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Премијер Вучић: РТБ остаје

Sa novom topionicom do
Држава ће обезбедити још 30
милиона евра за довршетак
топионице, сам РТБ мора још
толико, али нико не сме да се
игра државним новцем. Молим
вас да онако како сте то увек
радили поштујете и волите свој
РТБ, своју државу, и да цените
то што ће она знати, моћи, хтети и помоћи да ви и ваша деца
имате будућност. Бакра, злата и
сребра имамо најмање за 55 година, па вас молим да покажемо да је све ово имало смисла,
да цела Србија види да можемо да производимо више и боље
– поручио је председник Владе
Србије радницима РТБ-а

Председник Владе Србије и генерални директор РТБ-а разговарају са радницима у хали старе топионице

РТБ. – Дошао сам да разговарамо
о будућности РТБ-а Бор, о будућности
и положају радника и шта нам је
заједнички чинити да бисте могли
да живите нормално, да имате шансу
за бољи живот и будућност своје
деце. Разговарали смо са руководством РТБ-а о бројним проблемима
и примедбама које имамо као држава.
Пред собом имамо могућност да или
кажемо да држава продаје нешто
најбоље што има или да озбиљније
преузме контролу и заједно са вама
уложи додатни новац у завршетак топионице. РТБ је тражио од државе 30
милиона евра до краја ове године да
би се топионица завршила и репарирала нека стара постројења која би
нам послужила пре нових улагања
стратешких инвеститора. Држава ће
дати тај новац, али и РТБ мора да
издвоји својих додатних 30 до 40 милиона евра. После тога морамо да вра-

изборе, а и после њих, повећавали плате РТБ Бору, да улажу у руднике, да овај
град има будућност и да можете да
и пензије без економске логике.
зарађујете и више него данас.

Тражимо мањинског партнера

-Данас, ако улажемо тај новац,
а даћемо га и с одређеним грејс-

Љубиша Миљковић

периодом, морамо држави да га вратимо јер морамо целу да је оздра-

“Лакше је Светог Петра натерати да
разговара о партнеру за РТБ, него Спасковског“
Говорећи о моделу мањинског стратешког партнерства са РТБ-ом Бор и о
интересовању за борску компанију, премијер Србије је рекао: - Постоје неки који
су заинтересовани, али Благоје још није добио одобрење да о томе разговара. Знате,
лакше је Светог Петра натерати да разговара о партнеру за РТБ Бор, него Благоја
Спасковског зато што он мисли да је ово његово, а не државно. И он је срећан кад
ја то кажем. Али, суштина је у томе да ћемо ми покушати да пронађемо најбоље
решење и за нас и за вас – рекао је Вучић.

тимо назад новац и Бору и Србији, не
може још једанпут да се догоди да је
нешто отишло у бунар. Очекујем да
у наредне две недеље завршимо коначни план за Басен Бор и све то
реализујемо пре краја ове године,
како би се већ у другој половини 2015.
видели много бољи резултати.
Ово би могла бити срж једночасовног
разговора председника Владе Републике Србије Александра Вучића са
раднцима РТБ-а Бор 17. јула. Заједно
са генералним директором РТБ-а Бор
Благојем Спасковским обратио им
се у препуној хали старе борске топионице. Објашњавајући да у државној каси
нема пара зато што су од 2007. до 2009.
године, када је требало да се штеди и
хвата у коштац са кризом, када је требало да се дође међу раднике и каже да
су тешке године пред нама, неки пред

вимо. Дакле, дражава ће своје да да,
али нико не може и не сме да се игра
новцем пореских обвезника Србије.
Зато вас молим да ви, једнако као и
ми, вршите притисак на своје руководство да новац буде потрошен на
најбољи начин. Контролисаћемо да
и све друго буде трошено домаћински,
како бисмо од рудника, од целог РТБ-а,
направили нешто најбоље и највеће
што Србија има. И данас је један од
најбољих, али са бакром, залатом
и сребром које имамо у резервама
можемо да обезбедимо бар још две
генерације у овом делу Србије. Зато је
договор да тражимо мањинског стратешког партнера за РТБ, да пробамо
да пронађемо оне који су заинтересовани, не да узму све оно што Србији
припада, већ да сарађују, да Србија
увек има већински пакет акција у

Покажимо да су се улагања
исплатила
Наглашавајући да никада неће прихватити да се за раднике у Србији, било
да су рудари, возачи дампера, камиона,
багера, сада залажу они који никада
нису смели да стану пред њих, да им се
обрате, Вучић је казао да ова власт покушава нешто да промени.
-Морамо
да
направимо
флексибилније тржиште рада, морамо
да наградимо најбоље раднике дупло
више него оне који не раде. Ја вас
само молим да онако како сте то
увек радили поштујете и волите свој
РТБ, своју државу и цените то што ће
држава знати, моћи, хтети и на крају
помоћи да овде живите добро, да ваша
деца имају будућност. Јер, имамо резерве за најмање 50, неки кажу и за
више од сто година. За то су потребна
улагања, али и поштовање за уложени
новац. Зато вас молим да када буде
стигла подршка државе завршимо оно
што је наш посао на најбољи начин и
покажемо да су се улагања исплатила,
да покажемо да је то имало смисла, да
цела Србија види да можемо да производимо више и боље. Јер, ако топионицу завршимо, производња бакра
биће нам 500 долара јефтинија по
тони, па израчунајте колико је то у
милионима и за вас и за Србију.

Новом топионицом против
уцена
Уследила су бројна питања басенских радника и синдикалаца, а прво се
односило на могућег стратешког партнера РТБ-а. Премијер Србије је најпре
рекао да одлуке о стратешком партнерству још нема и „да се у то неће улазити
зато што треба нешто да продајемо, а,
нажалост, сви досад су желели већински
пакет акција на шта не пристајемо.”
- Имаћемо већину у нашим рукама
и под својом контролом. Стратешко
партнерство нам је потребно за додатне инвестиције, јер је неопходно
уложити још стотине милиона евра
што је тешко очекивати од Србије у

наредне две – три године. Али, оног
тренутка када завршимо топионицу,
игра се мења, све постаје другачије и
сви други треба да знају да више не
могу уцењивати Србију. Када је реч о
дуговима РТБ-а, око 800 милиона евра
су обавезе према држави, око 200 милиона евра према Стандард банци и
Митилинеосу, као и још неким другим
повериоцима, и оно што је наша обавеза овде још око 150 до 200 милиона
евра. Ако би се држава одрекла или
конвертовала своја потраживања у
власништву РТБ-а, уз ове исплате и
смањење потраживања према Стандард банци и Митилинеосу, неком
мањом сумом новца (између осам и
10 милиона евра годишње), можемо да

Драган Алескић

испуњавамо своје обавезе и послујемо
веома позитивно. Када поставимо
такав модел, онда цена скаче и можемо
да кажемо: „Ово нећемо, ако хоћете
овде сте добродошли”. Покушаћемо
да пронађемо најбоље решење и за вас
и за нас. У сваком случају, већински
пакет акција увек ће бити државни,
држава завршава нову топионицу, а
онда је на нама да постављамо услове
за све друге који долазе.

Границе за пензију
Љубиша Миљковић, председник
Синдиката рудара Србије са седиштем
у Бору, на почетку је констатовао да су
радици РТБ-а увек били из државу, док
је „држава увек пљачкала РТБ који је
био гаранција за бившу Југославију и
сада је један од највећих извозника у
Србији”. Председнику Владе Србије
поставио је неколико питања, а једно од
њих тицало се рудара за које се, како је
рекао, не зна када ће, било по претходном или будућем Закону о раду, отићи
у пензију.
- Свуда у Европи граница за
пензију у рударској индустрији се
„везује” за године стажа, а не за године
старости, конкретно 30 година стажа
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у директној производњи важи за све
струке или 50 година живота. Молим
Вас да препишете то, јер сви закони
ЕУ то имају. Од 2013. године све наше
колеге који су отишли у пензију као
инвалиди рада имају привремена
решења. РТБ исплаћује надокнаду за
инвалиде, што је дужност државе, односно Фонда ПИО, и држави плаћа
све дажбине за ту разлику. А, када
дође време обрачуна за пензију тај
новац не улази у просек пензија. Покушавали смо да посредујемо између
РТБ-а и Фонда ПИО, али нисмо
успели. Молим Вас да све то уђе у законске оквире, да исправите ту неправду и да се борите против нерадника. Хвала Вам што подржавате
РТБ.
У свом одговору премијер Вучић се
најпре није сложио с тим да је држава
пљачкала РТБ, као што би могао да
говори колико је држава уложила новца
у њега.

„Само је Благоје
велики, знам то!“
Дочекан аплаузом шеф српске
владе је, обраћајући се радницима
Басена преко мегафона, одмах
на почетку казао да „зна да је он
у Бору мали и да је само Благоје
(Спасковски)
велики“.
Стара
топионица била је препуна радника,
процене говоре да их је било више од
хиљаду. Рудари, металурзи, флотери и
остали седели су на импровизованим
клупама – даске на циглама, а многи
су и стојећи пратили Вучићев говор.
Иако је премијеру и генералном
директору РТБ-а била намењена иста
„удобност“, обојица су се попела на
клупу од дасака и све време била „очи
у очи“ са радницима.

- Улагање у РТБ је важно за Србију,
за Бор. Уколико после тога будемо
радили како ваља, то ће бити велика
ствар за вас, вашу децу, али и за нашу
државу. Да нема бакра, злата и сребра
у толиким количинама, не би Фрипорт био овде. Хоћемо да све то припада и остане вама, нама, држави
Србији у целини. Зато улажемо и
учинићемо то и пре него што РТБ
обезбеди свој део. Што се тиче рудара,
њима је задржан бенефицирани радни
стаж (54 године и три месеца). Они
који обављају најтеже послове, имају
највеће проблеме са повредама и различитим болестима, и даље имају бенефицирани радни стаж. Држава и те
како води рачуна о томе, али не сме и
не може као раније да остане само на
губитку и да се дугови пролонгирају –
нагласио је Вучић и додао:

Да заједно зарађујемо
- Даћемо новац, али после тога
хоћемо и ми да радимо и зарађујемо.
Хоћемо да ви зарађујете да бисмо ми,
као држава, могли да узмемо више. То
је нешто најчистије на свету. Наравно
да неће бити лако, уништили смо
државу у претходних 20 година тако да
нема опоравка с неба. Ми морамо да
радимо да бисмо је опоравили. У протеклих шест година осам милијарди
смо потрошили само на увећане плате
и пензије, практично, бацили у бунар,
а притом нисмо уложили ни у једну
фабрику, нисмо направили ниједно
ново радно место. Брига за нову топионицу је брига за будућност, за оне

Премијер на градилишту нове топионице

који долазе у РТБ да раде и после вас,
зато што ће имати посла најмање
50, а можда и 100 година. Морамо да
водимо рачуна не само о томе како је
нама данас и како ће бити 2015., већ
и 2016. и 2025. И зато предузимамо
овакве стратешке кораке. Говоримо о
30 милиона евра, још толико одавде,
то је огроман новац који се улаже да
би се обезбедила увећана, „чистија”
производња и да би се зарађивало
више новца у будућности. Али, за
све то је потребна ваша одговорност.
Ово је последње што држава даје на
такав начин, после тога тражи и одговорност и обавезу и озбиљност и
поштовање уложеног новца.

тржишту, зато што сви у свету верују
у реформе које спроводимо и виде
да правимо здраву економију. Осим
флексибилнијег
тржишта
рада,
помаже се развој привреде, послодавцима и радницима, али добрим радницима. Имаћемо инспекције рада
и све друге могуће инспекције са неупоредиво већом улогом, јер после
доношења оваквог закона прво ћемо
да проверимо ко је све пријавио рад-

тично ћемо пооштрити његову примену. Држава ће бити неупоредиво
ригорознија него што је била до сада
и по питању пореске наплате, као и
многим другим стварима.

РТБ ће се одужити
Премијер Вучић је на крају разговора
поручио басенским радницима да
ће бити поносни на своју топионицу,

Стриктно примењивати законе
Драган Алексић, председник ЈСО
Самосталног синдиката РТБ-а, потенцирао је стриктну примену било ког, па
и будућег Закона о раду и Закона о ПИО,
специфичан положај појединих радница Басена са бенефицираним радним
стажом које раде на врло тешким пословима у Топионици и Фабрици сумпорне
киселине, инвалидима рада, доношењу
неке врсте лекс специјалиса када је реч
о бенефицираном радном стажу.
- Разговарали смо да ноћни и
сменски рад остане 26 одсто. За оне
који имају 43 године стажа, а немају
довољно година, не знам одговор у
овом тренутку, али ћу га ускоро саопштити. Закон се доноси најпре зато
што смо њиме успели да зауставимо
раст камата за задуживање Србије
на међународном финансијском

Благоје Спасковски и Александар Вучић

нике, а ко није, испуњавају ли се све
обавезе према радницима. Они који
то не чине и те како ће да одговарају,
пошто сада имамо снажан законски основ да то урадимо и драма-

Посета Александра Вучића је изазвала велико интересовање

на своју децу коју ће моћи да виде у
РТБ-у за 10 и 15 година. – Али, уместо
чангризања и кукњаве, морамо да
радимо сви заједно. Сваког дана се
боримо са огромним проблемима да
бисмо нешто урадили за своју земљу
и у томе тражимо вашу подршку. То
не можемо сами, не можемо без вас.
Држава неће да остави Бор. Напротив,
жели да му помогне на све могуће
начине, али тражи одговорност и
руководства, моли раднике да помогну
како бисмо то заједнички остварили.
И Бор, и РТБ и Србија имају и те
како велику будућност. Хвала вам
што сте данас радили, што сте дошли,
а видећемо се пре краја године када
топионица буде завршена.
Благоје Спасковски, генерални
директор РТБ-а, је додао да није
изненађен што држава улаже новац у
завршетак изградње нове топионице. Очекивао сам овакву помоћ и ми ћемо
то одужити.
Љубиша Алексић и
Јасмина Станојевић

Актуелно
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Преузето из „Блица”

Драги пријатељи,
Ко се сукоби са српским менталитетом, навикама и таборима осуђен
је на пропаст. Тај зачарани круг морамо да прекинемо и победимо себе.
Нема завера, за све што нам се десило, у највећој мери, криви смо сами.
Сањали смо и страдали, време је да се пробудимо.
Од Френклина Деланора Рузвелта, демократског кандидата, уочи
председничких избора у Америци 1933, научио сам да је једина ствар
које треба да се плашим - сам страх, јер је то кључно за сваког ко се бави
јавним послом, посебно политиком.
Данас, када Србија усваја низ реформских закона, Закон о раду,
приватизацији, стечају, планирању и изградњи, као и сет закона који регулишу медијску сферу, што је свакако најсмелији политички потез у
последњих двадесетак година, желим да вам кажем да се ова влада неће
плашити. И да неће одустати.
Онима који ће повикати да им је доста тешког живота, рећи ћу да
смо живели много боље од онога што смо заслужили и зарадили. Својом
неодговорношћу, пре свега, нас политичара, успели смо да, само у периоду од 2008. од 2012. повећамо незапосленост са 14,4 на чак 26,1 одсто,
као и да повећањем пензија и плата у јавном сектору, без економске подлоге, подигнемо јавни дуг са 34,2 на 62,5 одсто бруто домаћег производа!
Данас, можда први пут у савременој српској политици, имамо јасан
план за успостављање стабилне економије, чврсте државе са уређеним
јавним финансијама. До тог светла мораћемо да пронађемо кроз много
трња у мрачном тунелу, али сам потпуно сигуран да ће на крају мандата Владе, многи који нас критикују, морати да признају да смо урадили
велики посао за нашу земљу, и за нашу децу.
Ако промашимо овај пут, у овом мандату, ја ћу морати заувек,
ослобођен и сујете и патетике, да напустим политички терен. Биће то и
мој, лични пораз, у послу којем нема ничег личног.
Овде је реч о насушној потреби једне земље да бар проба да се промени. Земље у којој људи имају потребу да кажу да је увек неко други
крив, да оног који искаче врате у исту раван, да ако немам ја, не можеш ни
ти да имаш, да што мање радимо, да све завршимо на фору, да не устајемо
за посао од триста евра... И на крају ону највећу, константну потребу, да
ништа од тога не променимо.
А ако се неко дрзне, ако неко проба, покуша, крене, рингишпил се
заврти и они који су били за реформе, одједном буду против, они који
су били за законе, углас вичу како су закони лоши, заступници права послодаваца постану заступници права синдиката, левичари постану десничари, десничари пређу у левицу, интелектуалци машу песницом, радници одбијају да раде...
Једини који у свему томе остане напуштен, ојађен и крив, јесте управо
онај који је нешто покушао. Како се усудио?! - виче му, сложно, Србија.
Они који се сукобе са српским менталитетом, навикама и таборима,
увек су били осуђени на пропаст. То коло и тај зачарани круг, једном

Фото: „Колектив”

Vu^i]: Vreme je da se probudimo

Премијер Александар Вучић

заувек, морамо да прекинемо. Да победимо себе како бисмо имали шансу,
какву-такву.
Србија, једноставно, мора да почне да ради. И нека се буни ко год хоће,
сваку расправу ћу и лично да подржим, али нећу одступити од реформи и
од закона којем је рад управо и сврха. Они треба да омогуће брже и лакше
запошљавање (нова радна места), треба да подстакну инвестиције (нова
радна места), да покрену привреду (опет нова радна места), да сузбију
сиву економију (још једном: нова радна места).
Свака од ових мера има само једна циљ - да људи у Србији раде. Рад
је једини начин да нам, заиста, буде боље. Рад мора да буде наша главна
идеологија, основа наше вере, наш залог за сваку и свачију будућност.
И зато, на крају, овај текст завршавам оним чиме је ова влада и добила
мандат на изборима: Реформе одмах! Закони одмах! Рад одмах!
Александар Вучић, јул 2014.

Премијери Србије и Румуније о унапређењу права мањина

Zajedni^ka sudbina Srbije i Rumunije
А. Вучић: Желимо да на
билатералном нивоу развијамо
најбоље могуће односе са
Румунијом. – В. Понта: Све
можемо да решимо ако смо
пријатељи и ако се поштујемо
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Председник
Владе Републике Србије Александар
Вучић и председник Владе Румуније
Виктор Понта са сарадницима састали
су се у хотелу „Језеро“ на Борском језеру
и са представницима Удружења Румуна
у Србији разговарали о унапређењу
права националних мањина и о сарадњи
две пријатељске земље. Оба председника су истакла да је ово први сусрет
на овом нивоу у Тимочкој крајини и да
верују у заједништво Србије и Румуније.
Осим премијера Вучића и Понте саДва премијера са сарадницима на Борском језеру
станку су присуствовали и министри
спољних послова Србије и Румуније
-Ми желимо да у складу са морају да се поштују у заједници
Ивица Дачић и Титус Корлате- међународним јавним правом и ев- народа. И не само то – ми желимо
ану и министар унутрашњих послова ропским повељама заштитимо права на билатералном нивоу да развијамо
свих националних мањина која најбоље могуће односе са Румунијом.
Румуније Габријел Опреа.

Ја сам уверен да ће у наредном периоду Румунија и Србија умети да реше
мање несугласице које су постојале,
да остану добри пријатељи и да то
пријатељство унапређују. Уверен сам
да ће људи у обе земље имати користи
од овог нашег састанка – закључио је
Александар Вучић.
-Имамо много тога заједничког
и желим да што пре заједно будемо
грађани Европе, да имамо радна
места, школе, болнице, бољи живот,
да људи иду у цркве где хоће и да се
поштују сва права мањина. Моја прва
порука је да можемо све да решимо
ако смо пријатељи и ако се поштујемо.
Уверен сам да ће Србија поштовати
сва права мањина и сигуран сам да
ће за 50 или сто година моћи да се
говори румунским језиком на обе
територије. Верујем у заједничку судбину Румуније и Србије – рекао је у
изјави после састанка председник Владе
Румуније Виктор Понта.
М. Милошевић
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Дан рудара

Дан РТБ-а у знаку завршетка нове топионице

[esti avgust posve]en
novoj metalurgiji
Прослава Дана РТБ-а Бор и Дана
рудара Србије почеће на највећим
градилиштима у Србији – градилиштима нове топионице и фабрике сумпорне киселине. - У
Брестовачкој Бањи ће, потом,
за бројне пословне партнере,
пријатеље компаније и представнике друштвено-политичког живота Тимочке Крајине бити уприличен пријем. - У официјелном
делу програма најбољим басенским радницима и ове године биће додељена награда
“Инжењер Шистек”. – Увече Боранима певају “Партибрејкерси”,
а Мајданпечанима “Van Gogh”

и који ће граду и Боранима донети чисто
небо и ваздух.
Отуда ће прослава Дана РТБ-а Бор
и Дана рудара Србије, након традиционалне рударске будилице која ће раном
зором проћи главним градским улицама
и насељима, почети на највећим градилиштима у Србији – градилиштима нове

Фото: Жика Брандушановић

РТБ. – У години прекратнице за
највећи еколошки пројекат на Балкану, Пројекат реконструкције топионице и изградње нове фабрике сумпорне киселине, програм обележавања
Дана компаније подређен је и посвећен
управо новој металургији и пројекту
који ће бити завршен до краја ове године

Град и рудник Мајданпек

Између два Дана рудара

U penziju oti[lo 255 radnika
РТБ. - Из свих погона Рударско-топионичарског басена Бор између
два Дана рудара у пензију је отишло 255 радника. Највише нових
пензионера дала је Топионица и рафинација бакра – 133, Рудник бакра
Бор 75, Рудник бакра Мајданпек 45, док су из Матичног предузећа у
пензију отишла само два радника.

отвореним небом, у Амфитеатру код
Дома културе. Обележавање Шестог августа ће и ове године, након концерта
“Партибрејскерса”, бити завршено спектакуларним ватрометом који Боранима
поклања пословни партнер РТБ-а.
У Мајданпеку ће Дан рудара и Дан
РТБ-а бити обележен 5. августа, када
ће у вечерњим сатима на градском тргу
бити организован целовечерњи програм, а дан касније, у исто време када
у Бору буду свирали “Партибрејкерси”,
Мајданпечане ће, нарочито оне млађе,
раздрмати момци из групе “Van Gogh”.
Комбинат бакра је, као главни носилац и покретач привреде у Бору и региону, и ове године пружио финансијску
потпору бројним манифестацијама у
области културе и спорта које поводом
Дана рудара Србије организују градске
установе и спортска друштва.
Г. Тончев Василић
Градилиште нове топионице

топионице и фабрике сумпорне киселине. У Брестовачкој Бањи ће, потом,
бити уприличен пријем за делегације
високих званичника, амбасадоре и представнике амбасада, као и за бројне пословне партнере, пријатеље компаније
и представнике друштвено-политичког живота Тимочке Крајине, али и целе
Србије. У официјелном делу најбољим
басенским радницима и ове године биће
додељена награда “Инжењер Шистек”,
највише признање које РТБ уручује
за допринос развоју компаније. Након
једносатног церемонијала доделе Шистекових награда, за госте ће бити уприличен свечани ручак.
Вечерњи део програма намењен
је грађанима Бора и суседних градова.
Њима ће Општина Бор поклонити концерт рок групе “Партибрејкерси” под

Јубиларна награда за
471 радника
Ове године 471 радник комбината бакра стекао је право на
јубиларну награду за 10, 20, 30,
35 и 40 година непрекидног рада
у РТБ-у (166 из РББ-а, 102 из
РБМ-а, 190 из ТИР-а и 13 из Матичног предузећа).
Новчани износ ове награде за
10 година рада је пола просечне нето зараде исплаћене у Басену за јуни 2014. године, за 20 година једна зарада, за 30 година једна
и по,а две и по зараде за 35 година (за жене) и 40 година (за мушкарце).

Нова топионица
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Убрзана изградња највећег еколошког пројекта

Na novoj topionici radi se u tri smene

Благоје Спасковски - сваког јутра на градилишту

Договор за завршетак радова

РТБ. – На градилишту нове служивати енергијом цело гарантује да више неће бити
топионице и фабрике сумпорне постројење нове топионице. дима у Бору. Уверавам грађане
киселине радови се све више Овакав еколошки пројекат Бора и мештане околних села
убрзавају: више од 500 радника,
стручњака и надзорног особља
ради у три смене, а генерални
директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски на градилишту је сваког
јутра у 5,30 сати да би контролисао динамику радова.
-Завршено је више од 70
процената радова које изводе
домаће фирме. Сада почињу
и радови које изводе страни
извођачи, такозвана off-shor
компонента. Јуче, 26. јула,
почела је и изградња нове
енергане. Када буде завршена
(у исто време када и нова топионица и фабрика сумпорне
киселине), нећемо испуштати
ни грам енергије, већ ћемо
је претварати у струју и оп- Драган Маринковић, Бранислав Ивковић и Благоје Спасковски

Б. Спасковски:
Уверавам
грађане Бора и
мештане околних
села да ће нова
топионица
и фабрика
сумпорне
киселине бити
завршене до
23. децембра и
да после тога
сумпор-диоксида
неће бити ни у
траговима

да ће нова топионица и фабрика сумпорне киселине
бити завршене до 23. децембра и да после тога сумпор-диоксида неће бити ни у траговима. Иза целог овог програма
стоји Влада Републике Србије
на челу са премијером Александром Вучићем – истакао је
Благоје Спасковски.
Да ће највећи еколошки
пројекат
“нова
топионица
и фабрика сумпорне киселине“ бити завршен до 23. децембра, потврђено је и на великом
састанку
инвеститора, пројектаната, извођача и
подизвођача радова и надзорног органа. На састанку је договорено да радови буду убрзани и
зато се на градилишту већ ради у
три смене.
М. Милошевић

На Међународној конференцији ИКС представљена борска “нова топионица”

Kapitalni srpski projekat
Поред модернизације металургије у РТБ-у Бор, на конференцији
је било речи о реконструкцији Клиничког центра у Нишу,
инфраструктурном пројекту предузећа “Коридори Србије” на
југоистоку земље (изградња Коридора 10 – Југ, аутопут Е75
Грабовница-Левосоје у дужини 74 километра) и искуствима у
енергетској ефикасности. - Стручна јавност оценила пројекат у
Бору капиталном српском инвестицијом, вредном поштовања и
дивљења
СУРДУЛИЦА. – Видно заинтересовани да утиске које су о пројекту “нова
топионица” понели крајем маја из Бора,
када је педесетак чланова Инжењерске
коморе Србије (Регионални центар
Ниш) посетило градилишта нове топионице и фабрике сумпорне киселине,
поделе и пренесу колегама из ино-

странства, али и онима који тога дана
нису могли да посете РТБ, организатори Међународне конференције ИКС
позвали су директора пројекта Драгана Маринковића да инжењерима
свих струка представи монументални
пројекат који се реализује у граду бакра.
Седмо окупљање инжењера из Србије,

Црне Горе, Македоније, Бугарске, БиХ
и Словеније одржано је на Петровдан,
12. јула, у Сурдулици.
На конференцији је, поред
модернизације металургије у РТБ-у
Бор, било речи о реконструкцији Клиничког центра у Нишу, инфраструктурном пројекту предузећа “Коридори Србије” на југоистоку земље
(изградња Коридора 10 – Југ, аутопут
Е75 Грабовница-Левосоје у дужини 74
километра), искуствима у енергетској
ефикасности, а презентацију производних програма имале су компаније
“Kingspan”, “LG”, “Tehnicom”, “Wolf” и
“Пут Инжењеринг”.
Стотинак инжењера из свих крајева
Србије и суседних земаља са посебном
пажњом и истанчаним инжењерским
слухом саслушало је презентацију
у оквиру које је директор пројекта
“нова топионица” Драган Маринковић
говорио о реконструкцији топионице, изградњи нове фабрике сумпорне киселине, потребних система
за пречишћавање технолошких гасова
и система за третман технолошке отпадне воде.

Сама чињеница да ће пројекат у
Бору, када до краја ове године буде завршен, вредети укупно више од 200 милиона евра, архитекте, планере, урбанисте, грађевинске, машинске, електро и
инжењере геодете оставила је без даха,
а тако су и испратили све оно о чему
је Маринковић говорио, а фотографије
из презентације им колико-толико дочаравале све те бројке, тоне и кубике о
којима је било речи.
Након Маринковићевог излагања,
стручна јавност оценила је пројекат
у Бору капиталном српском инвес
тицијом, вредном поштовања и див
љења.
Г. Т. В.
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На градилиштима нове топионице и фабрике сумпорне киселине:

Нова топионица

Radovi se zahuktavaju,
vidQive dnevne promene
РТБ. – На оба градилишта, и на
новој топионици и на фабрици сумпорне киселине, радови се из дана у
дан захуктавају и све је подређено само
једном циљу - механичком завршетку
највећег и најсложенијег пројекта у
Србији до краја ове године (23. децембра). Интензивно се ради и то од раног
јутра, па све до касно у ноћ, додуше
на позицијама где су ноћни радови
могући из безбедносних разлога. Локалне радове, за које је задужен београдски „Енергопројект“, обављају
двадесетак његових подизвођача и

На многим позицијама,
а фронт радова је заиста
обиман, „Енергопројект“
је крајем јула био на око
90 одсто реализације,
каже Владимир
Миловановић. - На оба
градилишта треба да буде
произведено и монтирано
око 7.000 тона челичне
конструкције, 7.000 тона
машинске опреме, 200
километара цевовода, 12
километара бакарних
цеви и 300 километара
каблова

Владимир Миловановић

сви они интензивно раде на монтажи
челичне конструкције, опреме, цевовода, електрокаблова, изолације, елемената инструментације. Свакога
дана на градилиштима ради око 500
људи - непосредних извршилаца (250
у радионицама и око 100 инжењера и
техничара), али и оних који су задужени за надзор, логистику, безбедност.
Дијапазон радова је широк, а прате га
врло строге и, у административном
смислу, веома захтевне процедуре безбедности и заштите на раду.
Оно што је познато јесте да укупно
за оба градилишта треба да буде произведено и монтирано око 7.000 тона
челичне конструкције, 7.000 тона машинске опреме, 200 километара цевовода, 12 километара бакарних цеви и
300 километара каблова.
На многим позицијама, а фронт
радова је заиста обиман, „Енергопројект“
је на око 90 одсто реализације.
Посматрајући целину пројекта, остало
нам је око 30% укупног обима посла,
каже Владимир Миловановић, директор ове београске холдинг компаније.
– Процентуално остварење по врсти
радова на оба градилишта крајем јула,
дакле пет месеци пре истека рока за
завршетак свих послова, изгледа
овако: армирано-бетонски радови,
који укупно на „сајту нове топионице“
износе 8.945 кубика, завршени су 99
одсто. Остало нам је да уградимо још
само 15 кубика, па се може рећи да смо
посао у том делу завршили. Од 3.600
тона челичне конструкције која треба
да буде монтирана у новој топионици,
произведено је 90 процената, а остало
је да се угради још око 350 тона. Произведена је сва машинска опрема, а
досад је монтирано 83 одсто. Такође,
произведени су сви канали и цевоводи,
а монтирано је 97% канала и 73% цевовода. Електрорадови на „новој топионици“ извршени су 30 одсто, што
је у овој фази пројекта, сјајан резул-

тат – оцењује Миловановић.
На градилишту фабрике сумпорне киселине, како каже директор Миловановић, од потребних 5.750
кубика армирано-бетонских радова
завршено је 96 одсто, односно урађено
је и уграђено 5.500 тона. Тамошња
челична конструкција треба да буде
тешка 3.110 тона, а досад је произведено 2.250 тона или 66 одсто и монтирано 56 процената.
Текст: Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

Шистековци
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Представљамо овогодишње добитнике
Весна Павлов, помоћник директора РББ-а за флотације

Nema te[kog radnog zadatka

Изненађена наградом „Инжењер Шистек“, јер сматра да још треба да ради и учи, Весна Павлов истиче да је за средњу генерацију ово признање
потврда да добро ради и подстрек да тако настави. – „Увек сам добијала радне задатке када је најпотребније, али није тешко јер проблеми
мора да се решавају“
РББ. – За Весну Павлов нема
тешког радног задатка. То је потврдила мењајући радна места од
првог запослења 1993. године на
Техничком факултету у Бору, преко
одговорних радних места (од 1995.
године) у флотацијама „Бор“ и
„Велики Кривељ“, до помоћника
директора Рудника бакра Бор за
флотације. У Флотацији „Велики
Кривељ“ 11 година радила је као
сменски инжењер, а као управник од
2008. до краја 2012. године. Била је и
управник Флотације „Бор“ и руководилац развоја РББ-а, да би од 1. јула
постала помоћник директора РББ-а
за обе флотације.
-Увек сам добијала радне задатке
када је најтеже и најпотребније у
том тренутку. Када знате да проблеми мора да се решавају, онда
није тешко, ма како то на први
поглед изгледало. Зато сам све задатке прихватала најнормалније. У
свему томе веома је битан тимски
рад и да свако у том тиму буде
радан, стручан и поштен – истиче

Весна Павлов.
Када смо већ код поштења, Весна
је показала какав је човек када је пре
две године испред своје зграде пронашла 70 хиљада динара. Журећи на
посао, узела је кесу са новцем, ушла
у раднички аутобус и када је стигла у
флотацију, позвала је милицију и испричала им шта се десило.
-Милиција је пронашла власника и вратила му новац – сећа се
Весна. – Ниједног тренутка нисам
се двоумила: можда је то нечија
плата, дневни пазар, или школарина за дете. Ја радим за плату и
туђ новац није ми потребан.
Весна и човек који је изгубио
новац нису се познавали. Утолико
је власник нађених пара био више
изненађен: - У данашње време вратити толики новац, то је невероватно. Али, ето, то је и доказ да није
битно у каквом времену живимо,
већ какви смо људи. А Весна
Павлов је, дефинитивно, човек
за пример – рекао је Боранин Раде
Тодоровић приликом упознавања са

Весна Павлов

Весном када је пре две године добио
изгубљени новац.
Највећи део каријере Весна
Павлов провела је као управник
Флотације „Велики Кривељ“ која је
до пре две године била велико градилиште. Урађена је реконструкција
свих производних целина (од
дробљења до флотирања), у току су
инвестиционе припреме за замену

флотационих машина за руду са копа
„Церово“ одакле се идуће године
очекује повећање руде на 5,5 милиона тона годишње, а планирана је и
аутоматизација технолошког процеса.
Весну Павлов, као помоћника директора РББ-а за флотације, очекује
одговоран посао и у Флотацији „Бор“
где се флотира јамска руда и шљака
пламене пећи у топионици. У току
су припреме за изградњу новог
постројења за флотирање шљаке из
нове топионице како би се и тај топионички технолошки процес заокружио.
-У Руднику бакра Бор у току је
смена генерација: долазе млади
који полако преузимају обавезе
старијих. Као припадник средње
генерације имам још једну обавезу – да младима пренесем искуство и знање. Радује ме што су
вредни и желе да уче – закључује
Весна Павлов причу лауреата награде „Инжењер Шистек“.
М. Милошевић

Милорад Несторовић, управник Енергане

U pogonu od prvog dana
Милорад Несторовић „поседује организационе и моралне особине које су, заједно са личним знањем и дугогодишњом применом у решавању
практичних проблема, створиле ауторитет код непосредних извршилаца, надређених и колега из осталих бранши”. - Његово мишљење о избору конкретног материјала, агрегата или уређаја у највећем броју случајева је прихваћено не само у Топионици и Енергани, већ и у ТИР-у,
као и у решавању комуналних проблема града (грејање). – Можда се мој допринос огледа и у томе да, када се са старе технологије прелази на
нову и ефикаснију, представљам спону између њих, како би се то извело што „безболније” - каже Несторовић
ТИР.– Један од овогодишњих добитника награде „Инжењер Шистек” је дипл.
инж. машинства Милорад Несторовић,
управник Енергане. Овај лауреат, како
пише у његовом образложењу за највеће
басенско признање, „поседује организационе и моралне особине које су, заједно
са личним знањем и дугогодишњом применом у решавању практичних проблема, створиле ауторитет код непосредних извршилаца, надређених и колега
из осталих бранши. Из ових разлога
његово мишљење о избору конкретног материјала, агрегата или уређаја у
највећем броју случајева је прихваћено
не само у Топионици и Енергани, већ и
у ТИР-у, као и у решавању комуналних
проблема града (грејање). Учествовао је
у изградњи и пуштању у рад капиталних објеката у Топионици (компресорска станица, складиште угља, више генералних ремонта), а сада даје допринос
у реконструкцији топионице (у енергетском делу)”.
Милорад је рођен 23. јануара 1954.
године у Савинцу (општина Бољевац).
После завршене Техничке школе, уписао
је Технички факултет у Бору (смер- машинство у рударству и металургији)
на коме је дипломирао 1980. Крајем
маја те године запослио се у Топионици. У Служби машинског одржавања
прешао је пут од приправника и млађег
инжењера оперативе, преко руководиоца машинске до руководиоца Службе
одржавања Топионице (електро, машинско, ватростално, мерна регулација). У

Милорад Несторовић

овом погону остао је до 2004. године.
- Тај део мог радног века обележили су велики изазови. Највећи је
био обезбедити да све функционише,
без икаквих ексцеса, а опрема стара и
дотрајала. И све то у време када је бележена максимална производња анодног бакра. Ни у једном моменту није
било опуштања, спавао сам са телефоном поред јастука. Требало је координирати све службе, пропратити
активности у времену, али и новцу,
ускладити интерес предузећа, односно производње са интересима радника. Осим свакодневног, текућег
одржавања агрегата, ту је било и превентивно. Већ у септембру почињали
смо да планирамо ремонт за на-

редну годину, сагледавали све што
се тиче динамике, простора, избора
произвођача опреме, извођача радова,
укључивања и сопствених снага.
Дакле, припремити се да, када крене
та „гунгула”, све иде својим темпом,
али и без повреда на раду – сећа се
Несторовић 24-годишњег периода проведеног у Топионици.
Уследио је прелазак у Службу за
инвестиције и развој ТИР-а. Следећа
станица је била Енергана у коју је
дошао крајем 2006. године и постао
технички руководилац, а од четвртог јула 2011. и управник овог ТИРовог услужног погона. На почетку је
било, како искрено признаје, „дођеш,
а не знаш где си, шишти-пишти на све
стране”. Овде је изазов био другачији
- упознавање са процесом и природом
посла, механизацијом, људством. . . Али,
„као одличан организатор, прави пример
преданости послу, објектима, уређајима
и средствима за рад и човек који интересе ТИР-а и Енергане ставља испред
личних”, Милорад је успео да савлада и
ову препреку.
- Погон је мали по броју запослених, али је веома разуђен – од Злота,
преко Борског језера, па до РТБ-а.
„Раштркани” смо по целом Басену и
скоро да нема места где не интервенишемо. Наша примарна делатност је
грејање санитарне воде и просторија,
производња електричне енергије,
снабдевање индустријском водом,
хемијска припрема воде за котлове.

Наш погон ради 365 дана у години,
код нас нема „празног хода”. Упркос
времешној опреми („најмлађи” котао
је из 1948.), још увек радимо поуздано, неке параметре побољшавамо,
чак смо две грејне сезоне „подупрли” и грејање града. Никада ниједан
погон није имао проблема, а камо ли
да је стао због нас. Увек смо били на
висини задатка и успевали да избалансирамо хетерогене потребе РТБ-а
и града – истиче Несторовић.
Занимљива је и опаска из
образложења да „кандидат, што због
личне скромности, што због неких интереса надлежних у претходним периодима, за свој самопрегорни рад
никада није био одговарајуће награђен”.
На питање како сада доживљава
најпрестижније басенско признање,
поново скромно одговара да то није
лично његова, већ заслуга целе екипе.
– Ово је потврда мог става да ништа
не кријем од колега и сарадника, него
им, колико год је могуће, помажем да
буду на правом путу размишљања и
деловања. Репрезент сам континуитета рада у погонским условима од
првог дана запослења до данас. Део
сам тима пројекта „нова топионица”
и, можда, се мој допринос огледа у
томе да, када се са старе технологије
прелази на нову и ефикаснију,
представљам спону између њих, како
би се то извело што „безболније”, без
застоја – закључује Несторовић.
Ј. Станојевић
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награде „Инжењер Шистек”

Шистековци

Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек

Zajedno mo@emo mnogo
Најважнији је добар тимски рад и реално сагледавање жеља и могућности. – Нема разлога да било шта остављамо “за сутра, јер нас много
посла већ чека од јуче”
РБМ. - Награда „Инжењер
Шистек“ сан је сваког инжењера запосленог у Рударско- топионичарском
басену Бор. За мене је и више од тога,
јер сам као дете Мајданпека, са рударством “у крви”, имао жељу да развоју
Рудника и града дам и лични допринос. Са истом количином поштовања
које сам као малишан имао према
моћној рударској механизацији и
људима који су њом управљали,
окретали брда и из њих стварали
благо и којима су се сви дивили - сада
стојим пред плановима стручњака и
виђењима да рударство у Мајданпеку
има сигурну будућност у наредним
деценијама – први је коментар Бранислава Томића (42), директора Рудника бакра Мајданпек, овогодишњег
добитника најпрестижнијег басенског
признања – награде „Инжењер Шистек“.
- Признајем, награда ми импонује због
остварених резултата, због сарадника
и запослених у мајданпечком руднику, али и оца Милована, пензионера РБМ-а, и сина Филипа који на-

ставком школовања тек бира животни пут.
Бранислав Томић је у Руднику бакра
Мајданпек прешао пут од инжењера
приправника до директора. На место
првог човека РБМ-а доспео је пре 15
месеци, са позиције управника површинског копа, на предлог генералног директора РТБ-а Бор Благоја Спасковског и одлуком Управног одбора и
Скупштине РБМ-а, као део опредељења
компаније да подмлађује кадрове. Са
петнаестогодишњим радним стажом
током најтежих година у овом предузећу,
Бранислав Томић је стекао довољно
знања и искуства да се окружи добрим
сарадницима нудећи им шансу за
напредовање. Проценивши да добрих
производних резултата неће бити без
дуго одлаганих инвестиција, све капацитете усмерио је на покретање Транспортног система 1, припрему за измештање
магистралног
пута,
активирање
некоришћених флотацијских капацитета и на обезбеђење нове флотацијске
опреме. Истовремено, не дозвољава да се

Бранислав Томић

забораве планске обавезе у производњи,
стање на рударским саобраћајницама,
исправност опреме, могућност уштеде,
брига о имовини, економика рада и
пословања.
-Времена су таква да резултати
стижу само кроз тимски рад. Јер,
мало нас је да би било ко могао да

каже: “Радим свој посао, други ме не
занимају” – истиче Томић кога често затичемо на скоро сваком месту у руднику,
па и тамо где се директор не очекује. – Не
можете од људи тражити залагање, ако
нисте са њима када је тешко, ако не поделите проблем, ако не прискочите у
помоћ. Мало је оних који ће то заборавити и који добро бољим неће вратити.
Сви који познају Бранислава Томића
знају да је његова врлина то што не прихвата без јаке аргументације одговор
“не” и “не може”. - Нема разлога да се
из могућности не извуче максимум.
Јер, ни једна прилика не указује се два
пута, пропуштено се тешко може надокнадити. Чека нас много посла“од
јуче” да бисмо нешто остављали
за сутра. Желимо, да Рудник бакра
Мајданпек напредује, да већ наредне
године може да се похвали новом
опремом, постројењима, резултатима, бројем запослених, растом стандарда… поручује Бранислав Томић,
овогодишњи Шистековац из РБМ-а.
С.Вукашиновић.

Милан Делић, управник површинског копа „Велики Кривељ“

Sve je dobro kad ma[ine bruje
“Опрема је обновљена, лежиште боље раскривено и проширено, позиција радова добра, па и добром радном климом настојимо да на овом
копу отворимо перспективе борској деци. Борећи се за остварење плана настојим да свима предочим како је сваки пропуштени кубик руде
или јаловине, сваки квар на опреми наш, а не нечији губитак”
РББ. – Милан Делић је трећи
управник
површинског
копа
“Велики Кривељ” који последњих
година добија престижну басенску
награду „Инжењер Шистек“ и тиме
потврђује делотворност ове “рударске школе” из које је поникао. Делић
је рођен 24. априла 1969. године у
Бјељини, где је завршио основну
и електротехничку школу, а потом
кренуо стопама свога оца и деде рудара у Угљевику - и уписао Рударско-геолошки факултет у Тузли.
Ратна збивања натерала су га да
1991. напусти Тузлу и трећу годину
студија упише на Техничком факултету у Бору. Као стипендиста РТБ-а,
на кривељски коп долази 1999.
године, где након приправничког
стажа проводи још две – како каже драгоцене године на месту сменског
инжењера.
– То су године када сам се
„калио“, научио много тога не само
од колега инжењера, него и од
пословођа, искусних радника. Рад
по сменама је можда најбољи пут
да се упозна линија производње,
а имао сам среће да учим од искусних оперативаца, мојих претходника Јовице Радисављевића
и Видоја Адамовића. Прихваћен
сам добро и, уз максималан труд,
после две године постављен за руководиоца рударског одржавања
и одводњавања кривељског копа.
Крајем
2008.
Делић
је
постављен за техничког руководиоца производње и то је био пуних
пет година. Те године – истиче -

промењена је политика, препознати
су проблеми и започето улагање у
рударску опрему. Почели су да пристижу моћни багери, велики камиони, модерне бушилице и помоћне
машине, запослени су млади људи
као руковаоци и из године у годину
расле су количине руде и јаловине.
Од јула 2013. Делић је управник површинског копа “Велики
Кривељ”:
- Свакоме импонује напре
довање у служби, али већ после
неколико дана схватио сам, па се
мало и уплашио – сећа се Делић
– обавезе да водим коп који носи
производњу РТБ-а Бор, коп са
кога се очекује највише бакра.
Зато се сваког сата, сваке смене,
сваког дана, боримо за сваку тону
руде и јаловине. Нема суботе,
недеље, празника... Кад дођете
на обод копа и чујете брујање камиона, багера, бушилица, транспортних трака – знајте да је
добро, ради се и нечему се можемо
надати! Тишина на копу није
добар знак.
Делић посебно наглашава да
је, борећи се за остварење плана
настојао да створи здраву радну
атмосферу, да свима предочи
озбиљност изазова који је пред њима.
Да схвате како је сваки пропуштени
кубик руде и јаловине, сваки квар на
опреми њихов, а не нечији губитак. Разговором настојим да стварамо
ту „радну филозофију“ која ће
дати што већу производњу и сачувати опрему – каже Делић. - Да

Милан Делић

„спрегнутим“ радом тима руковалаца, људи са одржавања и надзорно-техничког особља постигнемо најбоље, да испоштујемо
сервисе и сачувамо скупе машине
за наредне године. Мислим да смо
оправдали очекивања, развили
радове, у кратком року упослили
и обучили доста младих људи.
Опрема је обновљена, лежиште
боље раскривено и проширено, па
је и добра радна клима предуслов
да овај коп пружи перспективу
наредним генерацијама.
Делић то не наводи само
као свој резултат, али је, каже,
најзадовољнији кад види да се полако
ствара тим који ће водити рударски
надзор и одржавање на копу. Брзо је,
каже, схватио да само један човек не
може све (по)стићи: - Ми смо ство-

рили амбијент, одабрали људе,
пуно разговарали и, уз подршку
менаџмента у набавци делова
и решавању других проблема,
оформили језгро тима који може
да води кривељски коп ка већој
производњи. Усавршаваћемо то
језгро, усмеравати људе да схвате
своје место, улогу и потребна
знања да одржавају или рукују
машинама од неколико милиона
долара.
Кривељски коп, као носиоца рударске производње у РТБ-у, Делић
види наредних година само у успону.
Утолико је приоритетнији задатак да
га благовремено раскривају и шире,
на чему управо раде. Награда му,
каже, значи много, поготово што
ју је као млад инжењер потајно
прижељкивао. Али, она није била
његов једини мотив: - Дошла је
као потврда да је неко препознао
мој труд – каже Делић. – Она је и
велика обавеза. Али, мени је рударски посао “ушао у крв”. Било
је прилика када по два-три дана
нисам ишао кући, годишњи одмор
сам овде провео. Дужина мог
одсуствовања некако је сразмерно
расла са напредовањем у служби,
па су се син Александар (сада му
је 10 година) и супруга Драгана
већ привикли на то. И мој син је
одушевљен рударским машинама,
набавио сам му макете багера, камиона, доводио га на коп, тако да
ће и он, можда, једног дана наставити рударску традицију Делића.
Љ. Алексић

Закон о раду
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Борска подршка Закону о раду

RTB Bor veruje u Vladu Srbije
Скупштина Србије изгласала је измене Закона о раду и измене и допуне Закона о пензијско-инвалидском осигурању. - Пре гласања у Скупштини Србије ове реформске законе подржали су менаџмент и запослени у Рударско-топионичарском басену Бор и лидери Рударског синдиката Србије, са седиштем у Бору, и Јединствене синдикалне организације Самосталног синдиката Басена
привлачење нових инвестиција, брже
запошљавање младих и улазак у Европску унију - каже Благоје Спасковски.
- Подржавамо Закон о раду у потпуности јер доноси бољитак свима
нама - рекао је, у име радника Басена,
рудар у Јами Јовица Милетић.
- Спремни смо да идемо у Београд,
ако треба и пешице, да одбранимо
овај Закон јер он мора бити усвојен закључио је генерални директор РТБ-а
Бор Благоје Спасковски.

Власт мора да поштује раднике

БЕОГРАД, РТБ. - Измене Закона
о раду предвиђају право на накнаду по
основу минулог рада од 0,4 одсто по
години рада код актуелног послодавца.
Накнада због отказа добијеног као
технолошки вишак износиће минимум
збир трећине зараде запосленог за сваку
навршену годину рада код актуелног послодавца.
Отпремнина због одласка у пензију
износиће две просечне плате запосленог, а не три као до сада, запослени ће
имати право на накнаду за ноћни рад од
26 одсто, али не и за сменски рад.
Измене Закона предвиђају и да радни
однос на одређено време може да траје
две, уместо као до сада годину дана, као
и да запослени право на коришћење
годишњег одмора добија после месец
дана непрекидног рада, а не, као до сада,
после шест месеци.
Нова решења предвиђају и губљење
права на накнаду за неискоришћен
годишњи одмор, изузев ако запослени
добије отказ.
Убудуће ће запослени имати мањи
број дана плаћеног одсуства – уместо

Благоје Спасковски

седам сада ће добијати пет за венчање,
порођај супруге, тешке болести чланова породице или њихову смрт, а за
добровољно давање крви два слободна
дана.
Током годишњег одмора запослени
има право на основну зараду увећану за
минули рад током тог месеца, а не као до
сада на просек своје зараде из претходна
три месеца. Имаће и право на 60 одсто
основне зараде увећане за минули рад, а
не као до сада на просек своје зараде из
претходна три месеца.

Председник Синдиката рудара
Србије Љубиша Миљковић посетио је градилиште нове топионице и,
коментаришући нове законе о раду и
Када је реч о изменама Закона о пензијско-инвалидском осигурању, исПИО, оне предвиђају, поред осталог, такао да верује у Владу Републике
да се од јануара 2015. на сваких шест Србије:
месеци повећава старосна граница за одлазак жена у пензију, како би 2032. она
била 65 година и изједначила се са условима за мушкарце. Минималан стаж
је 15 година.
Превремену старосну пензију могу
да користе сви који имају 40 година
стажа, од 2023. у превремену пензију
могу да оду мушкарци стари 60 година
и жене са 59,6 година.
За недостајуће године живота
плаћаће се пенали 0,34 одсто месечно.
Пензија по том основу може да се умањи
максимално 20,4 одсто.
Жена која је родила једно дете има
Љубиша Миљковић
право на додатних шест месеци стажа, а
са двоје деце - годину, док ће жена која
-Ми смо у Рударско-топионичарје родила троје и више деце имати право
ском басену Бор још 2008. године
на додатни стаж од две године.
(доласком новог менаџмента) ствоИсти став радника и менаџмента рили свој закон о раду када смо
одвојили рад од нерада. Зато је данас
Пре гласања у Скупштини Србије
РТБ један од највећих извозника у
ове реформске законе подржали су
Србији и служи за пример јер се радменаџмент и запослени у Рударско-тоници баве производњом, а политичари – политиком. Нама је неопходан разговор са премијером Александром Вучићем о новом Закону о
пензијско-инвалидском осигурању
јер је увођењем старосне границе
за одлазак у пензију бенефицирани
радни стаж изгубио сврху. Верујем у
оно што ради Влада Републике Србије.
Борићемо се да наша будућност буде
везана за Европску унију – рекао је
Љубиша Миљковић.
Синдикат рудара Србије подржава
нови Закон о раду искључиво због тога
што одваја рад од нерада: -Нови Закон о
раду најзад одваја рад од нерада, што
је неопходно, пре свега, за индустрију,
јер са јаком индустријом стварају
Јовица Милетић
се претпоставке за решавање свих
пионичарском басену Бор и лидери Ру- социјалних проблема у којима се
дарског синдиката Србије, са седиш- налази радничка класа у Србији.
тем у Бору, и Јединствене синдикалне Нови Закон о раду не одговара само
организације Самосталног синдиката онима који губе фотеље, примања и
привилегије које су имали. Ту мислим
Басена.
Генерални директор Рударско-то- на такозване репрезентативне синдипионичарског басена Бор Благоје Спа- кате који примају плате из буџета.
сковски посетио је погон Јама и у раз- Стари Закон о раду запосленима је договору са радницима Басена Бор иста- носио само неповољности: затваране
као да се ставови радника и менаџмента су фабрике, многи су остали без посла,
а неки и без заслужених пензија.
о новом Закону о раду подударају:
- Нови Закон о раду обезбеђује де- Треба покренути људе да раде. Ова
финитивно одвајање рада од нерада, власт мора да поштује раднике који

раде и пуне буџет – истакао је Љубиша
Миљковић на конференцији за новинаре и позвао све оне који мисле добро
својим породицама да се не прикључују
протестима против новог Закона о раду.

Да би нешто добио, мораш
нешто и да даш
Председник ЈСО Самосталног синдиката РТБ-а Бор Драган Алексић
казао је да подржава нови Закон о
раду јер он доноси нова радна места,
запошљавање и инвестиције. Иако га
сматра нужним јер, како се изразио, то
од Србије захтевају страни инвеститори,
Алексић каже да је време да схватимо
да живимо у малој и економски слабој
земљи и да због тога нисмо у ситуацији
да игноришемо захтеве домаћих и страних инвеститора.
-Да бисмо нешто добили, а то су
радна места, запошљавање младих и

Драган Алексић

инвестиције, морамо нешто и да дамо,
односно да прихватимо неке услове
које нам инвеститори намећу. Не
значи да је у новом Закону све добро,
па ни у једном закону није све идеално, али морамо да знамо и законе
преговарања. Морамо да се усредсредимо на раднике и да се суочимо са
ситуацијом у којој је РТБ Бор, а она
је таква да у компанији има доста инвестиционих програма. Морамо да
завршимо нову топионицу јер је она
симбол живота за све басенске раднике, али и све Боране који овде треба
да живе лепо, да удишу чист ваздух –
рекао је Алексић новинарима.
Алексић сматра да синдикални
лидери у РТБ-у треба да се фокусирају
на Закон о приватизацији и измене и
допуне Закона о ПИО јер у компанији
има доста радних места која “вуку” стаж
са увећаним трајањем и где људи у 65.
години објективно не могу да обављају
послове које су радили када су били
млађи.
-Потребно је много ствари да би
неки закон био идеалан. Али, апеловао бих на ресорно министарство и
на председника Владе Србије да се,
и када се Закон о раду донесе, са или
без амандмана, он строго и примењује.
Имали смо досад и један и други закон,
и Закон о ПИО, и колективне уговоре, али нисмо имали њихову стриктну примену. Ни најбољи закон није
добар ако се не примењује – закључио
је Алексић.
Припремили: М. М. - Г. Т. В.
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Рудари Јаме спојили нископом најдубље хоризонте

„Otvorili” 70 miliona
tona rude
Ходником дугим 800 метара
они су повезали 17. са 19. хоризонтом (на преко 700 метара од површине) и омогућили
рударење наредних 10 до 15 година у тзв. капи „Борске реке“
а касније, уз додатне захвате, и
у читавом рудном телу
ЈАМА. – Како су и обећали почетком априла ове године, рудари борске
Јаме су баш за своју славу Светог
Прокопија завршили ходник укупне
дужине 800 метара којим су спојили
17. са најнижим, 19. хоризонтом (на
преко 700 метара дубине). Према
речима Љубише Миљковића, главног пословође Јаме, овим подухватом
отворили су пут најпре до 70 милиона
тона руде у “капи” великог рудног тела
“Борска река”, а да би се дошло до преосталих количина од укупних 230 милиона тона потребан је још један нископ
од километар и по испод 19. хоризонта.
Екипа која је пробила нископ бушећи на суво
Управо завршени ходник, који ће
Љубиша
Миљковић,
главни
омогућити приступ машинама и превоз да осигуравамо сваки метар кровине
руде, копали су четири месеца истов- ходника. Стена је склона обрушавању, пословођа борске Јаме, казао је новиремено из два правца, нископ са 17. и па је бушено искључиво на суво, без нарима да су борски рудари још једном
воде. Уз прашину, била је веома, веома доказали да сами себи кроје будућност:
- Без икаквих додатних улагања од
стране менаџмента РТБ-а и Републике
Србије сами смо пројектовали и израдили нископ, односно ускоп и спојили
17. са 19. хоризонтом. То значи да смо
створили услове за експлоатацију у
наредних 10 до 15 година, односно “отворили” смо 40 милиона тона руде са
средњим садржајем од 0,6 одсто бакра
у њој и 30 милиона тона руде са 0,7
одсто овог метала. Математика би
рекла да је то 180.000 тона бакра! За
нас то значи да не треба да бринемо о
будућности.
-То је прва фаза инвестиција ка
“Борској реци” - објаснио је Миљковић.
Дејан Светозаревић
Миша Спасић
- Друга фаза почиње одмах, без
застоја и додатних улагања, што је
ускоп са 19. хоризонта. А, колико је тешка и допрема материјала, као и врло битно за Републику Србију и
било компликовано успоставити ради- утовар на траку тако да сам веома за- менаџмент РТБ-а Бор. Реч је о додатлиште на најнижој тачки у Јами говори хвалан мојим радницима - за све.
них 1.500 м ходника да би подишли
чињеница да су били принуђени да раставе, па и секу, потпуно нов јамски утоваривач и сајлама га спусте кроз пролазно-ветрено окно дубоко 80 метара, а
онда га поново саставе како би превозио
откопани материјал до транспортне
траке. КВ рудар Миша Спасић нам рече
да су услови рада били изузетно тешки:
- Прашина нон-стоп, разлика у температури велика, стена час мека час
тврда. Зато је сам утовар био напоран
и за нас руковаоце и за механизацију.
Видите и сами да смо имали стално
проветравање, а морали смо и сваки
камен да уситнимо да бисмо га бацили
на транспортну траку. Нисмо имали
дробилицу, па смо ручно - пикамером
- разбијали стене. Било је напорно.
Дејан Светозаревић, пословођа
инвестиционих радова на 19. хоризонту, додаје: Кренули смо са израдом
ускопа одавде, са коте -235 м, почетком априла. У исто време са 17. хоризонта друга екипа је већ копала према
нама. Након 160 метара, колико смо
урадили са 19. хоризонта, срели смо
се. Четрнаест радника су ово радила
четири месеца у четири смене. А
услови су били такви да смо морали Јамске машине сада могу на најдубљи хоризонт

комплетно рудно тело “Борска река”,
односно свих 230 милиона тона руде
са средњим садржајем 0,75 до 0,8
одсто бакра у руди. Јер, наша „поли-

Љубиша Миљковић

тика“ је стварање нормалних услова
за живот наших породица, а да бисмо
дошли до њих борска Јама мора да
има будућност. Као што видите, ми је
сами стварамо – делима!
Миљковић је задовољан што се
на оваквим пословима у јами “кале” и
млади рудари: - Срећа је наша што је
од 2008. до 2010. овде дошло до смене
генерација тако да је просек старости рудара око 35 година. Они су
наша будућност и наша предност.
Са овим инвестицијама стварамо и
трећу генерацију надзорно-техничког
особља. Они су положили све стручне
испите и добили лиценце од Министарства рударства. Као што видите,
водимо рачуна и о нашим наследницима и поштујући све прописе Републике Србије. Можемо да се похвалимо да је борска Јама једна од
најсигурнијих у Србији, да је један од
најсигурнијих погона РТБ-а Бор. Док
смо пробијали овај нископ имали смо
само две повреде које нису угрозиле
живот наших рудара. Сматрамо да
је за рударство то велики плус јер за
нас су људски животи на првом месту,
инвестиције на другом, експлоатација
бакра на трећем.
Љ. Алексић

Рударство РББ
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На кривељском копу приметан напредак у раскривању

Vi[e kamiona - vi[e jalovine

Бољом набавком делова и планским сервисирањем одржано у погону 15 тешких возила, а
радом три багера у Четвртом захвату и померањем одлагача јаловине ближе ивици старог
борског копа настоје да наредних месеци повећају остварење из јула. – Бакар по плану
КОП КРИВЕЉ. – Подједнако
важни циљеви кривељских рудара
сваког месеца су и руда и јаловина, али
у остваривању планова раскривања
већ дуже бележе половичне домете.
Међутим, у месецу који је управо завршен приметан је нешто бољи резултат од
оног у јуну. Како смо сазнали од управника копа Милана Делића, током прошлог месеца највећи рудник РТБ-а Бор

Милан Делић

требало је да да 3,21 милиона тона ископина. Од тога, 2,23 милиона тона је раскривка и 781.152 тоне руда са 1.654 тоне
бакра. Закључно са 28. јулом, када смо
били на копу, дато је 640.890 тона руде
и уклоњено 1,2 милиона тона јаловине,
што је око 60 одсто планиране количине.
– На јаловини смо још увек
далеко од плана, али смо у односу

на јун остварили приметан напредак – каже Делић. - Наравно, нисмо
тиме задовољни. Настојаћемо да се
што више приближимо, па и испунимо план. Поменута количина руде
је 91 проценат планиране, а разлог је
застој у њеној преради. Због радова
на секундарном дробљену и млинским секцијама флотације напунили
смо депонију руде што нас је омело
да испоручимо планиране количине.
Али, настојаћемо да то учинимо до
краја јула. Важно је да су флотери у
свако доба имала довољно руде од нас.
Средњи садржај бакра у руди био је
нешто већи од планског тако да смо за
28 дана јула, у поменутих 640.890 тона
руде, испоручили око 1.419 тона бакра.
Упарвник подвлачи три предуслова која се ових дана заокружују ради
испуњења плана раскривања. Најпре
подсећа да је крајем јуна у Четврти
захват, ради његовог раскривања до коначних граница, пресељен још један
велики багер. Задовољан је и што се
број активних камиона усталио на 15, а
као трећу важну ствар наводи још једно
померање одлагача на саму ивицу старог
борског копа, што ће омогућити да
јаловина добрим делом гравитацијски
клизи. Булдозером би се у коп гурале
минималне количине тако да ће расположивост транспортног система, а и
малобројних булдозера за друге потребе,
бити много већа. Делић најављује да
ће одлагач прве дане августа дочекати

Почетак транспортног система за јаловину и примарно дробљење руде (у позадини)

на новој позицији, што за коп значи
најјефтинији превоз већих количина
јаловине.
Делић подсећа да је за пола године у
Кривељу дато 5,084 милиона тона руде
(планирано 5,086 милиона тона) тако да
се може рећи да је план остварен, а по-

три месеца. Обилне кише нису баш
радовале рударе јер кад се у огроман
левак, какав је коп, за сат времена сручи
50 литара по квадратном метру, моментално се угрожава рад на дну копа.
А, та најнижа етажа веома је важна
кривељским рударима зато што се доле
налази најбогатија руда коју користе за
прављење композита са сиромашнијом
из бокова.
-Кише не наводим као оправдање
– каже наш саговорник - јер се на копу
рачуна на њих. Само хоћу да кажем да
је уз мало среће могло да буде много
боље. Али, ништа нисмо могли да
бирамо. Багер, бушилицу и људе на
дну смо у више наврата померали на
безбедно, заустављали смо и транспортне траке јер су проклизавале,
било је и хаварија на трафоима због
грмљавине, било је проблема и са
рудом и са јаловином - лепила се на
транспортном систему и правила проблеме при дробљењу. Све то узело је
свој данак.
Дневни и недељни сервиси тешких
камиона се стално раде и један или два
увек су у резерви, у припреми, тако да би
подизање оперативног броја на 17 дало
15 у сталном раду. Делић наглашава да је
последња два месеца све боља допрема
делова, па је максимално залагање у радионици на старом борском копу, где се
обављају озбиљније оправке, и у оној

Борба са
водом на дну
копа ове године
није престајала

стигнуто у јулу говори да се тај тренд
наставља. Уместо 12,93 милиона тона
јаловине, дато је 6,37 милиона тона, али
се поменутим изласком багера, већим
бројем активних камиона и померањем
одлагача очекује даље напредовање.
Шестомесечни план бакра у руди такође
је испуњен. Био је планиран средњи
садржај 0,241%, а остварен је 0,264%.
Отуда је уместо планираних 11.910
тона, дато 12.878, што је око девет процената више. Овај тренд је настављен и
прошлог месеца, па ако се за мало и не
остваре планиране количине руде, бакра
у из ње биће по плану.
Описујући услове у којима се радило
Делић не може да заобиђе “као пресликане” временске (не)прилике последња

на кривељском, где су решавани мањи
кварови, дало резултате, нарочито у погледу спречавања већих хаварија.
-Није се чекало да возило стане
због квара, већ је сервисирано плански, према броју мото-сати за електро и дизел-моторе, редукторе – каже
управник кривељског копа. - Камиони су били приоритет, али нисмо
запостављали ни багере, бушилице,
булдозере. Јер, да би се остварио план,
цела линија мора бити расположива.
Од менаџмента имамо максималну
подршку у обезбеђивању делова и
решавању других проблема тако да
мислим да ћемо у августу остварити
предвиђене циљеве.
Текст и фото: Љ. Алексић
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Поплаве

Невреме угрозило производњу у свим погонима РББ-а

SmaWena proizvodWa
bi]e nadokna\ena
Осим кише и
велике воде,
проблеме су
стварали и удари
грома, па су рударска
механизација и флотација
остајале без струје. – Уместо
уобичајених 80 хиљада тона
дневно, откопавано педесетак
хиљада тона руде. – Ако не буде
кише, наредних дана производња
ће постепено расти
РББ. – Велико невреме које је захватило и површинске копове „Велики
Кривељ“ и „Церово“ утицало је на
смањење производње, па ће се штета
због мање бакра неминовно одразити
на укупно пословање РББ-а. Рудари
су били спремни и на време су реаговали, поготово у ноћи између 31. јула
и 1. августа када је било најкритичније.
Велика количина воде сливала се са
обода копова, па су пумпе на дну непрекидно радиле. И поред тога, најниже
етаже биле су потопљене, али рудари су
успели опрему и механизацију да извуку
на сигурно.

-Тешко је било у свим погонима Рудника бакра Бор,
али на време смо реаговали и
нема директне штете. Осим
кише и велике воде, проблеме
су стварали и удари грома, па
смо остајали без струје, што
је утицало на производњу. И
поред тога нисмо прекидали
производњу, али смо уместо
уобичајених 80 хиљада тона,
колики је дневни план, производили педесетак хиљада тона.
Наредних дана, ако не буде
кише, производња ће постепено

Небојша Виденовић

Видоје Адамовић

санација настале штете и, пре свега,
расти – каже директор РББ-а Небојша повећање производње како би остваВиденовић.
рили месечни план.
Рударе на коповима и флотере чека
-За разлику од обилних падавина у мају ове године, када је било
угрожено флотацијско јаловиште
и улаз у колектор, ово невреме захватило је много већу површину и
угрозило производњу у свим погонима РББ-а. Највећу борбу са водом
водили смо на најнижим етажама.
То је прошло и сада нам предстоји
борба са влажном рудом и отежаном
производњом у флотацији. Надам се
да је најтеже за нама и да ћемо постепено надокнађивати производњу и до
краја месеца испунити план – каже
Видоје Адамовић, заменик директора
РББ-а за производњу. М. Милошевић

У Руднику бакра Мајданпек невреме зауставило производњу

Sa^uvali opremu i Qude
РБМ. – Незапамћено невреме прекинуло је производњу у Руднику бакра
Мајданпек првог дана августа. Падавине су за само 24 сата подигле ниво
реке Пек колико мајске за три дана.
Бујице са коповских страна слиле су се
на радилишта, а најнижу етажу на Северном ревиру преплавиле су огромне
количине воде. Међутим, захваљујући
благовременој интервенцији, и људство
и механизација евакуисани су на безбедно, па се сада санирају последице
како би се производња што пре нормализовала. Осим тога, на простору испред

Ванредна ситуација
у Мајданпеку
Због обилних падавина у општини Мајданпек 1. августа проглашена је ванредна ситуација. Највише
је погођено подручје Доње реке, посебно Мосна и Орешковица, сам град
Доњи Милановац, али и Тополница,
Клокочевац и насеље Обљага Маре,
чији су житељи остали и без струје.
Због одрона и наноса на путу из правца Мајданпека према Доњем Милановцу и на Ђердапској магистрали
код Голубиња има одрона и наноса. У
Општинској управи уведено је двадесетчетворосатно дежурство, а ванредна ситуација биће на снази док год се
не стабилизују временске прилике.
Комисија за процену штете обишла је
Мосну и Орешковицу.
Због обилних падавина и вода
са старог мајданпечког водовода је
замућена, па је један број потрошача
пребачен на нови водовод. Проблема
има и са сигналом мобилне телефоније,
а услед удара грома у предајник на Старици, програми РТС 1 и 2 , Радио Београда и РТМ-а прате се само преко кабловске телевизије.

Ватрогасног дома, у кругу РБМ-а ,
појавило се клизиште, па су мајданпечки
ватрогасци остали без свог простора.
-Код Ватрогасног дома вода је
однела део пута. Тачније, Пек се излио
и старо запуњено корито реке претворио у клизиште које се одражава и на
производњу – каже Бранислав Томић,
директор РБМ-а. - Ми се боримо са
овом стихијом и тражимо могућности
да ово санирамо будући да са Андезитског прста имамо довољне количине
кречњака да запунимо овај простор
и покушамо да воде из старог корита
и старе канализације преусмеримо, а
терен санирамо, јер је у питању важна
деоница пута за Исток Јужног ревира.
Минула ноћ је била тешка не само за
раднике треће смене у РБМ-у.
-На Северном ревиру је дошло до
прилива огромне количине атмосферске воде која се слила на најнижу
етажу. То је довело и до нестанка струје,
па смо великим ангажовањем благовремено извукли машине са најнижих
етажа на безбедна места – рекао је
Горан Репеџић, главни пословођа
производње на Површинском копу
РБМ-а. - Сада оспособљавамо пумпе
за одводњавање да у што краћем року
испумпамо воду са Северног ревира и
нормализујемо производњу.
Забринут је и Драгиша Анђелковић,
управник Површинског копа РБМ: - Ми
се још једном суочавамо са великим
тешкоћама, али настојимо да што пре
санирамо путеве, поставимо машине,
наставимо одводњавање и припремимо се за даљу производњу. Она је
тренутно у прекиду, планирамо да
ускоро покренемо рад на јаловини, а
у најскорије време и на руди.
С. В.

Бујичне воде преплавиле
радилишта. – Опрема и људи
благовремено евакуисани. Испред Ватрогасног дома
клизиште принудило
мајданпечке ватрогасце на
исељење

Рударство РБМ
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Предлог за уштеду у РБМ-у

Pametna investicija [tedi milione
РБМ. - Да скупо решење није
увек и најбоље, могле би да потврде
анализе Рудника бакра Мајданпек о
изградњи Транспортног система 3 за
брже раскривање рудних тела на Јужном

Анализе показују да се, уместо градње Транспортног система 3, малом доградњом система 1 и 2 може
доћи до исте функције, али неупоредиво јефтиније: у старту кроз вредност инвестиције, а дугорочно,
док траје рад на Јужном ревиру, кроз уштеде на транспорту

ревир. Положај примарне дробилице,
примарног постројења из центра масе
тих делова лежишта указује да је
локација примарног постројења ТС 1
најкраћа у односу на сва та лежишта
и много се разликује од положаја
постојеће примарне дробилице која се
налази испред секундарног дробљења.
Андезитски прст, на пример, има
центар масе три километра у односу
на рудно дробљење, а до дробилица
ТС1 0,7 км. Исток, уместо 4,5 км просечне, 2,5 км, а Југозапад уместо 5,1
км 2,2 - детаљно објашњава др Грујић
и наводи: - Решењем да се искориМилорад Грујић
сти постојећи Транспортни систем 1
ревиру где је перспектива мајданпечког и расположиве траке Транспортног
рударења у наредним деценијама. Према система 2 потребна је само доградња
припремљеној
пројектно-техничкој једне нове траке коју имамо. Кошдокументацији (чија је израда коштала
више него што се процењује да ће коштати предложена доградња), Транспортни систем 3 био би наспрам локације
примарне дробилице, односно примарног постројења, транслаторно удаљен
неких 60 метара. Он би подразумевао
обимне радове (које би требало обезбедити од продирања воде), изградњу додавача, постројења дробилице и траке
11, 10, 09 и 08 које би водиле до отвореног складишта, што би, према предрачуну, коштало око 5,5 милиона долара.
Др Милорад Грујић, саветник директора РБМ-а, наводи да је практичним сагледавањем решења заснованог
на проширењу, односно реконструкцији
копа Јужни ревир, којим се обезбеђује
прерада 8,5 милиона тона руде наредних најмање 25 година, сагледавана
и динамика производње руде на бази
средње дужине унутрашњег транспорта
од центра маса појединих захвата на
Јужном ревиру.
-Ту имамо Андезитски прст, Ис- Транспорт руде и јаловине
точни захват који се дели на источни 1
Транспортним системом 1
и 2 и Југозапад, који скупа чине Јужни

тала би нас само њена монтажа око
70 хиљада долара, а уместо изградње
читавог система 3 жељени ефекат постигли бисмо доградњом расположиве
траке у систему ТС 1 и 2.
Транспортни систем 3 требало би
изградити најдаље до краја наредне
године:
-Транспортни систем 1 је у суштини
главни систем преко кога се одвози
сва раскривка са Јужног ревира, а
премошћење, односно доградња ове
траке омогућила би да се користи
две смене за раскривку пошто има
добар капацитет, а у једној смени да
ради на руди. На тај начин би се користио у потпуности што је најбоље
коришћење уложеног капитала, али и
више од тога, јер је континуирани рад

бољи за одржавање и функционисање
система. И не само то…
Фактички, сва руда са Андезитског прста дуже се вози на постојеће
дробљење. Ако се што пре активира,
ово решење скратиће одмах транспортне дужине за превоз руде најмање за
километар. Тако се смањује потрошња
дизел - горива са 0,365 на 0,160 долара
по тони, плус раубовање скупе рударске
механизације, а смањује се број потребних возила, за близу два.
За градњу ТС 3 РБМ нема потребне
милионе, али поменута доградња ТС 1
и 2 могла би да почне и заврши се врло
брзо.
С. Вукашиновић

Јулска производња у РБМ-у

Vla@na ruda – mawi u^inak

Небојша Стојановић

РБМ. – Упркос неповољним временским условима, веома влажној руди
и ниском садржају, запослени у Руднику
бакра Мајданпек успели су да јулски
учинак доведу на корак до планског
остварења.
-То је добар резултат с обзиром
на проблеме у производњи: изузетно

влажна руда лепила се на сипкама, па
је отежано транспортована од примарног дробљења до флотације. Недељу
дана имали смо и изузетно низак
садржај. Тек последњих дана јула
успели смо да вратимо производњу
на више од 30 тона бакра у концентрату дневно – објашњава Небојша
Стојановић, заменик директора РБМ-а.
Да су услови на јужном делу Северног ревира (код Фазе 2) изузетно тешки,
потврђује и Драгиша Анђелковић,
управник Површинског копа: - Број
возила у раду сведен је на само 7-8
у просеку, што ће се поправити када
сви поручени делови буду пристигли.
Када повећамо укупну расположивост,
Транспортни систем 1 оптеретићемо
Влажна руда и низак садржај утицали су да производња
више него током пробног рада.
бакра буде незнатно мања, док је учинак на племенитим
И прерада је у јулу била нешто
металима према плану. – Недостатак резервних делова
мања од планиране: - Имали смо
смањио број возила у раду
влажну руду и нижи садржај недељу
дана, што се одразило на јулски резултат. На другој страни, радимо на за постављање нових флотацијских бити задовољни – каже Јелена Ђурић,
шестој секцији, завршавамо темеље машина, па радом у јулу морамо управница Флотације РБМ-а.
С. В.
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Металургија

Металурзи наставили стабилан рад и у јулу

te^e kvalitetan bakar
ТИР. – За 30 дана јула из четири басенска рудника (Бор, Кривељ, Церово и
Мајданпек) у Топионицу је допремљена
укупно 18.831 тона влажног концентрата (просечно 628 т на дан), са 2.646
т „црвеног” метала. Пламена пећ је
дневно прерађивала 565 т сувог концентрата и произвела 2.950 т анодног
бакра. Фабрика сумпорне киселине је
прошлог месеца, по речима Владимира
Јаношевића, заменика директора ТИР-а
за производњу и развој, забележила изванредно временско искоришћење од 94
одсто и продуковала око 7.000 тона техничке (233 т дневно), као и 170 тона акумулаторске киселине.

За 30 дана јула
биланс гласи: 2.646
тона анодног, 2.827
тона катодног бакра
и око 7.000 тона
монохидрата. – У свим
погонима забележено
велико временско
искоришћење и добар
квалитет производа. –
Прерађивачи радили у
складу са захтевима тржишта
Владимир Јаношевић

- Линија бакра је радила стабилно
и у свим погонима видљиво је велико
временско искоришћење агрегата и
добар квалитет производа. И Фабрика
сумпорне киселине се доста стабилизовала и радила је несметано. Добра
ствар је што киселина има обезбеђено
тржиште. Експедиција иде уредно, коректно, тако да је на залихама само
2.500 т, што је минимална количина
неопходна за рад фабрике. Тренутно
је потражња ове робе велика за разлику од ранијих година када је пласман представљао проблем. Дешавало се да се складиште (капацитета
30.000 т) препуни, што је угрожавало

производњу, док сада радимо релаксирано када је реч о складиштењу киселине - каже Јаношевић.
Електролиза је у овом периоду дала
2.827 тона катодног бакра, а крај месеца
дочекала са близу 3.000 т, колико је
и планирано. Златара је у јулу завршила кампању производње племенитих
метала (четврту ове године) са добрим
резултатима. РЈ Регенерација је „пребацила” предвиђених 100 т плавог камена
(у јулу 110 т, а од почетка године 728
т). С обзиром на актуелни тренд велике
тражње бакар-сулфата, ни са његовом
продајом нема проблема. Фабрика
соли метала ради према захтеву познатог купца и углавном је производила
сребро-јодид (за противградне ракете).

Јулски биланс ФБЖ-а гласи: 233
тоне дипформинг жице (2.912 т од почетка године), због недостатка тржишта
динамо жица се није производила (31 т
за шест месеци), као и 2.700 комада синтер-ламела од почетка године. Линија
месинга у Ливници бакра и бакарних
легура прерадила је 120 тона месинга
и бронзе (досад 756 т легура). Ливница

фазонских одливака је радила пуним капацитетом (осам тона разних врста одливака, а 90 т за седам месеци), и то
углавном за потребе РТБ-а (чауре за дробилице и млинове). Из погона Прерада
метала „изашло” је 3,7 тона различитих
арматура (вентили, водомери), односно
26 т од почетка године.
Ј. Станојевић

Велика потражња сумпорне киселине

У Енергани ужурбано ремонтују котлове

„Sedmica” se sprema za zimu

На котлу се мења комплетан вентилатор за вучу гасова,
додавачи угља на његовом челу, као и озид. - Од вишка отпадне
паре, која настаје као продукт рада пламене пећи у Топионици,
досад је произведено 962 мегават-сата струје, исто колико
и током целе прошле године. – Санирана пумпна станица на
Бељевинској реци
ЕНЕРГАНА. – Ових дана у Енергани је сва пажња усмерена на ремонт
котлова. Највећи захват обавља се на
котлу број седам који је и највећи од три
инсталисана (ту су још „петица” и „шестица”). На њему се мења комплетан
вентилатор за вучу гасова. Демонтажни
радови, које изводи специјализована
екипа АТБ ФОД-а, завршени су. Наредна
фаза су припреме склопова за уградњу,
након чега следи њихово сређивање и
монтажа.
- На „седмици” мењамо и додаваче угља на челу котла (тзв. пужеве).
Такви велики захвати мора да се раде

периодично, јер се ти делови много
хабају. Не мењамо их механички
него реконструишемо подмазивање,
улежиштење, како би се радило лакше
и ефикасније. У циљу веће сигурности,
ради се и озид. Котао ће, свакако, бити
спреман пре почетка грејне сезоне.
Сада, када су услови много повољнији,
санирамо магистралне вреловоде у
РТБ-у, као и плашт измењивача топлоте у топлотној подстаници који
служи за потребе грејања Басена.
Такође, припремамо системе за допрему угља (елеватор) у котлове број
пет и шест – рекао нам је Милорад

Несторовић, управник Енергане.
Наш саговорник додаје да у летњим
месецима од вишка отпадне паре, која
настаје као продукт рада пламене пећи
у Топионици, производе и електричну
енергију. Количина добијене струје
зависи од количине паре и, у просеку,
износи 0,5-0,6 мегавати на сат. Генератор број два почео је да ради 27. маја
и до 23. јула произвео је 962 мегаватсата, исто колико и током целе прошле
године. - У зимском периоду ту пару
користимо за грејање просторија и
припрему воде за Топлану, а у летњем
вишак, који претиче од грејања електролита и санитарне воде, претварамо у струју коју усмеравамо у наш
систем снабдевања. Дакле, ем пара
није отишла у ваздух, ем остварујемо
добит за предузеће пошто је нисмо
„повукли” од ЕПС-а – наглашава
Несторовић.
Још један од важних задатака
овог ТИР-овог услужног погона јесте
и снабдевање басенских предузећа
индустријском водом (потрошња се
креће 500-600 кубних метара на сат).
У току су захвати на пумпној станици
на Бељевинској реци (оспособљавање

пумпе). – Ревитализовали смо је да
бисмо имали исправан агрегат када
дође до пада нивоа Борског језера.
У том случају, ова пумпна станица
служи за пумпање воде из тог водозахвата у језеро. Иначе, његов ниво је 23.
јула био 84 центиметара испод тачке
прелива. Уколико у наредном периоду буде већих падавина, сигурно има
места да прими ту количину воде –
истиче управник Енергане.
Наш саговорник нам је објаснио
и како вода стиже од Борског језера
до РТБ-а - делом отвореним бетонским каналом, и то слободним падом.
На местима где су потоци, увале и
где не може да се допрема каналом
направљени су тзв. сифони (цеви које
„прате” геометрију терена и са једног
брда буквално излазе на друго). Дужина
канала са сифонима је 7,5 километара
(900 метара отпада на сифоне), улазни
део у Бор је тунелски (2.250 м) и 1.800 м
цеви кроз град, тако да је укупна дужина
од језера до РТБ-а око 11 километара.
Пошто је једна цев пробила у Ружана
поток (близу насеља Бањско поље), у
току је санација тог цевовода.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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На Дан рудара, у Градској галерији

„Iz @ivota starog
Majdanpeka”
МАЈДАНПЕК.
–
Поводом Дана рудара у Градској
галерији
у
Мајданпеку
биће изложено 200 нових
фотографија на традиционалној
шестоавгустовској изложби “Из
живота старог Мајданпека”. На
фотографијама су испричане аутентичне приче о првој локомотиви, жичари, мајданпечкој
цркви и, ексклузивно, о Закону о
раду који је важио пре сто година.
Изложене фотографије део
су богатог фундуса Удружења

за Мајданпек. Захваљујући овом
чувару традиције и историје града
и сећања на људе и догађаје у
њему, сакупљено је шест хиљада
архивских и неколико десетина
хиљада фотографија из новијег
доба.
Градимир Богдановић из
Удружења за Мајданпек, које
потписује ову изложбу, каже да
она нуди ново светло на историју
овога града.
С. В.

„МајданАрт 2014“

Radionice, izlo@be
i novi koncept
“Grand prix” пете Међународне изложбе “Уметност у минијатури” освојила Соња Иглич, дипломирани сценограф из Београда
МАЈДАНПЕК. – Селекциона
комисија
међународне
изложбе
“Уметност у минијатури” (ове године
пети пут је организована у оквиру
“МајданАрта”) саопштила је резултате
конкурса на којем је учествовало 369
аутора из 32 земље света: “Grand prix”
припада Соњи Иглич, дипломираном
сценографу из Београда. Прву награду
за сликарство, цртеж и графику добила
је Петрија Јовичић, за скулптуру

Борислав Шупут, за керамику
Валентина Савић, а за дигитал арт
и фотографију Берко, уметник из
Шкофје Локе.
Зоран Митровић, председник
“МајданАрта” истиче да је овогодишња
изложба “Уметност у минијатури”
најбројнија и најквалитетнија до сада:
од приспелог 631 уметничког рада, за
излагање је одабрано 480 које потписује
296 уметника из 32 земље света. Осим

тога, она представља и оно што би
могло да се назове “три у један”, јер
ће од 1. до 23. септембра моћи да је
погледају Мајданпечани, од 29. септембра до 11. октобра становници Петровца на Млави, а од 18. до 31. октобра
и ликовна публика у Београду.
Организатори “МајданАрта” годинама унапређују концепт манифестације
која је учинила Мајданпек изузетно познатим на културној мапи света. Ова

уметничка радионица за креирање и
израду уметничког уникатног накита
већ скоро деценију и по један је од носилаца културних активности и покретач уметности, културе, образовања, туризма и међународне сарадње у граду
под Старицом. Осим неколико уметничких радионица, у оквиру “МајданАрта”
организује се и Међународна изложба
“Уметност у минијатури”, ове године
пети пут.
С. В.

Привремени орган општине Мајданпек у сталном заседању

МАЈДАНПЕК. - Привремени орган
општине Мајданпек практично је у сталном заседању, па из недеље у недељу одржава седнице решавајући најактуелнија
питања у многим областима. На седници
одржаној у Доњем Милановцу, између
осталог, донета је одлука о покретању
поступка за формирање парцеле на којој
ће бити изграђен објекат за коришћење
обновљивих извора енергије.
-Закључак
смо
упутили
Одељењу за имовинско правне послове и Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и стамбено комунална питања да предузму потребне
активности како би се земљиште
предвиђено за изградњу когенеративног постројења у трећој зони Доњег
Милановца, изнад стадиона, које је
сада у ситним парцелама - привело
намени. Те активности би требало да
теку паралелно са усвајањем плана

генералне регулације насеља Доњи
Милановац, а све као део започетих
активности са потенцијалним инвеститором “Атлас Инвестментс”, заинтересованим за изградњу овог погона,
са којим смо недавно потписали Меморандум о разумевању – каже Дејан
Вагнер, председник ПОО Мајданпек.
Усвојене су и одлуке о покретању поступка Јавне набавке за реконструкцију
Дома културе у Орешковици, приградском насељу Доњег Милановца, и предлог закључка о давању сагласности за
покретање поступка јавне набавке за
реновирање подручних одељења ОШ
„Вук Караџић“ у Мирочу и на Штрпцу.
Усвојен је и предлог програма о стварању
услова за боље коришћење здравствене заштите на територији општине
Мајданпек у 2014. години, као и предлог закључка о приступању изради елабората о реконструкцији јавне расвете у

Паралелно са усвајањем плана генералне регулације
насеља Доњи Милановац, у трећој зони (изнад
стадиона) биће обезбеђена парцела за изградњу објекта
за коришћење обновљивих извора енергије
Мајданпеку и Доњем Милановцу. Подршку је добио и уговор о партнерству са
Удружењем грађана „Френд“ Мајданпек
у реализацији пројекта „Равноправни на
селу“, који подржава и Министарство за
рад, запошљавање и социјална питања.
Он омогућава обуку четири персонална
асистента за пружање помоћи особама
са инвалидитетом у селима Горње реке.
Одлучено је и да се закупи простор Капетан-Мишиног здања за отварање
Завичајног музеја у Доњем Милановцу.

http://klubputnika.net

Va@ne odluke za DoWi
Milanovac
На седници у Доњем Милановцу за
председника УО ДЗ “Др Верољуб Цакић”
именован је Тихомир Тодоровић и
Центра за културу Мајданпек – Звездан Шити. Пошто на конкурсу није
изабран директор ЈКП “Комуналац”,
на функцију в. д. директора поново је
именован Душко Банковић. На седници у Доњем Милановцу било је
речи и о могућностима за унапређење
информисања.
С. Вукашиновић
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Локалне самоуправе

Одборници СО Бор потврдили

Nova (stara) kadrovska re[ewa
Вршиоцима дужности директора Топлане, Водовода и
Дирекције за изградњу Бора
продужен мандат до окончања
конкурса. – Именовани директори Спортског центра, Центра за културу и Музеја рударства и металургије, а предлог
за именовање директора Апотеке Бор није усвојен
БОР. – Конкурс за директоре јавних
установа у Бору је завршен, али за директоре јавних комуналних предузећа
расписан је 16. јула и да не би блило
проблема у њиховом функционисању,
одборници Скупштине општине Бор
продужили су мандат старим вршиоцима дужности директора до окончања
конкурса, или најдуже до шест месеци.
То су биле најважније тачке дневног
реда шесте седнице СО Бор која је одржана 18. јула. Од 18 предлога одлука
17 је добило зелено светло – једино нису
изабрали директора Апотеке Бор.
Одборници СО Бор продужили
су мандат досадашњим вршиоцима
дужности директора Топлане (Горан
Јакимов), Водовода (Горан Топаловић)
и Дирекције за изградњу Бора (Верица
Аничић), док су за вршиоца дужности
директора Борског туристичког центра
именовали Јована Марковића.
После завршеног конкурса за директоре јавних установа, одборници су за
директора Спортског центра именовали
Милана Илића, за директора Центра за
културу Драгана Илића и за новог директора Музеја рударства и металургије
Сузану Мијић. Једино нису прихватили
предлог Управног одбора Апотеке Бор и

за директора ове установе нису именовали Снежану Јанковић уз подсећање
у дискусији да на једној од претходних
седница нису прихватили ни извештај о
пословању Апотеке Бор у 2013. години.
Одборници опозиције критиковали
су што касни расписивање конкурса за
директоре и што још нису формирани
надзорни уместо управних одбора.
У другом делу седнице одборници су
усвојили предлоге о разрешењу старих
и именовању нових чланова школских
одбора образовних установа у Бору и образовали две комисије: за планове и за
спровођење поступка јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног
земљишта на подручју општине Бор.
М. Милошевић

Расписани ванредни локални избори у Мајданпеку

Na glasaWe 7. septembra
У току увид у бирачки списак. – Именован стални сазив Општинске
изборне комисије. – Листу кандидата за 31 одборника прва је
предала Српска напредна странка
МАЈДАНПЕК. – За ванредне локалне изборе, који ће у Мајданпеку
бити одржани 7. септембра, почеле су
уобичајене предизборне активности:
у току је увид у бирачки списак, именован је нови стални сазив Општинске изборне комисије, Српска напредна
странка већ је предала листу кандидата
за 31 одборничко места у локалном парламенту.
У
Мајданпеку
су
владајућу
коалицију чинили одборници Српске
напредне странке, коалиције окупљене
око Социјалистичке партије Србије
и „Преокрет“, а последње скупштинско заседање одржано је 26. децембра прошле године. Како за три месеца
није одржана ниједна седница, стекли
су се услови за распуштање општинског парламента. Влада Републике
Србије је крајем маја донела одлуку о
томе и образовала Привремени орган.
На челу поменутог петочланог тела је
Дејан Вагнер, доскорашњи председник општине Мајданпек, који је одлуку
о предстојећим изборима прокомента-

рисао: - То смо и очекивали. Сада је
на Привременом органу општине да
све припреми за успешно одржавање
ових избора.
Општинска управа објавила је оглас
о увиду у бирачки списак 22. јула и позвала грађане да, ако има потребе, поднесу захтев за упис, брисање, измену,
допуну или исправку података, уз напомену да то могу учинити у канцеларији
број 1 у згради СО Мајданпек сваког
радног дана од седам до 15 сати, до 22.
августа.
Чланови Привременог органа општине Мајданпек донели су одлуку
о распуштању претходног и именовали нови стални сазив Општинске изборне комисије. Њу чини 11 чланова
и толико заменика - представника политичких странака чији је број одредила заступљеност одборничких група
у претходном сазиву локалног парламента. За председника ОИК именован је
Дејан Шкорић, дипломирани правник и
сектретар Привременог органа општине,
а за заменика Татјана Јовановић, ди-

Напредњаци предају листу

пломирани правник из Мајданпека. На ламенту предала је Српска напредна
првој седници одржаној прошлог петка странка (“Александар Вучић – Српска
ово тело донело је своје прве одлуке, а напредна странка”).
29. јула прву листу са 31 кандидатом
С. Вукашиновић
за место одборника у општинском пар-

Култура

Прича
Колекшива
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Моји јамци

Сваког јутра одлазим по „Политику“ на
киоск код Дома здравља и увек погледам бронзаног рудара на кружном току. Окреће се непрестано као да не зна куда да крене: да ли према
Јами, новом лежишту код аеродрома, или ка
Жагубици где ће се отворити рудник злата.
Увек ме подсети на моје рударске и јамске дане.
Видим неке јамце који већ дуго рударе на небеским висинама.
Сетим се како сам почео свој јамски стаж,
тамо неке шездесет осме године. Био сам у
војсци. Годину пре тога завршио сам рударски факултет и тражио посао. Баш када је
требало да завршим војску, Басен Бор је расписао конкурс за хиљаду младих стручњака.
Конкурисао сам и добио посао. Без веза и познанстава. Примљено је много инжењера, економиста, правника и сви су убрзо добили станове. Опет размишљам, какво би чудо било кад
би се данас расписао такав конкурс! Октобра,
одмах по изласку из војске, почео сам да радим
у јами. Наравно, као приправник. Почео сам да
силазим у јаму и већ првих дана замало да настрадам.

невољно за њим. Погледали смо и вратили се.
Ја сам већ имао идеју како да се окно поправи
без ризика по људе. И силазак је био непотребан, али то је било његово рударско јуначење.
После одем код управника Јаме да га замолим за
савет како да тај проблем решимо. Управник
ме прими и рече: „Инжењеру, имаш државни
испит, па види како ћеш.“ И данас, после
толико година, када га сретнем, сетим се како
се понео према некоме коме је потребна помоћ.
До скоро сам сретао и некадашњег рударског надзорника Зећу Мусића код кога сам
стицао прва искуства у откопавању руде.
Неко време провео сам са њим на откопавања
богате руде у рудном телу „Чока Дулкан“. Био
је веома љубазан и сталожен, показивао ми
је све детаље откопавања и упозоравао на
опасности. Рудари су га поштовали. Када сам
га сретао код бронзаног рудара, био је већ у
деветој деценији. Сваког дана је полако одлазио до гробља – да обиђе жену, говорио је.
Сетим се и Петра Гоголе, рударског
инжењера и једног од управника Јаме. Њега
памтим са летње праксе у јами, после друге

Илустрација: Игор Крстић

Са колегом-приправником обилазимо пети
хоризонт где се одавно није радило. Наиђемо у
ходнику на дрвени крст, знак да се тамо не иде.
Ипак, пођемо да погледамо те старе радове.
Однекуд се створи надзорник ветрења Јова
Марић и љуто нас упозори да тамо не идемо,
пошто у старим радовима има отровних сумпороводоничних гасова. Да није било Јове, вероватно бисмо нас двојица већ тада завршили
рударску каријеру.
Касније сам много пута по јами сретао Јову.
Увек је био пун прича: о својој предратној војној
каријери и многим јамским догодовштинама.
Једном ме довео у мучну ситуацију. Био сам шеф
откопавања у рудном телу „Д“, а тамо се зарушило рудно окно. Јова ме, пред рударима, изазвао да сиђемо у зарушено окно да бисмо видели
како то изгледа. Постојала је опасност да нас
у окну затрпа околни муљ. Јова је кренуо, а ја

године техничке школе. Уочио сам да су практиканте из школе терали да раде, а практиканте-студенте нису. Прикључим се студентима, иако сам био ситан. Наиђе Гогола, као
студенту ми даде јамску карту и рече да га по
карти одведем до неког места. Први пут сам
видео јамску карту и, наравно, водио сам га погрешно. У јесен, када је почела школска година,
долази Гогола у мој разред да предаје рудаство.
Одмах ме познао и, смејући се, рече: „Па, ти
летос беше студент?“ Касније ми је део петицу
из рударства. Запамтио сам га и по томе што
је био господског држања и у јами је носио рукавице када то нико није. Пре двадесетак година
погинуо је у саобраћајној несрећи код Крепољина
где је радио на неком пројекту.
У јами сам сретао и мог рођака Нешу
Вељковића. Био је рудар-палилац мина, иако
је учио гимназију и био образованији од колега.

Желећи да уштеди руднику на штапинима за
паљење мина, много их је скратио и умало погинуо. После тога је лепио рударске чизме.
Понекад се сетим и Асана Паливод–
ског, рудара који је био председник Радничког
савета Јаме када је требало да се донесе одлука
о пријему нас неколико инжењера. Старији
инжењери су на Савету били против, или незаинтересовани. Залагањем Асана - примљени
смо. Говорио је да ће од младих инжењера бити
користи за предузеће. И био је у праву.
Рудари умеју у свом тешком раду и лепо да
се шале. Једном је штафета младости ношена
кроз јамске ходнике и, када се очекивало да
је изнесу на површину, из мрака јаме доносе
комад бушеће шипке који подсећа на штафету.
Ускоро доносе и праву штафету. Неко је у јами
заменио праву штафету гвозденом шипком.
Рудари нису ни обраћали пажњу шта носе и
тако су се појавиле две штафете.
Опет, на неком пригодном скупу у руднику
на крају се узвикивало: „Живео друг Тито –
Живео!“ „Живео друг Кардељ – Живео!“ Један
од рудара узвикне: „Живео Троха Векосав!“
„Живео“ - по навици дочекају сви. А Троха је био
само један од поштованих надзорника у јами.
Одавно нисам срео Ђорђа Бабића, електричара у јами. Мало се бавио електриком. Био је
синдикални активиста који је умео да заплаши
управнике јаме и да сврати код генералног директора. Умео је да критикује и заступа рад–
нике - синдикалац каквих данас нема.
Сетих се и једног колеге, заборавио сам му
име, али сећам се да је у сваком разговору говорио: „Тако ми је Тинка рекла.“ Наравно, Тинка
му је била жена.
Рударски надзорник Јоца Ђелошевић дао
ми је лекцију које се често сећам. Пробао сам
да побољшам систем запуњавања откопа где
је он био надзорник. Да би спречио да се нешто
промени, наредио је људима да мешају узорке
како би показао да предлог не ваља. Резултати
су били нелогични, па сам одустао од измене у
технологији. Много касније неки рудари су ми
испричали зашто је пропао мој покушај.
Недалеко од бронзаног рудара живео је Мика
Илић, инжерњер који је био, вероватно, најбољи
познавалац рударске технике, али и врстан
математичар. Упознао сам га још као ђак техничке школе на пракси у руднику уранијума у
Кални. Био је омиљен међу радницима и расад–
ник идеја међу колегама. Штета што није био
професор, могао је много да научи студенте.
Купих новине и враћам се кући. Пролазим
поред торња-бушилице за дубинско бушење.
Одмах се сетим другара Тозе Вељковића који
је цео век провео истражујући руде код нас и у
свету. Поред торња као да видим Тозу и чујем
његову причу, скоро невероватну: бушили су
негде у Ирану, он дошао кући на одмор и када
је требало да се врати, сео у свој стари фијат
1.300 и кренуо преко Бугарске и Турске, где се
Курди боре за слободу, па преко тадашњег
Ирака све до Ирана. Велика авантура - али
такав је био Тоза.
И тако, сваког дана - идем по „Политку“,
успут видим бронзаног рудара и сетим се мојих
јамаца.
Ђока Стаменковић
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„Gimnasti^ari uma” u Boru
Од 29. до 31. августа у хотелу „Језеро” на Борском језеру дружиће
се енигмате из Србије, суседних земаља, али и сви заинтересовани
љубитељи „гимнастике ума” који ће за решене задатке добити
књигу као награду

Решио сам ребус
Добио сам решење за пензију.
Решио сам ребус!
*
Загрејао сам столицу кад ме
је задатак охладио!
*
Решење сам преписао, али се
проблем створио сам!
*
Није знање скупо него су
дипломе јефтине!
Љубиша Тодоровић
АУТОР:
КРСТА
ИВАНОВ

ПОПИС
ПОГЛАВЉА ВРШИЛАЦ
И ЧЛАНАКА ДУЖНОСТИ УЖИЧАНИН
НЕКЕ
(СКР.)
КЊИГЕ

Енигматски састав
Кад у парламентарној
расправи дође до укрштања
речи, то је нерешив
енигматски састав.
*
„Црно нам се пише”, рече бела
укрштеница.
*
Енигматске задатке
успешно решавамо, али
из лавиринта у коме се
налазимо не видимо излаз.
*
Лакше решим сваку
испуњалку него празнине
свог новчаника.
Милен Миливојевић

Крста Иванов

рети, као и бројни претходни,
имати међународни карактер и
окупити не само енигмате Србије
него и оне из суседних земаља.
И енигматика, као и љубав, не
познаје границе – поручује Крста
Иванов, председник ЕК „Бор”.
да се дружимо! Борани који реше
Ј. Станојевић
енигматске задатке добиће књигу
као награду. Након лањских СусАНАГРАМИ
рета у Врању, само по себи се наБИРАЛИ КАМЕН, ЗРНА. . .
метнуло да идуће године Бор буде
*
домаћин четрнаестих, јер су сви
Е, ГДЕ СИ БАШ ИСТРАЈАН
градови у којима постоје клуРУДАРСТВУ!
бови енигмата то већ били. Сус*
рети су укључени у „Дане Бање”, БАКРОНОСНА РЕКО И БРДУ
СИ „СТО ПРИЧА”!
пошто ова манифестација није
само популаризација енигмаРадомир Матић
тике него и града и туристичких потенцијала борске општине.
Очекујемо да ће овогодишњи СусРешења: Минерална збирка, Шести август – Дан рудара Србије, Рударско-топионичарски басен Бор

БОР. – Под покровитељством
општине Бор, од 29. до 31. августа
у хотелу „Језеро” на Борском језеру
одржаће се 14. Сусрети енигмата
Србије. Домаћини ове занимљиве
манифестације (Енигматски клуб
„Бор” и Туристичка организација
Бора) побринули су се да
програм овогодишњег окупљања
„гимнастичара ума” у граду бакра
буде богат и разноврстан. Први дан
Сусрета резервисан је за трибину
о енигматици у Борском округу,
брзопотезно првенство Србије
енигмата шахиста и квизовку,
као и презентацију објављених
енигматских књига, а своје афоризме
говориће Милен Миливојевић,
Љубиша Тодоровић и Гојко
Мандић. За 30. август предвиђено
је Првенство Србије у састављању
загонетки (појединачно и екипно) и

годишња Скупштина Енигматског
савеза Србије. Тродневни Сусрети
завршиће се 31. августа Првенством
Србије у решавању загонетки и
проглашењем победника. У оквиру
туристичког програма, учесници
Сусрета имаће прилику да посете
кафић у Јами и да уживају у
панорамском погледу са видиковца
на старом борском копу, Лазаревој
пећини и Брестовачкој Бањи.
- Ово су отворени Сусрети и
право учешћа имају сви љубитељи
енигматике. Зато путем плаката
који ће бити залепљени у граду, па
и овом приликом, свим заинтересованима упућујемо позив – дођите
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РЕШЕЊА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: стршљен, екстаза, таван, аутомобил, орах, сума, осама, пањ, шака, КТК, ат, епика, Тарас, СС, оро, супа,
Ади, Алани, бина, стар, волонтери, опера, антракс, странац
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Na Stolu, pod oblacima

Почела градња
„ауто-пута“ у космос

Тишину пустиње Атакама
у Чилеу нагло је прекинула
експлозија динамита, која је разнела целу једну стену, пише
Гардијан. Експлозија је означила
почетак месецима дугог пројекта
изградње великог телескопа на
врху 3.000 метара високе планине Серо Армазонес. Када се
прашина слегне, а камење рашчисти, планина ће бити нижа,
равнија и спремнија да прими
највећи оптички инфрацрвени телескоп на свету. Е-ЕЛТ (European Extremly
Large Telescope) служиће астрономима наредних деценија.
Две и по хиљаде тона тежак челични носач треба да придржава „објектив“
телескопа широк готово 40 метара. То је довољно велики телескоп да примети
и најмање светло далеких звезда и знаке живота на планетама далеко изван
нашег система. „Данас не можемо да замислимо шта ће све бити откривено
захваљујући овој станици“, каже програмски менаџер Роберто Тамаи. „Узбуђен
сам. Отварамо „ауто-пут“ будућег знања у астрономији“, истиче Тамаи.
Телескоп је последњи и најамбициознији пројекат Европске јужне
опсерваторије, мултинационалне организације чији је Британија водећи члан.
Та земља инвестирала је чак 88 милиона фунти у Е-ЕЛТ и играће значајну
улогу у изградњи и управљању телескопом. Телескоп вредан 1,1 милијарду
евра имаће готово савршене услове за посматрање неба…
Рад у пустињи биће изузетно напоран. Влажност ваздуха износи свега 10
процената, а прашина се у тако сувим условима завлачи свуда – у ципеле, наочаре, машине. А, телескоп ће се градити барем једну деценију. Његово огледало је превелико да би било сачињено из само једног дела стакла, па ће
инжењери морати да комбинују 798 мањих шестоугаоних огледала, од којих се
свако може независно померати. Е-ЕЛТ има систем тзв. адаптивне оптике која
може да превазиђе замућивање слике под утицајем атмосфере. Кад буде оперативан, око 2024. године, астрономи ће га уперити у планете сличне Земљи у
далеким системима... 
(Сајт РТС-а)

СТОЛ. – Сваке године Актив жена запослених у генералној дирекцији РТБ-а
организује излет на Стол. Тако је било и 19. јула када се двадесетак љубитеља природе упутило у лепоте ове планине 20-ак километара северно од Бора. Аутобусом
до превоја Цепе и предивног погледа на венац Великог крша, а онда “пешака” уз
шуме и ливаде до планинарског дома и језерцета у подножју планине.
Они којима је то било довољно остали су да шетају по ливадама око језера или
лешкаре у хладовини букава поред Дома, а неколико упорнијих, после доручка, наставило је даље, на сам врх (1556 м, само два метра нижи од Малиника). Шешири
на главе, ранци на леђа, штапови у руке, па напред стазом којом је прошло много
заљубљеника у природу. А и како не би кад се са сваким кораком уз планину, а поготово са врха, отварају призори које ћете дуго памтити - Горњанска висораван,
Крајина са Дели Јованом, Бор и његови димњаци у даљини.

Топионица из 1961. године
Развој металургије у Бору
после завршетка Другог светског рата био је реализован инвестиционом политиком, нарочито у Првој и Другој фази
развоја Басена Бор. Прве припреме реконструкције, по програму Министарства рударства Републике Србије, започете су 1951. године, али је судбоносна одлука донета 7. априла
1953. (Четврти референдум).
Тада је из сопствених средстава
издвојено 500 милиона динара за
реконструкцију и изградњу рудника и металуршко-хемијских
капацитета у Бору и Прахову.
Наредне године одобрен је Програм изградње Рудника бакра Мајданпек, да би, због сложенијих технолошких решења будуће рударске и металуршке производње у Бору, припреме за
израду инвестиционих програма почеле тек 1955.
Инвестициони радови на програму Прве фазе изградње, чији је највећи
објекат у борском делу Басена била топионица капацитета 55.000 тона бакра
годишње, кренули су крајем октобра 1954., а већ у октобру 1955. били су
заустављени одлуком савезних органа да се у земљи ограничи изградња капиталних објеката. Ограничења су „скинута” тек 1957. До краја 1958. бетонирани су темељи хале пржионице са пет етажних пећи, пламеном пећи, три
велика конвертора и анодним пећима. У планираном року, почетком 1961.,
завршена је изградња свих предвиђених објеката, укључујући и фабрике сумпорне киселине, по нитрозном „Турм” систему, капацитета 230.000 тона киселине годишње.
На снимку Ђуре Коловратара из старог албума - изградња топионице
из 1961. године.
Ј. С.

Тек тада вам постаје јасно зашто Стол одавно привлачи алипинисте, екстремне
спортисте (параглајдинг), ловце, излетнике и планинаре. Групу из Лазаревца срели
смо на поменутом превоју на путу за Велики крш, а човек који брине о планинар-

ском дому рече нам, да је и специјална јединица наше војске, која је овде недавно
вежбала преживљавање у природи, одушевљена лепотом овог краја. Да Борани
имају нешто веома лепо, а веома близу, покушаћемо да дочарамо и са неколико
фотографија, али оне су далеко од задовољства које би им, а поготово њиховој деци,
пружио удах ове лепоте бар једном годишње.
Текст и фото: Љ. Алексић

