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Влада Србије обезбедила 30 милиона евра за завршетак нове топионице у Бору

Data saglasnost za kredit
kod Fonda za razvoj
оверених рудних резерви, а у њима
се крије пет милиона тона бакра и
око 200 тона злата. Још милијарду и
по тона руде постоји у деловима који
нису потпуно истражени, то су тзв. „Д“
резерве, тако да је огромно богатство
око нас, богатство које РТБ може учинити брендом Србије – рекао је Спасковски.

Шесто радника на
градилиштима

Рударско-топионичарски басен Бор добио сагласност да се задужи код Фонда за
развој и подигне кредит од 30 милиона евра за завршетак нове топионице. – Б.
Спасковски: Актуелна Влада донела је много је добрих одлука, али ова о подршци
за кредит је најбоља и, у исто време, обавезујућа за мене и моје сараднике. Ја
јесам руководилац градилишта, пратим и водим све што се тамо ради, али имам
и контролу из Владе. Зато и овога пута кажем: нову топионицу ћемо сигурно
завршити до краја ове године
РТБ. – Држава је дала сагласност ова да се подржи кредит од 30 мили- шити до краја ове године! – изјавио је
Рударско-топионичарском басену Бор да она евра за завршетак нове топио- генерални директор РТБ-а Бор Благоје
се задужи код Фонда за развој и подигне нице и фабрике сумпорне киселине. С Спасковски.

Велико интересовање за РТБ
У следећој години, како је најавио
Спасковски, очекује се технолошко
уходавање и већ у другој половини 2015.
нормална производња. – Добићемо коначно чисто небо, а грађани Бора дефинитивно ће изаћи из „логора“ јер
су они, то морам да кажем, 100 година

На оба градилишта, и на новој топионици и на фабрици сумпорне киселине,
радови се из дана у дан захуктавају и све
је подређено једном циљу – механичком завршетку највећег и најсложенијег
еколошког,
економског,
технолошког и грађевинског пројекта у региону
до краја ове године. Локалне радове
обавља двадесетак подизвођачких
фирми и сви они интензивно монтирају
челичне конструкције, опрему, цевоводе,
електрокаблове, изолације, елементе
инструментације. Свакога дана на градилиштима ради више од 600 људи – непосредних извршилаца, али и оних који
су задужени за надзор, логистику, безбедност.
Руководилац свих електрорадова
на пројекту „нова топионица“ Мирко
Грчић, у делу где се монтира комплетна
електроопрема за развод и напајање
електричном енергијом, дакле тамо
где је управљачко и енергетско „срце“
нове топионице, новинарима је казао: -

Благоје Спасковски пред новинарима

кредит од 30 милиона евра за заврше- друге стране, ова одлука мене и моје
так нове топионице. Ово је, пред оста- сараднике обавезује да пројекат оконлог, закључено на седници Владе Србије, чамо на време. Ја јесам руководилац

Мирко Грчић говори о обимним електрорадовима

13. септембра, а тиме је само потврђено
оно што је премијер Александар Вучић
средином јула обећао Боранима приликом његове последње посете Басену.
-Много је добрих одлука које је актуелна Влада донела, али је за РТБ,
Бор и грађане Бора најбоља управо

градилишта, пратим и водим све што
се тамо ради, али имам и контролу из
Владе. Свакодневно сам на вези са
премијером Александром Вучићем
који помно прати напредак на градилиштима, па зато и овога пута кажем:
нову топионицу ћемо сигурно завр-

били у „гасном логору“. Побољшаћемо
економију РТБ-а, повећаћемо наше
учешће у бруто друштвеном производу Србије и, пре свега, повећаћемо
број запослених. Иза тога нас очекује
велики посао, развој рударства, позив
већинским
стратешким
партнерима да уложе у „Церово“, „Борску
реку“, „Чока Марин“. Да уложе у
опрему, у отварање рудника, а то ће
омогућити нова радна места, бољу
економију и повећање БДП-а Србије.
А, интересовање за РТБ Бор је велико
јер је у свету све мање метала, а
садржај бакра у руди опада. Зато
велики светски произвођачи желе да
се обезбеде тиме што би ушли у „Бор“
који је готово неисцрпан. Ми данас
имамо милијарду и 355 милиона тона

Са овог места и са централног пулта
моћи ћемо да пратимо комплетне параметре процеса и подешавамо их.
Знаћемо у сваком тренутку како нам
раде уређаји, дакле цео процес биће
аутоматизован, што до сада нисмо
имали. Само на овим објектима
треба положити и монтирати 65 километара енергетских и командно-сигналних каблова, а досад је монтирано
преко 35 километара. Наш је план да
до 25. новембра повежемо све каблове,
а тиме се стварају предуслови да у
року завршимо комплетну монтажу
електроопреме, повезивање и функционално испитивање „на хладно“ –
рекао је Грчић.
Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић
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Актуелно

„RTB je dr@ava, vojska
je dr@ava”
Премијер Србије похвалио ангажовање РТБ-а и Војске у санацији последица поплава на истоку

У Текији се налазе јединице Војске Србије, око 500 војника помаже становништву, овде је и РТБ Бор који са својом механизацијом
и техником помаже у санацији последица поплава. Војска је држава, РТБ је држава, то сви људи треба да знају! Помоћи ћемо у обнови кућа, даћемо новац, грађани ће добити белу технику – казао је Александар Вучић у Текији, једном од поплављених места у
кладовској општини

Премијер са мештанима Текије

ТЕКИЈА. – Председник Владе
Србије Александар Вучић посетио је 28. септембра Текију, једно од
поплављених места у кладовској општини, и мештанима, који су се највише
интересовали за поправку и изградњу
кућа које су оштећене у поплавама, поручио да ће све куће бити изграђене или
поправљене.
-Људи у источној Србији нису
заборављени. У Текији 460 војника
помаже становништву, у Бољетину
30-ак, ту је и РТБ Бор који са својом
механизацијом и техником помаже у
рашчишћавању нагомиланих наслага
блата и муља које су нанеле кише и
одрони земљшта. Војска је држава,
РТБ је држава, то сви људи треба да
знају! Држава, дакле, овде свој посао
ради: помоћи ћемо у обнови кућа,
даћемо новац, грађани ће добити белу

Војска држава – поновио је Вучић.
неколико дана. Штета од недавних поСа премијером Србије Текију су плава у овој општини процењена је
обишли челни људи Кладова и РТБ-а између осам и десет милиона динара.
Бор, као и министри Братислав Гашић
Г. Тончев Василић
технику - рекао је премијер.
Држава ће, прецизирао је Вучић, и Велимир Илић, који ће тамо остати
учинити све што може да се живот у том
крају нормализује, па ће у наредних неколико дана бити обезбеђено 10 милиона динара за ободни канал који мора да
се санира како би се убудуће предупредиле поплаве.
Премијер
је
посебно
похвалио ангажовање и преданост припадника Војске Србије на рашчишћавању
поплављених терена, РТБ Бор и његовог
генералног директора, Благоја Спасковског: - Он је, то многи људи
не знају, обавио велики посао и у
„Црљенима“. Одатле је испумпана
вода само захваљујући његовима саветима, искуству и знању. Зато данас
можемо тамо да копамо угаљ и обезбедимо бар мало струје. Али, то је његов
посао јер је РТБ држава, као што је и

Басен Бор помаже Кладову, Неготину и Мајданпеку

Kad je te[ko - RTB

РТБ. - Велико невреме и незапамћене
падавине које су 15. септембра потопиле
мостове и угрозиле становнике из три
тимочке општине – Кладово, Неготин и
Мајданпек - само у једном дану одсекле
су од света источну Србију. У све три општине је због олујних киша проглашена
ванредна ситуација јер је за тридесетак
сати пало више од 150 литара по квадратном метру. После изливања река и

покретања клизишта, и даље је тешко у
Грабовици и Текији, као и у Бољетину
и Орешковици код Мајданпека. Евакуисано је око 500 људи, а троје је страдало.
РТБ Бор, као друштвено одговорна
рударско-металуршка компанија, заједно
са рударима, металурзима, флотерима,
минерима, палиоцима и осталима, познатим по солидарности и хуманости,
активно и овога пута учествује у помоћи

поплављеним подручјима. Помаже у
евакуацији људи из Текије, а басенска
тешка механизација рашчишћава путеве
од бујичних наноса. У Мајданпеку, где
се излила река Пек и поплавила аутобуску станицу, рудари РТБ-а Бор
спречили су њено даље изливање и
угрожавање целог града јер су тешком
механизацијом преусмерили ток реке
ка „Јужном ревиру“, површинском копу

у саставу Рудника бакра Мајданпек, па
је на тај начин избегнута велика штета.
Тамо где је најтеже, у селу Бољетин код
Доњег Милановца, где је бујица однела
мост и носила аутомобиле и стоку, РТБ
Бор, односно Рудник бакра Мајданпек,
упутио је 16. септембра мештанима
помоћ у храни и пијаћој води.
Начелник Сектора за ванредне
ситуације Предраг Марић похвалио је
борску компанију рекавши да је РТБ Бор
брзо ангажовао своју механизацију у
угроженој Текији, а након његовог апела
и молбе председника општина Кладово
и Мајданпек РТБ Бор је у поплављена
подручја послао додатну рударску
механизацију, храну и воду.
У потопљена места кладовске и
мајданпечке општине РТБ Бор упутио
је шлепер пијаће воде (око 20.000
боца), хиљаду ланч-пакета и толико
векни хлеба. Послате су и пумпе за
испумпавање муља, цистерне за пијаћу
воду и за прање улица, велике моторне
тестере, грајфери, лопате, чизме. На
рашчишћавању локалних и магистралног пута неуморно су радили басенски
утоваривачи, багери и камиони.
Механизација којом располаже
РТБ, као и специјализована рударска
чета, била је у приправности све време
да одмах пружи помоћ угроженим
подручјима према плану и потребама
Штаба за ванредне ситуације.
Г. Тончев Василић

Сарадња
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РТБ Бор и Железнице Србије о побољшању превоза у Тимочком региону

Pripreme za mnogo vi[e
tereta i putnika

Благоје Спасковски: Већ у следећој години очекује нас допрема преко 100.000 тона
концентрата и отпрема најмање 250.000 тона киселине из Бора у Прахово. - Негосав
Теофиловић: У превозу роба железница сигурно неће бити кочница развоја РТБ-а и овог
региона, а реконструкцијом пруга и куповином нових дизел-моторних возова настојаћемо да
побољшамо и превоз путника
РТБ. – Генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје
Спасковски и Негосав Теофиловић,
директор јединице за превоз на Железницама Србије, разговарали су 23. септембра, заједно са сарадницима, о потребама и могућностима побољшања
робног, али и путничког саобраћаја у
овом делу Србије. Спасковски је посебно нагласио потребу за побољшањем
робног транспорта железницом с обзиром на то да се приводи крају изградња
нове топионице и фабрике сумпорне киселине:
-Већ следеће године очекује нас
превоз знатно већих количина робе,
пре свега допрема концентрата: у
првој години преко 100.000 тона и отпрема најмање 250.000 тона киселине
из Бора до Прахова – најавио је генерални директор Басена Бор. - У наредним годинама може се рачунати и на
више од 350.000 тона киселине. На састанку са представницима Железница
Србије данас смо разговарали о томе
како се припремити за извршење овог
задатка. Посао је огроман, задатак изузетно тежак и резултате састанка
ћемо знати тек за неко време. Осим
о превозу терета, разговарали смо и
о побољшању железничког превоза
житеља Зајечара, Бора, Мајданпека
према Београду, а нарочито оних који
раде у Бору и Мајданпеку. Јер, без превоза железницом немамо сигурности у
доласку радника на посао. С обзиром
на то да је много тога лошег учињено
на железници државе Србије, пред
руководством Железница стварно је
огроман посао. Међутим, верујући у
снаге које воде то предузеће и у његове
радне људе, очекујем позитиван исход.
Јер, ово је још један задатак који је
Влада Србије дала српској железници
и надам се да ће га она извршити и
положити рачуне онима који су јој га
дали.
Напомињући да је са сарадницима
дошао у велику компанију са којом Железнице Србије имају дугогодишњу
сарадњу Негосав Теофиловић је подвукао намеру да та сарадња и у наредном периоду буде много обимнија. -

Ова компнија за нас представља него што су радила. С обзиром на
веома озбиљног комитента и са њом то да РТБ доста улаже у развој и да
чак имамо и нека средства у која ће у наредном периоду имати много

Негосав Теофиловић и Благоје Спасковски

заједнички улажемо и заједнички их
користимо – казао је новинарима. - Задатак Железница Србије је да прати
наша предузећа у њиховом развоју
и да омогући да она раде и боље

више производа него до сада, добили
смо задатак да дођемо и направимо
план шта ћемо радити у наредне три
године како бисмо тачно знали које
су наше, а које обавезе РТБ-а Бор. Ми

ћемо наше обавезе сигурно испунити
и превести 400 до 500 хиљада тона
робе колико се планира у наредном
периоду.
Теофиловић признаје да пруге у
овом делу Србије нису у најбољем
стању и да су ограничене носивости и
брзине. У таквом стању, оне могу да
испуне обавезе Железница у робном
превозу, али не и у путничком. - Намеравамо да ремонтујемо овдашње
пруге – најавио је - и да „подигнемо“
брзине, да пустимо нова средства за
превоз путника која ћемо добити,
надам се, у наредној години. То су
нови дизел-моторни возови. Сада
их имамо 12, а надам се да добијемо
између 28 и 30, па бисмо део тих нових
возова могли да пустимо у саобраћај
и на овој територији. Али, пустити их
сада, са овим стањем пруга мислим да
није интересантно путницима. Ипак,
још ћемо разговарати са локалним
самоуправама, па ако инсистирају,
можда ћемо и пустити неки од возова
које већ имамо. Што се тиче превоза
робе, ту ћемо сигурно добро обавити
посао и железница неће бити кочница развоја ни РТБ-а ни овог региона. Министарства економије и
саобраћаја посебно су заинтересована за то и ми смо дошли да испитамо каква је ситуација и обавестимо
их шта смо се договорили како би
знали у чему могу да помогну. Надам
се да ће наша сарадња са РТБ-ом у
будућности бити све боља.
На питање када се може очекивати
почетак реконструкције пруга у овом
делу Србије Теофиловић није могао
да одговори, али је казао да се увелико
ради на њеној припреми. Сагледавају се
финансијске могућности и колико би све
то коштало, шта све треба да се уради
и теку припреме. - Ова пруга је врло
важна за српске железнице – нагласио
је - и требало је много раније улгати
у њу, а не у неке друге. Но, политика
се мења из дана у дан и ми ћемо сигурно урадити све да ову пругу што
пре вратимо у стање које дозвољава
веће брзине и већу носивост како
бисмо задовољили и превоз путника,
а не само превоз робе.
Љ. Алексић

Актуелно
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Министар привреде о резултатима јавног позива за приватизацију српских предузећа

Serti]: Za RTB zainteresovano
20 firmi
„Бојим се да постоји мало
озбиљних понуда за куповину
фирми у реструктурирању
упркос
великом
броју
писама о заинтересованости”, рекао је данас министар
привреде Жељко Сертић.
„Првог дана кад сам се
појавио у медијима и када
смо причали о 1.732 пријаве
о заинтересованости за куповину, многи су рекли то је
феноменално јер имамо 500

предузећа за продају што
значи да ће бити борбе. Али,
није тако”, рекао је је Сертић
гостујући на Радио телевизији
Војводине.
Он је прецизирао да за РТБ
Бор постоји 20 писама о заинтересованости, за Симпо 10,
за Ласту 10. Упитан да ли му
се тих 20 понуда за РТБ Бор
допада, он је одговорио „наравно да се не допада свака”.
„Има фирми које би на

За 99 српских фирми нема интересовања
Половином септембра истекао је рок за доставу писама о заинтересованости инвеститора за приватизацију 502 предузећа у надлежности Агенције за приватизацију.
Јавни позив је, у складу са новим Законом о приватизацији, објављен месец дана
раније, 15. августа, а у том периоду стигле су 1.732 понуде за 403 предузећа, док за
99 правних субјеката није било интересовања.
Министар привреде Жељко Сертић састао се у међувремену са америчким амбасадором у Београду Мајклом Кирбијем, који је Влади понудио даљу помоћ и
сарадњу, како у санацији штете од поплава, тако и у спровођењу економских реформи.
Г. Т. В.

шпекулативан начин желеле којима можемо да преговада дођу до неког капитала. рамо, направили смо успех”,
Ако од ових 20 писама за РТБ навео је Сертић.
Бор издвојимо једног квали(Танјуг 01. 10. 2014.)
тетног партнера или два са

Министар одбране Братислав Гашић посетио поплављене у општинама Кладово и Мајданпек

Vojska pomA@e
У најугроженија насеља упућена механизација (20 машина и 30 камиона), као и 500 припадника Војске Србије ради отклањања последица недавног невремена – поручио је министар Гашић у Доњем Милановцу
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ. - Министар одбране у
Влади Републике Србије Братислав Гашић, са сарадницима, и Благојем Спасковским, генералним директором РТБ-а Бор, посетио је 17. септембра поплављена
подручја у општинама Кладово и Мајданпек. Након
тога је у Доњем Милановцу најавио да ће већ наредног дана у најугроженија насеља бити упућена помоћ
Војске Србије.
- Војска Србије увек је са својим народом и уз
свој народ, тако да смо и сада, када је овим људима
у Текији, Бољетину и Кладову најпотребније, сви ту
заједно да помогнемо колико можемо и убрзамо да
се врате у своје домове – истакао је министар Гашић
и објаснио да је досадашњи број ангажованих припадника Војске Србије на подручју општине Мајданпек
био у складу са преузетом обавезом за отклањање последица претходног невремена.
- Ангажујемо се када имамо захтев локалне самоуправе. Тражило се да у Казанском потоку код

Доњег Милановца урадимо три километра пута
и то завршавамо следеће недеље. Тако је и у овој
ситуацији, пре свега, морао да реагује Сектор за
ванредне ситуације и да буде ту, а Војска сада наступа. Више од 500 припадника Војске Србије,
преко 20 машина, 30 камиона биће ангажовано на
овом потезу. Биће допремљена два агрегата који
могу да обезбеде снабдевање струјом два велика
села, цистерне за воду, пумпе за испумпавање воде.
Све што је неопходно биће стављено на располагање
и бићемо са људима док се цела ситуација не реши
- рекао је министар одбране.
На питање може ли Војска и више од тога, министар
Гашић је одговорио да, наравно, може, али не вреди
ни гомилати снаге ако оне не могу да „покрију” то
подручје на ваљан начин. - Шаљемо онолико колико
је потребно. Генерал Симовић, заменик команданта Копнене војске Србије, главнокомандујући
је у овој акцији за подручје Кладова, Доњег Мила-

новца и Мајданпека и задужен да појачава и додаје
онолико колико буде потребно - закључио је министар Гашић.
Од представника општинске власти у Мајданпеку,
са којима је министар Гашић разговарао, сазнали смо
да ће на подручју Бољетина бити ангажовано око
100 припадника Војске и део неопходне опреме и
механизације.
С. Вукашиновић

Нова топионица
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РТБ приводи крају нову топионицу

„KraQica” podigla poklopce

Дизалицом носивости 600 тона, коју из респекта
зову „краљица“, стручњаци “Феромонта” 15. сумпорне киселине, резервоари су
септембра поставили први, а 19. и други поклопац високи десет метара, а капацитета
резервоара за киселину пречника 28 метара су 10.000 тона киселине. Тежина пои тежине 64 тоне. - Поклопац окићен српском клопца је око 64 тоне, а пречник 28
заставом и белим кошуљама за неимаре. – Никола метара. Свака операција унапред је
била предвиђена тзв. лифтинг-плаНијемчевић: Ова сложена и стресна операција
ном који је спроведен без икаквих
успешно је изведена захваљујући темељним проблема.
припремама и тимском раду. – Миодраг Томић:
-Данас смо присуствовали
Ваља се само држати података које показује на још једном изузетном подухвату
својим дисплејима ова модерна грдосија – казао је Маринковић новинарима.
- Постављен је кров другом резервоару за складиштење сумпорне киселине. Овом послу су
претходиле детаљне припреме
механизације којом се то изводи и,
као што сте видели, сваки радник
је знао своје место и улогу у овом
послу, а један човек је руководио операцијом. И припреме на
плану безбедности су спроведене
по строгој процедури. Сви процеси су претходно дефинисани и
све је протекло у најбољем реду.
То је још један подвиг важан за
завршетак овог великог пројекта.
Видели сте и да је поклопац резервоара окићен српском заставом и - по старом српском обичају
ставили су на своје место покло- - белим кошуљама за неимаре који
пац другог резервоара у коме ће се, граде нова постројења!
Наглашавајући да се добрим
такође, складиштити сумпорна китемпом настављају све активности
селина из нове фарбрике. Како се на завршетку овог великог пројекта
чуло од Драгана Маринковића, ру- са циљем да се све оконча до краја
ководиоца пројекта реконструкције ове године, а почетком следеће
топионице и изградње нове фабрике постројења постепено пуштају у

Благоје Спасковски присуствовао је сложеној операцији

ТИР. – Ни провала облака 15.
септембра није омела градитеље
највећег еколошког пројекта на Балкану („Реконструкција топионице
и изградња фабрике сумпорне киселине“) да подигну најтежи терет
до сада – куполу резервоара за
складиштење сумпорне киселине,
тешку 64 тоне. Завршној операцији
подизања куполе на висину од 20
метара и покривању резервоара присуствовао је и генерални директор
Рударско-топионичарског басена
Бор Благоје Спасковски.
-За ову сложену операцију била
нам је неопходна и јединствена дизалица у Србији капацитета 600
тона. Имаћемо два нова резервоара за складиштење сумпорне киселине, сваки капацитета по десет
хиљада тона, што је довољно за
чување десетодневне производње,
а са старим резервоарима капацитет резерви сумпорне киселине
достиже до 60 хиљада тона – рекао
је Благоје Спасковски и похвалио
ову сложену операцију подизања
куполе коју је извео „Феромонт“
својом моћном дизалицом.

Понекад је, због временских
услова или других оправданих разлога, неминован продужетак рока за
поједине опрерације, али радници
одговорно раде, некад и по 12 до
14 сати дневно, и надокнађују пропуштено. Зато генерални директор
Басена Бор обећава да ће пројекат
бити завршен до 23. децембра, како
је и планирано:
-Направили
смо
добру
организацију која ће у Србији
моћи да гради и веће објекте од
ових у Бору. Очекује се развој
Србије, нарочито у тешкој
индустрији. Влада на челу
са премијером Александром
Вучићем протежира тако велике
програме који ће сутра бити бренд
и обележавати Србију у свету – истакао је Благоје Спасковски.
За разлику од првог поклопца,
који су поставили по правој провали
облака 15. септембра, специјалисти
београдског “Феромонта” су четири
дана касније по лепом дану, пред
бројним новинарским екипама, беспрекорно извели сложен подухват.
За нешто мање од једног часа по-

Дохват „руке” дизалице је 190 метара, а довезена је са 25 шлепера
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и фабрику сумпорне киселине

Нова топионица

oba rezervoara za kiselinu
рад, Маринковић је подвукао: - Овај
пројекат је значајан и за РТБ Бор
и за државу Србију. Један је од
највећих еколошких подухвата
који се дешава у Србији, можда
и овом делу Европе. Оваквих
операција било је овде доста јер се
већ приближавамо његовом завршетку.
Никола Нијемчевић, руководилац механизације у “Феромонт инжењерингу”, „командовао“ је овом сложеном операцијом.
Он објашњава да су припреме за
израду и подизање кровова базена
- са неким прорачунима Машинског факултета у Београду и програмима које су Феромонтови људи
увежбавали још у Немачкој приликом куповине дизалице - трајале од
априла до сада.- Уз копмпјутерске
симулације у Terex-овом програму
и комплетне цртеже у „три Д“, испоставило се, већ након подизања
првог поклопца, да је све
испројектовано са високом, односно милиметарском прецизношћу
– каже Никола. - Оваквим подухватима, иначе претходе бројне при-

Драган Маринковић: Захваљујући детаљним припремама све је прошло у најбољем реду

преме: почев од позиционирања
дизалице и стабилизације терена,
до снимања амбијента у коме се
терет подиже. Постоји, дакле, неки
редослед операција који мора
да се испоштује и онда долазимо
до тимског рада којим смо све
ово постигли на најбољи могући
наћин – за седам дана подигли смо
два крова. Додуше, радили смо и
теже, компликованије ствари, али
сваки нови посао доноси нешто
ново, па је тако било и са овим у
Бору. Међутим, добро смо га „архивирали“ и идемо даље!

600 тона и дохвата „руке“ преко
190 метара. Зовемо је „краљица“
јер је све подређено њој. Кад она
стигне на градилиште много послова мора да се прекине да би се
монтирала, а само њен транспорт
из базе у Панчеву до Бора трајао је
четири и по недеље. Довезена је са
двадесет и пет шлепера!
И Миодраг Томић, оператер
на дизалици, у чијим су рукама на
крају биле све замисли инжењера,
задовољан је после добро обављеног
посла: - Најмањи је проблем
радити, ако неког интересује то

Нијемчевић наглашава да осим
што су врло сложене, ово и врло
стресне операције, пошто се ради
са веома скупом опремом и људски
животи су у питању. Али, откад је
дизалица купљена (2011.) “Феромонт” је њоме подигао преко 1.000
тона тешке опреме и обавио доста
компликованих задатака. - Досад
није било ситуације из које нисмо
изашли као победници – задовољно
каже млади стручњак. – Иначе, ово
је једна од највећих дизалица у
овом делу Европе, носивости је

што ради. Тако је и мени са овом
дизалицом. Реч је о моћној, али
и веома модерној дизалици на
којој само треба пратити податке
које пружа и држати се тих података! Тачно је да су припреме дуго
трајале, а највећи проблем је стабилизовати подлогу. Јер, ако су
стабилизатори у реду онда нема
никаквих проблема.
Текст: Љ. Алексић
М. Милошевић
Фото: Љ. Алексић

Никола Нијемчевић је „командовао” овом стресном операцијом

Све замисли инжењера на крају су биле у сигурним рукама
Миодрага Томића, оператера дизалице

Нова топионица
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РТБ Бор наградио најбоље на пројекту „нова топионица“

„Feromont” najboQi u avgustu

Најбољи радници Новица Стевић („Феромонт“), Милутин Трифковић („Монт-Р“) и Срећко
Илијевски („Steelcon“) добили новчане награде. – У име РТБ-а посебне награде најбољима
за месечне резултате уручио председник Управног одбора Басена Немања Стевановић
РТБ. – Најбољом подизвођачком
фирмом у августу на пројекту „нова топионица“ у Рударско-топионичарском
басену Бор проглашен је „Феромонт“, а
најбољи радници подизвођачких фирми
на истом пројекту су: Новица Стевић
(„Феромонт“), Милутин Трифковић
(„Монт-Р“) и Срећко Илијевски
(„Steelcon“). Њима је, на свечаном
пријему, у име РТБ-а Бор, посебне награде за месечне резултате остварене на
пројекту „нова топионица“ уручио председник Управног одбора Басена Немања
Стевановић. Првонаграђеном Новици
Стевићу припало је 50 хиљада динара,
другонаграђеном Милутину Трифковићу
30 хиљада и трећенаграђеном Срећку
Илијевском 20 хиљада динара. Руководство и сви запослени у „Феромонту“,

једној од двадесетак подизвођачких
фирми које у Басену Бор раде на градилиштима нове топионице и фабрике
сумпорне киселине, добили су од РТБ-а
ручак у хотелу „Језеро“ на Борском
језеру.
-Ово је капиталан објекат за Бор,
регион и Србију и када буде завршен, значиће повећање прихода,
пореза и доприноса. Зато дугујемо
захвалност „Феромонту“ и осталим
градитељима за одговорност и професионализам и радницима за показану љубав према земљи – рекао
је уручујући награде најбољима председник Управног опдбора РТБ-а Бор
Немања Стевановић.
-Највећи еколошки и економски
пројекат на Балкану биће завршен

до 23. децембра и тада ће почети
хладне пробе у реконструисаној топионици и новој фабрици сумпорне
киселине – још једном је потврдио
генерални директор РТБ-а Благоје
Спасковски и захвалио се најбољем
подизвођачу и најбољим радницима
у августу: - „Феромонт“ је једна од
бољих фирми у Србији, али ради
успешно и у иностранству. Ви дајете
пример другима како треба да се
ради у Србији.
Идеја о месечном награђивању
најбоље подизвођачке фирме и најбољих
радника потекла је од генералног директора РТБ-а Бор Благоја Спасковског и
председника Управног одбора Басена
Немање Стевановића још почетком
септембра када су заједно посетили гра-

дилиште највећег еколошког пројекта
на Балкану, одмах по постављењу
Стевановића за председника Управног
одбора.
Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине улази у завршну фазу. Радови су из дана у дан све
интензивнији и обављају их више од
600 непосредних извршилаца, али и
оних који су задужени за надзор, безбедност, логистику... Све је подређено
заједничком циљу – механичком завршетку најсложенијег пројекта у Србији
до 23. децембра. Награде најбољој
подизвођачкој фирми и најбољим радницима РТБ ће додељивати сваког месеца
све до окончања пројекта „нова топионица“.
М. Милошевић

„Феромонт“ међу најбољима на градилишту у Бору

Kranom iznad dimWaka
Краном какав у Европи
имају још само Немци
„Феромонт“ може да
подигне терет на 193
метра висине, што је још
43 метра изнад борског
топионичког димњака

РТБ. – Изградња нове топионице
и фабрике сумпорне киселине већ је
ушла у завршну фазу. За резултате у
изградњи два резервоара за сумпорну
киселину капацитета по 10 хиљада тона
београдски „Феромонт“ проглашен је
најбољом подизвођачком фирмом у августу. Признање је више него заслужено
јер и на овим резервоарима преостају
још само завршни радови, иако је „Феромонт“ на градилишту у Бору ангажован тек од 1. априла ове године.
Основна делатност ове београдске фирме са петнаестогодишњим искуством и са више од 700 радника
јесте израда ванстандардне опреме,
ремонт и монтажа термо и хидроенергетских постројења, као и постројења
за хемијску индустрију. „Феромонт“
има стална градилишта (одржавање и
ремонт) у српским термоелектранама
(ТЕНТ А и Б у Обреновцу, Велики
Црљени, Дрмно, Костолац и Свилајнац)
и у Рафинерији Панчево. Од послова у
иностранству око 200 сталних радника
(у шпицу радова и до 350) ангажовано
је на ремонту у термоелектранама у
Немачкој, а у Јужноафричкој Републици
„Феромонт“ има шестогодишњи уговор
за замену паровода на свим термоелектранама.
-За све ове послове и у земљи и у
иностранству опремљени смо неопходном механизацијом, шлеперима и
дизалицама. На градилишту у Бору
ангажована је наша дизалица која је
са 600 тона носивости највећа на Балкану. Такву у Европи имају још само

Немци. Она може да подигне терет
на 193 метра висине, а то значи још
43 метра изнад борског топионичког
димњака – објашњава Бојица Бојичић,
технички руководилац градилишта „Феромонта“.

Бојица Бојичић

Два резервоара за сумпорну киселину у Бору гради 62 радника „Феромонта“. Највећи изазов представљало
је подизање две куполе због тежине, јер
свака је тешка 58 тона, и због сто метара
удаљености од места израде до места
уградње. Најтежи део посла је завршен.
Од машинских радова остало је још да
се заврши изградња степеништа и платформи резервоара и да се обави хидро
тест, а онда до краја октобра следи
фарбање оба резервоара. Тиме се завршава ангажовање „Феромонта“ на градилишту нове фабрике сумпорне киселине у Бору.
М. Милошевић
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Нова топионица

Награде РТБ-а отишле у руке бравара и монтера на градилишту нове топионице

Kad „ko^i rabota”, daju sve od sebe

Упорност да ради и „ да дава све од себе кад кочи работа“ квалитети су који доводе до награде, сматра Македонац Срећко Илијевски. – Одговорност, велико искуство и знање такође су предуслови за квалификацију „најбољи међу најбољима“, додаје Топличанин Новица Стевић.
– Лозничанин Милутин Трифковић, сматра да га је залагање на послу и чињеница да га „хатезејци“ никада нису опоменули да стави наочаре или појас довело до награде
РТБ. – Бравар из Лознице Милутин Трифковић, бравар-монтер из
Куршумлије Новица Стевић и монтер-висинац из Куманова Срећко
Илијевски најбоља су три радника у

године и као бравар-монтер учествовао сам у изградњи великих резервоара за сумпорну киселину од самог почетка, од њиховог темеља, па до крова
– каже Новица. Одговорност према

Милутин Трифковић

прошлом месецу међу 600 људи који
раде на градилишту нове топионице
и фабрике сумпорне киселине у Бору.
Тако су одлучиле њихове фирме, колеге,
претпостављени, а РТБ их је додатно
новчано наградио са укупно 100 хиљада
динара. Трифковић, Стевић и Илијевски
углас кажу да им награда много значи
и додатно мотивише да још боље раде.
Значи и као подстрек осталима, кажу, да
се потруде и нађу се међу добитницима

послу, велико искуство стечено током
32 године радног стажа, али помало и
знање, стидљиво додаје са задршком,
сматра кључним стварима које су га квалификовале за радника месеца. – Ипак,
све колеге су фантастичне, стварно!
Компактни смо, нико се не љути кад
му се нешто каже да уради, свако зна
свој посао и ради га најбоље што може.
Уосталом, за доброг мајстора нема
компликованог посла – прича Стевић.

тешко док се нисам навикао на дим,
али ми данас и то све мање смета –
закључује доброћудни Топличанин.
Припрема,
сечење
брусилицом и брушење су послови које
тридесетогодишњи
Милутин
Трифковић, бравар у фирми „Монт –Р“,
ради најбоље. Тренутно је, каже, на
котлу у „сумпорној“ и ради канале за
сумпорну киселину, али је био ангажован и на градилишту нове топионице. –
На градилишту сам од 2012. и радим
сваког дана од седам до 17 сати, осим

боље када се топионица заврши и жао
ми је што ћу дотле већ отићи из Бора
– вели Трифковић.
Срећко Илијевски, радник македонског „Steelcona“ имао је ту срећу, како
каже, да се из млинара одметне у монтере. И то монтере-висинце. Брашно је
заменио челичном конструкцијом и то
врло брзо, девет месеци након што му је
фирма у којој је радио пропала. – Преквалификовао сам се, што се каже, „у
ходу“, није било времена за чекање.
Посао ми је био потребан и нисам

Срећко Илијевски

Новица Стевић

када се буду давале септембарске, октобарске, новембарске и децембарске награде. Они су проглашени најбољим радницима у августу, а прво место припало
је педесетчетворогодишњем Новици,
раднику „Феромонта“, фирме која је
проглашена за најбољег подизвођача у
том месецу.
– На градилишту сам од априла ове

Посла на резервоарима, како каже, има
за још 15-ак дана, док се куполе не
заваре, а онда иде даље, где га следећи
посао одведе. Нису му ово први резервоари које је радио, слични су грађени
у Панчеву, а имао је посла и на електранама у Дрмну. – Бор ми се допада, леп
је град, има где да се изађе, прошета
и попије пиће. У почетку ми је било

недељом када сам на послу до 15
часова. „Теренац“ сам четири године
и навикао сам се на тај темпо рада и
живота. Ово градилиште изгледа фантастично и било је веома занимљиво
гледати га како из дана у дан расте,
од пуке конструкције до праве слике
онога што се зове „највећи пројекат
на Балкану“ – каже Милутин. Сматра
да га је залагање на послу и чињеница да
га „хатезејци“ никада нису опоменули
да стави наочаре или појас довело до
друге награде коју ће, како рече, потрошити са колегама у кафани. Захваљује
им се и „преко новина“ што су га предложили за најбољег радника. – Град вам
је супер, нашао сам друштво, а има
и девојака. Ма, биће Боранима још

много бирао. Ето, моја упорност да
радим и да дајем све од себе кад видим
да негде „кочи работа“ довеле су ме и
до ове награде. Свима стварно хвала,
ово је одличан стимуланс да се ради и
више и боље. И да сви око мене раде
тако – каже Срећко. Тренутно је на
објекту „4.000“, а радио је и на висини
од 45 метара, на крову топионице, из
корпе крана. Предводи групу од петроро
људи, тумачи цртеже који му се дају,
објашњава људима где се који део монтира. – Има потешкоћа, али се онда
сви заједно потрудимо и снађемо се
да завршимо све како треба. Уз труд
се сваки посао завршава – закључује
Срећко.
Г. Тончев Василић

Нове технологије
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Двадесет радника ТИР-а обучавало се

BAT-tehnologija

црпна, конкретна предавања (од осам
до 18 или 19 часова, при чему су се
строго поштовали сатница и програм
обуке). Чули смо детаљна објашњења
о целом процесу, укључујући организациони део, машинско и
електроодржавање, екологију, безбедност и здравље на раду. Све дисциплине су биле обрађене на свој
начин, али је поента била на новој
технологији. У топионици смо се упоз-

Теоретски део је подразумевaо упознавање са принципима савремене аутогене флеш-смелтинг
технологије, а практични са функционисањем топионице бакра у Харјавалти. - Осим стручњака
Ототековог института, предавачи су били и представници фирми - испоручилаца опреме за
нову топионицу у Бору. – Полазници обуке једнодушни у оцени да је било напорно, али изузетно
занимљиво и корисно
ТИР. – Прва група од десет радника
ТИР-а (пет инжењера – по два електро и машинства и један металургије,
четири техничара и преводилац) 14.
септембра вратила се из Финске –
земље произвођача и испоручиоца ау-

скандинавској земљи био је прилика за
стицање стручних знања о управљању
и руковању овим поступком добијања
„црвеног” метала. По речима директора ТИР-а Бобана Тодоровића, који
је предводио прву групу радника, обука
је била подељена у два дела. Теоретски је био организован у Институту за
пројектовање у Еспоу – другом по величини граду у Финској, удаљеном двадесетак километара од Хелсинкија, у
коме се, иначе, налази седиште Ототека. Друга недеља је била резервисана
за практични део у топионици бакра у
Харјавалти (150 км од Хелсинкија).
- Теоретска обука је подразумевала упознавање са принципима
функционисања топионице у којој
се концентрат прерађује савременом БАТ-технологијом, и то по програмским целинама: транспортни
системи, шаржирање материјала,
котао отпадне топлоте, систем за
пречишћавање гасова и управљање
технолошким поступком производње.
Донча Стојчевски
Осим стручњака Ототековог института, предавача су били и представтогене флеш-смелтинг технологије која ници фирми - испоручилаца опреме за
ће се примењивати у новој топионици нову топионицу у Бору. Упознали смо
бакра у Бору. Двонедељни боравак (од се са начином рада појединих агре31. августа до 13. септембра) у овој

гата, али и њиховим параметрима,
мада ће коначни показатељи бити
дефинисани након топлих проба и
пуштања постројења у експлоатацију,
јер је свака топионица специфична. И

обука у Харјавалти се састојала од теоретске, у преподневним, и практичне,
у поподневним сатима. Тамо се инсистирало на максималним мерама безбедности, тако да је ова област (безбедност и заштита на раду) сигурно смерница за едукацију наших радника у
наредном периоду - рекао је Тодоровић.

Наша опрема савременија од
финске

Са предавања у Ототековом институту у Еспоу

Дипл. инж. машинства Донча
Стојчевски, члан тима за реализацију
Пројекта модернизације топионице и
изградњу фабрике сумпорне киселине,
најпре је истакао заступљеност разноврсних струка у саставу прве, као и
друге групе радника ТИР-а која је у
Финској боравила од 15. до 27. септембра. Притом је упутио све речи хвале
за професионалност људи из финске
компаније.
- Заиста је било радно и веома корисно. Прве недеље смо имали ис-

Драган Николић

нали са њиховим процесом који је
аналоган нашем (Финци примењују
флеш-смелтинг технологију већ четрдесетак година). У претходним

фазама модернизације су инвестирали у поједине системе, али су врло
често наглашавали како је наша
опрема са савременијим конструктивним решењима и праћењем процеса – истакао је Стојчевски.
Наш саговорник додаје да су се
његов колега Драган Николић, руководилац машинског одржавања у Топионици, и он усредсредили на то
како код њих функционише та служба.
Упркос томе што је процес обиман, а
под истим кровом у Харјавалти раде две
топионице (бакра и никла), са истим
саобраћајницама, флуидима, људима,
како су се сами уверили и рекли - све
се одвија беспрекорно. Правили су
поређење са нашим стањем, што је
тешко, јер је код њих поента у превентивном одржавању, док је код нас, углавном, оно корективно. Са друге стране,
Финци ангажују (по уговору) посебне
фирме за одржавање, припрему ваздуха,
енергану, док су они концентрисани на
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у Финској за рад у новој топионици

Нове технологије

vi[e nije nepoznanica
производни део.
- Схватили смо суштину, начин
рада и одржавања сваког агрегата,
посебно сушача који је за нас новина.
Пећ је интересантна, нарочито
замена расхладних елемената пошто
је систем хлађења другачије решен,
као и бренер за концентрат као
највиталнији део пећи. У систему за
гасове и котлу није било изненађења,
јер нам је то познато. Питање шљаке

ницу” (финска Кумера – парни сушач и
врећасти филтер, немачки Foster Wheeler
- котао, Gea Bishop - електростатички
филтер, Sulzer - пумпе за циркулацију и
расхладни систем).
- Обука је била напорна, јер сви
заједно смо слушали предавања
везана и за металургију и за аутоматику. Али, свакоме је било интересантно да чује нешто ново из
друге области. Када је реч о машин-

руковалац из командне собе контро- замислили су да тако буде и код нас.
лише цео процес од шаржирања до ис- Стално се раде анализе шљаке, ба-

Стална обука

је, такође, било занимљиво зато што
се дуго споримо како да то решимо код
нас. Код њих је та област забрањена
за приступ. Када су имали ближу
локацију надомак насељеног дела,
догађале су се експлозије (шљака се
хлади у лонцима) и комади су летели
по двориштима. Одмах се реаговало
и тада су је изместили ван топионице. Сада је то строго аутоматизован процес којим се управља из командне собе флотације. Фасцинантно

- По повратку друге групе радника ТИР-а (три дипл. инж. металургије,
аутоматичари и електричари) из Финске биће сачињен заједнички извештај,
анализа стечених знања и закључци у ком смеру треба да иде будућа обука и које
целине треба обухватити. Иначе, програм обуке повремено доживљава промене
у зависности од надоградње коју је потребно урадити. Људи (30 полазника) који
треба да буду обучени за рад у фабрици сумпорне киселине, од првог септембра
свакодневно (од 12 до 14 сати) у просторијама „нове топионице”, слушају теоретска
предавања која држе представници SNC Lavalina. У току су преговори за одлазак
у Казинк (Казахстан), где ће бити одржана практична обука у фабрици коју је ова
канадска фирма последњу саградила у Европи (идентична нашој која се гради).
Упоредо са овим, у току су припреме и за рад у постројењима за пречишћавање
отпадних вода, флотацију шљаке и новој енергани – закључује Тодоровић.

ском одржавању, могли смо да конкретно разговарамо и решимо недоумице које се односе на делове парног
сушача, котла, филтера, пумпи, као и
на њихову замену. Неколико пута смо
ишли да видимо срце топионице, а то
је горионик концентрата. Код њих се у
току дана обавља провера расхладних пуста бакренца. Чак су и нашим руелемената на пећи, ваздуха, хлађења коваоцима дозволили да мало раде на
дистрибутера, чисте се налепци. њему – казао је Томић.
Видели смо резервне дистрибутере,
Значај информације
бренере, показивали су нам замену
Дипл. инж. електротехнике Владимир Илић, руководилац службе
одржавања мерно-регулационе тех-

кренца, шарже, сваког дана, на један,
два, три сата. Сви подаци се уносе у
тај софтвер који на основу њих прорачунава одговарајуће параметре за
функционисање целог процеса. Од
укупно 230-240 запослених у топионици у Харјавалти, чак 35-40 раде
у лабораторији, одакле се систем
„храни” подацима – наглашава Илић и
додаје:
- Њима је информација најбитнија
- мере температуру шљаке, бакренца
користећи сонде које сагоревају
и после бацају као потрошни
материјал. Јер, како кажу, цена сонде
је занемарљива у односу на вредност

Дејан Томић

је колико улажу у екологију и колико
се у њу укључује држава као фактор
који ствара амбијент за реализацију.
На мене је највећи утисак оставило
то како они прате процес и параметре на основу којих доносе одлуке и
интервенишу. Реч је о програму који
у делићу времена обрађује милионе информација и даје препоруке, а
на оператерима је да изаберу право
решење или мењају параметре - наглашава Стојчевски.

„А што би се кварило?”
Дипл. инж. машинства Драгану
Николићу, најзанимљивија су била
предавања представника фирми које
су испоручиле опрему за „нову топио-

грејача у парном сушачу. Њима су
била чудна наша питања: „Шта ако
се неки део поквари?”, а они су одговарали, такође, питањем: „А, што би
се то кварило?”. Све нас је интересовало и све нам је било од велике користи – истиче Николић.
И машински техничар Дејан Томић,
пословођа котла у Топионици, изражава задовољство обуком у Финској
и потврђује да им је много значило
то што су сви заједно били на свим
предавањима. - Било је занимљиво, посебно изузетно прецизна презентација
котла. Објаснили су нам детаљно све
што нас је интересовало, нарочито
програм који је направљен да води
поцес. То је мозак система, пошто

нике у Топионици, био је „задужен” за
упознавање са системом који треба да се
примени и код нас, пошто ће нова топионица у Бору бити доста аутоматизованија
од старе, са максималном применом информационе технологије.
- У Ототековом Институту већ је
био постављен PLC систем у симулационом тест-режиму, тако да су наши
руковаоци могли да му приступе и
ураде ситније вежбице. Најпре смо
се упознали са опремом, остварили
смо контакте и добру сарадњу са
људима који су програмирали систем.
Нови софтвер, који су заједнички
дизајнирали металурзи и програмери
Ототека, зове се процесни саветник и,
практично, представља мозак топионице. Финци њиме „воде” процес, а

Владимир Илић

информације коју добију. Цео систем
је комплетно интегрисан, имају сопствени интранет захваљујући коме
било који радник у сваком тренутку има приступ свим подацима, укључујући параметре процеса, анализе из лабораторије, службе
одржавања, ко и када је дошао на
посао, чак и када је рађена последња
инспекција или преправка неког дела.
Ј. Станојевић

Рударство РББ
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Завршница реконструкције кривељске флотације

Montiraju liniju za rudu sa Cerova
Грађевински радови завршени, у току постављање челичних
постоља за машине, од првог октобра се уносе, почиње њихово
гумирање, монтажа механизама и повезивање, да би крајем октобра линија пуштена у рад. – Нове линије које флотирају руду са
кривељског копа добро раде, али се потпуна аутоматизација погона очекује по уградњи тзв. анализатора који треба да стигне из
Аустралије

ФЛОТАЦИЈА „В.КРИВЕЉ“. - У
делу погона кривељске флотације тече
завршна фаза израде флотацијске линије
на којој ће се, одвојено од кривељске,
флотирати руда са површинског копа
„Церово“. Како смо сазнали од Весне
Павлов, помоћника директора Рудника
бакра Бор за флотације, окончани су
грађевински радови и постављају се челичне конструкције. Оне треба да буду
готове до првог октобра када почиње
постављање пет великих флотационих
машина од по 100 кубика, а убрзо стиже
и екипа из компаније „Мецо Минералс“
која је, према уговору, обавезна да обави
пескарење и гумирање тих машина.
- Паралелно са тим радовима
обављаће се и сви пратећи послови
неопходни за „превезивање“ нових
машина на пулповоде и разне друге
инсталације - каже Весна Павлов. Тиме ће се заокружити последња
целина реконструкције кривељске
флотације. Машине ће имати аутомат-

ску регулацију нивоа пулпе, ваздуха,
дозирања реагенаса, али комплетна
линија тиме још неће бити аутоматизована. То ће се догодити у следећој
етапи када будемо купили и флотационе машине за пречишћавање, што ће
нам омогућити да потпуно раздвојимо
флотирање церовске и кривељске
руде. Сада, кад уградимо ове машине,
основно флотирање руде са поменута
два копа одвијаће се засебно, али ћемо
њихове основне концентрате мешати
и даље их заједно пречишћавати.
Тек у поменутој последњој фази иде
се на сасвим одвојено флотирање и
одвојено пречишћавање једне и друге
руде, односно концентрата, због различитог минералног састава.
Резервоари машина су већ склоп
љени и чим се заврше њихова челична
постоља биће убачени у халу. Упоредо ће започети и преостали послови –
гумирање, постављање канала, дуваљке,
цевовода, електрике, механизама. Због

недостатка простора једна машина
монтираће се споља а онда ће се проширити хала и направити нови прилаз
за камионе који допремају шипке, кугле
и све остало што је потребно погону. Истини за вољу – каже наша саговорница - радови на реконструкцији ове
последње флотацијске линије мало
касне због почетног несналажења у
примени система јавних набавки. Кад
смо то савладали, наручени су делови,
али су и рокови њихове израде, опет,
били нешто дужи. Међутим, до 20.
октобра биће завршено гумирање
машина и постављање њихових механизама, а РТБ ће, паралелно са тим,
извести све пратеће послове који су
његова обавеза. Очекујемо да током
уобичајеног дводневног застоја у октобру прикључимо ову линију са
пет великих машина за основно
флотирање руде са “Церова”.
На новим линијама које увелико
флотирају руду са кривељског копа
треба још само да се угради тзв. анализатор (стиже из Аустралије), па да
њихов рад буде потпуно аутоматски.
Производња доста добро тече и наша
саговорница као илустрацију наводи податак да је остварење физичког обима
производње за 23 дана септембра 97
одсто. Али и додаје: - Имамо доста
променљиве садржаје бакра у руди
(често од смене до смене) јер се још

увек раскрива североисточни део
кривељског лежишта. Пошто је реч
о масовној производњи, веома нам
је тешко да оптимално регулишемо
процес баш због тога што немамо

Уводе нове
реагенсе
Од Весне Павлов смо сазнали да
су током јула ове године обављена
индустријска
испитивања
разних флотацијских реагенаса ради
побољшања параметара производње,
односно технолошких резултата. - Користили смо америчке реагенсе од
којих се као изузетно селективан показао „фломин ц 4132“. Са њим смо
добили висококвалитетан концентрат бакра, што је врло важно за нову
топионицу која захтева да концентрат
садржи 21 одсто бакра.

тај анализатор. Када будемо уградили комплетну аутоматику, а наредног месеца очекујемо и боље садржаје
метала, пошто кривељски коп полако
силази у боље партије руде, очекујемо
и много боље домете. Анализатор ће
нам током самог процеса, правовремено, сигнализирати садржаје метала
и оптималне дозе реагенаса, како
за ниске тако и за високе садржаје
метала.
Љ. Алексић

На копу “Церово” се добро носили са кишном годином

Sa^uvali opremu, odr@ali proizvodWu
КОП “ЦЕРОВО”. - Честе и обилне
кише протеклих месеци намучиле су
и рударе на „Церову“. Према речима
управника копа Драгана Илића, због
много воде и муља који се сливао на дно,
неколико пута су морали да заустављају
производњу на тим најнижим етажама
где је, иначе, богатија руда. Међутим,
радови су настављани у вишим деловима копа, пошто је он ове године знатно
проширен по источној страни. Али, како
је та руда нешто сиромашнија, чим би се
изборили са водом и муљем, поправљали
би резултате рудом са дна, из тзв. примарне зоне. Управник је задовољан
брзином којом су запослени реаговали у
извлачењу машина из опасних зона тако
да није дозвољено да нека од њих, нити
коп, буду поплављени, а бројне и дубоке
вододерине, поготово низ западне етаже
копа, довољно илуструју колико се воде
сручило у коп.
-Сачували смо опрему и нисмо
“пали” са производњом – каже
задовољно Илић. - За осам месеци овде
је откопано 1,381 милиона тона руде
средњег садржаја метала 0,268 одсто.
То значи да смо испоручили 3.703 тоне
бакра у руди, а што се тиче јаловине,
уклоњено је 1,419 милиона тона. Ове
бројке казују да смо остваривали оперативне планове онако како су били

и задати. У неким месецима дали смо
и већи садржај бакра од планираног.
И ка крају септембра на “Церову” су
ишли са солидним резултатима јер су до
двадесет петог, када смо посетили коп,
уклонили 80.500 тона јаловине, што
значи и остварили месечни план. Тако би
било и са рудом да није било повремених
проблема у тамошњим постројењима за
дробљење и флотацијску прераду, тако
да је шест дана пре истека месеца у билансу било 160.000 тона руде (план
је 220.000 тона). – Боримо се да и са
рудом будемо што ближи циљу – каже
Илић – а ако нам околности то не дозволе настојаћемо да се мало бољим
садржајем приближимо планираним
количинама бакра. Средњи садржај
овог метала у руди током септембра
ионако је био око 0,25%, што је нешто
више од оперативно планираног
(0,24%). Упркос проблемима на примарном дробљењу, коп “Церово” није
далеко од онога што се од њега очекује
и не сумњам да ћемо годишњи план
руде, а поготово бакра у руди, као и
јаловине - остварити.
Пошто је јесен већ стигла, на
Церову се више не надају бољим условима рада. Зато полако припремају камионе за зимски период, набављају антифриз, мењају гуме и све остало што

На најнижим етажама машине су неколико пута заустављане,
али је посао одмах настављан у вишим деловима копа тако
да је за осам месеци дато 1,381 милиона тона руде са 3.703
тоне бакра и уклоњено 1,419 милиона тона јаловине, што је
оперативним плановима било и задато
је неопходно да спремно дочекају снег.
Уколико нешто и подбаце у количини
руде која је планирана за ову годину,
што је по оцени управника мало вероватно, то ће бити због тешкоћа које се
јављају у постројењима за дробљење
и флотирање. - Руда је доста тврда –
објашњава Илић - па повремено доводи
до проблема на дробилицама, али је

зато веома повољна за флотирање
које се одвија уз врло малу потрошњу
регенаса. Радове на копу изводимо,
као што видите, према пројекту и
предности таквог приступа показале
су се током ове кишне године када
ниједног момента нисмо били сатерани у ћорсокак.
Љ. Алексић
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Невреме 15. септембра нанело штете и борским рударима

Skoro svi pogoni ostali
bez struje
електродистрибуције су кренуле на
терен и већ у току дана обавиле све
што је потребно да се производња
брзо врати на планирани ниво, односно да се сасвим нормализује. Радници РББ-а су увек били на висини за-

Налети кише, праћени снажном грмљавином, однели су
четвртину дневне производње јер је већина рудничких погона
два до четири сата била ван строја – није прозводила бакар. Машине из РТБ-а се брзо укључиле у рашчишћавање путева у
околини Кладова и Неготина
РББ. – Провале облака праћене
снажном грмљавином нанеле су 15. септембра штете и борским рударима. На
срећу, није дошло до неког опаснијег
продора воде у рудничка постројења и
објекте, али готово да нема погона који
није стао због нестанака струје изазаваних ударима грома у далеководе. Према
речима Небојше Виденовића, директора Рудника бакра Бор, пумпе на коповима и у јами одолевале су наглим приливима, међутим, грмљавина је изба-

цила агрегате из погона.
- Наравно да су велике падавине
и снажна грмљавина утицале на
производњу - казао је Виденовић сутрадан новинарима. - Производња је
претходног дана смањена за 25 одсто у
односу на планирану дневну. Дошло је
до испада електричне енергије у скоро
свим погонима и они су два до четири
сата били потпуно ван строја – нису
производили бакар. Одмах се приступило санирању последица, екипе

Још под утиском катастрофалних
призора које је током претходних вечери
и ноћи са екипом из РТБ-а видео у околини Кладова и Неготина, Виденовић је
казао:
- Басенска чета за спасавање
је приправна још од јуче у подне.
Спремно чека да интервенише тамо
где затреба. Екипа из РТБ-а, на челу
са генералним директором Благојем
Спасковским, посетила је још током
вечери и ноћи Мајданпек и села у
овој општини као што је Бољетин,
где је ситуација изузетно драматична. Међутим, оно што смо синоћ
видели у општини Кладово превазишло је све наше стрепње. Текија је
у тако лошем стању да живот у њој
неће бити нормализован дуже време.
Машине РТБ-а Бор су тамо и раде на
уклањању свега и свачега што су довукле бујице. Место је потпуно одсечено од света, Кладово такође, али је
Небојша Виденовић
током вечери стигла помоћ спасилачдатка, па ни овом приликом нису до- ких екипа и републичког МУП-а. Сада
пустили да их изненади оваква киша, је стање стабилније и рашчишћавају
која на срећу није била онолика као у се путеви.
Мајданпеку и Кладову.
Љ. Алексић

Офанзивно раскривање кривељског копа

Tri bagera na jalovini
КОП КРИВЕЉ. - Добра вест из
рапорта за септембар, чијом средином
смо – подсетимо - извештавали о последицама обилних киша, јесте што ће
он бити први месец у години током кога
су кривељски рудари остварили план на
јаловини. Додуше, нешто је мањи него
претходних, али је по оцени управника
Милана Делића - реалнији. Износи
1,6 милиона тона, а за 29 дана септембра уклоњене су 1,553 милиона тона
јаловине тако да се може очекивати
планско остварење. Од 28. септембра
на горњим етажама источног дела копа
офанзивно се раскрива - раде три велика
багера - што ће одржати тренд ширења
копа до коначних контура, а очекује се и
врло брз улазак у руду.
-Са јаловином смо увек подбацивали, али смо се најзад, захваљујући
великим напорима, максималном
упошљавању транспортног система и
повећању броја расположивих камиона веома приближили циљу – каже
Делић. – Читав месец јаловина је превожена тракама и гравитацијски одлагана у стари борски коп, а булдозер
коришћен само при нивелацији одлагача, што нам је донело знатне уштеде
у његовој потрошњи горива – дневно
и до 2.000 литара еуродизела – плус
много веће уштеде на камионском
транспорту (није вожено на планире).
Уз велику подршку менаџмента у набавци делова и спрегнут рад двеју радионица, одржали смо довољно камиона и први пут ове године успели да
готово испунимо план на јаловини.
Од планираних 850.000 тона руде,
за 29 дана септембра на кривељском
копу дато је 764.860 тона.То је за око
седам одсто мање од постављеног циља
али, како каже управник, из оправданих
разлога. Депонија за руду у више наврата је била пуна због радова на млиновима и санације траке од секундар-

Септембар је први овогодишњи месец током којег је, упркос великим падавинама, готово
остварен план уклањања јаловине, мада је осмомесечни учинак подаље од планираног. - Од
јануара до септембра испоручено 16.314 тона бакра у руди, што је безмало хиљаду тона више него
што је постављено као циљ
ног дробљења до флотације. Међутим,
захваљујући бољем садржају - бакра у
руди ће бити како је планирано (1.724
тоне) јер је до дана пре истека месеца
испоручено 1.690 тона.
-За осам месеци требало је да откопамо 6,717 милиона тона руде, а
дали смо 6,677 милиона тона, тако
да можемо рећи да је план остварен
– сумира Делић. - Што се тиче бакра у
руди, од циљаних 15.378 тона, за осам
месеци – захваљујући бољем садржају
– испоручили смо 16.314 тона, што је
безмало хиљаду тона више! Међутим,
оно што је постигнуто у раскривању
подаље је од планираних 17,154 милиона тона. Остварено је 9,070 милиона тона, али добар резултат у сеп-

тембру охрабрује нас да у последњем
кварталу задржимо тај тренд и створимо добре предуслове да уђемо у
зиму и наредну годину са довољно
припремљене руде.
Делић подсећа да је средина месеца
била најкритичнија када су коп, по ко
зна који пут ове године, задесиле нове
обилне кише. Како су машине биле
по боковима копа а пумпе благовремено измештене, није било опасности
од њиховог потапања, али је испадање
електромреже, стање радова и приступних путева умањило резултате. Био је
отежан прилаз етажама и њихова припрема за минирање, а расквашена руда
и јаловина тешко је пролазила кроз дробилице, пресипе и транспортне траке,

мање је товарено и у камионе.
Делић
је
веома
задовољан
ангажовањем запослених на копу. Максимално је, каже, коришћено радно
време руковалаца и људи на одржавању
јер су багеристи, возачи, бушачи предавали машине „из руке у руку“: Озбиљно су схватили да само тако
можемо да остваримо максималну
производњу као предуслов за добре
зараде. Нисмо имали теже повреде
нити хаварије, што је добро за овако
велики рудник. Наравно, рачуна се и
на долазак зиме, али смо захваљујући
заосталим количинама соли из претходне благе зиме спремни и за рани
снег.
Љ. Алексић

Рударство РБМ
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Септембарска производња у РБМ-у

vi[e puta plavqena radili[ta

Упркос мањим ископинама и
непланираним обавезама на санацији
радилишта и путева, произведено више
од хиљаду тона бакра у концентрату
РБМ. – Иако су се последице обилних падавина негативно одразиле на
производњу у Руднику бакра Мајданпек,
поготово на остварење плана укупних
ископина, септембарски учинак прелази хиљаду тона бакра у концентрату,
што прате и одговарајуће количине племенитих метала.
-И септембар је обележила борба
са временским неприликама. У више
наврата обилне падавине поплавиле
су радилишта, муљем затрпале доње
етаже, активирале клизишта и нарушиле путеве. У таквој ситуацији,
испољено је изузетно ангажовање
већине запослених који су одлично
обавили све предвиђене послове, али
су се сва та дешавања, на жалост,
одразила на резултате који су са

925 хиљада тона укупних ископина
знатно испод планских захтева - каже
Драгиша Анђелковић, управник Површинског копа РБМ-а.
Повољан садржај руде која је углавном стизала са радилишта ТС-2, мада
су и са радилишта Андензитског прста
ископане одређене количине, омогућио
је да коначан резултат у септембру буде
нешто више од хиљаду тона бакра у концентрату, уз подразумевајуће количине
сребра и злата.
Током прошлог месеца оспособљен
је већи број тешких возила, па се у октобар ушло са 12 возила у раду од укупно
15.
-То је већ број возила који би
требало да омогући озбиљније
активирање Фазе 1. Тако би се убр

зало раскривање рудних лежишта
и смањили трошкови. Међутим,
будући да је рад на вишим етажама
радилишта ТС-2 завршен, очекује
нас тежак рад на најнижим котама
где су услови најтежи јер су радови

најподложнији
утицају
временских прилика – каже Анђелковић не
пропуштајући да истакне да су све
снаге усмерене да се тај посао обави на
најбољи начин.
С. В.

Мобилно стање у Руднику бакра Мајданпек

Padavine opet
protiv rudara
РБМ. - Септембарску производњу
у Руднику бакра Мајданпек је за 15
дана у два наврата готово паралисало
снажно невреме са обилним падавинама.
Поплављена су радилишта на површинском копу, па су рудари непланирано
морали да се боре против поплаве и да
одржавају производњу, али и да помогну
да се град Мајданпек избори са последицама незапамћених падавина.
-Имали смо релативно уобичајену
производњу пошто смо почетком месеца успели да се изборимо
са сличним неприликама и након
тога стабилизујемо производњу. То
је функционисало до 15. септембра.
Били смо принуђени да, на кратко,
зауставимо производњу. Релативно
брзо покренут је рад на јаловини, а сутрадан производња је стабилизована
и на руди. Имали смо велике проблеме са одводњавањем радилишта,
јер су нам доње коте, 365, поплављене,
као и сви трафои, и борили смо се да
што пре постигнемо максимални капацитет одводњавања - каже директор
РБМ-а Бранислав Томић.
Први човек Рудника бакра Мајданпек
не искључује могућност да затреба
и помоћ са стране, јер нема довољно
муљних пумпи које би у овој ситуацији
једино помогле. Напомиње да пумпе

које су уступљене „Колубари“ сада не
би биле од помоћи јер су предвиђене
за чисту воду, какву тамо испумпавају,
будући да се нанос из ње већ сталожио,

Бранислав Томић

док су проблем РБМ-а велике количине
јако замуљене воде.
У самом граду Мајданпеку је, такође,
ситуација била озбиљна. На подручју
општине проглашена је
ванредна
ситуација, а у Мајданпеку се излио Пек
и поплавио аутобуску станицу. Одмах су
реаговали људи из РБМ-а и на сигурне
локације повукли сву опрему, заштитили постројења, али и део Пека преусмерили ка Јужном ревиру обарајући на
тај начин његов ниво и штитећи град од
нових поплава.

Обилне падавине су два пута у септембру плавиле
радилишта на површинском копу и успориле
производњу. – Одводњавање најтежи задатак - део
Пека преусмерен ка Јужном ревиру како би се оборио
ниво реке у самом граду и спречило да после аутобуске
станице буду поплављени и други објекти
Лоше
постављен
мост
представљао је уско грло, па смо
минирањем на једном делу успели да
се изборимо са поплавним чепом који
је створио нанос и најдиректније подизао ниво реке. Циљ је био да сачувамо сопствена постројења, бензинску пумпу, транспортни систем... каже директор Томић наводећи да су
флотацијска јаловишта такође биле
критичне тачке не само због повећаног
нивоа вода услед падавина већ и због
појаве клизишта на околним брдима. Јер,
ту се ситуација може само контролисати
и пратити, немогуће је да се било шта
конкретно уради.
Колико је тешко контролисати невреме са оволико падавина, које осим
поплаве изазивају одроне и клизишта, показала је и ситуација у Текији,
ђердапској варошици која је прет-

рпела готово праву катаклизму и у
којој буквално свако домаћинство има
огромне штете, а не мали број кућа
трајно је онеспособљен за становање.
Најугроженије становништво је бродовима евакуисано у Кладово.
Мештанима Текије први је сопственом механизацијом у помоћ прискочио
РТБ Бор. Међу онима који су се и лично
на терену ангажовали у организацији
евакуације, спашавања и рашчишћавања
нашао се и Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор са својим сарадницима.
Последице овог невремена још дуго
ће морати да се санирају.
С. Вукашиновић
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Металургија

Септембарски биланс металурга у сенци великог пројекта

Sve podre\eno zavr[etku
nove topionice
За 28 дана септембра линија бакра дала 3.100 тона анода, 2.620
тона катода и 7.000 тона сумпорне киселине. - Све техничке службе
предузећа упућене су на пружање логистичке и друге стручне
помоћи, да би највећи еколошки пројекат на Балкану био завршен
најкасније до 23. децембра – рекао је Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а

ТИР. – За 28 дана септембра Топионица је примила 18.680 тона влажног
концентрата бакра, са 2.600 тона „црвеног” метала у њему. Највише ове сировине допремљено је из рудника „Велики
Кривељ” (8.963 т - 1.258 т метала), Рудника бакра Мајданпек (6.825 т - 948 т)
и Јаме и концентрата шљаке (2.891 т 390 т). Радом технолошке линије број
један прерађено је 22.932 тоне влажне
шарже (820 т дневно), односно 18.901
тона сувог концентрата (675 т дневно).
Произведено је 3.100 тона анодног бакра
(110 т дневно). Тренутно на залихама
има 1.312 т шарже са 157 т метала. Фабрика сумпорне киселине (контактна
два) успешно је „пратила” рад Топионице и прошлог месеца дала је 7.000
тона монохидрата (245 т, у просеку,
дневно). У складиштима ових дана има
2.785 тона ове робе. Електролиза је, са
360 ћелија, продуковала 2.620 тона катодног бакра.
- Иако добри, ови резултати су, наравно, у другом плану у односу на
„нову топионицу” - највећи еколошки

пројекат на Балкану чији се завршетак очекује најкасније до 23. децембра. Све техничке службе предузећа
упућене су на пружање логистичке и
друге стручне помоћи, да би се овај

У Електролизи ради 360 ћелија

производа, углавном месинга квалитета
МС 56 и сву количину извезла на инострано тржиште. Ливница фазонских
одливака је дала 100 тона одливака. Ови
резултати су у складу са предвиђеном
производњом за 2014. годину, али је
тај план, како је оценио челни човек
металуршког предузећа, и даље скроман у поређењу са онима које је Ливница некада бележила. Септембарски
биланс Фабрика бакарне жице достигао
је 461 тону (4.000 т од почетка године),
при чему се траже могућности да ФБЖ
повећа производњу и оствари боље
домете у односу на лањске. Из погона
Бобан Тодоровић
синтер-металургије „изашло” је 3.400
комада разних производа.
рок испоштовао – рекао је Бобан
Котлови број пет и шест у Енергани
Тодоровић, директор ТИР-а.
су исправни, док је у току ремонт „седЛивница бакра и бакарних легура мице”. Ово стога како би се створили
крај септембра дочекала је са 1.050 тона услови испоруке топлотне енергије

за старт нове топионице, јер ће стара
енергана да послужи за испоруку
енергије неопходне за почетак рада
новог постројења. Залихе енергента су
довољне да омогуће сигуран рад котлова
у том периоду. Осим стабилног рада,
Тодоровић за овај услужни погон ТИР-а
истиче још један афирмативни податак почев од осмог маја у Енергани се производи и електрична енергија (један мегават – сат дневно) из вишка топлотне
паре. Залихе индустријске воде у Борском језеру су ових дана повољне.
Директор ТИР-а је похвалио и активност Транспорта ТИР-а, јер се превоз
свих нормативних материјала и концентрата за потребе басенских предузећа,
као и за „трећа лица” одвија у складу са
њиховим захтевима.
Ј. Станојевић

У Фабрици сумпорне киселине почео ремонт, предстоји и у Топионици

Za siguran
rad agregata

ТИР. – У Фабрици сумпорне кисе- почетак ремонта овог металуршког
лине 29. септембра кренуло је одгревање погона. Како нам је објаснио Бобан
фабрике, што, је практично, означило Тодоровић, директор ТИР-а, планирано
је да овогодишњи ремонт буде мањег
обима и на мањем броју тзв. позиција, с
обзиром на то да је велики број позиција
био обухваћен лањским ремонтом.
Главне активности биће усмерене на
просејавање контактне масе контактног
реактора, као и на чишћење магистралног гасовода од Топионице до Фабрике
сумпорне киселине.
- Током претходног периода
примећене су аномалије у раду главне
дуваљке за вучу гасова, тако да ћемо
знатну пажњу посветити њеном
оспособљавању. Такође, и стварању
резерви у раду Фабрике сумпорне киселине, конкретно оспособљавању
још једно радног кола које би било
резервно и пружило поуздан рад фабрике у наредном периоду. Тиме би
се обезбедили услови за старт нове
топионице и сигуран рад Сумпорне
Главна дуваљка за вучу гасова
током предстојећег периода. Од коли-

Оспособљавање дуваљке,
просејавање масе
контактног реактора и
чишћење магистралног
гасовода – главни захвати
у Сумпорној. - Почетак
ремонта у Топионици
зависиће од динамичког
плана испоруке катодног
бакра – каже директор
ТИР-а Бобан Тодоровић
ког значаја су ови захвати на линији
бакра, говори и чињеница да је Фабрика сумпорне киселине између
два ремонта радила добро, уз висок
степен апсорпције сумпор-диоксида
од 98 процената – истиче Тодоровић.
Предвиђено је да ремонт Сумпорне
траје 21 дан. Предстоји и ремонт у То-

пионици за који су на време обезбеђени
сви неопходни репроматеријали. - Почетак ремонта топионичких агрегата
зависиће од динамичког плана испоруке катодног бакра – закључио је
челник ТИР-а.
Ј. Станојевић

Поплаве
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РТБ Бор први помогао

Heroji Tekije

полазили, знали смо да неће бити
лако, али нисмо могли да поверујемо
да је овако разорено. Искрено, пуно
је посла, много лома. Међутим, као и
увек кад је тешко, ту су РТБ и Чета за
спасавање.
-Ово је горе него у Крупњу. Било
је и тамо тешко, али овде је велики
нанос, велико клизиште и много теже
- додаје Љубиша Богдановић из “Транспорта ТИР-а”. – Радимо од јутра до
мрака, помажу мештани и војска, али
највише посла има за људе обучене за
рад у оваквим ситуацијама.
Петар Пожега, старешина Чете
за спасавање погона “Јама” РТБ-а Бор,
своје људе зналачки води кроз делове

Прве и најтеже послове на рашчишћавању последица
невремена обавила екипа РТБ Бор. - У акцији помоћи
учествовало 45 радника, пет грађевинских машина и
пет камиона. – У Текији за РТБ Бор само речи хвале
ТЕКИЈА. - Да могу, становници
Текије, мале ђердапске вароши у општини Кладово, најрадије би заборавили
понедељак 15. септембар и невреме које
је разрушило насеље, порушило на десетине, а оштетило већину кућа, школу,
цркву, улице затрпало наносима блата,
стена, дрвећа, покидало комуникације,
а становништво подсетило како је мало
времена потребно да нешто деценијама
стварано нестане, као да га није било.
Да могу, заборавили би, али како са тим
морају да живе и иду даље, Текијанци
који се полако враћају својим домовима,
са великом захвалношћу и поштовањем
говоре о онима који су им први притекли у помоћ и несебично помагали
свих ових дана када је било најтеже, о
људима из компаније РТБ Бор.
Људи из РТБ-а су у Текији од 15.
септембра. Само неколико сати после
катастрофе стигао је генерални директор Благоје Спасковски, учествовао
у евакуацији становништва и организовао санацију последица чије се размере тек сагледавају. Саша Перишић,
помоћник директора РТБ Бор за безбедност и заштиту на раду, који од
почетка координира акцију помоћи
Текији и Текијанцима, објашњава: - На
старту, било је овде пет грађевинских
машина и пет камиона, 45 запослених из РТБ-а Бор, руковалаца, возача,
припадника Чете за спасавање јер
је требало уклонити све оно што је,
практично, паралисало Текију, започети рашчишћавање и успоставити
комуникације. Ми смо то урадили, а
укључили су се мештани заједно са
војском, од дворишта до дворишта
са механизацијом која је погодна за
ту врсту посла, на малом простору
обављају тај део и мораће сигурно још
неких 15-20 дана. Део механизације за
којом више нема потребе је враћен, па
сада овде имамо 25 радника, три утоварне машине и три камиона.
Две куће Драгана Колунџића из
Панчева, у непосредној близини цркве,
биле су на удару бујичног таласа, па
више нису за становање, а он, “човек из
бујице”, кога су само срећа и добра физичка кондиција задржали међу живима,
пребирући по ономе што је остало затрпано, резимира: -Штета је страховита, од кућа готово ништа. Највећу
захвалност дугујемо РТБ-у Бор.

Момци из Бора су, не чекајући друге,
урадили све што су могли, склањали
читава стабла ручно, док им нису
стигле тестере, а њихова снажна
механизација раскрчила је највеће
наносе, најважније саобраћајнице,
одрадила први и најтежи посао и ту
су, са нама, од јутра до мрака. Војска
је дошла касније, много помогла и убрзала санацију, али РТБ је био први
– каже Колунџић који умало није био
жртва невремена у Текији.
Михајло Сидерис, директор Основне школе у Текији, спријатељио се
са РТБ-овцима и док са запосленима
из школе пере, чисти учионице, брине
и друге бриге: - Зграду ћемо обновити. Обећана нам је помоћ из Дивац
фондације, из општине Стари град

замена столарије, али људи немају где
да живе, траже станове у другим срединама, одвешће децу тамо, а ми ћемо
се овде преполовити. То је озбиљан
проблем за школу са 52 ученика која
је некада имала више од 300.
-Овде смо од понедељка увече, од
самог старта - потврђује Ненад Грујић
из „Транспорта ТИР-а”. Он наглашава
да су се суочили са великим послом и
огромном штетом: - Првих дана радили
смо и ноћу. Сада је мало лакше, дошла
је војска, боље смо се организовали.
Одавде, како је наш генерални директор рекао, не полазимо док не очистимо све.
Дарко Новаковић, руковалац рударске механизације, после шест дана
проведених у Текији вели: - Када смо

Љубиша Марковић

Текије који су због бујичног наноса постали непрепознатљиви и мештанима.
Са школског игралишта уклањали су
слој висок десетак метара, из њега
вадили крупно камење и из корена ишчупано дрвеће: - Већ неколико дана
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поплављеном становништву Текије

Поплаве

ja^i od stihije

смо овде. Добили смо конкретан задатак оспособљавања комуникација
јер су огромни балвани закрчили пут.
Резали смо их како би механизација
могла да их утовари и уклони са
путева. Радимо од јутра до вечери,
како нас ко зове од домаћина, прискачемо у помоћ. Сада, откако је и војска
ту, много је лакше. Верујте, радници
РТБ-а Бор су овде дали све од себе.
-Имам само речи похвале за све
људе из РТБ-а Бор од генералног директора Благоја Спасковског, преко
његовог помоћника на терену Саше
Перишића до сваког човека из РТБ
Бор – каже генерал мајор Милисав
Симовић, заменик команданта Копнене војске и руководилац Штаба за
отклањање последица поплава. - Заједно
рашчишћавамо земљу из дворишта и
кућа и наносе са улица. Очекујем, ако
нас киша не успори, да што пре завр-

Јован Стингић

шимо све. Има довољно механизације,
овде се налази инжењеријска
јединица која у свом саставу има
16 инжењеријских машина, имамо
ту још толико машина из осталих
предузећа која су на истом задатку

са нама– закључио је генерал Симовић
подвлачећи да би Бољетин према плану
требало да се заврши до 26. септембра,
јер је тамо мање посла него у Текији.
Љубишу Марковића и Драгутина
Болботиновића затекли смо док су
чекали превоз ка Кладову: - Сви мештани кажу за ове борске раднике да
су феноменални, да су први прискочили у помоћ и да су највише помогли
– каже Љубиша, а Драгутин додаје: Текијанци никада неће да их забораве.
Сви их хвале и кажу да су много урадили за Текију. То никада нећемо заборавити.

-Помоћ РТБ-а Бор била је пресудна,
јер док се држава са својим апаратом
организовала, многе је ствари требало
већ одрадити. Били су ту први, већ
првог дана са генералним директором на челу и хвала им. Они су прави
јунаци Текије - забележили смо и
изјаву Јована Стингића, начелника општинске управе у Кладову који је у име
Штаба за ванредне ситуације општине
Кладово задужен за координацију тих
послова у Текији: - Овде је промењена
географија у појединим деловима
села. Сада је потребна помоћ државе.
Из Текије нас је и 22. септембра, баш
као и недељу дана пре тога, када смо на
дан катастрофалног невремена били са
Текијанцима, испратила јака киша. Разумели смо највећи проблем РТБ-оваца и
речи Саше Перишића:
Е, ово нас је реметило, мало-мало
киша, пљусак!
Знало је да поремети, али не и заустави.
С. Вукашиновић

Поплаве
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Рудари РБМ-а помажу поплављенима

Da Boqetinu bude boqe

РБМ. – Запослени у Руднику бакра
Мајданпек дали су немерљив допринос
санацији последица великог невремена,
које је половином септембра захватило
општину Мајданпек због чега је 15. сеп-

нислав Томић, директор Рудника бакра
Мајданпек из којег је део расположиве
механизације одмах упућен у Бољетин
за чишћење и санацију терена и помоћ
најугроженијима.

могну старачким домаћинствима. Као
помоћ компаније РТБ Бор и наредних
дана пристизали су храна, вода и 20
пумпи за воду. Осим тога, група од двадесетак радника РБМ-а, опремљена мо-

само у механизацији, води и храни за
угрожено становништво него и свакодневним радом екипа стручњака
које су одрађивале захтевне послове
на терену и помогле становништву да
се избори са последицама невремена.
РБМ је обезбедио и аутобуски превоз
за добровољце, као и допремање
помоћи из других градова Србије – наглашава Дејан Вагнер, председник Привременог органа општине Мајданпек.
-Ми смо о тешкој ситуацији на
подручју општине и катастрофалним последицама овог невремена информисали пословне партнере који
су се о томе распитивали, па верујемо
да њихова помоћ неће изостати –
рекао је Бранислав Томић, први човек
мајданпечког Рудника бакра. За угрожено становништво и добровољце, који
су ангажовани на рашчишћавању, 600
бочица антисептика за суво прање руку
и више литарских паковања намењених
сеоској амбуланти као прву помоћ
Бољетину испоручила је фирма “Меи
лаб” прослављеног репрезентативца у
пливању Младена Капора из Београда
обећавајући да ће акцију помоћи наставити.
Према најновијим информацијама
Оптинског штаба за ванредне ситуације,
санација се добро обавља. Припадници Војске Србије, њих стотину,
свој део посла приводе крају. Војска,

тембра поново проглашена ванредна
ситуација. Одмах након што су се побринули за сопствену опрему и постројења,
заштитили су и доњи део града од поплава Малог Пека преусмеравајући део
његових вода у Јужни ревир у тренутку
када се река већ опасно излила и поплавила аутобуску станицу. Онда су помоћ
усмерили ка Бољетину.

-На позив наших садашњх и бивши
радника, пензионера РБМ-а, да помогнемо у драматично тешкој ситуацији
у том селу, организовали смо се, обезбедили помоћ и већ у уторак допремили око шест хиљада литара флаширане воде и храну - каже Драгиша
Анђелковић, управник Површинског
копа РБМ-а, који је посетио угрожено
подручје и са мештанима разговарао о
помоћи.
Испоставило се да је незапамћено невреме, а најстарији мештани још памте
и поплаве из 1941. и 1961. године, селу
изменило изглед, донело велику штету
и готово нерешиве егзистенцијалне проблеме за око 90 угрожених домаћинстава
са 250 чланова. Јер, бујица је носила
све пред собом: мостове, делове асфалта, дрвеће, грање, стоку, аутомобиле,
машине, продрла у неколико десетина
кућа…
Као помоћ Синдикат рудара РБМ-а
упутио је грађевинска колица, лопате,
рукавице и средстава за чишћење
терена, а активисти овог синдиката се
нису либили да се тог алата лате и по-

торним тестерама и другим алатима за
рашчишћавање терена, свакодневно је
била на лицу места.
-Рудник бакра Мајданпек је у овој
ситуацији пружио велику помоћ не

добровољци, активисти и волонтери
Црвеног крста, који су први дошли у
озбиљно разрушен Бољетин, били од
велике помоћи становништву.
С. Вукашиновић

Помоћ у
механизацији,
људству, води,
храни, опреми,
аутобуском и
превозу помоћи.
– Отворен
наменски
динарски рачун
за донације

Рачун за донације
Општина Мајданпек је отворила
наменски динарски рачун код Управе за трезор за уплате донација за
санирање последица поплава.
Број рачуна: 840-3135741-62

-Реагујући као друштвено одговорно предузеће, урадили смо оно
што смо могли у обуздавању бујице
како бисмо спречили да у самом
граду поплава добије озбиљније размере. На информацију да је ситуација
најтежа у селу Бољетин, све своје
капацитете и могућности да помогнемо усмерили смо ка том насељу и
његовом становништву - каже Бра-
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Октобарска конференција рудара и металурга

Bakar sve TRA@ENIJI
Његова цена расте и то је добро за Бор и Србију, поручио професор
др Владимир Крстић, наш стручњак светског гласа са Краљичиног
универзитета у Канади. - За четири дана на 46. Међународној
октобарској конференцији рудара и металурга презентована 162
научна рада аутора из 23 земље

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Четвородневна 46. Међународна конференција
рудара и металурга окупила је у хотелу
„Језеро“ на Борском језеру (1. октобра)
еминентне домаће и светске научне раднике и представнике јавног и приватног сектора из области геологије, рударства, металургије, технологије, науке
о материјалима, заштите животне средине и сродних области. На три пленарна и осам секцијских предавања презентована су 162 научна рада аутора из
23 земље (Аустрија, Белгија, Босна и
Херцеговина, Бугарска, Канада, Хрватска, Чешка, Француска, Немачка, Грчка,
Иран, Ирак, Италија, Либија, Црна Гора,
Пољска, Казахстан, Македонија, Србија,
Румунија, Русија, Словачка и Словенија.
Учесници конференције посетили су
и погоне Рударско-топионичарског
басена Бор, једног од бројних пријатеља
конференције.
На једном од три пленарна
предавања професор др Владимир
Крстић (пореклом из Рготине код

и призната у свету:
-Дошли смо у град где се производи бакар – метал који постаје све
значајнији. Зато његова производња и
цена у свету расту. То је добро за Бор и
државу Србију – рекао је проф. др Владимир Крстић.

веома је важна за производњу,
економију и екологију у Бору и околини – рекао је, у име РТБ-а, директор
за развој Димча Јенић.
У оквиру 46. Конференције одржана
је и прва Међународна студентска
конференција о рударству, металургији,

-РТБ Бор успешно производи
бакар већ 111 година, а скоро половину од тога организује се Октобарско саветовање рудара и металурга.
Заједнички циљ је стимулисање
улагања у нове технологије. То овај
скуп теоријски показује и доказује,
а РТБ Бор показује и у пракси
изградњом и скорим завршетком нове
топионице и фабрике сумпорне киселине. Нова савремена технологија

хемијском инжењерству, о материјалима
и сродним областима на којој су
представљена 22 рада студената основних и мастер студија.
Овогодишњу Конференцију организовао је борски Технички факултет у сарадњи са Институтом за рударство и металургију и уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и донатора и пријатеља
конференције.
М. Милошевић

Зајечара) са Факултета за машинство и
инжењерство материјала Краљичиног
универзитета у Кингстону (Канада)
говорио је о теорији лома у неметалним материјалима (керамика) који се
употребљавају у аутомобилској и авио
индустрији, електроници и оптици.

Владимир Крстић

Истичући да други пут учествује на
конференцији, др Крстић је оценио да
Октобарска конференција рудара и металурга не само што окупља стручњаке из
целог света него постаје и врло значајна

Свечаност на Техничком факултету у Бору

Indeksi za 240 bruco[a
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – Поводом почетка нове школске године на
Техничком факултету у Бору за бруцоше
и дипломце приређена је свечаност на
којој је с поносом истакнуто да је, од
оснивања 1961. године, у школској 2014
/2015. уписана 54. генерација студената.
Ове године борски Факултет добио
је проширење квоте за упис, па је индексе добило 240 бруцоша (200 на
буџету и 40 самофинансирајућих студената). Студијски програм рударско
инжењерство уписало је 40 бруцоша,
металуршко инжењерство 20, техно-

лошко инжењерство 60 и инжењерски
менаџмент 120 бруцоша.
Основне студије на Техничком факултету ове године завршило је 111 студената, док је на мастер студијама дипломирало 26. На свечаности су промовисани један магистар и седам доктора техничких наука који су ове титуле
стекли током претходне школске године.
Најбољим студентима декан Милан
Антонијевић уручио је пригодне награде. Сјајном низу најбољих на
студијским програмима ове године придружили су се: Ана Дончић (рударско

Основне студије ове године завршило 111 студената, мастер
студије 26. - Промовисан један магистар и седам доктора
техничких наука
инжењерство) са просечном оценом 8,41,
Ана Ристић (технолошко инжењерство)
са 8,28, Ана Ангнер (металуршко
инжењерство) са 8,94 и Милена Владић
(инжењерски менаџмент) која је са просечном оценом 9,26 уједно и најбољи
студент генерације.
На свечаности за бруцоше и дипломце уручене су и јубиларне на-

граде за време проведено на раду у
овој високошколској установи Београдског универзитета. За 40 година
рада награђен је професор др Живан
Живковић, док су за 30 година рада
награде добили професор др Миодраг
Жикић, професор др Снежана Милић
и Станко Стаменковић.
М. Милошевић

Мајданпек
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Обележен Дан општине Мајданпек

RBM-u septembarska nagrada
Највише општинско признање додељено је Руднику бакра
Мајданпек за помоћ у гашењу пожара и санацији штете настале
због поплава на подручју општине. – Др Раденко Лазаревић проглашен за почасног грађанина Мајданпека
седник Привременог органа општине,
о оствареним резултатима између два
празника.
Професору др Раденку Лазаревићу
додељено је звање почасног грађанина
Мајданпека јер је дао велики допринос промовисању Мајданпека као учесник истраживања, отварања и уређења
Рајкове пећине од 1974. године. Један

МАЈДАНПЕК.
Септембарска награда, највише признање Општине Мајданпек, додељена је колективу Рудника бакра Мајданпек за помоћ
у гашењу пожара и санацији штете настале током овогодишњих поплава. На
свечаној седници организованој поводом 12. септембра, Дана општине, др Раденко Лазаревић, професор у пензији,
познати спелеолог и највећи “кривац”
за откриће Рајкове пећине, проглашен
је за почасног грађанина Мајданпека,
а Септембарску награду добило је пет
појединаца.
Дан општине Мајданпек је обележен у специфичним условима (стари
сазив Скупштине је распуштен, а нови
још није конституисан, велике поплаве
и још веће последице), па је централни
догађај била свечана седница Привременог органа општине на којој су
додељена традиционална септембарска признања. О формирању општине и

и стога заслужује да буде почасни
грађанин Мајданпека - чуло се у
образложењу ове одлуке. Септембарске
награде додељене су академику прим.
др спец. мед. Душану Глигоријевићу
из Доњег Милановца, запосленом у
Клиничко болничком центру “Звездара”, полицајцу Драгану Кораћу за
пожртвовање у гашењу пожара, др
Златку Мехмедбеговићу, кардиологу
Клиничког центра у Београду, Драгану
Голубовићу, машинском инжењеру из
Црнајке који је формирао највеће матично стадо оваца у општини, и младом
Денису Јовановићу који се успешно
бави моделингом и увек истиче да
потиче из Мајданпека.
Захваљујући
на
признању
додељеном водећем мајданпечком колективу, директор РБМ-а Бранислав
Томић је истакао да је у поменутим
приликама показана потребна друштвена одговорност која одувек краси
мајданпечки Рудник бакра.
Учесници свечане седнице посетили су изложбу “Из живота старог
Мајданпека” и реновирану Рајкову
пећину и присуствовали откривању
њеном функционисању до ових дана го- је од највећих стручњака у области бисте “Бакарни људи” мјаданпечке
ворио је некадашњи председник Вука- спелеологије који већ четири деценије уметнице Далиборке Марковић.
С. Вукашиновић
шин Обреновић, а Дејан Вагнер, пред- Мајданпек доживљава као свој град

После ванредних локалних избора у Мајданпеку

Konstitutivna sednica SO 7. novembra
МАЈДАНПЕК. - Након ванредних
локалних избора, који су на подручју
општине Мајданпек одржани 7. септембра, конститутивна седница Скупштине општине заказана је за 7. новембар. На дневном реду је верификација
мандата и конституисање општинске власти. У општинском парламенту
од 31 места, 17 ће имати кандидати са
листе Српске напредне странке, осам са
листе Демократске странке, пет са листе

Социјалистичке партије Србије и један
представник Влашке странке.
У међувремену локална самоуправа
функционише, као и последња четири
месеца, кроз рад Привременог органа
општине који је и крајем септембра
одржао седницу како би поред осталог била донета Одлука о ослобађању
становника насеља Бољетин, Мосна и
Орешковица од обавезе плаћања локалних накнада и такси за издавање личних

Мајданпек - град на ободу рудника

докумената у Општинској управи. Реч
је о намери да се и на тај начин помогне становништву насеља која су у
овогодишњим поплавама претрпела
највише штете. Осим тога, за носиоце послова на санирању штете поново
су, као и после претходних поплава,
одређени Јавно предузеће за путеве и
грађевинско земљиште Мајданпек и
Јавно комунално предузеће Доњи Милановац. Реч је о предузећима која су

опремљена механизацијом и другим неопходним капацитетима за рад у таквим
околностима. Усвојен је и Закључак о
начину измирења доспелих обавеза ЈП
“Србија шуме” Београд по основу локалних јавних прихода, с тим да неспорни
износ од 17 милиона динара измире кроз
12 месечних рата. Чланови Привременог
органа општине су донели одлуке о персоналним променама у саставу Општинског штаба за ванредне ситуације, а и допунили његов састав. Такође, именовали
су нове чланове у школским одборима
неких образовних установа. Усвојен је
закључак о превозу деце и ученика којим
се постојећа одлука проширује на децу
предшколског узраста, односно, групе
које предшколски програм похађају у
школама. Прихваћено је и решење о
образовању комисије за израду елабората о оправданости давања земљишта
на коришћење без накнаде за израду когенеративног постројења у Доњем Милановцу, као и закључак, а заправо привремено решење, о давању земљишта
ЈКП “Мајданпек”. Размотрено је и позитивно решено и више захтева за доделу
новчане помоћи.
Чланови Привременог органа општине донели су Решење о давању
сагласности на измењени Програм
пословања ЈП за грађевинско земљиште
и путеве Мајданпек за ову годину како
би се прерасподелила средстава за куповину возила неопходног за зимско
одржавање.
С. В.

Бор
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Седница Скупштине општине Бор

Nema poskupQeWa
komunalnih usluga
Ж. Петровић: Није решење у поскупљењу, него у повећању степена наплате. Када бисмо наплатили
само половину од 625 милиона динара, колико привреда и грађани дугују за утрошену топлотну
енергију, субвенције не би биле потребне. – Опозиција критикује одлуке о буџету
БОР. – Иако је на дневном реду седме
седнице Скупштине општине Бор (26.
септембра) било повећање цена комуналних услуга, до поскупљења грејања,
воде и одношења смећа неће доћи (бар
не до следеће седнице) јер је председник Општине Живорад Петровић поменуте предлоге за корекцију цена – повукао. Повучени су и предлози одлука о
ауто-такси превозу и о утврђивању цена
услуга установе Спортски центар.
-Није решење у поскупљењу, него
у повећању степена наплате. Када
бисмо наплатили само половину од
625 милиона динара, колико привреда и грађани дугују за утрошену
топлотну енергију, субвенције не би
биле потребне – образложио је председник Општине повлачење предлога за
поскупљење комуналних услуга.
Највећа расправа на седници вођена
је о извршењу општинског буџета за
првих шест месеци и о ребалансу којим
је предвиђено његово увећање за 26 милиона динара. Већином гласова одборници су усвојили предлоге одлука о
буџету.
Образлажући извршење буџета, на-

челница за буџет и финансије Данијела
Јовановић је истакла да су “корисници
буџета навикнути на штедњу”, а председник Општине Живорад Петровић је
нагласио да је “ребаланс буџета крајње
реалан”:
-Ситуација јесте тешка јер има нагомиланих проблема. А где их нема?
Видите да је исто у целој држави. Овај
буџет и ребаланс правили смо крајње
реално. Мислим да први пут ништа
нисмо уврстили што не можемо да
покријемо финансијски. Посла има
много и немогуће је све урадити одмах.
Све је то процес, трудимо се, радимо
много и још више ћемо радити у наредном периоду - рекао је Живорад
Петровић.
Критикујући одлуке о буџету, одборници опозиције су истакли да нису
задовољни радом надлежних служби
због малог извршења буџета у првој
половини године и због нереалног
планирања средстава.
-Из извештаја о извршењу буџета
за првих шест месеци види се да је
ситуације веома тешка. Наплата је
мала, тек нешто више од 30 одсто. То

показује у колико тешкој ситуацији
се налази општина Бор - рекао је одборник Демократске странке Србије
Драган Марковић.
-Забринути смо како ће буџет даље
функционисати и да ли ће моћи да
се настави субвенционисање јавног
сектора. Из образложења се чак
види да постоји опасност за ликвидност буџета ако се настави трошење
новца овим темпом и ако се наставе
субвенције. Оне свакако морају да се
дају Топлани и Водоводу, јер би у супротном застој у раду ових предузећа
био раван елементарној непогоди нагласио је одборник Влашке народне
странке Предраг Балашевић.
Када је реч о кадровским решењима,
одборници су усвојили оставку Студенке Ковачевић на место члана Општинског већа и тајним гласањем за
нове чланове Већа изабрали Александра Мицића и Славишу Буђелана. Дужности је разрешен досадашњи вршилац дужности директора Борског туристичког центра Јован Марковић и на
његово место је постављена Студенка
Ковачевић. Сви расписани конкурси за
именовање директора у јавном сектору

су поништени.
-Када смо расписивали конкурс за директоре јавних предузећа,
имали смо најбољу намеру, али оно
што се десило - за мене је било право
разочарење. Појавили су кандидати
који мисле да су директори опште
праксе, па су конкурисали за више
јавних предузећа. То је недопустиво
посебно ако се узме у обзир да су приложени планови пословања најблаже
речено били лоши. Због тога смо дали
предлог да се сви конкурси пониште,
мада је било и добрих кандидата као,
на пример, у ЈКП „Трећи октобар”
и Дирекцији за изградњу Бора. Не
смемо себи да дозволимо да именујемо
директоре који су лошији од оних
који су сада на тој функцији - нагласио је председник Општине Бор Живорад Петровић.
Одборници Скупштине општине Бор
усвојили су и одлуке о именовању надзорних одбора у јавним предузећима и о
разрешењу и именовању чланова управних одбора у појединим јавним установама у Бору.
М. Милошевић

РТБ Бор помаже идеју фондације „Подржи живот”

Poklon za Dan deteta

На Светски дан детета, 20. новембра, деца оперисана у претходних годину дана, са својим родитељима и члановима
УО фондације, биће гости хотела „Језеро” на Борском језеру – најавио је познати глумац Сергеј Трифуновић,
председник фондације „Подржи живот”
РТБ. – Фонд званично још није
почео да ради, али је досад отпратио десеторо деце на врло успешне
операције. Најновији случај је мали
Андреја који је пре пет дана оперисан од тумора на грлу и засад се добро
опоравља. Идеја је да на Светски дан
детета, 20. новембра, сви оперисани
у претходних годину дана, са својим
родитељима и члановима Управног одбора фондације, буду гости
хотела „Језеро” на Борском језеру.
Биће то диван викенд за дружење,
али и прославу победе хуманости над
смрћу – казао је познати глумац Сергеј
Трифуновић, председник хуманитарног фонда „Подржи живот”, који је
у друштву колеге Тихомира Арсића
и Благоја Спасковског, генералног
директора Рударско-топионичарског
басена Бор, провео два дана у Бору и
био гост хотела „Језеро“ на Борском
Сергеј Трифуновић, Благоје Спасковски и Тихомир Арсић
језеру.
- СМС-број фондације „Подржи мале Нађе Новаковић. Не верујем у евра. Ако сваки грађанин Србије
живот” је 5757, познат из случаја кампањски уплаћених 100, 200, 1.000 једном месечно „пусти” СМС-поруку

у вредности од 100 динара, рецимо
баш на Светски дан детета, 20. новембра, и то ради стално, у сваком тренутку на располагању имамо милион
евра за сваки следећи случај који
долази, а тих случајева, нажалост,
има много – поручио је Трифуновић.
Тихомир Арсић испричао је да је
био у ситуацији да лично замоли помоћ
за превремено рођену унуку и да му је
фондација „Подржи живот” помогла
у томе. - Осећам потребу и огромно
задовољство да подржим рад ове
фондације. Делим задовољство са
Сергејом што смо данас могли да
обиђемо РТБ Бор. Дивно ће бити 20.
новембра у прекрасном амбијенту
хотела „Језеро” и угостити децу којој
је фондација већ помогла. Надам се
да ће наше колеге из дечијих позоришта, којима је Басен такође помогао, бити у прилици да забаве ту
дечицу. Овом приликом захваљујем
се и свим радницима РТБ-а.
Ј. С.

Култура

Прича
Колекшива
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Пре неки дан саплетем се о комад железничке шине која вири из земље пред киоском на Четвртом километру, преко пута
Дома здравља. Загледам је и сетим се да је
ту некад била пруга уског колосека Бор – Метовница – Зајечар. „Овај комад шине није
ништа друго до траг те пруге“ – објасних
себи. Тај уски колосек од Бора до Метовнице
изграђен је пре равно 103 године (1911). У Метовници се спајала са пругом која је ишла од
Зајечара, преко Бољевца до Параћина. У то
време била је од велике важности за Борски
рудник јер је дотле сав превоз опреме и производа обављан запрежним колима. Шездесетих година прошлога века, као младић,
често сам се возио малим возом на тој прузи
који су сви звали Ћира.
Сада је остало мало трагова те пруге (по
којој се Бор и данданас “мери” километрима)
и малог воза који је онда био његова главна
веза са светом. Сећам се да је негде у кругу
данашњег ФОД-а била железничка станица,
да је пруга потом савијала изнад данашње
основне школе “Вук Караџић“, па право поред
садашњег студентског дома ишла ка Чет–
вртом километру, месту где сам нагазио њен
остатак. Ту је била приградска станица, а
онда би Ћира хуктао даље садашњим путем
поред новог борског гробља. Ту је била станица Седми километар која баш због тог
гробља међу Боранима одавно има синоним
последњег одредишта. Кад неко заврши своје
овоземаљско путешествије у Бору обично
кажу – отишао на Седми.
Следећа станица била је Борска Слатина
(или Девети километар), где су силазили или
се укрцавали Слатињани, а онда (можда ћу
неку и да прескочим, јер давно је то било)
Мундрич, па Сува Река, па Метовница, Гамзиград, Звездан и Зајечар. Трагом те пруге
сада су, углавном, путеви, а ту и тамо још
стоје оронуле станичне зграде (на Деветом
километру и Метовници, која је највећа).
Код Суве Реке се и данас може видети пумпна
станица за дотур воде из потока и торањ
истоветан онима из каубојских филмова о
Дивљем Западу, где је уморни Ћира „пио воду”
док се пео из Метовнице ка Бору.
Ћира је из Бора полазио три пута дневно
и то сат после сваке рудничке смене, а из
Зајечара је стизао сат пре смене. Од Бора
до Зајечара путовало се два сата. Имао
је вагоне прве и друге класе. Прва, са удобним седиштима, углавном је била празна, а
друга, са дрвеним, увек препуна. Друга класа
је, у ствари, била спаваћа. Већина путника
су били радници из села дуж пруге који су путовали на посао и са посла и обично би преспавали у оба правца. Од куће ка Руднику –
уморни од послова на њиви, од Рудника до
куће – заморени тешим радом на копу, у
јами, топионици, електролизи...
Први воз полазио је из Зајачера рано
ујутру - у три! Радници из села поред пруге
морали су да устану бар сат-два раније да
би га „уватили“ и њиме стигли на посао.
Због тога су многи од њих носили са собом и
„прибор“ за спавање. Била је то даска са два

Ћ и ра

конопца, нешто као љуљашка. Везивали су
ту „љуљашку“ за пртљажник изнад глава и
тако правили наслон за спавање. Два кондуктера су се једва пробијала кроз вагоне.
Пошто су познавали готово све путнике,
тек понеког питали би за карту. А, онда би
се само чуо поспан одговор: Месечна! Борани
који су кретали на годишњи одмор или у
родни крај, путовали су Ћиром до Зајечара,
а потом правим возом до Ниша, а одатле
или за Београд или на југ. Они са мало више
пара путовали су првом класом. Ту је било
удобно и комотно.
Рударска техничка школа у Бору била је
једина таква у овом крају, па је у њој било
и нешто ученика из Зајечара и Књажевца.

није било. Сећам се и како се у рано пролеће,
док је воз полако силазио ка Метовници, око
Бора још белео снег, а доле поред Тимока већ
су се зеленеле врбе и жутели маслачци поред
реке - пролеће освојило долину. Памтим и
страшне вејавице које су нас зими сретале
између Суве Реке и Седмог километра, па су
железничари поред пруге постављали ограде
да спрече стварање сметова. Успон пруге од
Зајечара до Бора је око 150 метара, па је
Ћира често имао по две локомотиве. Ипак,
био је тачан и поуздан. Борани су га волели
и када би га зими завејао снег ишли су да га
ослободе из сметова. Последњим звиждуком
Ћира их је поздравио 1968. године. Тада је
пуштена пруга нормалног колосека од Вра-
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Наравно, и они су за викенд путовали
Ћиром до својих места. Ја сам путовао
за Зајечар скоро сваке суботе и враћао се
недељом. Пара је увек било мало, иако смо
сви имали стипендије, не само Борског него
и других рудника. Зато смо решење налазили у шверцовању. Знали смо како се кондуктери крећу: један из првог вагона, други
из последњег ишли су један другом у сусрет.
Ми смо на Четвртом километру улазили у
средње вагоне воза, а онда на станици Сува
Река брзо силазили и улазили у крајње, све у
циљу да се не сретнемо са кондуктерима. У
Метовници опет мењамо вагоне и тако до
Зајечара.
Када је било лепо време најрадије смо
се возили на улазу у вагоне, на отвореним платформама. Ћира иде двадесет
на сат и ми уживамо у пределима. Познавао сам поред пруге свако дрво, сваку ливаду,
брдо... и толико сам желео да туда једног
дана прођем пешке. Од Метовнице према
Зајечару воз иде и поред Тимока, па се виде
лепа места за купање. Али, онда је све то
било тако далеко од Бора јер другог превоза

жогрнца до Бора, а са Ћирине пруге убрзо су
скинуте и шине и прагови, шрафови разбацани по околним њивама, а траса претворена у данашњи пут Бор – Метовница.
Имао је Бор још једну уску пругу – црновршку. Била је део оне коју су Немци почели
да граде током Другог светског рата да би
њоме, преко Црног врха и Костолца, Дунавом одвозили борски бакар, сребро и злато
у Немачку. Та пруга саграђена је само до
Црног врха. После рата њоме су превожена
дрва за београдске болнице, а једно време је
на Црном врху радио и рудник бакра „Липа“.
Руда из „Липе“Ћиром је довожена до борске
флотације и често сам, у тишини школских
часова у Техничкој, слушао шкрипу кочница
тог воза док се спуштао према Бору. Најпре
тамо где је сада Бор 2, па опет у кривини код
данашњег насеља Сунце. Ћира је данас само
у сећањима старијих Борана. Штета што
је само у сећањима. Да је било памети као
што је било пара он би данас био знаменитост овога краја.
Ђока Стаменковић
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Борски афористичар други на шабачкој Чивијади

Stojadinovi] dO POBEDNIKA
Афоризми нашег суграђанина Јована Г. Стојадиновића добро примљени на белосветском вашару хумора и сатире
који се одржава под геслом „да се забавимо и замислимо“
ШАБАЦ. - На конкурсу овогодишње шабачке Чивијаде за афоризам (стигло преко
хиљаду), кратку причу (преко 300) и карикатуру (250), наш суграђанин Јован Г.
Стојадиновић освојио је друго место у
категорији афоризма. Његове духовите,
иронично-сатиричне поруке на актуелне
друштвене, политичке и животне теме
добро су примљене и поздрављене аплаузима и смехом.
Традиционална Чивијада одржава се
у престоници Мачве сваке године средином септембра пред чувени Шабачки
вашар уочи Мале Госпојине. Под геслом
„да се забавимо и замислимо“ одржан је и
овогодишњи 46. по реду белосветски вашар
Јован Г. Стојадиновић
хумора и сатире са учесницима из десетак
земаља. Манифестација је задобила карне- кнезу чивију из фијакера, па је он пао у правалске размере, али истрајно негује и из- шину.
Доносимо избор од десетак афоризама
ворну успомену на чивију као синоним за
шалу. Потекла је из анегдоте по којој су којима се Стојадиновић представио на
Шапчани (негде у 19. веку) извукли неком Чивијади.
Љ. Алексић

UKR[TENE RE^I

Афоризми
• Највише се плашим како ћу да се снађем када изађемо
из кризе јер тамо никад нисам био.
• Ако Србија нема куд више да пропадне, онда је то
охрабрујући знак.
• Дијагнозу шизофреније није лако утврдити јер има
и здравих људи који верују да ћемо изаћи из кризе.
• Добар мито никад није скуп.
• Да је тзв. међународној заједници стварно циљ да
растури Републику Српску, припојила би је Србији.
• Ако хоћемо да имамо добре односе и са Западом и са
Истоком, морамо да уведемо санкције и Русији и Америци.
• Постоје људи којима није довољно изгинућа на
југословенском простору, па отворено хушкају на нова
братимљења.
• Продајом испита постао је самофинансирајући
професор.
• Следеће године је јубилеј. Навршава се деценија како
имам статус посматрача у сексу.
• Откад смо легализовали наркотике, много боље се
осећамо.
Јован Г. Стојадиновић

Сећање
Тужних је годину дана од смрти
нашег вољеног супруга, оца и деде

ИВАНА КОСТОВА
1940 – 2013.
По добром те памтимо,
са

поносом,

љубављу

поштовањем спомињемо.

Твоји: Горица, Ана, Сања, Иван, Јована и Станојло
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ВОДОРАВНО: 1. Акт, документ, 7. Колач од киселог теста, 14. Држава на Блиском истоку, 15. Станиште амбасадора, 16. Речни рибар, 17. Држава у Африци, 19.
Хармонија, ритам, 20. Коњски брзоход, 21. Кокошка, 22. Троцифрени број, 23. Милиампер (скр.), 24. Песма Алексе Шантића, 26. Борилиште гладијатора, 28. Светски шампионат (скр.), 30. Језеро у Северној Америци, 31. Француски режисер,
Рене, 32. Продукт корозије, 35. Сеоска подручја, 37. Водећи глас (муз.), 38. Енглески глумац, Питер („Бекет”), 39. Успех у служби, 41. Војничка ципела, 43. Каиш,
ремен (мн.), 44. Торањ уз џамију. 1. Акт, документ, 7. Колач од киселог теста, 14.
Држава на Блиском истоку, 15. Станиште амбасадора, 16. Речни рибар, 17. Држава
у Африци, 19. Хармонија, ритам, 20. Коњски брзоход, 21. Кокошка, 22. Троцифрени
број, 23. Милиампер (скр.), 24. Песма Алексе Шантића, 26. Борилиште гладијатора,
28. Светски шампионат (скр.), 30. Језеро у Северној Америци, 31. Француски режисер, Рене, 32. Продукт корозије, 35. Сеоска подручја, 37. Водећи глас (муз.), 38.
Енглески глумац, Питер („Бекет”), 39. Успех у служби, 41. Војничка ципела, 43.
Каиш, ремен (мн.), 44. Торањ уз џамију.
УСПРАВНО: 1. Име енглеског физичара Њутна, 2. Снага, моћ, 3. Младунче свиње,
4. Дивља мачка, 5. Астрономска јединица (скр.), 6. Део железничке композиције (мн.),
7. Врста глине, 8. Школска библиотека (скр.), 9. Дирка на тастатури, 10. Прапочетак,
11. Име мађарског шахисте Бенкеа, 12. Први човек на Земљи по Библији, 13. Део купатила, 15. Име тенисерке Ивановић, 18. Лучки град у Израелу, 21. Станарина, 22. Становници Срема, 25. Арома, 26. Међутим, 27. Име енглеског писца Кларка, 28. Горњи
део мушког одела, 29. Помагало при ходу, 31. Превлака на Малаки, 33. Топовско зрно,
34. Прибор за рад, 36. Врста папагаја, 37. Код, уз, 38. Стара мера за тежину, 40. Ефективни час (скр.), 42. Лична заменица.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: здравље, области,
иларх, Мајданпек, маса, дива, коала, Ана, кана, код, ОР, драма, ривал, КИ,
ума, Тори, око, оникс, Орли, бара, Мала Крсна, пораз, отавица, титрање.
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Прва ноћ истраживача у Бору

Nauka kao zabava
„Мерцедесов“ камион за
2025. годину

У Хановеру је 25. септембра
почео
традиционални
сајам
комерцијалних возила, највећи
такве врсте у свету, где је први пут
приказан камион који без возача
може да пређе делове или читав
испројектовани пут. „Мерцедес“ је
покренут ауто-пилот програмом.
Овако изгледа камион за 2025.
Поред тога што сам вози и избегава
препреке, може и да, путем прорачуна,
испројектује и зараду будућем власнику, уколико унесе тачне параметре.
Комфор возача је као у једнособном стану. У развој оваквог система „Мерцедес“
је уложио преко 1,4 милијарде евра, а прототип оваквог камиона довезао је
самог шефа програма на бину пред око 2.000 новинара из целог света.
„Као што видите, будућност
је почела. Ми сматрамо да ћемо,
унапређујући транспорт на овај начин,
подигнути безбедност на највиши
ниво тако да имамо само до пет одсто
катастрофалних несрећа. Наш камион
може сам да кочи, препозна бициклисте,
пешаке, препреке“, истакао је Волфганг
Бернард из „Мерцедеса“.
Сајам доноси и технолошке иновације.
Аутобуси су одавно постали хибридни, а неки и потпуно електрични.
Произвођачи из Кине, Индије, Турске прате технолошке трендове. Зато се
све више фабрика отвара у земљама БРИКА (Бразил, Русија, Индија и Кина).
„Тренутно групација ‘Дајмлер’ гради фабрике у Индији и Аргентини.
Завршавамо фабрику у Русији и приремамо се за нове операције у Кини. У
Кини већ имамо самосталну производњу од преко 30.000 тешких камиона
годишње. Будућност овог бизниса је да одете купцу на ноге и у његовој
земљи производите возило”, објаснио је Ролф-Јуерген Сеуерле из „Старт
импорта“ , увозника „Мерцедеса“ за Србију. Сајам је показао да ће аутобуси,
нарочито у наредних неколико година, бити шири, виши и удобнији за путнике.
Савремени аутобуси морају да имају, поред ниске платформе, довољно места
у унутрашњости за особе са инвалидитетом и бицикле.

Сајт РТС-а

„Ћирино” последње путовање
Када
је
откривено
рудиште, село Бор је заиста
било у беспућу, а бржи
развој производње није
могао да се занисли без
одговарајућег транспорта.
Превоз материјала, опреме
и
произведеног
бакра
обављао
се
воловским
колима, преко Вражогрнца
до пруге Зајечар-Радујевац,
а одатле даље Дунавом.
Лакша могућност била
је железница, али пруга
нормалног колосека налазила се тек у Параћину. Француско друштво Борских
рудника (ФДБР) одлучило је да рудиште веже за пругу Параћин-Зајечар. Од
1908. године оно гради пругу од Бора до села Метовнице, на дужини од 20,610
километара.
У „Споменици Тимочке крајине” пише: „Пругу су трасирали и водили
надзор над градњом наши инжењери, а градило је Друштво Борских рудника у
својој режији. Пруга је својина ФДБР и служи искључиво за превоз материјала
и горива и бакра из рудника за извоз у иностранство, већином директно преко
Параћина, Сталаћа, Сарајева и Дубровника. Иако пруга није отворена за
јавни саобраћај, ипак се њоме превози пошта и путници, већином рударски
радници и околни мештани, и то – бесплатно. За време лета њоме се користе
бесплатно и посетиоци Брестовачке бање”. Пруга Бор-Метовница почела је
да функционише 19. маја 1911. године. Возић „ћира”, који је годинама био
једина веза Бора са светом, огласио се последњим писком локомотиве, заувек
поздравио рударе и отишао у успомене сунчане суботе 25. маја 1968. године.
На снимку из старог албума – Борани испраћају „ћиру” на последње
путовање.
Ј. С.

БОР. - Креативне радионице, научни квиз, вече музике и поезије, популарни
научни филмови, изведени научни екперименти, део поставке минерала из збирке
борског Техничког факултета - све је то приказано на првој Ноћи истраживача у
Бору (26. септембра). Циљ ове манифестације, која се већ неколико година одржава у многим европским земљама, јесте промовисање науке међу ученицима и
студентима.

Велика посета догађањима у просторијама Студентског дома потврдила је да
су млади заинтересовани за науку и да уживају у бројним екпериментима из природних наука хемије, физике, математике и биологије.

Борску ноћ истраживача (БОНИС 2014) организовали су борски Технички факултет, Студентски центар, Друштво младих истраживача, Техничка школа, Основна школа ”Душан Радовић”, Студентски парламент и Академски културни
клуб. Ови промотери науке очекују да ће ноћ истраживача, која се обележава сваког
последњег петка у септембру, и у Бору постати традиција како би се, пре свега,
најмлађима показало да наука није баук, већ да може бити и забавна.
М. Милошевић

