли, 
Алексинцу, руднику Соко) први пут 
нашла пред изазовом да учествује 

у спасавању људи и имовине од 
воде. - Дочекао нас је дечји плач, 
кукњава жена, али сам се одушевио 
полицијом и војском. То су момци 
који немају страха, који су мокри 
до појаса уносили и износили људе 
из чамаца. Једном, који готово није 
осећао промрзле ноге јер је читав 
дан био у води - дао сам чизме. И сам 
сам учествовао у превожењу једне 
групе чамцем и никад нећу забора-
вити плач детета које није хтело да 
се одвоји од мајке да бисмо га што 
пре евакуисали са баком, а мајка и 
отац сачекали следећи чамац. Вода 
је понегде била висока скоро шест 
метара, до другог спрата зграда. 
Једна бака се – причали су ми спа-
сиоци - попела на шпорет, ставила 
столицу и на њој дочекала спаси-
оце. Досад сам веровао да је ватра 
најопаснија, више не!

Љ. Алексић

Рудари спасавали Обреновчане

Рударско-топионичарски басен је 
нашао снаге и начине да помогне 
у време када је и сам трпео штете 
од великих киша и када му је 
због њих падала производња на 
коповима – каже Саша Перишић. - 
Чета за спасавање у најкритичнијим 
сатима, у ноћи између 16. и 17. 
маја, помагала нашим и руским 
специјалцима у извлачењу људи из 
потопљених домова

Bor Se doBro pokazao

Саша Перишић

Петар Пожега

Срђан Марковић

Милић Ђуришић
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Педесетак чланова Инжењерске коморе Србије посетило „нову топионицу”

Чланови Студентске мреже у РТБ-у Бор

РТБ. – Педесетак чланова Инже-
њерске коморе Србије (Регионални 
центар Ниш) посетило је 30. маја гради-
лиште нове топионице и фабрике сум-
порне киселине. Циљ је био, како је 
рекао Драган Живковић, заменик пред-
седника Извршног одбора ИКС извођача 
радова, упознавање инжењера свих 
струка са капиталним инвестицијама 
у области тешке индустрије, односно 
изградње сложених технолошко-технич-
ких система у Рударско-топионичарском 
басену Бор.

- Посету овом највећем инвестици-
оном објекту у Србији, који заслужује 
посебну пажњу због заштите радне 
средине у шта смо се уверили на 
лицу места, планирали смо неколико 
месеци. Видели смо већ уграђене фил-
тере, што значи да се ушло у завршну 
фазу изградње. Овде су инжењери 
свих струка - планери, урбанисти, 
архитекте, грађевински, машински, 
електро и инжењери геодете. Намера 
нам је била да прво видимо оно што 
се ради на терену и утисци из „прве 
руке” су веома повољни – уверили смо 
се да је Србија спремна да уради овако 

велику инвестицију која ће, надам се, 
Бору донети чистији ваздух и чистију 
радну и животну средину - истакао је 
Живковић.

Потом је уследила презентација 
„нове топионице” којом су домаћини 
употпунили слику овог највећег еко-
лошког пројекта на Балкану и у Европи. 
Госте је најпре поздравио Благоје Спа-
сковски, генерални директор РТБ-а 
Бор, који их је упознао са развојем 
комбината бакра, али и актуелним 
стањем и пословним резултатима 

компаније. Представљајући пројекат 
реконструкције топионице и изградње 
нове фабрике сумпорне киселине, његов 
директор Драган Маринковић истакао 
је кључне аспекте – прераду 400.000 
тона концентрата бакра и производњу 
80.000 тона „црвеног” метала годишње, 
технолошко искоришћење од 98,5 одсто, 
фиксацију сумпора од најмање 98 проце-
ната, мање трошкове пословања. – Ка-
надски SNC Lavalin је главни извођач 
радова, али је у пројекту ангажо-
вано 20-30 домаћих фирми, јер је по-

требно произвести и уградити 6.500-
7.000 тона челичне конструкције, де-
сетак хиљада кубних метара ископа 
и уградње бетона, 450 контејнера 
машинске и електроопреме из ино-
странства, 11 километара бакар-
них цеви. Због тога је учешће домаће 
грађевинске, машинске и електроо-
перативе велико. Сваког дана на гра-
дилишту је присутно око 400 људи, од 
којих су 300 непосредни извршиоци, 
а 50-60 се баве логистиком, надзором, 
безбедношћу. 

Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, 
говорећи о технолошком процесу, по-
себно је нагласио поштовање домаћих и 
светских еколошких стандарда. – Када 
смо 2009. године дали подлогу за фи-
зибилити студију, по тадашњим за-
конима Републике Србије, ЕУ и САД, 
највећа дозвољена емисија била је 
500 мг/м3. У међувремену, закони су 
се променили и она је смањена на 350 
мг/м3. Збога тога смо морали да до-
платимо додатни новац за нове ката-
лизаторе како бисмо то испоштовали. 

Ј. Станојевић

РТБ. – Група студената и професора 
Студентске мреже „Rešica Network“, 
која у летњој школи у Бору пише 
пројекте о предузетништву, технолош-
ким иновацијама и регионалним вред-
ностима, посетила је Рударско-топио-
ничарски басен Бор. У разговору са ге-
нералним директором Благојем Спа-
сковским професори и студенти из Не-
мачке, Румуније, Бугарске, Македоније, 
Албаније и Србије упознали су се са 
производњом бакра у Басену и са ре-
гионалним вредностима о којима пишу 
пројекте.

После обиласка градилишта нове то-
пионице и фабрике сумпорне киселине, 
члановима Студентске мреже „Rešica 
Network“ о значају Басена Бор за реги-
онални развој и Републику Србију гово-
рио је генерални директор Благоје Спа-
сковски. Он је истакао да је изградња 

нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине највећи еколошки пројекат 
на Балкану: - То је компликована 
инвестиција јер се уз старо постројење, 
које ради и ствара добит, истовре-
мено гради ново. Када буде завршено 
крајем ове године, новоизграђено 
постројење најмодерније „флеш-
смелтинг“ технологије биће „преве-
зано“ за највише 15 дана. Уходавање 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине биће завршено почетком 
другог квартала идуће године – иста-
као је Спасковски.

Одушевљени пријемом у Бору и 
оним што су видели и доживели при-
ликом посете РТБ-у Бор и градилишту 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине, студенти и њихови ментори 
урадили су пет пројеката о повезивању 
малих и средњих предузећа са Басеном 

и о могућој примени иновација у РТБ-у 
Бор. 

-У летњој школи од професора из 
Немачке, Бугарске и Србије научили 
смо много о могућностима примене 
нових технологија – каже студент из 
Немачке Тим Винкенс, а студенткиња 
из Македоније Пепица Манчева додаје: 

- Ово искуство ће нам помоћи да даље 
развијамо пословне идеје и помог-
немо развоју овог региона.

-Наша летња школа учи студенте 
како да искористе стечено знање ради 

решавања конкретних проблема. 
Овде смо да утврдимо на који начин 
земље југоисточне Европе могу боље 
да сарађују – оценили су на завршној 
презентацији радова професори Петер 
Шулте из Немачке и Данијел Павлов 
из Бугарске.

Домаћин овогодишње летње школе 
Студентске мреже „Rešica Network“ је 
Технички факултет у Бору, а финансијер 
немачка фондација „Daad“.

М. Милошевић 

У Бору смо видели да је Србија спремна да уради овако капиталну инвестицију која ће, надам се, овом индустријском граду донети чистији 
ваздух и чистију радну и животну средину – рекао је Драган Живковић, заменик председника Извршног одбора ИКС извођача радова

Студенти и њихови ментори из Немачке, Румуније, Бугар-
ске, Македоније, Албаније и Србије урадили су пет пројеката о 
повезивању малих и средњих предузећа са Басеном и о могућој при-
мени иновација у РТБ-у Бор

pi[u projekte o reGionalnim vrednoStima

najve]i inveSticioni 
oBjekat u zemQi

Бобан Тодоровић, Благоје Спасковски и Душан Марковић
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Ради се на свим позицијама нове 

РТБ. – Ефекти иновираног про-
грама радова на новој топионици и фа-
брици сумпорне киселине, по коме це-
локупан пројекат  „механички“ треба да 
буде готов 23. децембра, видљиви су на 
градилиштима. Отворен је широк фронт 
и ради се на свим позицијама. Директор 
пројекта Драган Маринковић нам је 
рекао да су у складу са наведеним роком 
извођачи радова направили нови про-
грам активности, за сваку недељу плани-
ран је број радника на свакој позицији: 
када почињу, а када завршавају посао. 
За мај су били планирани учинци од пет 
одсто и по критеријумима који се кори-
сте за обрачун учинака при извођењу 
локалних радова – скоро да су оства-
рени, уз уочљиву тенденцију да се из 
месеца у месец повећавају. Маринковић 
је веома задовољан и начином на који 
сада Грађевински факултет из Београда 
води стручни надзор и администрацију 
пројекта.

-Ово је браунфилд пројекат и било 
је много неочекиваних препрека – 
каже Маринковић. - Оне су, углавном, 
уклоњене, и сада се ради на свим 
позицијама. Извођач радова повећава 
број радника, ради продужено, догово-
рено је да уведе другу и трећу смену 
тамо где има услова, да ангажује до-

датну механизацију а већ присутну од-
ржава у исправном стању, као и да до-
према материјала следи логику мон-
таже. Месечни учинци треба да буду 
већи него до сада, да се крећу осам до 
девет одсто месечно, а од јуна до сеп-
тембра буду највећи како би за крај 
године остала само фина подешавања. 
Тако у неким летњим месецима на 
градилиштима просечно треба да буде 
и преко 500 директних извршилаца, 
не рачунајући надзорно и особље које 
брине о безбедности и здрављу на раду. 
Сада је на градилиштима око 300 рад-
ника и очекује се да тај број расте из 
дана у дан.  

Према речима нашег саговорника на-
рочито критична позиција била је мон-
тажа челичне конструкције  за област 
припреме и транспорта шарже (мо-
стови, торњеви) од складишта (бединг) 
до парног сушача, где су били урађени 
само темељи, а треба произвести и мон-
тирати око 1.000 тона конструкција! 
Међутим, проблем је превазиђен. 
Сачињени су уговори, дефинисани 
рокови, стотинак тона конструкција већ 
је стигло на градилиште и почела је мон-
тажа која треба да буде завршена поло-
вином септембра. У реконструкцији 
конвертора број три и четири такође се 

каснило с обзиром на сложене услове, 
јер први и други раде. Међутим, уз 
добру координацију и додатне напоре  

тамо се завршавају темељи носеће 

конструкције конвертора  и припрема 
радионичка документација за израду и 
монтажу 450 тона конструкција. Поче-
так производње челичне конструкције за 
конверторе очекује се почетком јула, а 
монтажа у августу. 

Пратећи технолошки редослед 
постројења већ смо рекли да почиње 
монтажа челичне конструкције си-

стема за припрему и допремање шарже. 
Њен парни сушач и пратећа опрема су 
постављени, ових дана ће почети мон-
тажа још 130 тона челичне конструкције 
на самој згради парног сушења, а онда 
повезивање инсталација, опреме и 
затварање зграде панелима. Командна 
соба нове топионице  је грађевински 
завршена и покривена, већи део опреме 
за климатизацију је уграђен и остаје да 
се повежу струја, вода и тако створе 
услови да тај простор буде климатизо-
ван ради монтаже фине мерно-регула-
ционе опреме. Резервоар за расхладну 
воду са пумпама и измењивачима то-
плоте већ је завршен, остаје да се те-
стира материјал којим је обложен базен, 
да се поправи антикорозивна заштита на 
конструкцији и да се зграда, такође, за-
твори панелима. 

Постављена је скоро сва опрема 
саме флеш-пећи:  монтирана челична 
конструкција, бакарни хладњаци, реак-
циони и шахт који је повезује са котлом 
за одвод гасова, као и челична структура 
саме пећи, па ће током лета почети озид 
ватросталном опеком. Зграда флеш-
пећи достигла је 40 м висине и треба 
да се доврши њен део према анодној 
рафинацији. Припрема се повезивање 
бакарних жакета у систем за хлађење у 
који треба уградити око 11 км бакарних 
цеви! Канали за бакренац и шљаку су 

Било  је много неочекиваних препрека на 
овом браунфилд пројекту које су, углавном, 
уклоњене и према новом програму активности 
у летњим месецима на градилиштима ће бити и 
преко 500 радника – каже Драган Маринковић, 
директор пројекта

Sna@no u 

Драган Маринковић
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постављени, систем за одвод фугитив-
них гасова скоро да је готов, постављени 
су сви цевоводи, врећасти филтер, вен-
тилатор...  Котао-утилизатор и пратећа 
опрема су, такође, монтирани и сада се 
поставља „електрика“ и инструменти, 
па следи термичка изолација након хлад-
них проба. И електростатички филтер је 
монтиран и треба да се уради његова 
антикорозивна заштита, термичка 
изолазија, повезивање и тестирање. 

Челична конструкција система за 
прање и хлађење гасова  у завршној је 
фази. Део крупне опреме је постављен, 
остаје да се инсталирају пумпе, млаз-
нице и друга финија опрема, а интен-
зивно се ради и на гасоводу (стубови и 
мостови) који ће преко крова конвертор-
ске хале ићи до система за скрубовање 
гасова са конвертора, а одатле заједно 
у нову фабрику сумпорне киселине. На 
конветорској линији управо су завр-
шени темељи за конвертор три и четири, 
следи челична конструкција и опрема. 
Крупна опрема мокрог електрофил-
тера нове фабрике сумпорне кисе-

лине је постављења, сада се монтирају 
и подешавају електродни и остали 
помоћни системи. Контактни котао је 
споља завршен, преостају фини радови, 
убацивање катализатора и повезивање 
са измењивачима топлоте, торњевима, 
котлом за хлађење гасова итд. И у тој 
области главна опрема је монтирана, 
остало је да се монтирају цеви у једином 
измењивачу који је стигао без њих. 

Завршена зграда јаке киселине 
добила је тзв. монореј дизалице које 
треба да олакшају монтажу пумпи 
и остале опреме, постваљени су 
регали, доведена је струја и предстоји 
повезивање пумпи и инструмената. 
Зграда дуваљке је готова, остали су неки 
занатски радови унутра и најважнији  
посао – њена  монтажа са целокупном 
пратећом опремом. Радови на два 
резервоара за складиштење сумпорне 
киселине, капацитет 10.000 тона сваки, 
иду веома добро и очекује се да до 
јесени, много пре рока, буду завршени.                                                                                         

Текст и фото: Љубиша Алексић

zavr[nicu
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Петомесечни резултати копа „Церово“

kop pro[iren po 
iSto^noj Strani

КОП „КРИВЕЉ”. – За непун дан и 
ноћ (27. маја) екипа рудара, машинаца 
и електричара, људи који раде на транс-
портрном систему за превоз јаловине 
са кривељског у стари борски коп, уз 
помоћ дизалице и булдозера, успела је 
да продужи траку за две секције и тако 
створи услове да се одлагач тежак преко 
300 тона помери напред. Убацивањем те 
две секције са носачима ролни добијено 
је двадесетак метара, што - по речима 
Предрага Голубовића, техничког руко-
водиоца транспортног система – дужин-
ски делује мало, али за домет „стреле“ 
одлагача значи много. Ово је, иначе, 

прво померање одлагача од почетка рада 
након продужења његове “стреле” по-
четком 2010. године.

-Суштина овог корака је повећање 
капацитета читавог транспотног си-
стема – каже Голубовић. - Померањем 
скраћујемо деоницу којом булдо-
зери прегуравају јаловину до старог 
копа. Реч је о огромним количи-
нама, а како немамо довољно бул-
дозера, краћа релација омогућава 
нам да одложимо више јаловине, уз 
мање трошкове. Путем транспор-
тног система раније је месечно прево-
жено најмање 150.000 тона јаловине. 

Последњих месеци количине су више-
струко увећане тако да је само у мају 
овде одложено 458.000 тона, а овај по-
духват значи даље повећање капаци-
тета одлагања. Идеално би било када 
би „стрела“ бацала јаловину дирек-
тно у коп, међутим, због нестабилно-
сти терена веома је ризично поста-
вити одлагач од преко 300 тона на 
саму ивицу старог борског копа, на 
материјал који се још није „смирио“.

Показујући пукотине испред одла-
гача, Голубовић нам рече да их будно 
прате како не би била угрожена без-
бедност људи и опреме. – По висини 
ово је јединствено одлагалиште у 

свету, где још нису изучене све за-
конитости „понашања“, односно 
кретања огромне масе јаловине – на-
глашава наш саговорник. - Отуда ово 
што радимо има и извесна пионирска 
обележја. Због тога смо опрезни, пра-
тимо понашање терена испод и око 
одлагача. Појачали смо мониторинг 
деформација одлагалишта и геодет-
ска служба мерењима сваки други 
дан прати померања репера, њихових 
распона на пукотинама. Тек кад се 
све смири, у сарадњи са стручњацима, 
проценићемо да ли и докле можемо да 
идемо даље.

КОП „ЦЕРОВО“. - У најтежем пе-
риоду године за копове - зима и прелазни 
пролећни - коп „Церово“ је задовољио 
оно што му је постављено као циљ. За 
протеклих пет месеци тамо је – према 
речима управника Драгана Илића - 
дато око 880.000 тона руде са 2.202 
тоне бакра и уклоњено око милион тона 
јаловине. Са изузетком маја, план откопа 
руде претходних месеци испуњаван је, 
неких и пребациван, а у априлу је чак 
остварен средњи садржај од 0,28 одсто 
бакра, што се за тамошње прилике може 
сматрати добрим дометом. У бољим 
условима рада којима се надају током 
предстојећег лета, очекују и стабилнији 
рад, али прижељкују и боље снабдевање 
резервним деловима како би се благо-
временим сервисирањем опреме избе-
гле хаварије. 

-У мају смо дали 127.000 тона руде 
са 320 тона бакра и уклонили 220.000 
тона јаловине. Овако мала количине 
руде (план је био 225.000 тона) усле-

дила је - објашњава Илић - због дужег 
застоја у овдашњој флотацији. Он је 
искоришћен да се тамо обаве и неки 
ремонти, а ми на копу смо га иско-
ристили за израду неких важних, 
пројектованих путева. Уклањањем 
220.000 тона јаловине (план је био 
225.000 т) проширили смо коп по 
источној страни и самим тим ство-
рили услове за прављење компо-
зита од богатије (али влажније) руде 
са најниже етаже (365) и оне мало 
сиромашније (али сувље и оштрије) 
са више (410).

И на Церову су, као по целој Србији, 
у мају решавали проблеме које су донеле 
кише. Једног дана стабилна пумпа на 
дну копа покварила се у време највећег 
прилива воде, па су израдом ободних 
канала и подизањем пумпе на више 
коте успели да спрече њено потапање. 
Знајући да би их тако нешто довело у 
ситуацију да немају више чиме да бране, 
да не могу даље да раде, на копу су тих 

кишних дана сви били опрезни. Пошто 
на дну копа „Церово” вода и извире, 
руда која се ту вади је влажна и кад нема 
киша, па прави проблеме рударима на 
примарном, а флотерима на секундар-
ном и терцијалном дробљењу. Једно 

време је због тога заустављан и багер 
који ради на дну копа, а форсиран онај 
који је товарио руду на вишим етажама. 

Међутим, у њој је мање бакра. 
Како се месечни планови копа „врте“ 

око 225.000 тона руде и око 200.000 тона 
јаловине, те бројке ће бити циљ и у јуну, 
мада би могао да даје и више руде, да 
месечни капацитети тамошњег ПМС-

постројења засад нису лимитирани на 
прераду око 200.000 тона. 

Љ. Алексић

Повећан капацитет одлагања јаловине у стари борски коп

pomeren odlaGa^ od 
preko 300 tona

Убацивањем две секције са носачима траке продужен 
транспортни система за 20-ак метара и огромној 
машинерији омогућено да се максимално, али крајње 
опрезно, помери према копу и тако знатно смањи потребу 
да се јаловина накнадно гура булдозерима у провалију

Љ. Алексић

Дато је око 880.000 тона руде 
са 2.202 тоне бакра и уклоњено 
око милион тона јаловине. – Мај 
завршен са мање руде него 
што је планирано због застоја 
у флотацији, али су уклоњене 
планиране количине јаловине и 
израђени важни путеви који ће 
омогућити да се узима и меша 
богатија, али влажна руда са дна, 
са сиромашнијом, али сувљом и 
оштријом рудом виших етажа
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Предраг Голубовић

Драган Илић
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У „Кривељу“ и мај са планираним количинама бакра

izBeGli plavQeWe, neke 
[tete niSu moGli

 КОП „КРИВЕЉ”. – Велике 
кише су стале, али су кривељским ру-
дарима оставиле бројне проблеме да 
их отклањају наредних месеци. Иако 
су радили у условима какве не памти 
ниједан од њих, захваљујући нешто 
бољем садржају метала успели су да – 

како сазнајемо од управника Милана 
Делића - испоруче флотацији 2.253 тоне 
бакра у руди, уместо планиране 2.043 
тоне. За мало (односно за четири про-
цента) измакло им је остварење и пла-
нираних количина руде (дали су 860.000 
тона, а било је планирано 900.000), али 
се тежина ситуације највише испољила 
у билансу јаловине. Било је предвиђено 
да се уклони 2,31 милиона тона, а стигло 
се до 890.000, тако да је у мају дато 1,75 
милиона тона укупних ископина од пла-
нираних 3,21.

Сумирајући петомесечни домет 
производње на копу са кога стиже 
највише бакра Рударско-топионичар-
ског басена Бор, Делић нам рече да је 
план премашен и на руди и на металу 
у њој: - Уместо планираних 4,26 ми-
лиона тона руде дали смо 4,287 ми-
лиона тона - каже он. – У руди је тре-
бало да буду 10.123 тоне бакра, а дали 
смо 10.990 тона! Нажалост, план на 
јаловини није испуњен ни једног 
месеца од почетка године, па тиме ни 
петомесечни, делом због броја рас-
положивих камиона, а делом и због 
ових незапамћених падавина. Ипак, 
приоритет нам је да откопамо пла-

ниране количине руде како бисмо 
обезбедили средства за инвестиције, 
покривање трошкова... Овог месеца 
смо пред задатком да дамо 826.590 
тона руде са 1.787 тона бакра, али 
и уклонимо 2,215 милиона тона 
јаловине. Настојаћемо да расположи-
вом механизацијом, људством, у окол-
ностима које су нас снашле, надокна-
димо и индиректне штете које су нас 
задесиле, можда не као друге у Србији, 
али које нису мале. 

Управник копа подсећа да је пљусак 
у ноћи између трећег и четвртог 
маја, када дно копа умало није било 
потопљено, био велика опомена руда-
рима. Они су усред те ноћи успели да 
склоне багер и бушилицу, изместе елек-
тромрежу, помере пумпе и за длаку из-
бегну хаварије. Багер и бушилицу су 
тако сачували, али заустављени су 
радови у усеку на дну копа, испод во-
досабирника, где се вади богатија руда. 
После два-три мирна дана, уследила 
је критична седмица од 12. до 19. маја 
која је погодила целу земљу, па и рударе 

“Кривеља”, али су је они „препливали“ 
за нијансу боље од осталих јер су оним 

пљуском „упозорени“ да се тако нешто 
спрема. 

-Дочекали смо нове, велике пада-
вине релативно спремно и безбедно – 
каже Делић. – Нисмо имали оштећења 
опреме, али трпела је производња, 
највише на дну копа, а и на осталим 
радилиштима убрзо нису постојали 
нормални услови за рад. Минирана 
стенска маса била је толико расква-
шена да се претварала у пулпу, ства-
рала је клизишта, путеви су по-
стали тешки, неки непроходни, над-
земна електромрежа у многим дело-
вима је затрпана муљем, грмљавине 
су изазивале кварове трафо-ста-
ница, тако да су се застоји умно-
жавали. Постојала је велика опас-
ност од клизишта, обрушавања масе, 
уништавања опреме и повреда људи, 
па смо увели даноноћна дежурства 
надзорно-техничког особља у време 
падавина и ванредног стања. Особље 
је процењивало, тражило меру између 
безбедног рада и остварења произво-
дних планова. Дакле, мај је био тежак 

месец, али бих одао велико признање 
људима који нису питали колико и 
кад треба да се ради. Знајући какво је 

стање у земљи, остајали су на послу 
све док се опрема не извуче на сигурно, 
док се све не заврши. Јесте да смо 
подбацили на јаловини, али надамо 
се лепшем времену овог месеца како 
бисмо бољом организацијом и уз мало 
више среће покушали да остваримо 
боље резултате. 

Љ. Алексић

Руду 
богатију 
металом дали 
готово по плану, 
али нису ни половину 
од планираних 2,31 милиона 
тона јаловине. - Тешкоће са бројем 
расположивих камиона увећане и 
врло видљивим штетама од киша и 
грмљавине: страдање електромреже, 
заглаве дробилица и пресипних 
места, дужи транспорт по лошим 
путевима, кварови и нарушена 
динамика припреме радилишта

Велика 
солидарност

Управник копа Милан Делић 
са посебним задовољством истиче 
велики одзив кривељских рудара 
на апел пословодства РТБ-а Бор да 
помогну поплављенима: - Сви су 
уступили по једнодневну зараду, а 
неки су уписали и додатну помоћ. Ово 
је руднички град у коме људи разумеју 
шта је несрећа и одмах су помогли 
онима који су били у већој невољи од 

њих – каже он. 

Милан Делић

И на вишим етажама током кишног маја било је тешко радити

Радови у Четвртом захвату
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 РБМ. - Производња Рудника бакра 
Мајданпек у првој половини маја била 
је у оквирима плана, а за читав месец, 
са коповским учинком од 73 одсто и око 
90 одсто на металу, неупућенима не от-
крива колико је труда, залагања и до-

датног ангажовања требало уложити у 
сваком сегменту производног процеса 
да би се у условима ванредне ситуације 
дошло до солидног резултата. Мајским 
учинком од 725 тона бакра у концен-
трату у РБМ-у су задовољни јер се у 

први мах мислило да ће подбачај бити и 
до 40 процената, а сведен је на десетак.

-До 13. маја производња је била 
задовољавајућа, а потом су усле-
диле ванредне околности због обил-
них падавина, па је дошло и до пре-
кида у раду Флотације због огромне 
количине воде и појаве клизишта на 
радилишту Северни ревир – подсе-
тио је на оно што се у РБМ-у догађало 
у време ванредне ситуације директор 
Бранислав Томић. – Истичем да смо 
великим залагањем свих запослених 
на линији бакра успели да добијемо 
тешку битку са временским неприли-
кама и стабилизујемо производњу (не 
рачунајући проблем на брани Шашки 
поток). Захваљујући даноноћном 
ангажовању успели оно што је у овак-
вим приликама најважније: сачували 
смо и људе и опрему.

У време поплаве све расположиве 
пумпе биле су ангажоване максимално 
и рационално, помоћна механизација 
је стварала заштитне бедеме, ојачавала 
насипе, правила канале за одвод повр-
шинских вода како не би продрле у 

постројења и тешко оштетиле опрему 
и механизацију. Адекватну реакцију 
тражила је и појава клизишта на Се-
верном ревиру: - Ми смо одмах после 
престанка падавина формирали 
комисију која је пописала насталу 
штету и о томе уредно обавестили 
надлежну инспекцију Министарства 
рударства. Извештај да је клизиште 
услед велике количине падавина за-
творило доње коте поткрепили смо и 
фотографијама – истиче Томић.

У Руднику бакра Мајданпек 
задовољни су и петомесечним произ-
водним резултатима и очекују да се 
уклањање јаловине убрза активирањем 
транспортног система. То ће омогућити 
да се брже транспортују преостале ко-
личине јаловине са Андезитског прста. 
На Праурији је уклањање јаловине 
при крају, а на Плумбарији ће се 
интензивније радити када се са “Србија 
шумама” дође до решења које је, кажу, 
све ближе.

С. Вукашиновић

Рударство РБM
Мајска производња РБМ-а у ванредним околностима

После поплаве у Руднику бакра Мајданпек

Sa^uvali i opremu 
i Qude

РБМ. – Да нису предузете благо-
времене мере заштите од поплаве, две 
етаже површинског копа Северни ревир 
Рудника бакра Мајданпек сигурно би 
биле поплављене. 

-Реаговали смо на време: најпре 
смо опрему и механизацију са дна 
копа већ 15. маја изместили на си-
гурно, а онда изградили водосабир-
ник где су радиле две пумпе. Напра-
вили смо и одводни канал који је при-
хватио све сливне површинске воде. 
И поред тога, ниво воде на дну копа 
повећао се за три метра. Како су кише 
престале, спустили смо ниво воде на 
метар и када све санирамо, спремни 
смо да наставимо пуну производњу. 

Важно је да смо сачували људство и 
механизацију захваљујући спрем-
ности запослених у све три смене да 
бране и одбране површински коп од 
поплаве – истиче управник Површин-
ског копа РБМ-а Драгиша Анђелковић. 

-Док је трајала борба са воде-
ном стихијом на дну површинског 
копа, производња је обустављена 
само један дан. После смо, упоредо 
са испумпавањем воде, наставили 
откопавање руде по ободима повр-
шинског копа, па је производња у 
флотацији била обустављена само 
четири дана. Сада нам предстоји 
санација штета насталих од поплаве 
и појачан рад како бисмо надокна-

дили мајски подбачај у производњи 
који, према проценама, износи између 
20 и 30 процената – каже руководилац 
Развоја РБМ-а Дарко Извонар.

Једна од последица поплаве била је 
и сужење главног транспортног пута, па 
се руда и јаловина одвозила заобилаз-
ним путем, што је значајно повећало и 
транспортну дужину и трошкове. Осим 

санације главног транспортног пута и 
поплављеног дна копа Северни ревир, 
запослене у РБМ-у чека и санација кли-
зишта које је, иако раније санирано, опет 
прорадило током поплаве. Када све то 
буде завршено, у РБМ-у се надају да ће 
надокнадити подбачај у производњи из-
азван поплавом.

М. Милошевић

Д. Анђелковић: Сачували смо људство и механизацију. – Д. Извонар: 
Производња на копу била обустављена само дан, а у флотацији 
четири дана

naStavQena proizvodWa 
na Severnom reviru

Кише, бујице, клизиште на Северном ревиру, претња да вода про-
дре у погоне, обележили рад у другој половини маја. – Захваљујући 
великом залагању запослених, коповски учинак у мају 73 одсто, на 
металу око 90, а коначан резултат на бакру само за десетак одсто 
мањи од планираног

Драгиша Анђелковић Дарко Извонар
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РБМ. - Санација Транспортног си-
стема 1, “жиле куцавице” коповске 
производње у Руднику бакра Мајданпек, 
ушла је у завршницу. Навлачењем 
транспортне траке и лепљењем састава 
топлом вулканизацијом која је почела 

15. маја са добрим изгледима да до ових 
дана буде завршена, стварају се услови 
да јула почне пробни, а потом и рад 
под оптерећењем првим количинама 
јаловине. 

-На позив да као људи са иску-

ством помогнемо при навлачењу 
транспортне траке, дошли смо поло-
вином маја и сада предвиђене послове 
приводимо крају – каже дипл. инж. ма-
шинства Душан Цојкић из РББ-а који 
са екипом искусних радника (Славиша 
Младеновић, главни пословођа, Ни-
нослав Ђорђевић, Радиша Рајић и 
Драган Ловрић) и уз помоћ радника 
РБМ-а ради тај одговоран посао. 

-Упоредо са овим послом обављају 
се електрорадови, монтажа регала 
дуж целог тунела по коме ће бити 

полаган високонапонски кабл за 
напајање дробиличног постројења, 
након чега следи хладна проба дро-
билица, а после сукцесивна проба 
мотора и транспортера - додаје Душан 
Петровић из тима за инвестиције у 
РБМ-у. 

У РБМ-у с разлогом очекују да поче-
так рада Транспортног система 1 донесе 
и знатно боље резултате у производњи, 
пре свега на раскривању лежишта.

С. В.

Рударство РБМ
При крају санација Транспортног система 1

Припремни радови за нову флотацију у Мајданпеку

proBni rad u julu

voda uSporila GraditeQe

Ремонт багера „Марион 11“

РБМ. - У намери да расположиву 
опрему најрационалније искористе, у 
Руднику бакра Мајданпек започели 
су ремонт багера “Марион 11”, моћне 
машине купљене још давне 1986. године 
која би још могла да добија битке са рас-

кривком на захтевним радилиштима. 
Сложеног посла латила се екипа искус-
них инжењера, који ову машину познају 

“у душу”, и мајстора варилаца и бравара. 
-Овај багер из 1986. године ремон-

тован је 1996. и сада треба још једном 
да буде враћен у производњу из које 

је повучен због нестабилног горњег 
строја – каже Зоран Козић, руководи-

лац машинског одржавања багера и бу-
шилица. Он додаје да је ремонт почео 
пре месец дана и да ће, највероватније, 
бити завршен почетком јула. 

-Неприступачно је, не може да 
се приђе лако, тешко се увлачимо у 
коморе. Једва пет минута издржим да 
варим, па морам да изађем напоље - 
каже варилац Звонко Новаковић на 
чијем се лицу види колико је у том ску-
ченом, затвореном простору напоран 

рад. Зоран Козић објашњава да треба 
радити у минималном простору коморе 

где човек не може лепо да се исправи, 
па су зато ангажована два вариоца који 
раде наизменично. Искусни варилац 
Миле Стојановић додаје: - У веома 
тешким условима варимо напрслине 
у фрему багера и пукотине на катар-
кама. Бравар Горан Грујић признаје да 
вариоци имају више посла, али да сви 
заједно настоје да ремонт заврше квали-
тетно и багер што пре припреме за ра-
дилиште.

РБМ. – Киша и поплаве успориле 
су грађевинске радове на градилишту 
нове флотације (у некоришћеном делу 
постојеће) које Рудник бакра Мајданпек 
треба да изведе у сопственој режији и 
тако уштеди знатна средства. Од поло-
вине марта, када су стигла прва два од 
осамдесетак шлепера са опремом за 
нову флотацију, до сада је приспело 18, 
али ће монтажа у погонима Производних 
услуга почети тек за који дан. Очекује 
се и нешто бржа испорука највећег 

дела најсавременије опреме компаније 
“Мецо Минералс”, која се производи у 
Шведској, Француској и Турској и која 
мајданпечком Руднику треба да омогући 
жељено повећање прераде руде са 3,5 на 
око шест милиона тона годишње. 

-У последње скоро три недеље 
стално смо имали проблем са водом 
која је због обилних падавина про-
дирала са свих страна, а јавиле су се 
и подземне воде, тако да смо морали 
да је испумпавамо из темељних рупа. 

Још увек смо у фази земљаних, али 
ускоро почињемо и бетонске радове 

- објашњава дипл. инж. Александар 
Божић из Грађевинске службе РБМ-а.

Братислав Благојевић, технички 
руководилац Флотације, наглашава да 
има разлога за задовољство остваре-
ном динамиком извођења радова, јер 
се радом у сопственој режији штеде 
знатна средства, а реч је и о “ватреном 
крштењу” грађевинске службе РБМ-а: 

- Упоредо са грађевинским почињу и 
машински радови, па би већ од идућег 
месеца могле да се виде контуре нове 
флотације. 

Нова флотација у Мајданпеку, са мо-
дерним машинама које служе за основно 
и допунско флотирање (запремине 40 и 

50 кубика), новим машинама-дуваљкама 
за ваздух, као и пумпама за реагенсе 
и дозирање креча, треба да омогући 
повећање капацитета и унапређење 
искоришћења, основних предуслова за 
већу добит. На тај начин и нова опрема 
брже ће се исплатити.

С. В.

Навлачење транспортне траке, монтажа и спајање топлом 
вулканизацијом почело половином маја, а завршава се до 18. 
јуна. – Монтирају се регали дуж целог тунела где ће бити полаган 
високонапонски кабл за напајање дробиличног постројења

А. Божић: Још смо у фази земљаних, али ускоро почињемо и бетон-
ске радове. – Б. Благојевић: Упоредо са грађевинским почињу и ма-
шински радови, па би већ од идућег месеца могле да се виде конту-
ре нове флотације

[to pre na radili[te 

С. В.

Александар Божић

Зоран Козић Звонко Новаковић

Братислав Благојевић
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ТИР. – Од почетка године у Топи-
оницу је допремљено око 115.000 тона 
концентрата бакра, од чега највише 
(49.000 тона) из Рудника „Велики 
Кривељ”, 33.000 тона из Рудника бакра 
Мајданпек и 18.000 тона из Бора (просе-
чан квалитет ове сировине кретао се од 
18 до 18,5 одсто из кривељске, до 14 из 
мајданпечке и 14,5 процената из борске 
флотације). Топионица је за пет месеци 
примила 15.500 тона „црвеног” метала 
у концентрату, од којих је у мају произ-
ведено 3.300 тона анодног бакра. И Фа-
брика сумпорне киселине је, по речима 
Бобана Тодоровића, директора ТИР-а, 
радила добро, па је прошлог месеца про-
дуковала 10.500 тона монохидрата (800 
тона више од плана), а петомесечни 
биланс достигао је 46.000 тона. Елек-
тролиза, са просечно 300 ћелија у раду, 
дала је у мају 2.960 тона катодног бакра, 
односно 15.300 тона од почетка године 
(преко 99 одсто је греид „А” квалитета, 
што говори да је и у овом погону техно-
лошки поступак вођен како треба). 

- Ови производни резултати су 
у складу са предвиђеним дометима. 
Стабилном раду металушких агре-
гата првенствено је допринео план-
ски ремонт Топионице и Фабрике сум-
порне киселине (септембра прошле 
године) у који смо уложили 800.000 
евра. Захваљујући томе сви параме-

три рада су повољни – дневно прера-
димо око 710 тона сувог концентрата 
бакра, односно 21.000 тона месечно, 
што је добар резултат с обзиром на 

податак да је топионица стара више 
од пола века. Ове године бележимо 
велико временско искоришћење 
агрегата, планирани утрошак норма-
тивног материјала, као и нижу цену 
коштања по јединици производа. Због 
тога већ почетком маја испланирамо 
све ремонтне активности, набавимо 
потребне материјале, тако да немамо 
никаквих проблема када станемо. На 
тај начин све агрегате припремимо 

за несметани рад у наредних годину 
дана, као што раде многе топионице у 
свету које имају сличну технологију – 
наглашава Тодоровић.

Наш саговорник додаје да је и у 
осталим погонима производња изнад 
планираних количина, док се највећи 
део пласира на инострано тржиште. 
Повећана је продукција сумпорне кисе-
лине, плавог камена, а први пут, после 
дужег времена, и Ливница бакра и ба-
карних легура је успела да се приближи 
предвиђеном циљу. Још увек није до-
стигнута производња од пре дваде-
сетак година, али, уколико се узме у 
обзир да је српско тржиште скучено и 
да се комплетна производња извози, 
Тодоровић ове резултате сматра више 
него задовољавајућим. Завршетком 
зимске сезоне у Енергани су прешли 
на тзв. летњи режим рада, па су од 25. 
маја почели да производе електричну 

енергију (око пола мегавата на сат). Део 
загрејане водене паре и даље се користи 
у технолошком процесу, док се вишак 
одводи у постројење за производњу 
струје. 

-Трудимо се да цена производа 
коју остварујемо буде што нижа. У 
овом тренутку смо добро опремљени 
свим нормативним материјалима 
(електрична енергија, угаљ, 
технолошка вода, кречњак, кварц). 
Добрим планирањем обезбедили смо 
стабилан рад металуршких агрегата. 
Почели смо да примењујемо и 
систем јавних набавки, усагласили 
смо тендере за нормативе (у укупној 
цени коштања бакра учествују 
са 80 процената). Ускоро ће бити 
расписани тендери за њихову набавку, 
али планирамо и услуге, набавку 
неопходне опреме – закључује директор 
ТИР-а. 

Металургија
Металурзи достигли, а негде и премашили планиране петомесечне задатке

Одељење припреме и дистрибуције шарже у Топионици

ТОПИОНИЦА. – На почетку про-
изводног ланца у Топионици је одељење 
припреме и дистрибуције шарже. По 
речима његовог руководиоца Небојше 
Марковића, ово је велика радна 
јединица која „покрива” највећу повр-
шину у Топионици (складиште шарже, 
тзв. стари бединг, складишта топитеља, 
угља, мазута, резервоар за нафту и 
лагери топитеља и угља који су дислоци-
рани код старог флотацијског јаловишта, 
74 транспортне траке, укупне дужине 
три до четири километра). Не само што 
је прва карика у ланцу него и чињеница 
да од тога шта и како се овде припреми 
и направи зависи даљи технолошки 
процес – речито говоре о значају овог 
одељења. Интензивна динамика дневног 
кретања и превоза, флуктуације људи и 
машина, такође, говоре у прилог тврдњи 
да је обим посла велики и озбиљан. 

- Широк је дијапазон онога 
што ово одељење ради: пријем и 
дистрибуција свих сировина по-
требних Топионици - концентрата, 
топитеља (кварц, кречњак) и енерге-
ната (нафта, мазут, угаљ). Конкретно, 
мој посао је формирање шарже за 
топљење (мешањем концентрата и 
топитеља) чији је квалитет веома 
важан, јер од њега зависи каснији 
процес. Добијамо три врсте концен-
трата, различитог садржаја, које 
треба искомбиновати и направити 
нешто што одговара нашим условима 
и технологији. Такође бринемо да То-
пионица у сваком моменту има неоп-
ходну количину топитеља и енерге-
ната. То што складиштимо дајемо То-
пионици – три пута дневно угаљ за 
ложење пламене пећи, док се шаржа 
дистрибуира три пута у смени, одно-

сно девет пута дневно а, по потреби, и 
чешће – наглашава Марковић. 

У одељењу има 52 људи, од којих 
пет-шест жена. Некада их је било 
више, јер су раније радиле две топи-
оничке линије. Упркос томе што им је 
посао сада „скраћен”, пословођа Горан 
Дивац нам објашњава да ниједан 
радник нема одређено радно место него 

се, по потреби, распоређује, па обавља 
четири-пет врсте послова (давање угља, 
топитеља, енергената, рад на тракама). 
Међутим, њихова старосна структура 
је неповољна пошто им је просек 30 
година радног стажа. А, услови рада, 
иако нису директно „везани” за дим и 
високе температуре, нимало лаки.

- Највећи проблем нам 
представљају велика прашина, по-
себно лети када се све суши, и ниске 
температуре зими. Хладноћа не смета 
само људима него изазива замрзавање 

концентрата и осталог материјала. 
Примера ради, у одељењу има 30 пре-
сипних места (са једне траке на другу) 
која се леде, па мора да се поткопавају. 
Механизација ту не може ништа, 
помажу само „физикалија”, штангле, 
чекићи и људска снага – каже Дивац.

 Наш саговорник је на крају истакао 
и тесну сарадњу са Транспортом ТИР-а 

и свим топионичким службама, јер, како 
рече, зависе једни од других. Сваког 
дана су у контакту и договарају се шта 
ће и где ће да возе машине и камиони. - 
Често морамо да реагујемо тренутно, 
јер када немамо концентрат тражимо 
другу солуцију шта ћемо да превоз-
имо. Наша обавеза је да увек имамо 
на располагању све што је Топионици 
потребно и да у том моменту то дис-
трибуирамо даље, како не би стала.

Ј. Станојевић

Широк је 
дијапазон онога 
што ово одељење 
ради: пријем и 
дистрибуција 
свих сировина 
потребних 
Топионици - 
концентрата, 
топитеља и 
енергената – 
каже његов 
руководилац 
Небојша Марковић

ni[ta ne Sme da fali

doBrim planiraWem 
do StaBilnoG rada

Ј. Станојевић

Захваљујући планском ремонту Топионице и Фабрике сумпорне 
киселине у септембру минуле, ове године бележимо велико 
временско искоришћење агрегата, планирани утрошак 
нормативног материјала, као и нижу цену коштања по јединици 
производа – наглашава Бобан Тодоровић, директор ТИР-а

Бобан Тодоровић

Небојша Марковић Горан Дивац
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Куповином апарата за брзе хемијске анализе Басен модернизује опрему

Петомесечје код ливаца боље од планираног

ЛИВНИЦА. – Нова ливница у Лив-
ници бакра и бакарних легура за пет 
месеци произвела је 459 тона одливака 
од месинга и бронзе, што је за 15 одсто 
више од предвиђених количина. Ливци 
су у овом периоду „циљали” 400 тона 
одливака, (јануар није „ушао” у план, а 
од фебруара требало је достићи 100 тона 
месечно – 95 тона месинга и пет тона 
бронзе). Преко 90 одсто одливака од ме-
синга (пречника 80 мм х 350 мм) пла-
сира се на италијанско тржиште.

- Радимо за познатог купца који 
плаћа унапред. Узео би он и више, али 
не можемо да набавимо секундарне 
сировине. Сужено је домаће тржиште 
ових сировина, па све што обезбедимо 
прерадимо у месинг и бронзу и, углав-
ном, одмах продамо. На залихама 
имамо врло мало производа. Прошле 
године произведено је 1.266 тона, док 
је план за ову 1.000 тона. Међутим, 
ако се набави сировина, можемо да 

направимо и 1.500 тона – каже Јелен 
Рашић, управник Ливнице бакра и ба-
карних легура. 

Вера Пантовић, руководилац нове 
ливнице, додаје да се овде одвија и ус-
лужна прерада сировина на бази бакра 
- пресовање секундарних сировина, 

израда резервних делова (тапинг-бло-
кова, бочних жакета, канала), утовар, ис-
товар, отпрема жице, шљаке, као и ба-
карног праха који се балирају и шаљу у 
Топионицу. - Иако радимо кампањски, 

у време „празног хода” припремају се 
сировине. Сада нисмо имали ремонт, 
а требало би да се обави на линији ме-
синга (тзв. топионичка пећ која ради, 
док друга треба да се озида). То све 
може да се заврши за 15 дана. 

Фазонска ливница је од почетка 
године дала укупно 65,9 тона, одно-

сно 45 одсто планираних количина (146 
тона). - Одливци се раде по наруџбини 
и тек када се испоруче и купац их пре-
узме, онда се рачунају у производњу. 
Имамо одливке који нису реализо-
вани, па је стварна производња већа. 
Овде се израђује широк дијапазон 
производа – претежно одливци за по-
требе РТБ-а, али и за остале купце у 
Србији - звона, чауре, украсни пред-
мети по моделу (лију се у пешчане 
калупе и металне кокиле). Радници 
фазонске ливнице наливају цинком 
делове дробилица на басенским ко-
повима, у флотацијама, Јами и 
Мајданпеку – наглашава Рашић. 

Ј. Станојевић

ТОПИОНИЦА. – Рударско-топио-
ничарски басен Бор недавно је модер-
низовао опрему куповином новог флу-
оросцентног спектрометра – апарата за 
брзе хемијске анализе који ради на бази 
X-зрака, јапанске фирме „Шимацу”. 
Апарат је тренутно, како нам је рекао 
Саша Радуловић, управник Топионице, 
у фази калибрисања (подешавања) со-
фтвера процесном програму Басена 
(апарат може да третира комада-
сте, прашкасте и течне узорке). Време 
уходавања зависи од врсте узорка и може 
да потраје неколико месеци.

- Ради рационализације трошкова 
пословања, у набавку овог апарата 
кренули смо још пре две-три године. 
Међутим, пошто смо предузеће у 

реструктурирању и због прописане 
процедуре, прошло је доста времена, 
па се финале тог посла десило пре два 
месеца. Када смо га коначно купили, 
морали смо да прибавимо одређене 
дозволе, како бисмо могли да га кори-
стимо. Реализовали смо пројекат мера 
радијационе сигурности и безбедности 
за коришћење извора зрачења, а потом 
је била и обука за безбедно руковање 
апаратом. Планирамо да у почетку 
радимо хемијски састав топионичке 
шљаке и бакренца, али и процесне 
анализе Ливнице, Златаре, Електро-
лизе и ФБЖ. За сада смо прилично 
добро „савладали” бакренац, шљаку 
и неке узорке из процесног програма 
Ливнице. Паралелно се анализира и 

концентрат из Флотације „Велики 
Кривељ”, док ћемо касније прећи и 
на концентрате из Бора и Мајданпека 
– наглашава Радуловић. 

У првој, најважнијој фази 
подешавања апаратом рукују три 
жене: Зорица Перуновић, дипл. инж. 
металургије, Дубравка Станко вић, 
дипл. хемичар, и Татјана Милова-
новић, лабораторијски техничар. Када 

се апарат буде уходао, планирано је да их 
буде више, јер ће бити организован смен-
ски рад. Иако су све три у тој материји, 
никада досад нису радиле на таквом апа-
рату. Радуловић је пун речи хвале за њих 
управо стога што је процес веома ком-
пликован, захтева време и непрестано 
понављање анализе узорака. - Немамо 
особље које има искуство у раду са 
таквим апаратом, али захваљујући 
њиховом изузетном залагању у ових 
месец дана располажемо веома добрим 
резултатима. 

- Ово је за нас новина, али и изазов. 

Посао је врло озбиљан с обзиром на то 
да је асортиман производа ТИР-а, од-
носно РТБ-а велики. Кренули смо де-
лимично са производима ТИР-а, али 
и са програмом кривељских кон-
центрата – истиче Перуновићева. 
Коментаришући апарат, њена млађа ко-
легиница Дубравка каже да се обука од-
носила само на руковање, како би се за-
штитили људи који раде са њим. - Што 
се тиче анализа, оне захтевају научно-
истраживачки рад, јер је то веома ком-
плексна метода и потпуно је другачија 
од класичних хемијских анализа. 

- Почели смо од идеје да то прво 
буде апарат за потребе Топионице, па 
смо је проширили на процесне ана-
лизе ТИР-а и целог РТБ-а у домену 
који он може да ради. Апарат је, 
између осталог, купљен и као део 
пројекта реконструкције топионице 
и изградње нове фабрике сумпорне 
киселине зато што ће нам бити потре-
бан и за те узорке. Он ће „покривати” 
будући процесни програм нове топи-
онице, сумпорне, фабрике отпадне 
воде и енергане. Уз евентуалну купо-
вину још неког апарата, то је само по-
четак формирања неке наше будуће 
комплетне лабораторије ТИР-а, одно-
сно РТБ-а. Проценили смо да ће, када 
буде у пуној функцији, апарат испла-
тити себе за два-три месеца (само за 
анализе ТИР- а, а за басенске за упола 
мање времена) ако се има у виду сума 
коју сада плаћамо Институту за ру-
дарство и металургију – закључује 
Радуловић.

Неопходно подмлађивање
- Осим осавремењавања опреме, с обзиром на њену дотрајалост, неопходно је 

и подмлађивање кадрова. Осипају се извршиоци у производњи, али и техничари, 
бравари, електричари, па се све теже ради - један „покрива” три-четири радна 
места. У припреми, која је била срж ливнице, остао је један у смени. А, потребно 
је много времена да се неко оспособи за обављање ливачких послова – истиче 

управник овог прерађивачког погона.

za 15 odSto vi[e odlivaka

Радимо за познатог (италијанског) купца који плаћа унапред. 
Узео би он и више, али не можемо да набавимо секундарне 
сировине. План за ову годину је 1.000 тона и, ако се набави 
сировина, можемо да направимо и 1.500 тона – рекао је Јелен 
Рашић, управник Ливнице бакра и бакарних легура

za^etak Budu]e laBoratorije

Пошли смо од идеје да то прво буде апарат за потребе Топионице, 
па смо је проширили на процесне анализе ТИР-а и целог РТБ-а  - 
каже Саша Радуловић, управник Топионице

Ј. Станојевић.

Саша Радуловић

Јелен Рашић

Вера Пантовић



Понедељак, 16. јун 2014. Број 2246, страна 14Екологија
Отворена 22. „Еколошка истина 2014”

Металурзи брину о заштити радне и животне околине

ТИР. – У претходне четири године, 
посебно после потписивања уговора о 
реализацији пројекта реконструкције 
топионице и изградње нове фабрике 
сумпорне киселине, еколошка свест 
наших радника и свих запослених у 
РТБ-у подигнута је на највиши ниво – 
овако Бобан Тодоровић, директор То-
пионице и рафинације бакра, оцењује 
однос према заштити радне и животне 
средине у Бору и околини. О томе брине 
Сектор за екологију ТИР-а у коме ради 
пет инжењера који воде рачуна о ваз-
духу, води и опасним материјама. Поред 
тога што је смањена емисија сумпор-ди-
оксида (на димњаку се дневно емитује 
око 200 тона овог гаса), повећана је 
фиксација сумпора која је некада до-
стизала једва 25 одсто, а сада су је ме-
талурзи „довели” на преко 55 процената. 

- У граду ради шест мерних 
станица и Бор је, судећи по њиховом 
броју на овако малом простору, 
сигурно најопремљеније место 
у Европи. Агенција за заштиту 
животне средине Републике Србије 
уступила нам је јула прошле године 
одржавање тих станица. ТИР их је 
преузео на управљање, јер желимо да 

раде у сваком тренутку. Наставићемо 
то да чинимо и у наредном периоду 
када стартује нова топионица, иако 
ће емисија SО2 тада бити сведена 
на свега два одсто од количине која 
сада одлази у атмосферу. Осим ових 
стационарних, имамо и двадесетак 
мобилних станица намењених 
индустријским условима. Ови мерни 
уређаји служе за контролу амбијента 
и омогућују нам да управљамо 
емисијом SО2 из наших агрегата – 
каже Тодоровић.

Екологија, по речима нашег саго-
ворника је и уредна контрола отпадних 
вода из металуршких постројења, па се, 
у складу са тим, већ модернизују. У току 
је реализација пројекта пречишћавања 
отпадних индустријских вода из Топио-
нице и Електролизе који је урадио Тех-
нолошко-металуршки факултет из Бео-
града.

- Ради смањења потрошње техно-
лошке воде и заштите животне сре-
дине, имаћемо затворен циклус. То 
значи да ће и отпадне воде на излазу 
из нове топионице и фабрике сум-
порне киселине бити пречишћаване. 
Након тога, оне ће се користити 
у флотацијским постројењима, а 
чврст остатак ће се складиштити на 
депонији муља. У наредном периоду 
желимо да отпадне воде из металурш-
ких агрегата доведемо под потпуну 
контролу у складу са најстрожим 
домаћим, али и европским регулати-
вама, јер је то и услов добијања упо-
требне дозволе за пројекат „нова то-
пионица” – поручује челник ТИР-а.

У протекле две године развијен је 
и пројекат пречишћавања отпадних 
вода Електролизе које су дотад, заједно 
са бакром, одлазиле у водотокове. – 
Сваког сата из овог погона испушта 
се девет кубних метара вода у којима 
има одређених количина „црвеног” 
метала. Крајем 2012. прикључили 
смо електровининг-постројење и 
почели да „хватамо” корисне ком-
поненте из отпадних вода Електро-
лизе. Сваког месеца из њих добијамо 
пет и по до шест тона отпадног бакра 
у виду муља који враћамо у процес – 
закључује Тодоровић. 

Ј. Станојевић

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У току је 111. 
година успешног и непрекидног рада 
РТБ-а. Експлоатациони простор на 
коме се дешавају наше геолошке, ру-
дарске и металуршке активности је 

велики (16 квадратних километара). 
Све то изазива супротстављање тих 
активности са околином, земљиштем, 
ваздухом, водом, локалном само-
управом, становништвом. Управо 
овај симпозијум треба да препо-
зна тешкоће и, такође, пружи јасна 
решења која ће послужити нама из 
РТБ-а. Уколико бар десет одсто онога 

што ћемо овде чути буде применљиво 
у нашој пракси, то ће бити изузетан 
допринос науке и вашег труда напре-
тку и побољшању услова производње 
и услова живљења у оваквим, еко-
лошки угроженим просторима. 

Ово је, између осталог, рекао 
Димча Јенић, директор за развој 
РТБ-а, поздрављајући учеснике 22. 
Међународне конференције „Еколошка 
истина” Eco-Ist ’14 која се од 10. до 13. 
јуна одржала у хотелу „Језеро” на Бор-
ском језеру. Како је казао проф. др Радоје 
Пантовић са Техничког факултета у 
Бору, иначе председник Организационог 
одбора, овогодишња манифестација оку-
пила је 50 учесника из Србије и седам 
земаља (Бугарске, Румуније, Грчке, Сло-
вачке, Украјине, Хрватске, Босне и Хер-
цеговине). Укупно је пријављено 96 
радова чије се теме односе на заштиту 
животне средине, одрживи развој, реци-
клаже и нове технологије.

Проф. др Зоран С. Марковић (ТФ), 
отворио је овогодишњу конференцију. 
Потом је Јенић одржао пленарно 
предавање под називом „Модел система 
управљања заштитом животне средине”. 
Најпре је подсетио да је РТБ велика 
компанија са разнородним делатно-
стима, па на том дугом, напорном и ком-
пликованом путу до катодног бакра има 
много технолошких процеса који дирек-

тно утичу на загађење воде, земљишта 
и ваздуха. 

- Басен изузетно много ради на 
рационализацији технолошког про-
цеса и смањењу свих загађења. Од 
суштинске важности су напори РТБ-а 
да аерозагађење сведе на најмању 
могућу меру. То ће урадити када буде 
завршена нова топионица и фабрика 
сумпорне киселине, а искоришћење 
сумпор-диоксида 98,5 одсто. Плани-
рано је да изградња буде готова до 
краја године и после тога ћемо имати 
максимално прихватљиву заштиту 
животне средине. У новом развојном 
инвестиционом циклусу претходних 

неколико година РТБ је у увођење ви-
сококапацитативне рударске опреме, 
промену технологије у флотацијама, 
као и технологије добијања бакра 
уложио огроман новац и он мора бити 
пропраћен оваквим или сличним мо-
делима управљања заштитом жи-
вотне средине, према опште призна-
тим светским стандардима – закључио 
је директор за развој РТБ-а.

Организатор Eco-Ist ’14 је Технички 
факултет из Бора, а главни покровитељ 
Министарство образовања, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије.

Ј. Станојевић

Смањена емисија 
SO2 у атмосферу и 
повећана фиксација 
сумпора са 
некадашњих 25 на 
преко 55 процената. 

- Од државе смо 
преузели на 
управљање шест 
мерних станица у 
граду и плаћамо 
њихово одржавање, 
јер желимо да 
оне раде у сваком 
тренутку – каже 
Бобан Тодоровић, 
директор ТИР-а

ka [to ve]oj kontroli 
vazduha i voda

Отпадни материјал
-У припремним радовима за „нову топионицу” прикупљена је велика количина 

отпадног материјала – више од 7.000 тона гвожђа и његових легура, алуминијум, 
фолија, дрво, гума. Притом су сакупљане и опасне материје попут ванадијум-
пентоксида (150 тона), искоришћена уља, катализатори, пирален и све је, у сарадњи 
са фирмама које имају сертификат за рад са опасним отпадом, збринуто на законом 
прописан начин. Никако нећемо дозволити да било која штетна компонента „оде” 
неконтролисано, већ смо за све њих обезбедили уредно збрињавање. Прикупљамо, 
такође, и отпад на бази бакра, месинга и бронзе, па око 3.000 тона годишње вратимо 

у процес производње и прерадимо – истиче директор ТИР-а. 

primenQivoSt re[eWa 
merilo nau^noG doprinoSa

Димча Јенић
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Новина у пословању “Златаре Мајданпек”

rudni^ko oBele@je na ulazu u majdanpek

On-line prodaja 
nakita

МАЈДАНПЕК. - Изнад тунела 
код Новог сервиса, мање од два ки-
лометра испред улаза у Мајданпек из 
правца Кучева, недавно је постављен 
ротирајући знак и натпис “Рудник 
бакра Мајданпек”. Рудничко обележје 
града под Старицом, видљиво дању и 
осветљено ноћу, од седамдесетих година 
прошлог века стајало је на згради 
Дирекције РБМ-а. После сређивања 
стари симбол града добио је ново место.

-Изабрано је место које је 
добар увод за улаз у град и рудник. 
Најзаслужнији за постављање знака 
на месту где ће информисати пут-
нике да су се приближили руднику и 
Мајданпеку јесу Небојша Благојевић 
из Конструкционог бироа ПУС-а и 
радници Производних услуга РБМ-а – 
истиче Неђељко Чавић, помоћник ди-
ректора РБМ-а за електромашинство.

С. В.

МАЈДАНПЕК. - “Златара Мајданпек” је отворила интернет продавницу. По-
средством сајта www.ipm-mpek.rs већ се може купити иницијални део асортимана 
водећег произвођача златног накита код нас, а ускоро и други многобројни ар-
тикли. За техничка и комерцијална решења побринула се сама “Златара” и ство-
рила услове да до њених производа дођу купци где је продаја путем интернета по-
стала уобичајена и где “Златара” нема своје продавнице.

-Сада је на овај начин презен-
тован тек део нашег богатог асор-
тимана: златници, сребрњаци 
и производи великог сребра. 
Најактуелнији је програм ко-
ваница “Сто година од почетка 
Првог светског рата”, а осим 

“немерљиве” имамо и широк 
асортиман “мерљиве” робе која 
још није изложена овим путем - 
каже Ненад Крајничан, задужен 
за wеб продају и одржавање сајта 
у “Златари Мајданпек”.

-Већ имамо добре резул-
тате. Јављају се купци из 
места где немамо своје про-
давнице углавном за кованице, 
сребрњаке и производе вели-
ког сребра и питају када ће и 
други наши производи моћи 
да се купе на овај начин – каже 
Словенка Мартиновић, коор-
динатор малопродаје “Златаре 
Мајданпек”.

Мајданпек у вестима

ponovo [koluju rudarSke 
tehni^re

За упис у први разред наредне школске године Техничка школа у 
Мајданпеку потенцијалним ученицима понудила је два нова подручја рада 
која ће школовати рударске техничаре у припреми минералних сировина и 
туристичке техничаре. За прво занимање ученици ће се школовати у матичној 
школи, а за занимање туристички техничар у одељењу у Доњем Милановцу. 
Према плану уписа, за та и занимање машински техничар за компјутерско 
конструисање и економски техничар предвиђено је по једно одељење са по 
30 ученика.

privremeno 
zatvoreno 

de^je 
odeQeWe
Због недостатка лекара 

специјалиста од почетка јуна 
привремено је затворено дечје 
одељење Опште болнице у 
Мајданпеку. Лекарима Хитне 
медицинске службе и Дома 
здравља сугерисано је да до 
даљег све мале пацијенте за 
хоспитализацију и труднице за 
порођај упућују у болнице у Бору 
или другом граду. 

Мајданпечка болница већ 
месецима не може да ангажује 

лекаре специјалисте (педијатра, хирурга, анестезиолога, гинеколога), па 
уместо 20 запошљава само 15 специјалиста јер за недостајуће не успева да 
обезбеди сагласност РФЗО. 

rudna Glava poBednik SSo

У Рудној глави, највећем селу општине Мајданпек, последњег дана маја 
одржана је традиционална 41. Сеоска спортска олимпијада. У конкуренцији 
око 600 такмичара, најбоље резултате у традиционалним спортским и дис-
циплинама народног вишебоја постигла је екипа Рудне Главе испред Црнајке 
и Клокочевца. 

На највећој и најстаријој манифестацији спорта у овом делу Србије уче-
ствовало је 12 екипа са подручја општине Мајданпек. Изостале су само екипе 
из Лескова, Јасикова и Влаола јер су ова села Горње реке током маја била 
поплављена. Организатор је био Спортски савез општине, покровитељ Оп-
штина Мајданпек и домаћин Рудна Глава. С. В.

С. В.
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Одборници СО Бор одлучили

javni konkurS za direktore 
javnih preduze]a

Одборници Скупштине општи-
не Бор усвојили свих 46 пред-
лога одлука. - У већини јавних 
и јавно комуналних предузећа 
биће расписан јавни конкурс 
за избор директора. – Изабра-
ни вршиоци дужности дирек-
тора Дома здравља и Зоолош-
ког врта

БОР. – Још на конститутивној 
седници Скупштине општине Бор 
(9. априла) новоизабрани председ-
ник Општине Живорад Петровић 
најавио је “унапређење рада јавних 
предузећа како би радила одговорно 
и транспарентно”. И већ на четвртој 
седници (23. маја) међу 46 усвојених 
предлога одлука, колико је и било 
на дневном реду, најзначајнији су 

били предлози одлука о кадровским 
решењима.

Одлуком одборника СО Бор 
у већини јавних и јавно кому-

налних предузећа биће расписан 
јавни конкурс за избор директора. 
Већином гласова разрешен је дуж-
ности досадашњи в.д. директор 
борског Зоолошког врта Борислав 
Миловановић, а на ову функцију 
изабрана је Миљана Марић. За 
вршиоца дужности директора 

Дома здравља у Бору једногласно 
је изабран доктор Мирослав 
Карабашевић, као и чланови при-
временог надзорног и управног 
одбора ове здравствене установе.

На критике опозиције да јавни 
сектор није добро радио и да је било 
законских пропуста, одговорио је 
председник Општине Бор Живо-
рад Петровић: - О томе да ли је 

било законских пропуста, водиће 
бригу државни органи којима је 
то посао и ја се тиме нећу бавити. 
Мој посао је да одржим обећање 
које сам вам дао када сам ступио 
на дужност председника општине, 
а то је да све што радимо буде по 
закону. 

Одборници борског локалног 
парламента усвојили су, између 
осталог, и измене планова пословања 
јавних предузећа „3. октобар”, „Во-
довод”, “Борски туристички центар” 
и “Дирекција за изградњу Бора”, 
смањили локалне комуналне таксе 
за угоститеље, дефинисали изглед 
тенди летњих и зимских башти у 
Бору, донели одлуку о Локалном ак-
ционом плану запошљавања, кон-
троли квалитета ваздуха и о изради 
идејног пројекта управљања си-
стемом за каналисање комуналних 
вода који ће омогућити добијање 
средстава за изградњу фабрике за 

пречишћавање отпадних вода. 
-У општинском буџету 

предвиђено је девет мили-

она динара за израду идејног 
пројекта управљања системом 
за каналисање комуналних вода. 
За израду пројекта биће распи-
сан јавни тендер, а ангажована је 
и консултантска кућа која ће бес-
платно дати своје услуге. На бази 
овог пројекта конкурисаћемо 

за средства из ИПА фонда, а 
учешће Општине Бор у комплет-
ном пројекту требало би да буде 
15 до 20 одсто од укупне вредно-
сти. Покушаћемо да добијемо та 
средства, чак и да смањимо наше 
учешће јер је овај пројекат од 
капиталног значаја за околину 
Бора и решиће проблем отпад-
них комуналних вода дугорочно 
- образложио је овај предлог Саша 
Вукадиновић, заменик председника 
Општине Бор.

Одборници СО Бор усвојили су 
и одлуке о формирању саобраћајног 
прикључка за парцелу на којој ће 
почети изградња тржног центра 

„Лидл” и о пренамени простора 
између Нове тржнице и Поште у 
Четвртој месној заједници где ће 
бити изграђени велики паркинг и 
дечје игралиште. Биће обезбеђен и 
прилаз до Нове тржнице где ће бити 
смештен тржни центар “Текијанка”.

М. Милошевић

Д. Марковић 
помаже “Мозаику”
После усвајања одлуке о стављању 

ван снаге одлуке о радно-правном ста-
тусу председника Скупштине општи-
не Бор, председник Скупштине Душан 
Марковић одрекао се дневница и на-
докнаде за обављање ове функције у 
корист Друштва за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама “Мо-
заик” у Бору.

Добитници 
“Ђурђевданске 

награде”
Одборници Скупштине општине 

Бор усвојени су предлог да годишњу 
“Ђурђевданску награду” добију: 
Слађана Миленовић за рад са де-
цом предшколског узраста, Јован Г. 
Стојадиновић у области новинарства, 
Михајло Драгаш у области ликов-
не уметности и Удружење ликовних 
уметника „Ване Живадиновић Бор” 
за 20 година успешног рада.

Помоћ за 
поплављене 15 

милиона динара
Одборници Скупштине општине 

Бор једногласно су (19. марта на сед-
ници сазваној по хитном поступку) до-
нели одлуку да из буџета 15 милиона 
динара буде уплаћено на жиро-рачун 
Владе Републике Србије, који је отво-
рен за помоћ угроженима у катастро-
фалним поплавама у Србији. 

Да би ова помоћ могла да буде 
уплаћена, било је неопходно претходно 
усвајање првог ребаланса општинског 
буџета који је увећан за 108 милиона 
динара. Најважније измене у буџету 
обезбеђују додатна средства за 
субвенције “Топлани” за набавку угља 
и “Водоводу” за репрограм дугова за 
струју.
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Усвојен завршни рачун буџета Општине Бор за 2013. годину

Влада Републике Србије распустила Скупштину општине Мајданпек

МАЈДАНПЕК. - Оно што се у 
Мајданпеку од 26. марта очекивало, 
јер је тада истекао тромесечни период 
у којем није било редовног скупштин-
ског заседања, догодило се почетком 
јуна. Влада Србије распустила је СО 
Мајданпек и образовала Привремени 
орган, именујући досадашњег пред-
седника Општине Дејана Вагнера за 
председника и четири члана Слобо-
дана Мршића, Драшка Ћетковића, 
Љубишу Јовановића и Славишу 
Божиновића, за обављање текућих и 
неодложних послова из надлежности 
Скупштине и извршних органа општине 
до конституисања нових након одржа-
них избора. 

-Накупило се доста послова који 
су чекали на доношење ове одлуке, 

тако да наредних дана предстоји 
доста посла за привремени орган 
како би се сви нагомилани послови 
обавили – био је први коментар пред-
седника Дејана Вагнера. - Један од 
првих послова који ће морати да 
се обави је усвајање програма рада 
јавних предузећа која су радила по 
прошлогодишњим плановима, а 
за обављање одређених послова су 
практично имали “везане руке”. Ту 
је и отклањање последица ванредне 
ситуације. Један од задатака биће и 
припремање и спровођење ванред-
них избора које тек треба да распише 
председник Скупштине Србије, а у 

ишчекивању њиховог расписивања 
радићемо и друге послове.

Слично мисли и Славиша 
Божиновић, доскорашњи председ-
ник СО, а сада члан Привременог 
органа: - Очекује нас остваривање 
основних буџетских циљева, али и 
његов ребаланс, као и усвајање и 
реализација програма пословања 
јавних предузећа, затим санирање 
последица елементарних непогода у 
самој општини Мајданпек, пружање 
помоћи становништву угроженом по-
плавама и све оно што је неопходно за 
функционисање општине Мајданпек 
у наредном периоду. 

На првој седници Привреме-
ног органа (5. јуна) за секретара При-
временог органа изабран је Дејан 
Шкорић, дипломирани правник из 
Мајданпека, и одлучено да на стал-
ном раду буду чланови Привременог 
органа Славиша Божиновић и Драшко 
Ћетковић. Претходно су и формално из-
гласане одлуке о престанку мадата од-
борника и чланова Општинског већа и 
донета решења о престанку мандата из-
абраним лицима. У радном делу сед-
нице усвојен јр Програм подршке за 
спровођење пољопривредне политике 
у 2014. години и закључак у форми 
апела Републичком фонду здравстве-
ног осигурања да, поштујући кадровски 
план ресорног министарства, одобри 
запошљавање лекара специјалиста неоп-
ходних за функционисање Опште бол-
нице у Мајданпеку. Подржан је и пред-
лог да се “Балканијада 2015” у једрењу 
на води одржи на Ђердапском језеру код 
Доњег Милановца.

С. В.

За чланове Привременог орга-
на Влада именовала Слободана 
Мршића, Драшка Ћетковића, 
Љубишу Јовановића и Сла-
вишу Божиновића. – На првој 
седници за секретара изабран 
Дејан Шкорић

dejan vaGner na ^elu 
privremenoG ve]a

Буџетски суфицит у прошлој години био је 114 милиона динара. – Усвојене оставке четворо чланова Општинског већа, а нови ће бити из-
абрани на некој од наредних седница. – Прекинут штрајк у Општинској управи, заједнички до решења у наредних месец дана

БОР. – На петој седници Скуп-
штине општине Бор, одржаној 13. 
јуна, одборници су усвојили предлог 
одлуке о завршном рачуну буџета и 
извештај о извршењу општинског 
буџета у периоду јануар-децембар 
2013. године. У дискусији је истак-
нуто да је више од четвртине буџета 
трошено на субвенције. Плани-
рани буџет износио је 2.155.000.000 
динара, остварено је нешто више 
од 1.887.000.000 (извршење буџета 
је 78 процената), док је расходна 
страна била близу 1.774.000.000 
динара. У прошлој години забеле-
жен је буџетски суфицит 114 мили-
она динара.

И пре расправе о извештају о 
раду Општинске управе у прошлој 
години одборници су се освртали 
на штрајк у Општинској управи 

због смањења зараде радницима са 
нижом и средњом стручном спре-
мом. Председник Општине Бор Жи-
ворад Петровић је објаснио да плата 
није смањена, већ је усаглашена 
са важећим законским и подзакон-
ским прописима. Одборник СНС-а 
Благоје Спасковски је затражио 
паузу ради консултовања одборнич-
ких група о томе како организовати 
рад Општинске управе да грађани 
не би трпели. После радне паузе, а 
пре усвајања извештаја о раду Оп-
штинске управе, председник Оп-
штине Живорад Петровић је пову-
као наредбу о усаглашавању плата 
са важећим прописима, па је штрајк 
прекинут: - Повлачим наредбу и у 
наредних месец дана заједно ћемо 
наћи најбоље решење проблема 
у финкционисању Општинске 

управе – рекао је Петровић.
У наставку седнице одборници 

СО Бор усвојили су, између осталог, 
извештаје о раду Општинског јавног 
правобранилаштва, јавних и јавно-
комуналних предузећа и установа у 
прошлој години, осим извештаја о 
раду установе Апотека Бор који је 
враћен на дораду. 

У расправи о пословању 
јавних предузећа истакнуто је да 
забрињавају велики губици, посебно 
у Топлани и Водоводу.

-СО Бор мора озбиљније да се 
посвети решавању проблема гу-
битака у јавном сектору. Између 
осталог, треба преиспитати цене 
угља за Топлану и тражити дирек-
тно снабдевање, а не преко посред-
ника. Осим ЈП „ШРИФ“ сва јавна 
предузећа послују негативно, што 

није добро ни за грађане ни за оп-
штину – истакао је одборник Благоје 
Спасковски.

На седници СО Бор од девет чла-
нова Општинског већа четворо је 
поднело оставку „из личних раз-
лога“. Незадовољни радом у Оп-
штинском већу оставку су под-
нели: Негован Аксић, Љубиша 
Миљковић, Оливера Јашаревић и 
Златка Стојановић. Њихове оставке 
одборници су усвојили без расправе, 
али нове чланове нису изабрали јер је 
председник Општине Бор Живорад 
Петровић ову тачку дневног реда по-
вукао, па ће нови чланови Општин-
ског већа бити изабрани на некој од 
наредних седница СО Бор.

М. Милошевић

izvr[eWe BuXeta 78 odSto
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Прича 
Колекшива

Бодови остају овде
Добро се сећам тих недељних поподнева. 

Отац би некако поверљиво и важно рекао: 
“Сине, спремај се! Данас идемо на утакмицу 
- наши играју код куће!”

Мајка би спремила нешто посебно за 
ручак, а потом би се нас двојица, попут 
правих “завереника”, упутили ка стадиону.

Памтим сваки детаљ тог пута: од Ко-
зарске улице пречицом, преко јаловишта 
од пирита, и даље кроз младу багремову 
шуму, па онда редом поред аутобуске и 
железничке станице, да бисмо на крају ко-
начно угледали зидине стадиона Рударског 
фудбалског клуба “Бор”. 

На високој огради “стадиона крај 
пирита”, непосредно поред главног улаза, ве-
ликим словима било је написано: “БОДОВИ 
ОСТАЈУ ОВДЕ!”

Тих година био је то истински “храм” 
свих љубитеља фудбала из “Града Бакра, 
Злата и Осталих Племенитих Метала”. 
Рудари су буквално живели за тај недељни 
празник! 

Два пута у току месеца наши “зелено-
црни” играли су као домаћини и то су били 
дани када се бујица позитивне енергије 
сливала ка градском стадиону.

Гужве су биле редовне, али навијачи су 
достојанствено и стрпљиво пролазили 
кроз узану капију. Отац ме је држао за руку 
и ја сам храбро корачао уз њега гледајући 
нетремице у раздрагана лица: рудари, не-
имари, печалбари… радничка класа која је 
вредно градила свој Бакарни Град. 

Осећао сам гордост, узвишеност, понос. 

Желео сам да тај осећај траје вечно. Тре-
нутак пре него што бих закорачио у реалну 
бајку, пролазећи кроз “рупу на зиду”, кратко 
бих затворио очи и као молитву изговорио 
реченицу: “БОДОВИ ОСТАЈУ ОВДЕ!”

Увек сам са нестрпљењем гледао у 
правцу тунела из кога су се појављивали 
играчи. Узвици навијача бивали би све 
гласнији и гласнији, а онда би се коначно 
проломио урлик. На терен су истрчавали 
наши љубимци, са нескривеним набојем 
такмичарске, победничке енергије: Јеса 
Кондуктер, Дуле Поп, Вита Маестро, Бан-
дука Мали Мрав, Митке Тенк…

Колико смо их само волели и поштовали, 
колико смо им се само радовали!

Гледајући у те својеврсне гладијаторе, 
атлете у напону снаге, желео сам да једног 
дана истрчим пред публику, да осетим тај 
адреналин, да донесем победу свом вољеном 
граду. Та жеља ми се делимично испунила. 
Бог ми је подарио таленат, направио 
чаролију и уградио разорну силовитост у 
моју левицу. Али… ту ћу вам причу испри-
чати неки други пут… Можда…

Много је година прошло од тада. Ја сам 
своје најважније “утакмице” одиграо на 
другим теренима. Далеко од свог града, 
далеко од своје публике. Оно што сам понео 
са собом, оно што сам научио од својих 
тренера, наставника, родитеља - никада 
ме није изневерило.

После 39 година проведених у Србији 
решио сам да се опробам у улози правог 
професионалца, својеврсног “фудбалског 

интернационалца”. Живот ме је одвео у 
далеки и тајанствени Сибир. Ту ми се 
родио син. Тек након таквог предивног 
догађаја коначно сам потпуно разумео 
значење појма - ЉУБАВ. 

Од тог тренутка све се изменило. Све је 
опет добило смисао. Поново су у мојој глави 
заиграле слике из детињства. Знао сам да 
свом сину дугујем много лепих и истинитих 
прича.

Живот “фудбалског професионалца” је 
сличан рударском “хлебу са седам кора”. 
Леп, атрактиван, али ужасно суров. Нисам 
много времена проводио поред свог детета. 
Играо сам “утакмице” на разноразним 

“гостујућим теренима”: на градилиштима, 
од Сибира, преко Црног мора, до Москве, па 
све до обала Индијског океана. 

Једном приликом, пре него што ћу се из 
Москве запутити на Сејшелска острва, на 
нови “дерби”, украо сам десет дана одмора 
које сам провео са сином. У једној прелепој 
радњи, непосредно поред Црвеног трга, 
купио сам неколико малих поклона, игра-
чака, шарених звечки, музичку кутију. 
Један поклон био је посебан: прави мали 
фудбал, минијатурних димензија, у складу 
са његовим узрастом. 

Тек је учио да хода. Био је чаробно не-
спретан у покушајима да се чврсто и 
стабилно ослони на своје ноге. Радовао се 
сваком од тих малих изненађења. Гледао 
ме. Смејао се. 

Затим је уследила чаролија: спустио 
сам његову лопту на тепих и лагано почео 
да је “ролујем”, наизменично левом, па 
десном ногом - не бих ли га заинтригирао. 
Гледао ме испитивачки, као да је осетио да 
желим нешто важно да му саопштим, да 
му пренесем. Зауставио сам свој дриблинг 
и одгурнуо лопту у његовом правцу. 

Погледао ме право у очи, а онда спустио 
поглед ка лопти. Испустио је шарену звечку, 
кренуо и - распалио ЛЕВОМ НОГОМ!

Сузе су ми грунуле на очи. Спустио сам 
се на колена и чврсто га привио на груди. 
Нешто врело ми се сливало низ лице, али 
сакрио сам поглед иза његових леђа. 

Тог тренутка, када је ударио лопту 
својом маленом левицом, читав живот 
ми је прошао кроз главу. То предивно 
нежно створење било је моје све: моја про-
шлост, моја садашњост, моја будућност. 
Моја најважнија утакмица. Моја највећа 
победа. Мој син. 

Само сам га још снажније загрлио и 
тихо изговорио НАШУ молитву: “БОДОВИ 
ОСТАЈУ ОВДЕ!”

У Сибиру, 25. маја 2014.
“Сибирски Соко”

Илустрација: Игор Крстић
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Нова књига Милена Миливојевића

РЕШЕЊА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: бресква, каскада, ролат, 
Ђурђевдан, Едит, дама, коала, гат, кана, кит, ИЛ, атари, борат, КК, РНА, Арса, 
Рас, рабат, алат, паре, Спасовдан, таван, теренци, естрада. 

ВОДОРАВНО: 1. Штиво, 7. Филм Акире Куросаве, 14. Вређање, погрда, 15. 
Огртач без рукава, 16. Име велшког фудбалера Беламија, 17. Место код Бора, 19. 
Мајстор за сита, решетар, 20. У овај час, сада, 21. Град у Русији, 22. Астал, 23. Ауто-
ознака за Јагодину, 24. Амерички глумац, Бен, 26. Најмања физичка величина, 28. 
Симбол германијума, 30. Родбина, сродство, 31. Француски режисер, Рене, 32. Ави-
онска балистичка ракета (скр.), 35. Наш славни шахиста, Борислав, 37. Држава у 
Азији, 38. Место код Цетиња, 39. Биљни и животињски свет који лебди у води, 41. 
Руски баснописац, Иван, 43. Склоп, целина (мн.), 44. Град на Кипру.

УСПРАВНО: 1. Јединица за јачину осветљења, 2. Фудбалер „Манчестер 
јунајтеда“, Патрик, 3. Писаљка за школску таблу, 4. Мера на ваги, 5. Издавачка 
делатност (скр.), 6. Учионица у школи, 7. Становник античке Реције, 8. Симбол 
алуминијума, 9. Направа за цртање круга, циркл, 10. Сазвежђе у области екватора, 
11. Бајка, легенда, 12. Показна заменица, 13. Стара јапанска престоница, 15. Име аме-
ричког глумца Њумена, 18. Медикамент, 21. Писаљка, 22. Бележница, писанка, 25. 
Бојиште, ратиште, 26. Место у Норвешкој, 27. Школска плоча за писање, 28. Ми-
нерал, калцијум-сулфат, садра, 29. Место код Ресена у Македонији, 31. Фестивалски 
град у Француској, 33. Школска цртанка, 34. Уређена обала, 36. Коњски брзоход, 37. 
Летње олимпијске игре (скр.), 38. Удружење издавача новина (скр.), 40. Телевизија 
(скр.), 42. Ауто-ознaка за Кањижу. Крста Иванов
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БОР. – После 12 књига 
песама, по једне сатиричне 
прозе и поезије и седам 
књига афоризама, пред чита-
оцима је нова књига афори-
зама борског песника, сатири-
чара и афористичара Милена 
Миливојевића карактери-
стичног и провокативног на-
слова Ерогена прва лига. 
Издавач је Центар за културу 
„Антов Панов“ у Струмици, 
па су афоризми у књизи и на 
српском и на македонском 
језику (у преводу Васила То-
левског). 

Милена Миливојевића чи-
таоци знају, пре свега, као пес-
ника, али и као новинара, са-
тиричара и афористичара, а у 
Ерогеној првој лиги упознаће 
га и као хумористу који на 
оригиналан и једноставан 
начин саопштава еротске афо-
ризме. Ако се то има у виду, 
онда је наслов ове књиге 
више него оправдан – Ерогена 
прва лига – јер су афоризми у 
њој заиста прва лига. Из тога 
следи још један закључак: 
Милен Миливојевић спада у 
ред најбољих не само српских 

него и балканских 
афористичара. 

М и л и в о ј е в и ћ 
каже: „Основни 
циљ смокви-
них листова Еве 
и Адама није био 
да објаве, већ да 
сакрију праву 
и н ф о р м а ц и ј у “ . 
Читајући остале 
еротске афоризме 
схватамо да он гро-
могласно говори оно 
што други шапућу. 
Зато је Ерогена прва 
лига у свом фаху (не 
само што је прва) 
исто што и Црвен 
бан Вука Караџића 
у свом.

„То код ње није 
ерогена зона већ 
ерогена прва 
лига“. Из овог афо-
ризма изведен је 

наслов збирке. 
Милен Миливојевић на са-

тиричан, хуморан, луцидан, 
једноставан, директан начин у 
еротским афоризмима говори 
о жени, мушкарцу, браку, ван-
брачним односима, животу... 
Ево избора из књиге:

-Од свих врхова, најређи је 
ваздух на женским грудима. 
Ту се најубрзаније дише.

-И ја волим рад чији је ре-
зултат стварање човека.

-Потпуно ме освојила тек 
кад ми се предала.

-Односи у браку су ми 
затегнути. Пластична 
хирургија чини чуда!

-Веран сам жени. Мењам 
само љубавнице.

-Ожењен сам, али успешније 
одржавам туђе бракове.

-Мушкарци се најбрже 
запошљавају преко везе, а 
жене испод везе.

-Политика је пипање у 
мраку. Чиста сексуална пре-
дигра.

Као афористичар Милен 
Миливојевић је заступљен у 
антологијама, лексиконима 
и зборницима афоризама и 
добитник је неколико на-
града, међу којима је и Златна 
плакета за афоризме на 13. 
Међународном фестивалу 
еротског афоризма и карика-
туре 2012. године у Струмици.

М. Милошевић 

Наслов ове збирке афоризама је више него оправдан јер су 
афоризми у књизи (на српском и македонском језику) заиста прва 
лига. – Ерогена прва лига у свом фаху исто је што и Вуков Црвен 
бан у свом

Милен Миливојевић
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Занимљива 1950. година остаће записана великим словима у историји 
Басена. У Топионици је забележен рекорд који дуго неће бити оборен – про-
изведено је 42.512 тона бакра, и то из руде са површинског копа (25.401 тона) 
и из јаме (17.111 тона). Овај рекорд, практично, никада није ни достигнут, јер 
је то била производња искључиво из борских сировина. Тек 1978., када је 
било активно богато рудно тело „Х”, борски коп и јама дали су руду из које је 
добијено нешто више од 50.000 тона „црвеног” метала (42.904 тоне са копа и 
7.163 тоне из јаме). То је година још једног  рекорда – Рудник бакра Мајданпек 
дао је руду из које је произведено 72.940 тона бакра. 

Дакле, те 1978. из борске и мајданпечке руде „изашле” су 123.592 тоне 
бакра. Десет година касније, када је руду давао и „Велики Кривељ”, беле-
жени су нови рекорди. Током 1988. у Електролизи је произведено 145.376 
тона катодног бакра, од чега 132.734 тоне из домаћих сировина. Рекорд из 
1978. оборен је 1989. када су електролизери укњижили 135.151 тону катода 
из руде са борских и мајданпечког рудокопа.

На снимку из старог албума – аноде у Топионици.

Басенски рекорди

Хируршки лепак 
Специјални лепак на бази нано-честица омогућава да се за само 
неколико секунди затвори дубоки рез на ткиву или неком органу 
и заустави крварење

ПАРИЗ. - Француски 
истраживачи развили су 
специјални лепак на бази 
нано честица који омогућава 
да се за само неколико се-
кунди затвори дубоки рез на 
ткиву или неком органу и за-
устави крварење. Досад није 
постојала ниједна метода која 
би била у потпуности ефи-
касна и нешкодљива за организам. Нано-лепак би омогућио хирурзима да брзо 
затворе биолошка ткива попут коже, мишића и органа. 

Овај потпуно нови концепт истраживача Национаног центра за научно 
истраживање (CNRS) могао би да изврши револуцију у хирургији, укључујући 
и регенеративну медицину. Нанет на кожу, лепак је у стању да затвори дубоку 
рану за само неколико секунди и омогући њено брзо и квалитетно зацељивање 
без нарушавања естетског изгледа. Нано-лепак се одлично показао и при по-
правци органа који се тешко зацељују попут јетре на пример. Да би се напра-
вио шав помоћу ове методе, довољно је да се гел стави директно у рану и кожа 
залепи под притиском, наводе истраживачи чија је студија објављена на сајту 
часописа Angewandte Chemie. 

Принцип је једноставан: нано честице садржане у гелу везују се за ткиво 
за трен ока, феномен познат под називом адсорпција. Истовремено, ткиво 
међусобно везује нано ћелије, „тако долази до повезивања две површине”, 
објашњавају научници. „Процес спајања, који се одвија без икакве хемијске 
реакције, траје свега неколико секунди”, истичу стручњаци CNRS-а. 

Тестови на кожи мишева показали су да, за разлику од традиционалне 
методе сутуре, нано-лепак омогућава затварање коже до потпуне цикатризације 
са готово невидљивим ожиљком. У дугој фази тестирања, истраживачи су кори-
стили раствор на органима који тешко зацељују (јетра, плућа, слезина). Дубоки 
рез на јетри су успели брзо да затворе и да одмах зауставе крварење. Пред-
ност овог гела је и у томе што је потпуно нешкодљив јер организам метабо-
лише нано честице.

Заустављање крварења само је једна од могућности које пружаја нано-ле-
пак, прецизира се у студији. Он се, такође, може користити и у сасвим другим 
пољима, попут агроиндустрије, производњи козметичких препарата и меди-
цинске опреме (завоја, фластера, хидрогелова).

 (Сајт Новости, извор Танјуг)

Ј. С.

Акција добровољног давалаштва крви у Топионици

prikupQeno 46 Boca 
draGocene te^noSti

ТОПИОНИЦА. – Актив добровољних давалаца крви Топионице организовао 
је шестог јуна акцију у којој је прикупљено укупно 46 боца драгоцене течности (28 
тог и 18 претходних дана по позиву Службе за трансфузију крви). Ово је, иначе, 
друга акција „оживљеног” Актива ДДК Топионице. По речима његовог председ-
ника Драгана Миловановића, у фебруару минуле године обновљен је рад Актива 
и у мају је организована прва акција. У међувремену, број давалаца се „попео” на 
160, па се може рећи да је сваки трећи радник Топионице и велики хуманиста. Међу 
онима који су се одазвали било је ветерана, али и оних који су се први пут одлу-
чили на овај хумани гест.

- Данашњи одзив је одличан. Међутим, наши чланови дају крв и мимо 
акција, наменски када се укаже потреба, па је тако било и сада. Имамо 13 де-
легата распоређених по радним јединицама, а од пословодства погона добили 
смо канцеларију у којој одржавамо састанке. Сарађујемо са свим синдика-
тима, повереништвом Црвеног крста и Заводом за трансфузију крви у Бору. 

Велику помоћ и подршку имамо од управника Топионице Саше Радуловића – 
наглашава Миловановић који је и сам вишеструки давалац.

Да је широко срце топионичара, потврђује и пример Хилмије Фејзовића, рад-
ника одељења парних котлова, коме је ово 24. пут да дарује драгоцену течност. - 
Колега и ја „у дуету” дошли смо да дамо крв. Имам дужи давалачки стаж, са 
прекидима, али сам увек покушавао да будем редовни давалац. Драго ми је 
да помогнем  бар на овај начин, ако већ не могу другим средствима. Поручио 
бих свакоме ко је здрав да дарује крв, јер је чак корисно за организам. Никада 
нисам осећао било какве проблеме, напротив после тога осећам се још боље. 
Наставићу то да чиним све док ми здравље буде дозвољавало, пошто су већ 
године у питању. 

Његов колега са одељења котлова Мијалче Николовски има краћи стаж и 
ово му је било четврто давање. - Председник Актива ДДК Топионице је, такође, 
наш колега и, на његову иницијативу, постао сам давалац. Добар је осећај када 
знаш да некоме помажеш и спасаваш живот. Позвао бих све који хоће и могу 
то да ураде, јер није ништа страшно.

Др Снежана Милутиновић, начелник Одељења за трансфузиологију Здрав-
ственог центра у Бору, такође је, изузетно задовољна одзивом овој акцији у којој 
је прикупљено „довољно јединица крви за потребе лечења пацијената у борској 
болници”. - Нови пацијенти свакодневно пристижу  и увек су нам потребне 
и нове резерве крви. У летњем периоду прилив спонтаних давалаца је мањи, 
тако да ће ова резерва бити добродошла. Иако је Актив нов, деценијама уназад 
сарађујемо са овим људима. Међутим, давалаштво у Топионици, ТИР-у, РТБ-у 
стално се подмлађује. Стари даваоци одлазе у пензију, али ту су нови радници 
који се одмах укључују, пошто од старијих колега чују све позитивно о дава-
лаштву, хуманости, солидарности, значају и потреби да у нашој служби има 
довољно резерви крви која је тестирана и може безбедно да се примени. 

Ј. Станојевић

Мијалче Николовски и Хилмија Фејзовић

Драган Миловановић Снежана Милутиновић


