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Управни одбор РТБ-а заседао у Бору и одлучио:

Борис Драговић поднео оставку на место председника УО РТБ-а

saRaDwa sa upRaVOm 
„BORa” BIla jE ODlI^Na

Управни одбор подржао предлог менаџмента да се сва средства из 
текућег пословања, која су планом била предвиђена за инвестиције 
у рударство, усмере ка пројекту „нова топионица“. – Дата и саглас-
ност да РТБ, у складу са светском праксом, од референтних свет-
ских кућа тражи потврду сопствених рудних резерви

 РТБ. – Рударско-топионичарски 
басен Бор остао је крајем јуна без пред-
седника Управног одбора компаније. 
Дотадашњи први човек највишег органа 
управљања др Борис Драговић поднео 
је оставку на ту функцију из, како 
је навео, искључиво личних разлога. 

„Нисам успевао да се адекватно по-
светим функцији, па сам се осетио од-
говорним да је препустим некоме ко 
ће у потпуности то моћи. Сарадња са 

управом РТБ-а Бор и Благојем Спа-
сковским била је одлична и за време 
мог председавања, заједно са осталим 
члановима Управног одбора, урађено 
је много тога на побољшању пословне 
климе Басена. Урадили смо доста у 
смислу транспарентнијег пословања 
компаније, укључујући и адек-
ватно функционисање самог органа 
управљања. Покренуте су све актив-
ности ради оспособљавања РТБ-а Бор 
за пословање у складу са Законом о 
јавним набавкама, а успостављена 
је и транспарентност у извештавању 
Управног одбора компаније, који сада 
дневно добија информације о опе-
ративним и финансијским актив-
ностима у оквиру борског Басена. 
Такође, покренуте су и активности 
за решење проблема дуговања РТБ-а, 
која сада износе око милијарду евра.“ 

Овако је гласило писано 
образложење оставке на место председ-
ника Управног одбора РТБ-а Бор које је 
прослеђено свим члановима овог тела и 
менаџменту борске компаније. 

Генерални директор РТБ-а Бор 
Благоје Спасковски рекао је да је 
сарадња са Драговићем била за чисту де-

сетку, изузетна и веома конструктивна. - 
Била ми је велика част и задовољство 
сарађивати са њим и жао ми је што 
је донео одлуку да место председника 
Управног одбора РТБ-а Бор препу-
сти неком другом. Жао ми је јер сма-
трам да је највиши орган управљања 
компаније, док је он председавао 
њиме, учинио толико корака напред 
за Басен Бор колико ни последња 
три сазива овог органа нису постигла 

заједно. Идеја о оспособљавању РТБ-а 
Бор за пословање у складу са Законом 
о јавним набавкама, коју је Драговић 
иницирао ради успешнијег тржишног 
позиционирања и конкурентности 
компаније, а самим тим и зарад боље 
пословне климе, нешто је по чему 
ће свакако остати у добром сећању 
и овом, а верујем и неком будућем 
менаџменту борског комбината 
бакра. Имали смо одличну сарадњу и 
у протеклој половини године учинили 
смо доста за боље пословање РТБ-а 
Бор. Недостајаће ми зато енергија, 
ентузијазам и елан са којим је при-
лазио сваком басенском проблему и 
настојао да га реши и брзо и ефикасно 
– казао је Спасковски.

Др Борис Драговић, иначе шеф ка-
бинета министра финансија Лазара 
Крстића, био је на челу УО РТБ-а Бор 
пола године и на ту функцију имено-
вала га је Влада Србије. До именовања 
новог првог човека, највишим органом 
управљања компаније председаваће, 
са позиције заменика председника УО 
РТБ-а Бор Драган Маринковић, иначе 
директор пројекта „нова топионица“.

Г. Тончев Василић 

Разлог је искључиво личне природе јер нисам успевао да се адекватно посветим функцији, па сам се осетио одговорним да је препустим неко-
ме ко ће у потпуности то моћи, навео је Драговић у писаној оставци. - Шеф кабинета министра финансија Лазара Крстића био је на челу УО 
РТБ-а Бор пола године, а док Влада Србије на ту функцију не именује новог човека, највишим органом управљања компаније председаваће, 
са позиције заменика председника УО РТБ-а Бор Драган Маринковић, иначе директор пројекта „нова топионица“

РТБ. – Прва седница Управног 
одбора РТБ-а Бор, након оставке др 
Бориса Драговића на место председ-
ника овог тела, одржана је првог јула. У 
складу са Пословником, заказао ју је и 
водио заменик председника УО Драган 
Маринковић.

-Желео сам да се настави ре-
довно заседање и да нам оставка др 
Драговића не одвлачи пажњу и оду-
говлачи време за неке одлуке које 
су неминовне и важне у пословању 
Басена, а морају добити „зелено свет-
ло“ Управног одбора да би се спрово-
диле. У међувремену је било и оних 

које су донете ванседнично, попут 
донација које је РТБ Бор упутио у 
поплављена подручја Србије, па их 
је требало потврдити, а на дневни 
ред су, поред редовних месечних 
извештаја о пословању компаније 
и производњи, дошле и друге важне 
одлуке о којима је требало да се пра-
вовремено изјаснимо – говори за „Ко-
лектив“ Драган Маринковић.

Маринковић, иначе директор 
пројекта „нова топионица“, каже да је као 
заменик председника Управног одбора 
РТБ-а посебно задовољан чињеницом 
што је део Управног одбора пре седнице 

- која је овога пута одржана у Бору, а не у 
Београду - посетио градилишта нове то-
пионице и фабрике сумпорне киселине 
и површински коп „Велики Кривељ“. 
– С обзиром на то да је представник 
београдског Грађевинског факул-
тета, у име надзора над Пројектом, 
Управном одбору требало да поднесе 
извештај о реализацији радова, било 
је важно, а мислим и корисно, да чла-
нови највишег органа управљања 
компанијом, они који нису из Бора, 
на лицу места виде „нову топионицу“ 
и тако лакше разумеју све оно што им 

„папири и бројке“ казују. Такође, да са 
видиковца кривељског копа сагледају 
његову праву величину. На тај начин 
боље су и поједностављеније разумели 
проблематику откупа земљишта због 
проширења овог и рудника „Церово“ 
која је касније разматрана на седници 
– додаје Маринковић.

Управни одбор РТБ-а је, по речима 
нашег саговорника, менаџменту 

компаније дао сагласност да, у складу 
са светском праксом, од референтних 
светских кућа тражи потврду сопстве-
них рудних резерви. - Биће, дакле, по-
кренуте активности у том смислу и 
то у сарадњи са банкама-даваоцима 
кредита и њиховим консултантским 
кућама које утврђују критеријуме за 
верификацију рудних резерви. Разго-
варано је и о концепту увођења ин-
тегрисаног информационог система 
у РТБ-у Бор, он је усвојен и дали смо 
сагласност да се активности по том 
питању наставе.

Заменик председника Управног 
одбора РТБ-а Бор каже да је на седници 
разматрана и проблематика у рударству 
и да је ово тело подржало предлог да 
се сва средства из текућег пословања, 
која су планом била предвиђена за 
инвестиције у рударство, усмере ка 
пројекту „нова топионица“. 

Г. Тончев Василић 

FINaNsIRawE NOVE 
TOpIONIcE jE pRIORITET

Чланови УО РТБ-а на кривељском копу

Борис Драговић Благоје Спасковски
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Министар одбране Братислав Гашић у посети Бору

Руководство борске општине организовало пријем за министра 
одбране Братислава Гашића који је посетио специјалну бригаду 
Војске Србије током обуке на Столу. – Б. Гашић: Разговараћемо о 
размени објекта Војске Србије у Бору за станове

БОР. – Министар одбране у Влади 
Републике Србије Братислав Гашић 
са сарадницима посетио је (4. јула) 
специјалну бригаду Војске Србије током 
обуке на планини Стол и Борском језеру 
и присуствовао показној вежби у летњој 
алпинистици, савладавању водених пре-
прека и исхрани у природи.

-Оно што је највредније у Војсци 
Србије јесте кадар, војници. На-
жалост, 12 година није улагано у 
ову специјалну јединицу, у њена 
материјална средства, и зато ћемо 
у наредних шест месеци значајно 
повећати средства за побољшање 

квалитета опреме да бисмо одржали 
висок ниво обуке – рекао је Братислав 
Гашић.

После обиласка припадника 
специјалне бригаде Војске Србије на 
Столу, за министра Гашића организован 
је пријем у Скупштини општине Бор. 
Пријему су присуствовали и официри 
Генералштаба Војске Србије на челу 
са начелником генералом Љубишом 
Диковићем. Осим представника ло-
калне самоуправе и директора јавних 
предузећа, пријему, који је организо-
вало општинско руководство, прису-
ствовао је и генерални директор Рудар-

ско-топионичарског басена Бор Благоје 
Спасковски.

-Када је реч о сарадњи 
Војске Србије и борске општине, 
разговараћемо о објекту који Војска 
Србије има близу борског аеродрома 
и надам се да ћемо се договорити 
да тај објекат дамо локалној самоу-

прави која ће га понудити неком ин-
веститору да на тој локацији отвори 
фабрику и нова радна места. На бази 
тога разговараћемо и о размени за 
стамбени простор – рекао је министар 
Братислав Гашић у разговору са оп-
штинским руководством.

-Бор бије лош глас када је реч о 

аерозагађењу. На несрећу, мало људи 
зна за природне лепоте којима борска 
општина располаже. Завршетком 
нове топионице решићемо и проблем 
аерозагађења и показаћемо све ту-
ристичке потенцијале овога краја – 
рекао је председник Општине Бор Жи-
ворад Петровић.

Завршавајући посету Бору мини-
стар одбране Братислав Гашић обишао 
је Лазареву пећину где је за министра, 
његове сараднике и двадесетак новинар-
ских екипа из Србије организована из-
ложба традиционалних јела и народних 
рукотворина овога краја. 

М. Милошевић 

Нова топионица

Уклоњене препреке
Генерални директор Рударско-топио-

ничарског басена Бор Благоје Спасков-
ски најавио је, у разговору са мини-
стром одбране Братиславом Гашићем, 
да ће хладне пробе у новој топиони-
ци почети од 23. децембра до краја го-
дине и да очекује да њена изградња, са 
свим пратећим објектима, неће кошта-
ти више од 250 милиона евра:

-На овом пројекту било је много нео-
чекиваних препрека које су уклоњене и према пројекту активно-
сти у летњим месецима на градилишту ће бити више од 500 радни-
ка. Више од 95 процената опреме је стигло и највећи део је већ мон-
тиран. Према договору са извођачима радова, на местима где је то 
могуће, биће уведена друга и трећа смена. До септембра се очекују 
највећи учинци на градилишту и за крај године остају само фина 
подешавања целог система – рекао је Благоје Спасковски.

saRaDwa BORa I VOjsKE sRBIjE

Братислав Гашић, Живорад Петровић, Благоје Спасковски и Саша Вукадиновић
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На „крову“ РТБ-а Бор

РТБ. – Субота преподне. Сунчано 
и веома топло. Јулско сунце нам, ипак, 
није спржило жељу да се у корпи крана 
провозамо изнад нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине, изнад града. 
Да из птичје перспективе осмотримо и 
забележимо шта се на градилиштима 
дешава. Да, на крају крајева, уживамо у 
погледу и осећају да смо 54 метра изнад 
Бора. Адреналин ради, а додатно га 
појачавају људи задужени за безбедност 
и заштиту на раду у име РТБ-а Бор и ка-
надског SNC Lavalina. Нижу се њихова 
питања, дају нам инструкције и бивамо 
подвргнути некој врсти психолошког 
тестирања. Мора тако, објашњавају Бра-
нислав Живановић и Јован Животић, 
српски закон налаже и лекарски пре-

глед за рад на висини. Не вреди наша 
шала и „часна реч“ да горе ништа, осим 
фотографисања, нећемо радити. 

-Да ли се осећате способном да 
идете на те висине? Да ли сте се 
бавили неким екстремним спортом? 
Да ли имате нека искуства у раду на 
висинама? Колико дуго планирате да 
останете горе?... Много је пола сата, 
али добро. Битно је да се осећате ла-
годно и да, уколико се у било ком тре-
нутку, појави неки проблем, кажете 
то одмах. Корпа уме да се заљуља 
због ветра, није свеједно, уме да буде 
и дима и зато ћете носити и SO2-
детектор – озбиљно и крајње професи-
онално говори Животић. Пажљиво слу-
шамо, свесни да адреналин ради, иако 

смо још увек на земљи. 
Следи облачење. Оно што зову ми-

нимумом личних заштитних средстава, 
по субјективном осећају, тешко је све 
скупа бар пет-шест килограма. Шлем, 
заштитне наочари, прслук, ципеле, 
маска, сигурносни појас за цело тело, 
ужад, SO2-детектор. - Уколико се 
огласи аларм, дужни сте да одмах ста-
вите маску. Ако на дисплеју видите 
да је концентрација сумпор-диок-
сида преко 5 ппм, мораћете одмах да 
се спустите на земљу. Је л’ то јасно? 
– последње је упозорење менаџера SNC 
Lavalina за безбедност. 

На путу до корпе крана, коју је кра-
ниста по налогу већ почео да спушта на 
земљу, слушамо и причу коју, руку на 

срце, нисмо морали да чујемо. Не у том 
тренутку. Али, размишљамо, то је ве-
роватно тај последњи психолошки тест 
који треба да нас поколеба и наговори 
да, евентуално, одустанемо од идеје са 
којом смо на градилиште нове топио-
нице и дошли. – Мој пријатељ је желео 
то исто, да се провоза у корпи вели-
ког крана, да ужива у погледу. Имао 
сам поверење у њега, планинар је. Био 
је ужетом осигуран и на пет метара 
од земље се једноставно паралисао. 
Дешава се. Говорим му да ћу га спу-
стити ужетом, да не паничи, а он не 
може ништа да изусти, потпуна бло-
када му се десила. Тако да, ако у било 
ком тренутку, ма колико да сте изнад 
земље, осетите да нисте безбедни, 

IzNaD NOVE TOpIONIcE, 

Зоран Барбуловић Кобац
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реците то одмах човеку који управља 
корпом. И да, зафрканције горе нису 
дозвољене – смирује причу наш пра-
тилац. А више и нема времена за било 
какву причу. Поред жуте корпе, коју смо, 
истина, замишљали другачије, чека нас 
Зоран Барбуловић Кобац. Размишљамо 
о његовом надимку. Потпуно прикла-
дан за посао којим се бави. Он управља 
корпом и на „моторола“ вези је са крани-
стом Радојем Веселиновићем.

Осигурани ужетом и везани за сајлу 
у корпи, крећемо нагоре. Полако, метар 
по метар. На путу до највше тачке при-
чамо са Копцем. Радник је македонског 
„Стликона“, подизвођача Енергопројекта 
из Београда задуженог за монтажу че-
личне конструкције.

- Радио сам и на рушењу старе то-

пионице, тако да сам на градилишту 
од самог почетка. Управљам корпом 
највећег крана на градилишту који 
је власништво Енергопројекта 
Високоградње. Овај црвени, поред 
кога сада пролазимо, доста је мањи. 
Из корпе је бољи преглед ситуације, 
па сам ту да кранисти кажем када 
да заустави „дизање“, зашенка мало 
улево или удесно и превезе радника 
који монтира право на одредиште. 
У милиметар на, рецимо, 30 метара 
високу конструкцију. Само гледајте у 
кранове, ако се они крећу, на гради-
лиштима се ради. Наравно, постоје 
ситуације у којима кран не сме да ради. 
Ако ветар дува брзином већом од 
седам метара у секунди, ако је велика 
киша или је, пак, концентрација 

сумпор-диоксида висока. Тада кра-
нови морају да стоје. Ево, сада смо на 
највишој тачки, тачно 54 метра изнад 
земље! Одавде „пуца“ поглед на цео 
Бор – говори нам Барбуловић. 

И заиста, са топионичким 
димњацима смо „очи у очи“. Погле-
дом „хватамо“ цео град. Као да смо се 
на прсте пропели „газећи“ по челичним 
конструкцијама нове топионице. Лево 
од нас, важна се прави нова фабрика 
сумпорне киселине. Испод, баш испод, 
челични врхови конструкције нове то-
пионице као да ће нас сваког тренутка 
заголицати по табанима. Јединствен 
осећај који не може да пољуља ни ветар 
који њише корпу. Неколико фотографија, 
видео-клипова, па опет уживање у по-
гледу. Ваздух је чист, аларм то прећутно 

потврђује. 
-Рекли сте да ћете се задржати пола 

сата, време је истекло, морамо доле – 
каже Зоран Кобац и „моторолом“ оба-
вештава Радоја да је „посао“ завршен и 
да може да почне да нас спушта. Негде 
на око 40 метара изнад земље огла-
шава се аларм. Дисплеј показује два пи-
пи-ем-а. Кобац каже да се та, а ни већа 
концентрација SO2 не осећа на великој 
висини јер дим пада надоле. Маску 
нисмо ставили, не смета нам добро по-
знати укус сумпора. Стварно не смета. 
Али, нећемо ни жалити за њим када мо-
нументална грађевина коју смо осмо-
трили с неба буде завршена. До краја 
ове године.

Горица Тончев Василић 

IzNaD gRaDa
Из корпе великог жутог крана и „очи у очи“ са 
борским димњацима, градилишта нове топионице 
и фабрике сумпорне киселине изгледају 
монументално, а Бор савршено. – Као да смо се на 
прсте пропели „газећи“ по челичним конструкцијама 
нове топионице да погледом „ухватимо“ све 
лепоте и зеленило града и сву величанственост 
нове металургије вредне дивљења и поштовања. - 
Јединствен осећај није пољуљао ни ветар који је 
њихао корпу
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Геолози РТБ-а у новим рудним зонама

 РББ. – Борским геолозима ове 
године најзанимљивији је простор 
између 13. и 17. хоризонта у борској 
Јами и периферија лежишта “Борска 
река”. Још током прошле године они су у 
Јами (са 13 бушотина) открили нову ру-
доносну зону и означили је као “Т3”. Ове 
године наставили су њено истраживање 
(у току је трећа бушотина) и рачунају 

да до марта 2015. потпуно одреде кон-
туре новог лежишта. Са досад избуше-
них 2.180 метара прелиминарно су ут-
врдили „претпостављене минералне ре-
сурсе“ од 1,3 милиона тона са 0,8 одсто 
бакра, 0,3 грама по тони злата и 1,3 
грама сребра. Због тога је “Т3” одмах 
уврштено у потенцијалне изворе бор-
ског бакра у наредних пет-шест година. 

Трајча Тончић, руководилац Сек-
тора за геологију Рудника бакра Бор, 
каже да у поменутој зони постоји још 
једно рудно тело под ознаком „Д“ (ис-

траживано од 1983. до 1985. године) са 
“претпостављеним ресурсима” од око 
1,6 милиона тона, садржајем бакра од 
0,87 одсто и сличним садржајима злата 
и сребра као у „Т3“. Укупно, у ова два 
рудна тела су резерве од око три ми-
лиона тона и све су изнад 17. хори-

зонта, што је добар предуслов за рента-
билну експлоатацију будући да су јамска 
постројења на том хоризонту. Плани-
рано је да се и ово лежиште потпуно ис-
тражи након рудног тела „Т3“, односно 
после израде још 250 м ходника како би 
се испитао и простор испод 17. хори-
зонта, пошто су бушења показала да се 
оба рудна тела настављају и на нижим 
нивоима. 

Од Тончића сазнајемо да су за по-
требе геомеханичких истраживања тзв. 
капе „Борске реке“ (део лежишта изнад 
17. хоризонта), урађене четири бушо-
тине са површине, по ободу старог бор-
ског копа, укупне дужине 1.840 метара 
и седам бушотина из Јаме (дуге 1.885 
метара). У току је завршница обраде 
података последње од њих, после чега 
следи израда геомеханичког елабората. 
Хемијско-технолошка истраживања по-
верена су борском Институту за рудар-
ство и металургију и планирано је да 
се геомеханички елаборат заврши до 
краја јула. - По окончању тих бушо-
тина приступили смо истраживању 
околине „Борске реке“ – каже Тончић. 
- Наиме, пре три-четири месеца 
Сектор за геологију РББ-а урадио 
је нову модулацију Лежишта бакра 
Бор од површине према дубљим де-
ловима. Том приликом идентифи-
коване су четири рудоносне зоне по 
ободу “Борске реке” у којима се могу 
очекивати нова рудна тела.

Прва зона је простор између Тех-
ничког факултета и борске Болнице где 
су урађене две структурне бушотине од 
по 700 м. Та зона је, за сада, негативна, 
али су две наредне бушотине са повр-
шине (250 м западно од старог Вајферт-
окна) откриле нову, другу зону која, 
према подацима Сектора за геологију, 
није раније истраживана, а на 15. хори-

зонту је и ниже. - Једна од бушотина 
наишла је на деветометарски ин-
тервал масивно-пиритне руде са 0,9 
одсто бакра, 0,3 грама залата и грам 
сребра по тони (једна „проба“ дала 
је 2,4 одсто бакра), што значи да је то 
интервал са ковелинским муглама - 
објашњава Тончић. - У наставку те зоне 
пројектоване су још две бушотине. На 
једној се управо ради и она је првог 
јула “сишла” на дубину у којој, сходно 
пројекцији, очекујемо бакар. 

Трећа зона која је истраживана ове 
године је у околини рудног тела „Г“, на 
ободу старог борског копа. - Прва бу-

шотина на тој локацији пресекла је 
– каже Тончић - минерализовану зону 
(интервал од девет метара) на 19. хо-
ризонту са садржајем бакра од 2,9 
одсто. Четири метра те зоне садрже 
4,6 одсто бакра! Очекују се и високи 
садржаји злата. До краја године, биће 

урађене још најмање три структурне бу-
шотине након којих ће бити склопљен 
коначни блок-модел за цело Лежиште 
бакра Бор. Четврта истражна зона је на 
улазу у насеље Брезоник, преко пута 
старог гробља. – Овде је прво бушење 
пројектовано до 800 м и надамо се да 
њиме пресечемо минерализације са 
садржајем бакра изнад један одсто. Ја 
очекујем и изнад два одсто бакра. Уко-
лико се то догоди, уследиће низ бушо-
тина које ће потврдити простирање, 
количине, садржаје бакра и осталих 
метала – најављује Тончић.

И док се за јесен припрема по-

четак теренских истраживања у око-
лини Минићева (решење стигло првог 
априла), за наставак истраживања два-
три интересантна локалитета око Малог 
Кривеља управо се очекује. - Раније је 
истраживано у самом селу и утврђено 
је лежиште са преко 200 милиона тона 
руде. Међутим – наглашава Тончић - за 
већину бушотина недостају резултати 
од површине па до 150 метара дубине. 
Због тога смо код основне школе 
урадили једну бушотину и до 180 м 
дубине нашли садржај бакра од 0,37 
одсто. То говори да ће та зона бити 
веома интересантна, поготово што у 
површинском делу лежишту нема ок-
сидне руде која се тешко флотира. А, 
већ после шест метара наша бушо-
тина ушла је у минерализацију са 0,3 
одсто бакра. Ако и наредне покажу 
сличне резултате, следи израда техно-
економске оцене на основу које ће 
се видети о каквом лежишту је реч. 
Садржај бакра од 186. до 278. метра је 
0,16 а онда следи слој од 257 метара са 
0,44 одсто бакра и 0,2 грама злата по 
тони (што је дупло више злата него на 
кривељском или копу Церово, уз то и 
расте са дубином).

Љубиша Алексић

Отворити лежиште 
“Кривељски камен”

-Пошто ће нас у наредном периоду 
пратити тешкоће због кашњења у 
раскривању копова, залажем се за 
отварање лежишта “Кривељски 
камен” – каже Трајча Тончић. – Оно 
је поптпуно истражено и тамо лежи 75 
милиона тона најекономичније руде за 
прераду јер не садржи оксидни бакар. 
Како је и садржај сумпора мањи од 
1,5 одсто та руда била би најбоља за 
флотирање од свих у РТБ-у. По неким 
мојим рачуницама на “Кривељском 
камену” може се са површине 
откопати најмање 30 милиона тона 
руде. Наравно, томе мора да претходи 
позитивна техноекономска оцена. 

У рудном телу “Т3”, набушеном прошле године, досад утврђени 
„претпостављени минерални ресурси“ од 1,3 милиона тона руде са 
0,8 одсто бакра, 0,3 грама злата и 1,3 грама сребра по тони. – До-
године ће се потпуно истражити и рудно тело “Д” са 1,6 милиона 
тона руде сличног садржаја. – Након бушења ради геомеханичких 
испитивања лежишта “Борска река” у његовој околини додатним 
истраживањима утврђене четири зоне у којима се могу очекива-
ти нова рудна тела. – Подручје Малог Кривеља интересантно и по 
садржају и по квалитету руде

NOVa sazNawa O jamI 
I malOm KRIVEqu

Трајча Тончић

Бушотина на улазу у насеље Брезоник

У дубине „завирују” уз помоћ најмодернијих бушилица

Истраживање по ободу старог борског копа
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Небојша Виденовић нови директор Рудника бакра Бор

zOV pROFEsIjE
Актуелно

РББ. – Доскорашњи председник Оп-
штине Бор Небојша Виденовић нови је 
директор Рудника бакра Бор. На предлог 
генералног директора РТБ-а Благоја 
Спасковског, Управни одбор и Скуп-
штина РББ-а именовали су 20. јуна 
Виденовића, дипломираног инжењера 
машинства, за директора предузећа 
пошто је његов претходник, Видоје 
Адамовић, поднео писану оставку на ди-
ректорску функцију, уз образложење да 
то чини из личних разлога. Именовање 
Виденовића на место првог човека бор-
ских рудника, сходно Статуту РТБ Бор 
Групе, одобрили су првог јула и чланови 
Управног одбора РТБ-а Бор. 

Небојша Виденовић у разго-
вору за „Колектив“ каже да се након 
четворогодишњег мандата у локалном 
парламенту ужелео занимања за које се 
школовао, рудника и Јаме где је већи део 
радног века провео пре него што је сео 
у општинску фотељу. – Могао сам да 
бирам и останем и даље у Општини, 
али сам био свестан да бих тада заувек 

„покидао све конце“ са професијом и 
никада јој се више не бих вратио. А, 
то нисам желео. И тамо у Општини су 
ми недостајали моји јамци и рудник – 
признаје Виденовић.

Пре повратка у „своје“ предузеће 
сачинио је план и програм његовог 
даљег развоја. У њему је, одмах на по-
четку, констатовао недовољну отворе-
ност површинских копова. – Заостала 
раскривка у овом тренутку износи 
око 30 милиона тона. Она мора да 

се уклони да би се дошло до средњег 
садржаја бакра и то паралелно са 
скидањем испланираних годишњих 
количина које износе 28 милиона 
тона. Примера ради, средњи садржај 
на кривељском копу износи 0,33%, а 
сада се експлоатише 0,25%. То што 

је он сада 30 одсто мањи, директно 
за толико умањује и нето приход, од-
носно добит. Уколико у наредне три 
године не надокнадимо раскривку, 
праг рентабилности пословања биће 
нам цена бакра од пет и по хиљада 
долара за тону, а по надокнађивању 
заостале раскривке рентабилно ћемо 

пословати и са ценом која је испод пет 
хиљада долара по тони. Притом, под-
влачим да се већ три године скидање 
заостале раскривке финансира 
искључиво из сопствених средстава, 
а тако ће бити и убудуће. Дакле, при-
оритет је откопавање планираних ко-
личина јаловине, али уз предвиђену 
динамику – каже директор Рудника 
бакра Бор.

Ширење површинских копова
Преостале оверене билансне рудне 

резерве „Великог Кривеља“ износе 461,7 
милиона тона, са просечним садржајем 
бакра од 0,326 одсто. То је укупно 
милион и по тона бакра у руди, па и са 
повећањем капацитета експлоатације на 
10,6 милиона тона годишње, овај рудник 
може да ради наредних 40 година. – 
Садашње стање радова у „Вели-

ком Кривељу“ захтева интензивно 
раскривање лежишта у северном и се-
верозападном делу копа и потребно је 
да тамо буде откопано преко 20 мили-
она тона раскривке до краја ове, али 
и у наредној години. У том смислу, 
треба завршити све послове око 
откупа земљишта за проширење одла-

галишта „Тодоров поток“ и већ сада 
покренути активности око откупа 
земљишта ради проширења копа. За 
комплекс „Церово“ је важно да ће се 
производња на копу „Цементација 1“ 
наставити и да се упоредо морају от-
варати нова лежишта - „Цементација 
2“, „Церово – примарно“ и „Дренова“ 
– прича Виденовић.

„Борску реку“ треба сами да 
отворимо

Говорећи о подземној експлоатацији, 
о Јами, Виденовић видно форсира 
„Борску реку“ као посао који је раван 
отварању новог рудника, али и као 
нешто што не сме више да се одлаже. – 
Истраживања „Борске реке“ почела 
су 1976. године, а осамдесетих смо о 
лежишту знали скоро исто колико 
знамо и данас. Никада ово лежиште 

није нашло своје место у „крупним“ 
инвестицијама РТБ-а, а тврдим да 
би оно данас обезбеђивало стабилну 
производњу од 50 хиљада тона катод-
ног бакра годишње. Мислим да треба 
да престанемо да очекујемо да ће то 
лежиште за нас и у наше име отво-
рити неко други. То никада није била 
реална прича, нити ће бити. Зато у 
најкраћем могућем року мора да се 
дефинише пројекат „Борска река“ и 
обаве додатна истраживања због пода-
така потребних за квалитетну студију 
изводљивости и пројектовања опти-
малних техно-економских параме-
тара. Садашња јамска експлоатација 
заснива се на откопавању рудних тела 

„Брезаник“, „Тилва рош“, „П2А“, „Т1“ 
и „Т2“, а то је тек 20 одсто капацитета 
Јаме. Добро, ту су и рудно тело „Д“, 
где истраживања нису завршена, али 
може се рачунати на око три милиона 
тона руде одатле са један одсто бакра, 
као и „Борска река - изнад XVII хори-
зонта“, лежиште отворено и добрим 
делом разрађено за откопавање. По-
требна су мала улагања и кратак 
временски период за израду додат-
них просторија – закључује Небојша 
Виденовић. 

Г. Тончев Василић

Могао сам да бирам и останем још увек у Општини, али сам био 
свестан да бих тада заувек „покидао све конце“ са професијом и 
никада јој се више не бих вратио. А, то нисам желео, каже Виденовић. 
– Програм развоја РББ-а он види кроз две кључне ствари које у 
РББ-у морају да буду спроведене: ширење површинских копова 
„Велики Кривељ“ и „Церово“ и форсирање свих активности 
потребних за отварање „Борске реке“

Недовољна раскривеност копова директно утиче на рентабилност и зато је то приоритет наредних година - поручује Виденовић

Отварање „Борске реке” не сме више да се одлаже

Небојша Виденовић
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На кривељском копу руде и бакра по плану

КОП „В.КРИВЕЉ“. - Током јуна 
на површинском копу “Велики Кривељ” 
требало је да се откопа 826.590 тона руде 
и 2,215 милиона тона јаловине. Како нам 
је рекао управник копа Милан Делић, 
рудари су успели да флотацији  испо-
руче 796.600 тона руде (што је 96,37 
одсто плана) са 1.887 тона бакра у њој. 
То је десетак одсто више метала од пла-
нираних 1.787 тона захваљујући нешто 
бољем садржају метала у руди. Тако 
је незнатан подбачај у количини руде 

„испеглан“ јачим садржајем. План на 
јаловини, као и претходних пет месеци, 
није испуњен. Дато је нешто преко 
милион тона.

Подсетимо да је за шест месеци ове 
године на копу било планирано 17,12 
милиона тона ископина од којих је 
5,86 милиона тона руда а 12,93 мили-
она тона раскривка. Према Делићевим 
речима, дато је 5,08 милиона тона руде, 
или 99,95 одсто плана, тако да се може 
рећи да је полугодишњи план остварен. 
План садржаја бакра у руди је и мало 
премашен (планирано 0,241% а оства-
рено 0,265%), што је резултирало са 
девет процената више бакра у руди, па 
је уместо 11.910 тона, остварено 12.878. 

- С обзиром на околности у којима смо 
радили током кишног пролећа, овим 
остварењем можемо бити задовољни, 
али ћемо се трудити да до краја године 
будемо и бољи – каже Делић додајући: 

- Болна тачка ове године, као и прет-
ходних, са којом се боримо и на коју 
усмеравамо све снаге и техничке 
могућности, јесте испуњење плана на 
јаловини. Јер, он је дугорочно врло 
битан за откопавање руде. 

И јулски план раскривања (2,24 ми-
лиона тона) је, по Делићу, оптимисти-

чан, али ће свим силама настојати да му 
се што више приближе. Овог месеца из 
највећег басенског рудокопа се очекују 
771.152 тоне руде. Међутим, како је 

средњи садржај бакра у њој нешто нижи 
(0,218%), јер ће се откопавати нешто 
сиромашније партије из Четвртог за-
хвата, ићи ће се на количине. 

- То значи да ћемо овог месеца ис-
поручити 1.654 тоне бакра у руди 
– прецизира Делић. - Испуњење тог 
плана је реално и протеклих десет 
дана јула нам је добро кренуло како 
у погледу садржаја тако и количина. 
Ради испуњења плана и проширења 
Четвртог захвата деветог јула преме-
стили смо један од нових багера из 
тзв. скраћеног у коначни захват, тако 
да сада тамо раде три највећа багера. 
Други важан корак у нашим напо-
рима је да утоварну механизацију ис-
прати исправност, расположивост 
камиона и максимална упосленост 
транспортног система за јаловину, 
али и довољно простора на ивици 
старог борског копа у који се одлаже. 
А, за то је важна исправност булдозера 
који је гура у коп. На нашу жалост, 
већ почетком јула он се покварио и 
док чекамо резервне делове из ино-
странства, већи део јаловине морамо 
да возимо камионима на одлагалишта 

поред копа. А, тамо су транспортне 
дужине, успони, а тиме и потрошња 
горива већи. Међутим, другу по-

ловину јула требало би да обележи 
интензивније отпремање јаловине и 
максимална упосленост система. 

Поменимо и изазове „варљивог 
лета“. Повремени пљускови праве про-
блеме на електромрежама, путевима 
и тракама, а током топлих дана ками-
они се прегревају и отказују на успо-
нима. Међутим, управник најављује 
озбиљнији рад, праву “офанзиву” у 
подизању броја расположивих камиона. 

- „Спрегнутим“ радом радионица на 
старом борском и кривељском копу 
стављен је у погон већи број возила.
Тежња је да их у јулу буде још више 
како бисмо достигли број потре-
бан за остварење плана раскривања.  
Морамо истрајати и у оспособљавњу 
булдозера и грејдера који нису ништа 
мање важни од камиона. Истина, 
садржај руде у Четвртом захвату је 
нешто слабији него на дну копа, али 
се спуштањем на ниже етаже тог се-
вероисточног дела улази у бољи 
садржај тако да је, дугорочно гледано, 
то правац у коме мора да се истраје на 
кривељском копу. 

Љ. Алексић

sVOm sNagOm u RasKRIVawE

Флотерима 
испоручене 

планиране 
полугодишње количине 

руде и бакра у њој, али је 
раскривање и даље болна 

тачка, па су рудари овог месеца 
са три велика багера и „спрегнутим“ 

деловањем радионица на бољем 
одржавању тешких камиона и пратеће 

механизације, кренули у раскривање 
Четвртог захвата до коначне границе

Милан Делић

За непрекидан рад одлагача јаловине у стари борски коп 
неопходан је и велики булдозер
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Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек, поводом 53 године рада Рудника

РБМ. – Честитајући 53. 
годишњицу рада Рудника бакра 
Мајданпек, директор Бранис-
лав Томић је запосленима поже-
лео добро здравље, срећу и успех у 
свим областима живота, као и успе-
шан рад предузећа које доживљавају 
и заједнички граде као другу кућу.

-Дан када је пре 53 године запо-
чео рад обновљени Рудник бакра 
Мајданпек, почео нам је лепом 
вешћу да је из Флотације “изашла” 
41 тона бакра у концентрату што 
је, вероватно, највећа дневна 
производња у последњој деценији. 
То је још један добар знак и 
показатељ да је РБМ на добром 
путу, да овде има будућности и 
перспективе, посебно ако упо-
редимо прошлу годину и ову, јер 
су резултати изузетно добри и 
на бакру и на племенитим мета-

лима. Од марта прошле године 
и откоп руде стално расте. Од 
јануара до маја ове године отко-
пано је и прерађено 1,92 милиона 
тона руде. Остварено је повећање 
у производњи бакра 64 процента, 
сребра 88 одсто и злата чак 137 
процената. Све то урађено је 
захваљујући великом ангажовању 
свих запослених у Руднику бакра 
Мајданпек и то је добар знак да ће 
овде бити све боље и боље – рекао 
је Томић.

Упоредо са бољим произво-
дним резултатима дужну пажњу 
поклањате најважнијим задацима у 
области развоја? 

-Радимо на Андезитском прсту 
који је део Јужног ревира и 
представља будућност рударења 
у Мајданпеку. Руду сада дајемо 
са Северног ревира где имамо 

сигурну производњу док Јужни 
ревир не “отворимо” онако како 
треба. То, опет, зависи од завр-
шетка Транспортног система 1, 
који је наша “жила куцавица” и 
без које тешко можемо да оства-
римо планиране задатке. Јер, 
треба скинути 60 милиона тона 
јаловине са источног дела Јужног 
ревира и пребацити до одлага-
лишта Ујевац. Радови се обављају 
изузетно добро, па већ сутра 
очекујемо пуштање појединих 

транспортера у рад, док ће транс-
портни систем бити пуштен у року 
који је предвиђен, а можда и који 
дан пре. Истовремено, опрема 
пристиже за флотацију, па се 
надам да и тај велики посао завр-
шимо до краја године, а онда још 
повећамо капацитете у преради.

Јавност памти Вашу прву изјаву: 
„Рудник бакра Мајданпек и град 
Мајданпек су, заправо, целина у 
којој се не зна где престају границе 
једног, а почиње друго, па тако нема 

ни развоја једног без другог”. Ваша 
порука Мајданпечанима и данас је 
обојена реалним оптимизмом.

-Сви знају да је Рудник, за-
право - Мајданпек. Ми се трудимо 
да будемо друштвено одговорни и 
свим акцијама које спроводимо у 
граду покушавамо да грађанима 
олакшамо и улепшамо живот. 
Предстоји нам тешка борба да 
дођемо до оне “здраве гране” и до 
оних резултата и живота које смо 
имали током златних 80-их или 
90-их година. Имамо много про-
блема, пут је трновит и са много 
изазова, али када погледамо ове 
резултате и овакво ангажовање 
запослених, све указује да смо на 
добром путу – закључио је дирек-
тор Рудника бакра Мајданпек Бра-
нислав Томић.

Дан пре јубиларног 25. јуна из Флотације је изашла 41 тона ба-
кра у концентрату, што је највећа дневна производња у последњих 
десетак година. – Овогодишњи производни резултати најбољи су 
показатељ за добар пут и будућност РБМ-а. – Транспортни систем 
1 у функцији пре рока, флотацијска нова опрема до краја године

REKORDNa pROIzVODwa 
^EsTITKa za pRazNIK

Фото: Жика БрандушановићГрад и рудник Мајданпек

Бранислав Томић

Спасковски честитао менаџменту и запосленима у РБМ-у 53. 
рођендан Рудника

Енергично до веће производње
РТБ. - Са жељом да истим 

еланом којим ових дана 
оспособљавају транспортни сис-
тем и реконструишу флотацију, 
из године у годину повећавају 
производњу, генерални директор 
РТБ-а Бор Благоје Спасковски че-
ститао је менаџменту и запосле-
нима 53. рођендан Рудника бакра 
Мајданпек. У честитки се наводи: 

„На данашњи дан пре 53 године 
из Мајданпека су пут Бора кре-
нуле прве тоне концентрата бакра. 
Јужни ревир је те 1961. године, а и 
касније добрано „хранио“ борску 
Топионицу квалитетним концен-
тратом и био заслужан за рекорде 
у производњи које је бележио Ру-
дарско-топионичарски басен Бор. „Златно доба Басена“ било је заиста 
златно захваљујући количинама овог племенитог метала које су тада 
пристизале, а и дан-данас стижу из Мајданпека. 

Данас, 53 године касније, Рудник је на добром путу да врати 
стару славу коју му је својевремено широм света проносила рекор-
дна производња бакра. Рудне резерве, радови на Андезитском прсту и 
делу Јужног ревира, обезбеђују дуговечност Руднику бакра Мајданпек, 
а производња која је из године у годину све боља гарантује сигурну 
егзистенцију запосленима, али и целом граду који, као и Бор, живи од 
Рудника и за њега.

Вама и свима запосленима честитам од срца 53. рођендан Рудника, 
са жељом да истом енергијом и еланом којом ових дана оспособљавате 
рудничку „жилу куцавицу“ – транспортни систем - и реконструиштете 
погоне за припрему минералних сировина, повећавате производњу из 
дана у дан и тако опет достигнете резултате којим ће се Рударско-то-
пионичарски басен Бор поносити.“ 

Г.Т.В.

С. Вукашиновић
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Јунска производња  највећа у последњих 15 година

Петар Станојевић, легенда међу мајданпечким возачима тешких возила

РБМ. - Захваљујући максималном 
анга жовању у производњи, запослени 
у Руднику бакра Мајданпек у јуну су 
произвели 1.055 тона бакра у концен-
трату и двоструко више злата од плана, 
што је највећа месечна производња 
у последњих 15 година. Уједно, 
захваљујући контроли и обуздавању 
трошкова, остварили су и значајне 
уштеде

-Радило се на познатом ради-
лишту “Југ ТС2” Централног рудног 
тела на Северном ревиру и нешто 
мање на Бланшарду, где је била ан-
гажована сва расположива транспор-
тна механизација. У отежаним усло-
вима, требало је уклањати блато, које 
се због обилних падавина сливало са 
виших етажа, и ослобађати руду из-
узетног квалитета са веома добрим 
садржајем. То се позитивно одразило 
на производњу која је коначно према-
шила границу од хиљаду тона бакра у 
концентрату, а и злата је било дупло 
више у односу на план. Нажалост, 

није било могућности да тако добре 
резултате остваримо и на уклањању 
јаловине - каже директор РБМ-а Бра-
нислав Томић.

Подбачај на јаловини је у првом 
реду резултат чињенице да није било 
довољно возила у производњи.

-РБМ има 16 возила од којих би 
15 могло да буде у раду када би било 
довољно резервних делова. Они су по-
ручени и требало је да стигну још у 
прошлом месецу. То је озбиљан про-
блем, јер је и за рад транспортног 
система пуним капацитетом потре-
бан много већи број возила – истиче 
Томић. 

Активирање Транспортног система 
је од изузетног значаја за економију 
предузећа. Јаловина се до сада одво-
зила неколико километара тешким воз-
илима, што је подразумевало њихово 
раубовање и веће издатке за резервне 
делове и гориво. Радом транспортног 
система ти трошкови ће се смањити за 
око две трећине. 

-У Флотацији смо, без обзира на из-
узетно стару опрему, показали опера-
тивну спремност на високом нивоу - 
наглашава Јелена Ђурић, управница 
овог погона, а директор Бранислав 
Томић закључује: - Јунски учинак је 
пратила добра стратегија. У преради 
руде рекордна производња је оства-
рена а да је рачун за утрошену елек-
тричну енергију за 10 милиона мањи 
него претходног месеца. То јасно 
говори о правилном вођењу трошкова 
и процеса производње. 

У Руднику бакра Мајданпек чак 
ни овако добрим резултатима нису 
задовољни, па ће покушати да наредних 
месеци раде још боље.

С. Вукашиновић

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек 7. јула догодио 
се двоструки тренутак за памћење: после 14 година 
поново је прорадио транспортни систем 1 тако што су 
прву количину јаловине из моћног “белаза” на дроби-
лицу искипали најстарији и најмлађи возач тешких 
камиона Петар Станојевић (55) и Милош Журкић 
(20). Тим симболичним чином, после пуних 36 година 

за воланом моћних рударских камиона и са 46 година 
(бенефицираног) радног стажа, Петар Станојевић је 
отишао у пензију.

-Ја сам посао возача тешких возила волео и 
никада ми баш ништа није тешко падало још од 
када сам, као средњошколац на пракси и сти-
пендиста РБМ-а, задивљено гледао у моћне ру-
дарске машине, праве грдосије о чијој су вели-
чини, снази, моћи препричаване приче, а које су у 
глави средњошколца, потом и приправника, имале 
форму правог изазова - дели са нама причу о једној 
успешној радној каријери Петар Станојевић, свима у 
Мајданпеку познати Перуц. – Возио сам, онако како 
су стизали у рудник, камионе носивости 65, 120, 125, 
150, 170, 190 и 220 тона, од “Еуклида” и “Холпака” 
до “Комацу 60”, са којег сам отишао у пензију. 
Током радног века задужио сам пет возила, а ни 
са једним нисам имао веће хаварије, повреде или 
слетања. Додуше, ситнијих кварова и исклизнућа 
је било, али ништа озбиљно.

Петар Станојевић је возач који је током читавог 
радног века био одличан радник, увек међу најбољима. 
У пензију је отишао са само стотинак сати боловања, 
а то нам је образложио једном повредом тетиве и по-
вредама ока, а “тешко возило се не вози са фластером 
на оку”. 

-Многи кажу да је посао који сам радио најтежи, 
а ја кажем да је тежак само посао који се не воли. 
Ја сам овај посао волео. И сада га волим. Верујте, 
ноћу, чини ми се, чујем брујање и препознајем “свој 
камион” – каже Петар признајући да му растанак 
тешко пада. – Мени је овај посао много значио јер 
сам ту успео да се остварим. То је посао који ми је 
омогућио да лепо живим, стекнем и издржавам по-

родицу. Најбоље године и најлепше време овде сам 
провео. Осећао сам се способним и дужним да овом 
руднику, који ми је толико дао, што више допри-
несем да изађе из кризе, да оствари што боље ре-
зултате. 

Петар Станојевић каже да се са РБМ-ом не растаје: 
ту, у Флотацији, ради његов млађи син Владимир. Када 
је “рударење у крви”, таква танана веза не прекида се 
лако, већ се наставља генерацијама.

 С. Вукашиновић

jO[ ^ujEm BRujawE KamIONa

 Са 46 година радног стажа 
и после пуних 36 година за 
воланом моћних рударских 
крстарица, Петар 
Станојевић (55 година) 
почиње своје „треће доба“. 
– Тежак је само посао који 
се не воли

Добрим вођењем трошкова и процеса производње у преради руде остварена је 
рекордна производња, док је рачун за утрошену струју за десет милиона мањи 
него претходног месеца

KONa^NO VI[E OD hIqaDu 
TONa BaKRa

Петар Станојевић
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У Машинској радионици ПУС-а 

Решење које штеди време и новац РБМ-у

 РБМ. - У машинској радионици 
Производних услуга Рудника бакра 
Мајданпек почела је припрема металне 
конструкција пратећих платформи, 
ограда и степеништа за монтажу нових 
флотацијских машина. Те припремне 
радове, као и грађевинске, обављају рад-
ници РБМ-а у намери да смање трош-
кове и квалитетно припреме све за 
монтажу нових флотацијских машина 
од 40 и 50 кубика које ће монтирати 
произвођач опреме “Мецо минералс”.

 -Прихватили смо да сопстве-
ним снагама припремимо металну 
конструкцију како бисмо, уз ми-
нимално ангажовање трећих лица, 
остварили велике уштеде. Мајске 
поплаве успориле су грађевинске 
радове које, такође, обављамо сами. 
Израда конструкције је почела и већ 

су видљиви елементи и склопови 
који треба да се монтирају на темеље 
у Флотацији – објашњава Неђељко 
Чавић, помоћник директора РБМ за 
електромашинство. Он наводи да је то 
велики посао какав у машинској ради-
оници није обављен ни у време кад је 
број бравара и варилаца био десето-
струко већи.

 Вредност радова процењена је на 
око 170 хиљада евра. Реч је о обради 
и монтажи која почиње антикорозив-
ном заштитом свих 180 тона профила, 
лимова, цеви и осталог што прати 
израду конструкције.

 -Почели смо пре месец дана, на-
правили два велика радна стола повр-
шине сто квадрата да бисмо наста-
вили рад у деловима. Када буду завр-
шени грађевински радови, почећемо 

монтажу. Комплетну конструкцију 
радимо овде. После тога следи 
пескарење и фарбање основном 
и завршном бојом - каже Драги 
Николић, пословођа у машинској ра-
дионици. – Млади радници су веома 
добри, али треба нам још радника, 
углавном бравара.

Машинбравар Горан Милетић и вкв 
заваривач Зоран Стојановић потврђују 
да их чека велики посао и да би било 

боље да има више младих радника који 
би се, уз искусне мајсторе, “калили” на 
овако великим пословима.

 На линији један (први приоритет) 

завршена је трећина посла, за два месеца 
биће завршене и преостале две. Стигла 
је велика количина материјала, око 90 
тона профила, а још толико се очекује. 
Пројектовање цевовода и канала, који 
прате реконструкцију флотације, још је 
у фази израде, али се и у том делу посла 
очекују уштеде.

 С. Вукашиновић

РБМ. - Приводећи крају 
оспособљавање транспортног система, 
у Руднику бакра Мајданпек успешно су 
разрешили велики проблем - померање 
транспортера у дужини од око 600 
метара. Пошто није било исправног це-
вополагача, а ни пара ни времена за на-
бавку новог, алат за померање транс-
портера везали су за конструкцију 
рипера булдозера и тако га оспособили 
да ради као цевополагач. Како је реч о 
монтажно-демонтажној конструкцији, 
радна машина може да буде ангажована, 

у зависности од потребе, и као булдозер 
и као цевополагач.

Померање транспортера било је не-
опходно јер је дошло до слегања терена 
на јаловишти Мали ујевац у непосредној 
близини одлагача за јаловину који 15 
година није радио. У претходна три 
месеца траса је насута, нивелисана и 
исправљена. За померање транспор-
тера био је неопходан цевополагач јер је 
покушај да се помери булдозером дефор-
мисао шине и пореметио конструкцију. 

-Идеја да вежемо алат за 

конструкцију рипера булдозера по-
текла је од Богољуба Драгојловића, 
пословође транспортног система – 
каже Неђељко Чавић, помоћник дирек-
тора РБМ-а за електромашинство. Он је 
осмислио начин и конструкцију, док се 
за израду побринуо Драги Николић, 
пословођа машинске радионице ПУС-а. 
Тако су успели да булдозер претворе у 
цевополагач.

-Овај посао завршићемо за 
три недеље. Нисмо ни купили ни 
изнајмили цевополагач, па смо уш-

тедели и новац и време - не крије 
задовољство због успешно обављеног 
посла Богољуб Драгојловић и истиче 
велику помоћ рудара. 

Дограђена конструкција је мон-
тажно-демонтажна, што је битно када се 
зна да ће потребе за булдозером као це-
вополагачем, када транспортни систем 
проради пуним капацитетом, бити на 
сваких шест месеци, а у међувремену 
булдозер ће моћи да се користи за ос-
новне намене.

С. В.

При раду транспортног 
система пуним 

капацитетом биће потребе за 
булдозером као цевополагачем на 

сваких шест месеци

BulDOzER RaDI KaO cEVOpOlaga^

pRIpREma za NOVE 
FlOTacIjsKE ma[INE

Радећи у сопственој режији, запослени у РБМ-у штеде значајна де-
визна средства. – Редовни послови не трпе због рада на инвести-
ционим

Неђељко Чавић

Драги Николић

Горан Милетић
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Пробни рад транспортног система 1

РБМ. – Тачно према термин - плану, 
сачињеном у марту ове године, 7. јула 
транспортни систем 1 у Руднику бакра 
Мајданпек понео је прве количине 
јаловине од дробилане до јаловишта 
Мали Ујевац. Тако је започео пробни 
рад током којег би, у ходу, требало да 
се отклоне сви мањи проблеми и не-
достаци. Оспособљавање оваг си-
стема, који није радио готово 14 година, 
почело је у јануару ове године ради 
бржег и јефтинијег раскривања рудних 
лежишта, што има велики значај за на-
ставак рударења у Мајданпеку. 

 Транспортни систем 1 подразу-
мева 2.610 метара дуг пут од дробилане, 
преко додавача, транспортера (од 2503 
до 2506) и одлагача којим ће јаловина 
са Јужног ревира бити одвожена на 
јаловиште Мали ујевац. Капацитетом 
од 3.000 тона по сату овај систем ће уб-

рзати раскривање лежишта и значајно 
побољшати економију предузећа будући 
да ће трошкове превоза са 2,5 долара по 
тони свести на само 0,8 долара.

 - Сопственим снагама и уз помоћ 
радника РББ-а најпре смо завр-
шили грађевинске радове, ство-
рили услове за уношење електрома-
шинске опреме, навукли траку и, уз 
помоћ екипе из АТБ ФОД-а, привели 
посао крају. Обавили смо већ тест 
на хладно, а сада почиње уходавање 
под оптерећењем. Све функционише, 
мада треба кориговати ситнице – каже 
Светомир Мустецић, помоћник дирек-
тора РТБ Бор за инвестиције у РБМ-у, 
хвалећи раднике РБМ-а, РББ-а, борског 
АТБ ФОД-а и извођаче из “Анса стила”. 

-Сада систем тестирамо јаловином. 
Биће потребно још две-три недеље да 

се све усклади и оспособи за несметан 
рад пуним капацитетом – каже Чедо-
мир Марковић, надзорни орган за елек-
трорадове. То потврђује и Јагодинка 
Богдановић, руководилац одржавања 
транспортних трака: - Предстоји нам 
синхронизовање комплетне опреме и 
мало дотеривање. Под оптерећењем 
ће се видети да ли се све ролне окрећу 
и да ли су носачи ролни и трака пра-
вилно нивелисани. 

 Процењује се да оспособљавање 
транспортног система 1 вреди нешто 
мање од три милиона евра рачунајући и 
резервне делове за примарну дробилицу. 
Захваљујући радовима у сопственој 
режији уштеђено је 500-600 хиљада 
евра.

 С. Вукашиновић

 РБМ. - У Руднику бакра 
Мајданпек  26. јуна обављена је прва 
проба транспортера на транспортном 
систему 1, “жили куцавици” Рудника 
бакра Мајданпек и пројекту чијом 
реализацијом треба да се вишеструко 
убрза раскривање рудних лежишта, 
што је један од најважнијих 
задатака. Након 13,5 година, 
колико није радио због 
паљевине, прво пуштање 
у рад транспортера 
2504, који представља 
најосетљивији и најважнији 
део транспортног система, 
показало је да је посао 
добро обављен и да “на 
празно”, без оптерећења, 
савршено функционише. 
Реч је о делу система који 

би у перспективи требало да преноси 
6.000 тона  јаловине на сат, што ће 
мајданпечким рударима убрзати и 
учинити јефтинијим пут до рудних 
лежишта Јужног ревира.

Бранислав Томић, дирек-
тор РБМ-а, не крије задовољство 

због добро и на време обављеног 
посла. Вулканизери  Рудника бакра 
Мајданпек дали су велики допринос 
у санацији најтежег и најосетљивијег 
дела, оног који пролази кроз тунел. 
Мишо Рацић, пословођа одржавања 
транспортног система и трака, стекао 

је драгоцено искуство на 
овим пословима још прили-
ком првог постављања траке 
пре три деценије, када је 
постављена трака јапанског 
произвођача. То искуство при-
менио је и сада постављањем 
траке која је стигла из Пољске. 
Зоран Поповић, пословођа 
електроодржавања РБМ-а, 
објашњава да је заједно са 
групом од осам електричара  
био ангажован на постављању 

каблова по регалу без којих трака није 
могла да се покрене.

-Видите и сами круну нашег ви-
шемесечног рада – каже дипл.инж. 
Душан Петровић из тима за развој 
РБМ-а који је водио екипу  за санацију 
транспортног система 1. - Почело је, 
да подсетим, још зимус санацијом 
тунела. Грађевински радови су, 
иако усред зиме, обављени ква-
литетно захваљујући радницима 
РББ-а којима је помогла и екипа 
наших радника и тако смо уште-
дели велика средства.

Саме дробилице нису ремонто-
ване зато што није било потребно. 
После оспособљавања овог  транспор-
тера наредних дана ће бити обављено 
тестирање осталих компоненти си-
стема,  транспортних трака, додавача, 
одлагача са транспортном траком 2507 
који је са старом опремом у коју није 
много улагано. Тек провером тих ком-
поненти транспортног система биће 
познато шта још можда треба дора-
дити на тим старијим деловима, али 
се верује да ће рокови бити  испошто-
вани и да ће транспортни систем већ 
од јула радити пуним капацитетом.

Коначан финансијски извештај ће 
тек показати колико је ова санација 
коштала, али је већ сада познато да су 
радом у сопственој режији запослени 
у РБМ-у, уз велику помоћ екипа из 
РББ-а, уштедели стотине хиљада евра.

С. В.

Пробом транспортера завршена санација транспортног система у РБМ-у

После 13,5 година покренути делови транспортног система који ће РБМ-у омогућити 
брже раскривање лежишта. – Пробни рад “на празно” почео је 7. јула, а пуним 
капацитетом већ крајем јула. – Радом у сопственој режији запослени у РБМ-у уз помоћ 
колега из РББ-а остварили велику уштеду

pRORaDIla „@Ila KucaVIca” RuDNIKa

BR@E DO RuDNIh lE@I[Ta

Наредних недеља предстоји отклањање мањих 
недостатака који се могу јавити током уходавања под 
оптерећењем. – Захваљујући радовима у сопственој 
режији уштеђено је 500-600 хиљада евра. – Транспортни 
систем није радио скоро 14 година
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Стабилан рад „линије бакра” у јуну

Представљена словеначка фирма ESOTECH

ТИР. – Прошлог месеца у Топионицу 
је допремљено укупно 22.324 тоне влаж-
ног концентрата, са 2.961 тоном бакра, 
и то 11.475 т (1.547 т „црвеног метала”) 
из Флотације „Велики Кривељ”, 8.565 т 
(1.054 т) из Флотације Мајданпек и 2.281 
т (360 т) из Флотације Бор. Просечни 
дневни пријем износио је 744 т. Техно-
лошком линијом број један прерађено је 
26.611 т влажног, односно 708 т сувог 
концентрата дневно, што је у складу са 
планом за 2014. У јуну, као и од почетка 
године, непрекидно су радили конвер-
тори број један и два („тројка” и „чет-
ворка” се модернизују за потребе „нове 
топионице”) и анодна пећ број један. 
Захваљујући добром раду ових агрегата, 
јунски производни биланс топиони-
чара достигао је 3.625 т анодног бакра. 
Месец је завршен са залихом од 2.848 т 
шарже, односно 350 т метала. 

- Јуни ће бити упамћен по изузетно 
великом временском искоришћењу 
топионичких агрегата од 99 процената, 
што је у складу са највишим стандар-
дима рада металуршких постројења. 

Иако је временско искоришћење било 
оволико, водило се рачуна о емисији 
сумпор-диоксида из топионичких 
агрегата тако што је конвертор, као 
највећи емитер овог гаса, заустављен 
више од 100 пута. То је чињено због 
стварања услова за рад извођачима на 
пројекту реконструкције топионице и 
изградње фабрике сумпорне киселине, 
као и због повећане имисије SO2 на 
појединим мерним местима у граду – 
каже Бобан Тодоровић, директор ТИР-а. 

Топионицу је пратио и стабилан рад 
Фабрике сумпорне киселине која је про-
дуковала 10.764 тоне монохидрата, што 
је за око 1.000 т више од планиране ко-

личине. Тренутно на залихама има 
4.163 т (укупни капацитет складишта 
је 25.000 т). Тодоровић посебно нагла-
шава чињеницу да се рад Топионице 
и Сумпорне, које су једна производна 
целина, одвија у веома сложеним усло-
вима, јер се упоредо реализује и пројекат 

„нова топионица”. То изискује велику 
координацију свих служби како у про-
изводном ланцу Топионице и Сумпорне, 
тако и SNC Lavalina који изводи радове.

Електролиза је, са 328 ћелија, дала 
2.962 тоне катодног бакра, углавном из 
свежих сировина. Погон за производњу 
бакар-сулфата је радио у складу са ква-
литетом улазних раствора, а плави 
камен је тренутно најплаћенији произ-
вод ТИР-а. Производни резултати фа-
брике соли метала били су на нивоу пла-
нираних и у току су преговори са ино-
страним фирмама које су заинтересо-
ване за већу куповину ових производа. 

У Ливници бакра и бакарних легура 
остварили су предвиђену продукцију 
100 тона одливака месечно и све из-
везли на инострано тржиште. Међутим, 
и овакав биланс је, ипак, недовољан због 

великих капацитета овог прерађивачког 
погона. ФБЖ није достигла жељену 
производњу жице пречника осам ми-
лиметара и план је једино премашен у 
погону синтерметалургије. 

Од 20. маја, када су створени услови 
за старт турбине број два, у Енергани је 
произведено 700 мегават–сати „чисте” 
електричне енергије која је пласирана 
у басенске погоне. У наредном периоду 
овде ће настојати да „доведу” у радно 
стање и мини хидроелетрану на Бор-
ском језеру (капацитета 35 киловата). 
Она ће бити оспособљена почетком ок-
тобра, када је планиран годишњи ремонт 
у Топионици и када ће бити заустављен 
доток воде из Борског језера. У Енер-
гани се ових дана ремонтују поједини 
делови котлова и санирају транспор-
тни системи за воду (дуги 13 киломе-
тара) од Борског језера до РТБ-а. Транс-
порт ТИР-а је, по оцени Тодоровића, 
препознатљив по високом временском 
искоришћењу и повећању расположи-
вости опреме.

- Када је реч о активностима 
у наредном периоду, комплетно 
ангажовање биће усмерено на завр-
шетак пројекта реконструкције топи-
онице и изградње фабрике сумпорне 
киселине, као и на усвајање система 
квалитета у целом предузећу. Стога 
очекујемо да ће, када буде стартовала 
нова топионица, сви наши погони 
имати јединствен систем управљања 
по стандардима ИСО 9001, а у 2015. 
години планирамо да уведемо и пре-
остала два - ИСО 14001 и ИСО 18001 
– закључује директор ТИР-а.

Ј. Станојевић

РТБ. – ESOTECH се бави 
решавањем еколошких проблема у 
рударству и металургији. Задовољни 
смо што чујемо нове информације, 
упознајемо технологије и методе из те 
области које, можда, могу да се при-
мене и код нас, пре свега, везано за 
отпадне рудничке и металуршке воде 
из басенских погона. Покушавамо 
да следимо светске трендове и да, на 
најприхватљивији и најрационалнији 
начин, искористимо оно што одговара 
нашим приликама. Ова словеначка 
компанија има велике квалитете и ре-
ференце у рударству и технолошком 
пречишћавању вода доказане у руд-
нику Велење. Пружа нам се прилика 
да, на скоро идентичним условима ру-
дарства у Словенији и у РТБ-у, суче-
лимо та искуства и искористимо оно 
што можемо код нас. Драго ми је што 
се ова тема проширила ван Басена 
на друга дешавања у општини Бор, 
јер ESOTECH има проверене методе 
пречишћавања техничких и пијаћих 
вода, што је интересантно за ЈП Во-
довод, као и за остала јавна предузећа 

која су конзументи ових вода.
Ово је, између осталог, казао Димча 

Јенић, директор развоја РТБ-а, на 
презентацији ESOTECH-а из Велења 
(Република Словенија) коју је, деве-
тог јула, организовао Басен у сарадњи 

са Општином Бор. Представљању ове 
фирме међународног реномеа и већ 
присутне на нашим просторима (у об-

ласти енергетике, енергетске ефикас-
ности, металургије, екологије, преради 
пијаће и отпадне воде, употреби ал-
тернативних еколошки прихватљивих 
извора енергије и ремонтима термо 
и хидроелектрана) присуствовали су 
представници менаџмента РТБ-а и 
његових предузећа, служби за заштиту 
животне средине и развоја РББ-а, РБМ-а 
и ТИР-а, као и јавних предузећа борске 
општине. Марко Шкобрне, директор 
ESOTECH-а, говорио је о личној карти 
компаније на чијем је челу.

- Наша посета је одговор на 
позив председника Општине Бор и 
дела стручне екипе из РТБ-а који 

су пре неколико месеци били код 
нас и са којима смо разговарали о 
могућностима сарадње на пројектима 
из области енергетике и екологије. 
Ми смо озбиљна фирма која ради 
на дуги рок. Имамо велико искуство 
и у металургији, читав низ слич-
них пројеката који би потенцијално 
дошли и код вас. ESOTECH се већ го-
динама креће у хидро и термоенерге-
тици, а најбоље контакте досад имамо 
са ТЕ „Никола Тесла”. Уколико буде 
обостране воље, спремни смо да се и 
овде, пре или касније, појавимо као 
понуђачи – рекао је Шкобрне.

Ј. Станојевић 

RE[aVawE EKOlO[KIh pROBlEma
Задовољни смо што чујемо нове информације, упознајемо 
технологије и методе из те области које, можда, могу да се примене и 
код нас, пре свега, везано за отпадне рудничке и металуршке воде из 
басенских погона – рекао је Димча Јенић, директор развоја РТБ-а

Шестомесечни биланс
За првих шест месеци у Топионици 

је прерађено око 153.000 тона 
влажног, односно 123.000 тона сувог 
концентрата бакра. Произведено 
је 22.043 тоне анодног, 18.148 тона 
катодног бакра и 55.106 тона сумпорне 

киселине. 

Иако је временско 
искоришћење 
било изузетно 
велико, водило се 
рачуна о емисији 
сумпор-диоксида 
из топионичких 
агрегата тако 
што је конвертор, 
као највећи 
емитер овог 
гаса, заустављен 
више од 100 
пута – наглашава 
Бобан Тодоровић, 
директор ТИР-а

VREmENsKO IsKORI[]EwE 
u TOpIONIcI 99 ODsTO!

Бобан Тодоровић

Марко Шкобрне
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Полугодишњи биланс произвођача бакарне жице

Година дана самосталног рада ФРП-радионице

ФБЖ. – Из Фабрике бакарне жице 
у јуну је „изашло” 415 тона дипфор-
минг, 700 килограма динамо-жице 
и 613 производа синтерметалургије. 
Полугодишњи производни рапорт гласи - 
2.682 тоне дипформинг, 30 тона динамо-
жице и 2.612 синтерметалуршких про-
извода. Продукција дипформинг жице, 
како нам је рекао Стеван Бачиловић, 
управник овог прерађивачког мета-
луршког погона, мања је од планиране 
јер се ради онолико колико има сиро-
вина. У фебруару је ремонтован ин-
дуктор на пећи за топљење, и то сувом 
ватросталном масом, пошто су такви 
светски трендови. Иако први пут сувом 
масом, уз одређене преправке, ремонт је 
успешно обављен. После тога опрема је 
у функционалном стању и ради без про-
блема. 

Произвођаче жице задесио је и један 
малер у овом периоду - почетком фебру-

ара дошло је до хаваријског нестанка 
електричне енергије који је изазвао 
једнонедељни застој у производњи. У 
ФБЖ-у је сада 108 радника, неповољне 
старосне структуре (већина њих има 
55-60 година), а ни квалификациона није 
много боља. Међутим, то не утиче на 
садашњи обим производње, јер се про-
блем решава интерном прерасподелом и 
тросменским радом.

- Најважније је да све радимо 
по налозима служби маркетинга и 
комерцијале, испоштовали смо сваки 
рок и немамо ниједну примедбу на 
квалитет наших производа. Сваки 
производ који „изађе” из ФБЖ-а под-
леже ISO стандарду 9001. Прошле 
недеље посетили су нас представ-
ници Шин Вона (ЈУРА) и израз-
или задовољство квалитетом произ-
вода и роковима испоруке. Будући 
да су најзахтевнији купци, то нам 

је био сигнал да радимо добро. Ова 
јужнокорејска компанија намерава 
да направи нови годишњи уговор 
за 2015. на 300 тона дипформинг 
жице месечно, уместо досадашњих 
60-80 тона. Осим њима, дипформинг 
жицу испоручујемо и свим домаћим 
произвођачима каблова (фабрикама 
у Зајечару, Јагодини, Новкабелу, Елко 
Косјерић), као и иностраним (Елка-
кон Загреб, Неготино у Македонији) 
– каже Бачиловић.

Наш саговорник додаје да су Румуни 
највећи купци динамо-жице, али су од 
почетка године узели само 20 тона. То 
је и довело до оваквих производних ре-
зултата, јер се она ради по наруџбини. 
Тржишта за профилисану жицу, у земљи, 
практично и да нема. Мање количине 
производе се за Север и Електроре-

монт из Суботице и ФМТ из Звездана. 
Бачиловић се похвалио да су за потребе 
комшија из Звездана освојили нов про-
извод – профилисану жицу ширине 28 
милиметара, а дебљине испод једног 
милиметра, што представља иновацију 
стручњака ФБЖ-а, пошто су овдашње 
машине конципиране за ону до 25 мм. 
Погон синтерметалургије је испоштовао 
шестомесечни план. Овде се раде стан-
дардни производи – уљне и суве ламеле 
и блок-цилиндри, а у плану је освајање 
ламела за наменску војну индустрију 
(борбена возила). Овај програм би тре-
бало да се реализује до краја године. 

-Завршена је студија изводљивости 
проширења асортимана и квалитета 
производа увођењем нове технологије 
која је много боља од постојеће због 
веће енергетске ефикасности и 
мањег броја радника. Прелазак на 
нову технологију је предвиђен по 
фазама – прва подразумева куповину 
постројења за производњу бакарне 
жице по UP CAST поступку (капа-
цитета 10.000 тона годишње). Њена 
реализације је „ушла” у инвестици-
они план предузећа за 2015. и тре-
бало би да траје годину до годину и по 
дана (док не стигне опрема треба да се 
адаптира постојећи простор). У другој 
фази (2016. године) планирана је купо-
вина постројења за израду профили-
сане жице, као и за изолацију – истиче 
управник ФБЖ-а.

Ј. Станојевић

ТОПИОНИЦА. – Од 25. јуна у ра-
дионици за израду елеменета од фибер-
гласа почела је санација прихватног ре-
зервоара отпадних вода (ТК 301), преч-
ника шест и по метара, за потребе Фа-
брике сумпорне киселине. Осим овог 
најновијег посла, овде се увелико раде 
и 24 електролитичке облоге (дебљине 
шест-седам милиметара) за Електролизу. 
Иначе, почетком марта се навршила 
година како је пуштена у пробни рад 
прва електролитичка облога (дебљине 
пет мм) направљена од овог „материјала 
будућности”. 

- У бетонске каце, уместо полипро-
пиленске ставили смо облогу од фи-
бергласа („ојачана” пластика) која 
је врло брзо показала одличне ре-
зултате. Руководство Електролизе 
је било веома задовољно и одмах 
је одлучило да наставимо њихову 
даљу израду, а планира се и да се све 
постојеће бетонске каце у новој елек-
тролизи (672) временом замене овима 
од ФРП-материјала. Имајући у виду 
да у старој и новој електролизи има 
укупно 1.300 ћелија, то значи да само 
њих можемо производити у наред-
них пет година. Осим каца, тамо има 
елемената (цеви) од ПВЦ-а и поли-
пропилена који би могли „уступити” 
место нашим од фибергласа, а били би 
квалитетнији и дуготрајнији – каже 
Милорад Миљуш, руководилац ФРП-
радионице.

Крајем априла и руководство 
Пометон-ТИР-а (има 16 каца које би се 

могле заменити) упутило им је захтев 
за израду осам електролитичких облога 
(дебљине шест-седам мм), као и осам 
електролитичких ћелија (дебљине 24-25 
мм) које су габаритно веће од оних у 
Електролизи. У ФРП-радионици су 
одмах позитивно реаговали и досад 

су комплетирали по четири облоге и 
ћелије. Технологија израде сваке ћелије 
траје пет радних дана (раде се у четири 
слоја, а сваки слој премаза садржи шест 
материјала).

Наш саговорник нас је подсетио и 
на чињеницу шта је ФРП-радионица, за 
коју сматра да се може назвати и фабри-
ком, постигла у протеклих годину дана 
самосталног рада (SNC Lavalin овде 
није присутан од априла 2013.). Завр-
шили су хоризонталне пластичне олуке 
(115 метара), пречника 300 мм, за нову 

топионицу, 12 електролитичких ћелија 
(стално се „прате”, а уочени недостаци 
одмах отклањају), две велике каце, цев 
за гасовод у Фабрици сумпорне кисе-
лине, цеви (укупне дужине 160 метара) 
за понтонски мост на Борском језеру, 
два мања тобогана (један је поклоњен 
СПЦ-у „Младост”, а други је своје место 
нашао на дечијем игралишту у граду) и 
санирали су поједине делове великог то-
богана на борским отвореним базенима. 
Притом је број радника, од првобит-
них 36 смањен на осам, док су остали 
распоређени у друге погоне ТИР-а.

- У протеклих годину дана ура-
дили смо доста тога, и то квалитетно. 
Стекли смо завидна знања и искуства 
у изградњи елемената од фибергласа. 
Са канадском фирмом смо усвојили 
програм цеви у распону од 900 мм до 
5.100 мм, а сами смо освојили и оне 

од 500 мм. Даљи правац у производњи 
трасирали смо у изради електроли-
тичких ћелија различитих дебљина, 
резервоара различитих димензија, 
као и цеви различитог пречника. 
Јављају се заинтересовани за олуке и 
резервоаре отпадних вода, јер су по-
требни сваком индустријском објекту. 
И ту видимо нашу шансу. У наред-
ном периоду очекује нас велика ак-
тивност како бисмо све договорене 
задатке завршили квалитетно и на 
време. Посебан нагласак треба ста-
вити и на будуће одржавање нове фа-
брике сумпорне киселине у коју је 
уграђено много цеви од фибергласа. 
Полако сазревамо као радна јединица 
(у саставу Топионице) и сматрам да 
ФРП-радионицу очекује светла пер-
спектива – закључује Миљуш. 

Ј. Станојевић 

Будући правац развоја трасирали смо у изради 
електролитичких ћелија различитих дебљина, резервоара 
различитих димензија, као и цеви различитог пречника – 
каже руководилац радионице Милорад Миљуш

I DaqE [IRE pROIzVODNI asORTImaN 

KValITET DOBaR, ROKOVI 
IspO[TOVaNI

ЈУРА Шин Вон намерава да направи нови годишњи уговор са нама 
за 2015. на 300 тона дипформинг жице месечно, уместо досадашњих 
60-80 тона – наглашава Стеван Бачиловић, управник ФБЖ-а

Стеван Бачиловић
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Подухват радника Службе машинског одржавања у Топионици

Топионичари успешно смањују трошкове услуга „трећих лица”

ТОПИОНИЦА. – Радници Службе 
машинског одржавања у Топионици 
ових дана су успешно и, први пут са-
мостално, обавили сложен захват на 
конвертору број један. Руководилац 
Службе Драган Николић прецизно нам 
је објаснио детаље ове изузетно ризичне 
дводневне „операције” (23. и 24. јуна). 
Наиме, сломила се осовина на носећој 
ролни конвертора (има их укупно 
осам) коју је требало заменити. Првог 
дана обављени су припремни радови 
(постављање седла), а онда су морали 
да „подигну” конвертор. То је учињено 
хидрауличном пресом коју су позајмили 
из Флотације „Велики Кривељ”. Потом 

је ролна „спакована” у АТБ ФОД-у, 
враћена на место, а конвертор поново 
спуштен.

- „Операција конвертор” је била 
изузетно компликована, јер он сам 
је тежак 300 тона! Требало је да се 
подигне и притом обезбеди, пошто 
су све време људи били испод њега, 
постављали два цилиндра, извла-
чили ролну. Наша служба то досад 
није радила сама, углавном смо по-
магали тзв. трећим лицима. Ово је 
први овакав самостално обављен 
захват, и то врло успешно. Осим спец-
ифичних послова, везаних за струку 
коју немамо у нашем погону, у Топи-

оници се трудимо да све што можемо 
урадимо сами, како бисмо смањили 
трошкове услуга „трећих лица” на 
минимум. За овај посао тражили су 
нам 400.000 динара, као и два (цела) 
дана, а ми смо га завршили сами и то, 
практично, за две прве смене - истиче 
Николић. 

У екипи којој је то пошло за руком 
била су петорица радника. Један од њих 
је Дејан Милинковић, по занимању 
машински техничар, од пре три године 
бригадир на одржавању конвертора. – 
Као ВКВ бравар дуго сам радио у 
ФОД-у, па имам много искуства у 
монтажи разних машина и технолош-
ких целина из целог РТБ-а. Откад 
сам у Топионици, трудио сам се да 
своје знање и умеће употребим у свим 
досадашњим, па и у овом најновијем 
послу. Наравно да је било мало страха, 
јер ова грдосија од конвертора „мери” 
преко 300 тона. А, и људи са којима 
сам радио недовољно су искусни у 

монтажерским пословима. Међутим, 
најважније је да је све добро прошло 
и да смо фирми уштедели новац. 

Денис Петровић је његов садашњи 
колега из Службе, али и некадашњи из 
ФОД-а. – Нама двојици то није ново 
јер смо већ радили у ФОД-у, али 
сада смо први пут дизали конвертор 
у Топионици. Са осталим колегама 
успели смо да посао завршимо без 
проблема. Остало је само да се мон-
тира ролна и конвертор спусти, што 
је једноставније и лакше. Мада је и то 
ризично због тежине конвертора, али 
не толико као подизање. 

Влада Игов, техничар на одржавању 
конвертора, овде је провео 30 година 
током којих је асистирао „трећим 
лицима”. Међутим, не крије задовољство 
што су овог пута, захваљујући коле-
гама Дејану и Денису, који су им пре-
нели своје драгоцено искуство, успели 
да „реализују и овај пројекат.” 

Ј. Станојевић

ТОПИОНИЦА. – У непосредној 
близини топионичких постројења ових 
дана угледали смо сцену као из неког 
научно-фантастичног филма. Човек у 
необичном оделу, са скафандером на 
глави, маском на лицу и цревом у рукама 
неодољиво је подсећао на неког астро-
наута који се обрео на Месечевој повр-
шини. У облаку ситних зрнаца песка 
припремао је калуп за „крпљење” дела 
гасовода којим конверторски гасови 

„путују” до Фабрике сумпорне кисе-
лине, док су двојица његових колега 
управљали „пескаром”. Када је скинуо 
скафандер, „астронаут” Новица 
Марковић је признао да би волео то 
да буде, али је, у ствари, бригадир у 
такозваној групи „Седморица скелара”. 

- Ова група је део Службе машин-

ског одржавања у Топионици. Наши 
послови су специфични - израда скела, 
пескарење, конструкција, антико-
розивна заштита, демонтажа и мон-
тажа термоизолације на „елстат”-
филтерима, гасоводима, ваздухово-
дима, постављање и скидање лимова, 
радови на висини. Није лако, али смо 
се после непуне две године навикли – 
каже Марковић.

Од Саше Радуловића, управника 
Топионице, сазнајемо да је половином 
октобра 2012. године од њих седморице 
формирана група задужена да обавља 
те специфичне послове. Купљена је 
одређена количина скела, апарат за 
пескарење. . . 

- Идеја водиља је била да смањимо 
трошкове услуга тзв. трећих лица 
колико год можемо. У прилог томе 
говоре подаци да смо 2011., када 
нисмо имали раднике ових занимања, 
дали 18.058.267 динара, и то само за 
Топионицу, а прошле године 4.597.330 
динара. Ту нисмо рачунали смањење 
трошкова у Електролизи, Фабрици 
сумпорне киселине. Иако група 
формацијски припада Топионици, она 

„покрива” потребе не само нашег и већ 

и осталих погона ТИР-а – Фабрике 
сумпорне киселине, Енергане. Пошто 
је обим тих послова у целом предузећу 
велики, она већ сада не може све то 

да постигне, па делимично још увек 
користимо услуге „трећих лица”. Али, 
углавном смо ослоњени на наше рад-
нике. Стога планирамо да ову групу 
проширимо са још три-четири из-
вршиоца - закључује Радуловић.

Ј. Станојевић

„sEDmORIca sKElaRa” [TEDE NOVac
Њихови послови су специфични - израда скела, пескарење, ан-
тикорозивна заштита, демонтажа и монтажа термоизолације на 
„елстат”-филтерима, гасоводима, ваздуховодима, радови на ви-
сини. – Године 2011., када нисмо имали раднике ових занимања, 
дали смо 18.058.267 динара, а прошле 4.597.330 динара – каже Саша 
Радуловић, управник Топионице

uspEla „OpERacIja KONVERTOR”
Први пут самостално они су за два дана „подигли” конвертор тежак 
300 тона, заменили носећу ролну и вратили конвертор на своје ме-
сто. – Уштеда вредна 400.000 динара. - Осим специфичних послова, 
везаних за струку коју немамо у нашем погону, у Топионици се тру-
димо да све што можемо урадимо сами – истиче руководилац Служ-
бе Драган Николић

Саша Радуловић

Екипа топионичара која је „савладала” конвертор

Новица Марковић
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Субвенције за нова радна места

pRIORITET pROIzVODNIm I 
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Мајданпек у вестима

TRI sEDNIcE pRIVREmENOg ORgaNa Op[TINE

У последњих месец дана Привремени орган општине Мајданпек одржао је три седнице на којима је највише 
расправљано о социјалној политици и заштити и о инфраструктури. Осим тога, дата је сагласност на извештаје, пла-
нове и програме рада јавних предузећа и месних заједница.

-Донели смо важну одлуку о преносу средстава месним заједницама, односно ЈП за грађевинско земљиште 
и путеве, за одржавања сеоских и градских гробаља. Сеоска и градска гробља годинама су запуштена и такво 
стање чланови ПОО окарактерисали су као срамоту свих нас – каже Дејан Шкорић, секретар ПОО.

Привремени орган општине је размотрио и ситуацију у ЈКП “Комуналац” поводом лицитације за продају њихових 
покретних ствари. Ових дана је окончан судски спор због дуга за мазут из 2008. и 2009. године и НИС а.д. Нови Сад је 
заказао продају покретних ствари “Комуналца”: - Како међу њима има и оних које су више него неопходне за не-
сметано пружање комуналних услуга, Привремени орган је донео одлуку да се те ствари откупе и да општина 
Мајданпек постане њихов власник како у Мајданпеку не би било проблема у пружању комуналних услуга – 
објашњава Шкорић.

Усвојена је и Одлука о стварању услова за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите 
на подручју општине Мајданпек. Ова одлука омогућава активирање сеоских амбуланти и рад лекара на терену (идеја 
о томе покренута је још пре две године).

u sREDwIm [KOlama Ima slOBODNIh mEsTa
Први уписни круг у мајданпечким средњим школама протекао је без проблема и према очекивањима. У Гимназији, 

за други уписни рок остало је 16 слободних места. У Техничкој школи попуњено је само одељење за економске техни-
чаре, док је за рударске техничаре у припреми минералних сировина још 11 слободних места, за машинске техничаре 
за компјутерско конструисање - осам, а за туристичке техничаре одељења у Доњем Милановцу - 12. У пет основних 
школа школовање је завршило 179 ученика, а у првом кругу мајданпечке средње школе уписале су 104. 

pRORaDIO gRaDsKI BazEN
У Мајданпеку је 7. јула на градском базену почела сезона купања. Цена карте је 150 динара за одрасле, а 50 динара 

за децу до седам година уз обавезну пратњу одраслих.
 С. В.

БОР. – Борска филијала 
Националне службе за запошљавање, 
у сарадњи са Општином Бор, 
расписала је два јавна позива за доделу 
субвенција за отварање нових радних 
места у овој години. Приоритет за 
доделу субвенције имаће производне 
и услужне делатности, док трговина 
и такси услуге, на пример, неће бити 
субвенционисане. 

-Циљ активних мера запо шља-
вања је покретање предузетничког 
духа и сопственог бизниса. Зато 
је и потписан споразум између 
Скупштине општине Бор и 
Националне службе за запошљавање 
и усвојен Локални акциони план 
за запошљавање. За субвенције и 
активне мере запошљавања у овој 
години обезбеђено је седам милиона 
динара – каже Нихад Мислимоски, 
председник Локалног савета за 
запошљавање СО Бор.

За доделу субвенције послодав-
цима ради отварања нових радних 
места обезбеђено је 2.550.000 динара, 
за субвенције намењене само запо-
шљавању 3.200.000, док ће 1.250.000 
динара бити обезбеђено за стручну 
праксу код приватних послодаваца.

Послодавци који испуњавају 
услове јавног позива за доделу 
субвенције за отварање нових радних 
места добиће по 150 хиљада динара 
за 17 незапослених лица, док ће 
20 незапослених добити по 160 
хиљада динара за самозапошљавање. 
Незапослено лице које оствари право 
на субвенцију за самозапошљавање 
обавезно је да обавља регистровану 
делатност најмање годину дана, а 
послодавац мора имати фирму 
регистровану на подручју општине Бор 
најмање три месеца пре подношења 
захтева за субвенције. Дужан је и да 
закључи уговор о раду са незапосленим 
лицем са пуним радним временом на 
неодређено време најмање 24 месеца 
од дана заснивања радног односа.

Додатне информације о јавним 
позивима за субвенционисање нових 
радних места могу се добити на 
сајтовима и огласним таблама борске 
филијале Националне службе за 
запошљавање и Скупштине општине 
Бор. 

М. Милошевић 

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за 
самозапошљавање и послодавцима за отварање нових радних 
места у овој години траје до 11. августа
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БОР. – Захваљујући „Причи Колек-
тива“ коју је врло емотивно за лист „ис-
причао“ наш суграђанин Драган Соко-
лов, иначе запослен у Архитектонско-
грађевинско пројектном институту у 
Сургуту (западни Сибир, Русија), басен-

ске новине доспеле су и у овај далеки и 
мистични крај. И добиле одмах искрене 

„фанове“, како нам је у електронској пре-
писци казао Соколов.

Редакција листа намерно је нову ру-
брику у „Колективу“ почела причом о 
фудбалу јер је у јеку свих белосветских 

дешавања у то доба био Мундијал 2014. 
у Бразилу. „Бодови остају овде“ била 
је права тема у правом тренутку. На-
равно, Редакција је Соколову у далеки 
Сибир послала и штампано издање 
листа јер, ипак, ништа - ниједан сајт, 

ниједна друштвена мрежа - не може за-
менити шуштање папира под прстима и 
пријатан мирис штампе. Сам Соколов 
тако каже и са усхићењем препричава 
утиске својих колега о „Колективу“.

Грађевински инжењер Влад Ви-
хорев, за кога Соколов каже да је 

непоправљиви шармер и стари рокер, 
када је завршио прелиставање новине 
рекао је: „Донедавно смо на српском 
језику знали само једну реч – ракија, 
а сада смо научили још једну – колек-
тив! Братски поздрав за град бакра.“

Електроинжењер Алексеј Пав-
ленко, иначе пасионирани љубитељ 
лика и дела Николе Тесле, чуо је за Бор 
јер из тог града је Бојан Чукић, човек 
који је написао музику за филм, како је 
рекао, о његовом јунаку Тесли. О „Ко-
лективу“ је рекао: „Драго ми је да се 
Бор не предаје, а управо из „Колек-
тива“ може да се види да се у граду 
ради, гради и побеђује. Одличне 
фотографије говоре доста о томе, па се 
и без потпуног превода на руски може 
доста тога разумети. Комплименти!“

Готово у једном даху и уз загонетан 
осмех, главни инжењер пројекта Ека-
терина Карпејева казала је следеће: 

„Изузетно ми се допала прича о Бору 
и видим да је важан рударски и 
индустријски центар Србије. Пошто 
иначе волим да путујем, посебно ме 

је обрадовала информација о природ-
ним лепотама тог краја. Уз „Колек-
тив“ смо добили и прелепе брошуре са 
Борског језера, па неће бити случајно 
уколико вас посетимо већ у неком од 
следећих путовања.“

Инжењер заштите животне средине 
Миша Епанешников, по речима Соко-
лова спортиста од „главе до пете“, дао 
је овај коментар: „Фудбалским језиком 
речено, „Колектив“ ми се допао „на 
прву лопту“. Сјајан дизајн, пуно 
разноврсних садржаја и корисних 
информација, шаролико, разнолико 
и, рекао бих чак, атрактивно. Управо 
онако како на овом Светском фудбал-
ском првенству у Бразилу игра моја 
омиљена екипа – Холандија.“

Наш суграђанин и сарадник Драган 
Соколов фотографисао је своје колеге са 
Архитектонско-грађевиснко пројектног 
института у Сургуту како у тренуцима 
паузе листају „Колектив“ и, уз ове ко-
ментаре, послао и неколико фотографија.

Г. Тончев Василић

Мозаик
„Колектив“ стигао до далеког Сибира

Седми међународни салон фотографије 

„BRaTsKI pOzDRaV”

МУЗЕЈ РИМ. - У галерији борског 
Музеја рударства и металургије осмог 
јула отворен је Седми међународни 
салон фотографије коме је понуђено 
скоро пет хиљада фотографија, а троч-
лани жири (Драган Илић, сликар, 
и уметници фотографије Раша 
Милојевић и Зоран Пургер) прихватио 
је нешто више од четвртине. Оценио је 
1.278 радова од 291 аутора из 65 држава, 
на три теме: жена (колор и црно бела), 
слободна и ескпериментална. FIAP 
значка за најбољег аутора припала је 
Тронду М. Скарету из Норвешке, а 
Гран при салона Филипу Филиповићу, 
из Македоније за рад „Аурора“. Још 
тридесетак медаља и четрдестак по-
хвала отићи ће на разне стране света, а 
похваљена су и два домаћа аутора: Бо-
рислав Миловановић (Бор) и Стефан 
Стојановић (Зајечар). 

Поздрављајући присутне Слађана 
Ђурђекановић Мирић, управница 
борског музеја, рече да захваљујући 
ентузијастима из овдашњег Фото-клуба 

Бор има прилику да види уметничке 
фотографије са свих пет континената. 
Према речима сликара Драган Илића 
ово је један од најпосећенијих салона 
у Србији са доста младе, али и искусне 
публике. Притом је нагласио: 

-Чини ми се да је ово један од де-
сетине салона одржаних последњих 
година у Бору и Зајечару на коме је 
дошла до изражаја ликовност. Као да 
се фотографија окреће у том правцу. 
А, што се тиче технике, фотоапарата и 
осталог, ту се далеко одмакло. Свима 
су доступни, сви могу да сликају, 
па и да брзо имају добре резултате. 
Фотографија мами велики број аутора 
који желе да се докажу, међутим, 
полако се „чисти“ тај терен и огромна 
количина управо се редуцира у ква-
литет. Слике постају „уметничкије“, 

„ликовније“, промишљеније. Нема 
пуно копирања и било је задовољство 
бирати у лепом мноштву. 

Захваљујући на изванредној 
посећености Илић је пожелео да 

овдашњи фотографи наставе у том 
уметничком правцу јер Бор и Зајечар 
постају центар светске фотографије. Да 
је тако потврдиле су и речи председ-
ника Салона Зорана Мојсина. Он се 
најпре захвалио Рударско-топионичар-
ском басену који је „стао“ иза ове већ 
традиционлне смотре, а потом додао да 

је она и ове године добила све светске 
патронате: од FIAP-а и UPI-ја, преко 
PSA (америчко удружење фотографа) и 
ISF-а (асоцијације фотографа са фран-
цуског говорног подручја), до Фото-са-
веза Србије.

Љ. Алексић

FOTOgRaFIjE sa pET KONTINENaTa

Сургут

Драган Соколов и Екатерина Карпејева

Миша, Влад и Алексеј листају „Колектив”
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Прича 
Колекшива

Миле Шљивовица
У златно доба Борског рудника седамдесе-

тих година прошлог века град је цветао. Пара 
је обилно кружила градом, кафане су одлично 
радиле и готово свака са живом музиком и оба-
везном певачицом у касној младости, са напу-
клим гласом од беде и алкохола.

Рудари, јамци и површинци, имали су 
своје кафане и нису се мешали, сем о великим 
несрећама. Било је ту разних ликова: од узор-
них печалбара до бекрија без фамилија, који су 
свој тешко зарађени динар остављали у некој 
од кафана. А кафана је било много: Македонија, 
Рог, Црни врх, Балкан, Европа... Свака од њих 
имала је свој печат - своје госте и свој 
живот. Рудник је био обећана земља 
за сиротињу са југа која је ту само 
трајала, а живела за оно неколико дана 
када је одлазила породицама у новим 
оделима и наивно се разметала тешко 
зарађеним новцем. 

Зараде су биле добре, вишкови свака 
три месеца, по радничким насељима 
дешавало се исто што и у свим напред–
ним срединама. Бучно су се прослављале 
дипломе радничких синова, жене су 
бежале са туђим мужевима, девојке се 
тровале због неузвраћене љубави, а ка-
фанске пијанке се обавезно заврша-
вале тучама. Зачудо, милиција није 
имала много проблема. Приведени су 
одлазили са осећањем личне кривице 
плаћајући поломљено и извињавајући се 
за учињено. Наравно, ни милиција није 
показивала силу и претерану ревност 
у таквим ситуацијама тако да је све 
функционисало онако како треба. 

Чувена кафана Македонија, на 
излазу из села, надомак рудника, 
имала је своје госте, своју музику и свој 
живот: рударске пословође имале су 
свој стални сто стечен дугом праксом, 
као и већина гостију. Била је то копов-
ска кафана. Сва у једном нивоу, имала је 
углачан шанк у дну просторије, петнае-
стак столова и мало подигнут подијум 
за музику. Преко дана је и радила и није 
радила, али њени златни тренуци биле 
су ноћи. Нису ту долазиле оне окореле 
пијанице које пију скровито, тихо и 
сами у неком ћошку тражећи у чашици 
неке светлије тренутке. Ту су долазили весели, 
грлати људи на своју ноћну меру ракије уз музику 
која је трајала до зоре. Цигански оркестар са ви-
олинистом Мерџаном и певачицом, белом као 
да није Циганка, правио је џумбус извлачећи и 
последњу пару омамљеним гостима.

Музика је почињала кад стигне Миле 
Шљивовица. Он је руководио кафаном, пресуђивао 
у тучама и цеховима, организовао збрињавање 
пијаних, заправо, имао је неколико живота: ко-
повски, кафански и породични. Био је то онизак 
човек са добродушним осмехом који би разору-
жавао сваког кавгаџију. Послове је добро водио 
бринући се о сваком раднику у смени и нарочито 
о новопримљенима које је помагао и новчано, док 
се не снађу и не приме прву плату. Једини пороци 
били су му ракија и жене. Можда би и више по-
стигао да није био бекрија. У млађим годинама 
било му је омогућено да се дошколује у Београду, 
али је он то равнодушно одбио говорећи: “То је за 
озбиљне људе који не иду сваки дан у кафану, а ја 
сам задовољан оним што имам”.

Послове рударског пословође Миле 
Шљивовица је водио савесно и тачно. Често је 
трпео критике због ракије, али руководство је 
било задовољно његовим радом. Посао му је ишао 
добро, новца је имао довољно и сваког добра 
у изобиљу. Био је шерет, весељак са хиљаду 
ђаволстава која су изазивала смех. 

Рудари су посебни људи, имају своје законе, 
своју добро скривену душевност и многи - скло-
ност ка ракији. 

Октобарска ноћ, око једанаест сати, кафана 
пуна. Песма, игра, коло се савија гипко око сто-
лова, у углу пословође са гостима већ поднапити. 

-Ајде, Миле, причај нам о бунару, оно кад су 
хтели да те истерају са посла, па те директор 
спасио. 

Миле се нећка, па почиње: - Да, било је то 
одавно. Богами, истерао би ме главни инжењер 
да не би директора, а једва сам дошао до њега... 

-Ајде, ајде, причај - храбри га саговорник. Миле 
поново поче причу: 

-Како сам дошао до директора, није важно, а 
било је овако. Уведу мене код њега, а он строго 

нареди: “Хајде, Миле, сад ми испричај како је 
било”. - Друже, директоре, - почнем ја – Јован 
добио сина и донео кило ракије. Посао ишао 
добро и ми, онако, пре вечере испијемо понеку. 
Била друга смена у послу и тако у разговору не ве-
черамо. Седнем ја у “уаза” и кажем Марку возачу: 

“Ајде, вози горе код Цигана, да обиђемо ону нашу 
бушилицу”. Горе су наши истраживали баш у ци-
ганском дворишту, а они правили куће.

Дођемо горе баш кад су славили рогове. За 
несрећу, са мном пошли и надзорници, Илија и 
Петар. Обиђемо бушилицу, али нам Цигани не 
дају да кренемо док не часте. Седнемо на кратко, 
испијемо по једну-две, а онда Коста Циганин 
почне да се жали како нема воду. Частио би, каже, 
кад би му неко показао где да копа бунар. Онда 
онај мој несрећни надзорник Петар рече Кости: 

“Миле ти је за то стручњак, за сто бунара је 
одредио место и сви раде”. И, тако, спопадну они 
мене да кажем где да копају. Да је среће, мислим 
се, да нисам ни повео оног мог Петра.

“’Ајде, говори” - навалили сви - “где да копамо?” 
Ја немам куд, па пођем до пута који води према 
нашој бушилици и покажем место поред једне 
шљиве. “Ту копајте” – кажем им. 

Вратимо се ми на коп, а ја сам већ овако одлу-
чио: сутра свраћамо у другу смену да им кажемо 
да смо се шалили. Међутим, тако ме “уватио” 
посао да неколико дана нисмо могли да одемо 
горе. Кад одосмо поново, и то у трећу смену, 
ноћу, има шта и да видимо. Цигани се “убили” 
од копања, ископали пет-шест метара, али од 

воде - ни трага! Иако је ноћ, примете нас они и 
заграје: “Миле, кад ће вода?!” Спусте ме у бунар, 
ја батеријом осветлим око ногу и има шта да 
видим. Суво, брате, к’о барут! 

Изађем ја и кажем им: “Ништа не брините, 
ноћас ће вода!” Одемо ми и око два ноћу доте-
рамо цистерну са водом за бушилицу. Кад снаб-
десмо бушилицу, не палећи мотор спустимо ци-
стерну до бунара. Пустимо црево у бунар и ис-
празнимо је. Сипали смо око три кубика воде.

Сутрадан поподне зову нас Цигани. Ми 
дођемо а оно весеље, заклали јагње, коло откида. 

Попијемо ми ту добро, чак се у’ватисмо и у коло. 
Ја на кецу, играм, а око срца ми ‘ладно к’о бунар-
ска вода. Знам да неће да изађе на добро, прете-
рали смо.

За три дана земља упила ону воду што смо 
је из цистерне сипали, бунар пресушио и Цигани 
прете да ће да ме убију. Изгледа, начули нешто о 
цистерни. Туже они мене код инжењера, а он на-
валио да ме истера с посла, иако сам му рекао: 

“’Оћу, надокандићу им и копање, и јагње које смо 
појели, макар дао целу плату!”

Директор се смешка слушајући завршетак 
моје приче и гледа како гужвам качкет. Онда се 
уозбиљи, позва секретарицу и нареди: “Пиши, а 
ти Миле добро слушај: да надокнадите људима 
штету. Ти, Миле, с твојим надзорницима 
да затрпаш бунар. За отпуштање ћемо још 
видети.”

Тако се завршио мој сусрет с директором. А 
Цигани - они су ме одрали! Платио сам све: и 
копање, и јагње, и ракију, и својеручно смо зат–
рпали бунар. Али, спријатељили смо се ми опет. 
Понекад навратимо до њих. Једино су ме њихова 
деца прозвала Миле бунарџија. А директору 
фала, не отпусти ме, иако сам заслужио. 

Тривуне, дај још по једну туру – повика Миле 
Шљивовица надјачавајући музику и песму која се 
пробијала кроз жагор и дим.

Б. Јеремић

Илустрација: Игор Крстић
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Рудник бакра Мајданпек помаже уређење града

РЕШЕЊА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: лектира, Рашомон, 
увреда, пелерина, Крег, Злот, ситар, сад, Орел, сто, ЈА. Афлек, квант, Ге, род, 
Клер, абр, Ивков, Лаос, Убли, планктон, Крилов, састави, Ларнака 

ВОДОРАВНО: 1. Најкрупнија врста осе, 7. Занос, усхићеност, 14. Плафон, 
строп, 15. Друмско возило, 17. Коштуњава воћка, 18. Свота, збир, 19. Самоћа, 
усамљеност, 20. Остатак посеченог стабла у земљи, 21. Део руке, 22. Кожарско-
текстилни комбинат (скр.), 23. Атомска тежина (скр.), 24. Епско песништво, 26. 
Име Гогољевог јунака Буљбе, 28. Савез студената (скр.), 30. Народна игра, коло, 31. 
Врста течног јела, 32. Мађарски песник, Ендре, 35. Ирански номадски народ, 37. 
Позорница, 38. Филмска звезда, дива, 39. Добровољци (фр.), 41. Музичка драма, 
42. Црни пришт, бедреница, 43. Туђинац.

УСПРАВНО: 1. Знак за обавезно заустављање, 2. Наша планина, 3. Врста спорта, 
4. Игра на 64 црно-бела поља, 5. 14. и 16. слово азбуке, 6. Знање, умење, вештина, 
7. Грчко слово, 8. Ауто-ознака за Ковин, 9. Парада, дефиле, 10. Пучинијева опера, 11. 
Грубо домаће сукно, 12. Хладно годишње доба, 13. Прибор за рад, 16. Врста глине, 
18. Горњи део мушког одела, 21. Једна димензија, 22. Део одеће за главу, 25. Бездан, 
провалија, 26. Држава у Африци, 27. Врста свилене тканине, 28. Притока Дунава 
у Београду, 29. Сисар сурлаш, 31. Млечни производ, 33. Име глумице Чаленић, 34. 
Држављанин Ирске, 36. Женски певачки глас, 37. Срџба, гнев, 38. Бања у Белгији, 40. 
Тениски клуб (скр.), 41. Организација рада (скр.). Крста Иванов
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Сећање

ЗЛАТОМИР 
МАРКОВИЋ 

1949 – 2007.

Са поносом Те помињемо, а са 
тугом живимо. Наша љубав и сећање 
на тебе остаће заувек.

Син Јован са породицом

МАЈДАНПЕК. - Испуњавајући 
обећање да ће, према могућностима, до-
принети уређењу града, у Руднику бакра 
Мајданпек направили су и по граду по-
ставили првих 13 клупа. Прве реакције 
грађана су изузетно повољне, а челни 
људи мајданпечког Рудника бакра кажу 
да ће акцију наставити.

Идеји је потекла у Руднику бакра 
Мајданпек, осмишљена и реализована 
у погону Производних услуга, где су 

направљени носачи, а “Србија шуме” 
су обезбедиле јасенову грађу. Тако је 
испред зграде ВК 2 настао леп кутак:

-Овде имамо хладовину, можемо 
да се дружимо, попијемо кафицу, 
попричамо и тако се зближимо са 
комшијама – каже Георги Митов, 
пензионер РБМ-а. – Оку је ово лепо, 
пријају рудничке боје у рудничком 
граду, а посебно када се зна да смо 
захваљујући Руднику ово и добили.

Сличне коментаре добили смо и 
од десетине других “корисника” клупа 
које смо затекли у Капетанској улици, 
најдужој у граду, дуж које је већина 
клупа постављена. Овај потез посебно 
хвале станари оближњих зграда, али 
још и више они који станују у горњим 

деловима Мајданпека, а који до станова 
пешаче, па им клупе представљају, као 
и шетачима, “сјајно место за предах”. 
Највише су, ипак, обрадовале децу која 
су нацртаном честитком захвалили 
мајданпечким рударима.

С. В.

pOsTaVqENO 13 Klupa
У погону ПУС-а направљени носачи, “Србија шуме” 
обезбедиле грађу и првих 13 клупа и један сто су већ 
постављени. - Због добрих реакција грађана акција 
ће бити настављена
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Изградњи и отварању ововременог Рудника бакра Мајданпек претходила 
су вишегодишња истраживања. Потрврђено је да у овом рудишту постоје 
више стотина милиона тона бакарне руде у којој садржај метала не прелази 
један проценат. Те рудне резерве биле су основа на којој су млади мајданпечки 
стручњаци заснивали своју веру у добру будућност рударске производње. Ре-
зултати већ остварени у сличним рудницима Северне Америке доказивали 
су да је масовном производњом и површинским ископавањем, уз увођење 
крупне механизације, рентабилно производити бакар из руде са малим 
садржајем метала. 

Решење о оснивању РБМ-а донело је Савезно извршно веће 16. априла 
1954. године. Крајем 1955. усвојен је пројекат за рударску експлоатацију који 
је, уз активно учешће мајданпечких стручњака, урадио београдски завод 

„Пројметал”. Основ пројекта биле су до тада верификоване рудне резерве од 
145 милиона тона, са 0,8 процената метала. Првом фазом изградње рудника 
обезбедила би се годишња производња од 25.000 тона бакра у концентрату 
и створила могућност да се повећа на 40.000 тона. На свечаности, 25. јуна 
1961., означен је завршетак изградње прве фазе РБМ-а. Истог дана Управа 
за инвестиције НР Србије донела је решење о укључивању РБМ-а у РТБ 
Бор. Камиони натоварени првим концентратом произведеним у мајданпечкој 
флотацији кренули су друмом преко Милошеве куле за Бор и у топионици су 
изливене прве аноде на којима је писало: Први бакар из Мајданпека, 25-VI-
1961. год.

На снимку из старог албума – испраћај камиона са првим концентратом 
из Мајданпека.

Први бакар из Мајданпека

Кина највећи 
произвођач злата 

Кина је седму годину за-
редом највећи произвођач 
злата, а следе Аустралија, 
Русија и Сједињене Аме-
ричке Државе (САД).

Производња злата пове-
ћана је више од 12 одсто, 
а стручњаци то доводе у 
везу са развојем ресурсне 
базе. Прошла година је, у 
погледу раста производње, 
била изузетно успешна, али 
за просечне цене злата врло тешка. Дошло је до пада цена, а дисперзија 
производње била је веома велика, преноси SEEbiz.

Неки произвођачи су због оштрог пада цена имали проблеме. 
Велики рудници у Чилеу, Перуу и Јужноафричкој Републици затво-
рени су због нерентабилности.

Оптимисти гледају према Азији. Тамо се с падом светских цена 
жутог метала јавио прави „бум” у потражњи злата. Индија и Кина су, 
осим сопствене производње, куповале полуге из Европе и Северне 
Америке.

Та тенденција за стручњаке је већ означила велики преокрет у токо-
вима злата према Азији. Постоји мишљење како је управо та тенденција 
зауставила пад цена злата на светским берзама.

Други разлог је што су светске залихе све мање. У последњих неко-
лико деценија у свету није отворено ни једно велико налазиште.

 (Сајт „Вечерњих новости”)

Ј. С.

„Енглези“ на Борском језеру

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У организацији фирме „The English book“ хотел „Језеро“ 
на Борском језеру био је домаћин семинара за 82 професора енглеског језика 
из државних и приватних школа у Србији. Тројица еминентних професора из 
Енглеске успешно преносе знања младим српским професорима енглеског језика 
и сви заједно промовишу знање и туризам овога краја.

-Осим промоције и дистрибуције уџбеника енглеског језика и стручног 
усавршавања професора од Сенте и Сомбора до Пирота и Врања, већ 21 
годину промовишемо и туристичке дестинације у Србији. Сада смо први пут 
на Борском језеру, већ смо обишли околину и одушевљени смо природом, 
посебно Злотским пећинама, али и искреношћу и добронамерношћу домаћина 
– каже Лиса Браун, директор фирме „The English book“.

И учесници семинара, професори енглеског језика и предавачи из Енглеске, 
одушевљени су и стручним делом семинара, смештајем на Борском језеру и 
природом:

-Први пут сам на Борском језеру и све је корисно и интересантно: и на 
семинару, и на излетима на самом језеру и у његовој околини – каже професор 
енглеског језика Мирјана Ковачевић из Власотинца.

-Нисам очекивао овако изванредне услове за семинар на Борском језеру, где 
сам први пут и где је све на врхунском нивоу – од предавања, смештаја и хране 
до прелепе природе и предусретљивих домаћина – каже Филип Робертсон, 
млади предавач енглеског језика у приватној београдској школи „Робертсон“, чији 
је отац Енглез, а мајка Српкиња.

Директорица фирме „The English book“ Лиса Браун инсистирала је да овај 
летњи семинар енглеског језика буде одржан баш на Борском језеру јер је већ 
боравила у овом крају и промотер је Борског језера и хотела. С обзиром на то да су 
и учесници семинара, који су први пут на Борском језеру, одушевљени пријемом и 
условима за одржавање стручног усавршавања, Лиса Браун каже да ће се залагати 
да летњи семинар на Борском језеру постане традиционалан.

М. Милошевић

Лиса Браун Мирјана Ковачевић

Хотел „Језеро”

Уз стручни надзор три предавача из Енглеске, 82 професора 
енглеског језика у хотелу „Језеро“ на Борском језеру похађала 
су семинар који, осим стручног усавршавања, укључује и 
размену искустава о условима рада у различитим (државним и 
приватним) школама у Србији 

pROmOcIja zNawa 
I TuRIzma


