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Управни одбор Пројекта “нова топионица” једногласно потврдио рок за завршетак посла

Историјски дан за Србију
23. децембар

Захвалио бих се Спасковском што нам је омогућио да испоручимо овакву опрему и технологију,
а велико хвала и свим извођачима и подизвођачима радова који су SNC Lavalin-у помогли
да пројекат доведе до краја, казао потпредседник канадске компаније Етјен Кабана. - Тони
Коркран из финског Outotec-а оценио да је кључ успеха пројекта „нова топионица“ блиска и
добра пословна сарадња између свих уговорних страна. - Завршавамо, изузетно тежак пројекат,
пројекат велике инвестиционе вредности, али пројекат који сутра отвара нова радна места и
представља озбиљан технолошки развој за Србију, рекао професор Бранислав Ивковић

РТБ. – У самом финишу
изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору,
све уговорне стране у овом, како
рече генерални директор РТБ-а
Бор Благоје Спасковски, важном
државном пројекту, пројекту који
је подједнако битан и у економском и у еколошком смислу, састале су се још једном у Бору
и једногласно потврдиле механички завршетак „нове топионице“ до 23. децембра. Управни
одбор Пројекта закључио је (10.

блема, а они су, пре свега, били
објективне природе јер смо градили brown-field инвестицију.
Док је постојећа топионица
радила и обезбеђивала приход
Басену, поред ње је ницала нова,
превезивали су се каблови и цевоводи, варило се, секло и бетонирало, све тик уз старо
постројење. Зато желим јавно да
похвалим све учеснике у овом
пројекту, почев од SNC Lavalin-а,
који нам је и довео инвеститора
за off-shore компоненту - EDC

Благоје Спасковски и Етјен Кабана

новембра) на седници да више не
постоји ни најмања опасност да ће
планирани рок бити пробијен и да
се, зато, јавности може недвосмислено саопштити да ће то бити дан
када ће сви радови бити окончани.
-Биће то дан од историјске
важности за овај град, грађане
Бора и мештане околних села,
али и за целу Србију – казао је
новинарима Спасковски. – Суочавали смо се током изградње
нове топионице и фабрике сумпорне киселине са много про-

банку, затим Outotec, испоручиоца технологије и опреме за нову
топионицу, и Енергопројект,
нашу најмоћнију грађевинску и
машинску компанију. Наравно,
велико хвала и басенским кадровима који су учествовали у
пројекту и допринели његовом
завршетку у року – рекао је генерални директор РТБ-а Бор.
Истичући посебну захвалност
Влади Србије и њеном премијеру
Александру Вучићу за, како је
рекао, несебичну помоћ, будно

ставили, и све време одржавали,
блиску и добру сарадњу – казао
је Коркран.
-Данас када сви заједно, без
икакве разлике у мишљењу,
можемо да констатујемо да ћемо
нову топионицу и фабрику сумпорне киселине завршити до 23.
децембра, у име Енергопројекта
могу да кажем да ми је била
част што смо део овог пројекта.
Радити и градити нову топио-

праћење и подстрек, Спасковски
је нагласио да ће радом нове топионице бити повећан бруто друштвени производ Србије, а пре тога и
приходи РТБ-а.
Бранислав Ивковић

ницу доживљавам као дуг према
Србији. Заједно смо са РТБ-ом
пролазили кроз тешке фазе и
поднели много жртава, али
ћемо се од данас, као војници
када говоре о служењу војног
рока, сећати само оних лепих
догађаја – рекао је директор београдског Енергопројекта Владимир Миловановић.
Задовољство што је учествовао у, како се изразио, једном од
највећих инвестиционих пројеката
у југоисточној Европи, није крио
ни проф. Бранислав Ивковић. У
Владимир Миловановић
име Грађевинског факултета у Београду,
односно институције којој
-Захвалио бих се Спасковском што нам је омогућио да је поверен надзор над пројектом
испоручимо овакву опрему и „нова топионица“, рекао је: технологију и то на начин који Пројекат је од изузетног значаја
је описао, дакле као brown- за Бор и Србију из два разлога.
field инвестицију, а велико Један је екологија, која ће Бохвала и свим извођачима и ранима донети чисто небо, а
подизвођачима радова који Србији довољно сумпорне кису SNC Lavalin-у помогли да селине која је један од основних
пројекат доведе до краја – казао елемената за производњу вешје Етјен Кабана, потпредседник тачких ђубрива. С друге стране,
РТБ Бор ће са новом топиониканадске компаније.
Тони Коркран из финског цом удвостручити производњу.
Outotec-а оценио је да је кључ Завршавамо, дакле, изузетно
успеха пројекта „нова топионица“ тежак пројекат, пројекат велике
блиска и добра пословна сарадња инвестиционе вредности, али
између свих уговорних страна. – пројекат који сутра отвара
Јесте ово тежак пројекат и ком- нова радна места и представља
пликован посао али, без обзира озбиљан технолошки развој
на то, ми данас не бисмо били за Србију – оценио је професор
тако близу коначног циља да у Ивковић.
Г. Тончев Василић
протекле три године нисмо успо-
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Посете

Премијер Александар Вучић посетио РТБ Бор

Басен је индустријска
сила Србије
Ако РТБ Бор, смедеревска Железара, ФАП Прибој, Азотара Панчево, МСК Кикинда и
петрохемијски комплекс добро
раде, 2016. године ћемо достићи
раст од 2 одсто бруто друштвеног производа. То је за земљу
са уништеном привредом, разореним банкарским системом
и оноликим нивоом корупције
више него што су и највећи оптимисти предвиђали за један
четворогодишњи мандат, оценио је председник Владе Александар Вучић
РТБ. – Од претходне моје посете
градилишту нове топионице и фабрике сумпорне киселине до данас ово
није исто место. Поносан сам на оно
што је за кратко време урађено и на
чињеницу да ћемо имати савремену
топионицу и једну од најмодернијих
фабрика сумпорне киселине у Европи
– рекао је председник Владе Републике
Србије Александар Вучић захваливши
се радницима на градилишту највећег

економског и еколошког пројекта на
Балкану приликом посете Рударско-топионичарском басену Бор. Он је додао
да је Влада Србије испунила обавезе
према Басену уплативши обећаних 30
милиона евра:
-Нову топионицу и фабрику сумпорне киселине изградићемо у планираном року за мање од 250 милиона евра. Нема стајања и губљења
времена. Новац се троши веома прецизно. Положено је више од сто километара кабла, више од 11 километара
бакарних цеви и много изолације и
ватросталног материјала. Велики део
уграђених елемената произведен је у
Србији.
Премијер Александар Вучић је говорио и о значају РТБ-а Бор за државу

Србију истакавши да „нова топионица остаје наша јер је РТБ државно
предузеће“:
-Инвеститора ћемо тражити само
за „Церово“, „Чока Марин“ и „Борску

реку“ јер нам је потребан концентрат бакра за нову топионицу. Али
чак и када бисмо увозили концентрат
бакра, рад нове топионице омогућује
годишњи профит између десет и 14
милиона евра, а са домаћим сировинама, када се нађе стратешки партнер за ова три рудника, профит би
био много већи. Морамо да откривамо
нова лежишта и обезбедимо дугорочну
стабилност, иако већ сада РТБ има
резерве руде бакра да профитабилно
ради најмање још 50 година.
Александар Вучић је истакао да већ
од 2016. године очекује да ће јавни дуг
Србије, који сада износи 77 процената
бруто друштвеног производа, почети да
пада, па ће Србија имати највећи привредни раст у Европи:

-РТБ Бор са новом топионицом и фабриком сумпорне киселине, смедеревска Железара, ФАП
Прибој, Азотара Панчево, МСК Кикинда и петрохемијски комплекс
јесу индустријска сила Србије. Ако
они добро раде, 2016. ће бити година
раста за Србију. Међународни монетарни фонд предвиђа да ћемо раст
бруто друштвеног производа од два
одсто достићи тек 2017. године, али
ми ћемо то достићи већ 2016. - оценио
је премијер Александар Вучић и додао:
- То је за земљу са уништеном привредом, разореним банкарским системом
и оноликим нивоом корупције више
него што су и највећи оптимисти
предвиђали за један четворогодишњи
мандат.

Вучића на градилишту нове топионице
и фабрике сумпорне киселине дочекали
су председник Управног одбора Немања
Стевановић и генерални директор
Басена Благоје Спасковски који је истакао да свим претходним премијерима
није био домаћин толико колико Александру Вучићу за тако кратко време:
-То само потврђује да будно мотрите шта ми радимо. Видите да и
сада на градилишту има 750 радника, што гарантује да ће механички
део нове топионице и фабрике сумпорне киселине сигурно бити завршен до краја године. Уходавање оваквих система у свету траје три до девет
месеци, а ми ћемо уходавање наших
постројења завршити пре тог рока,
па ћемо већ у првој половини године

Одговарајући на питања новинара
премијер Александар Вучић је говорио
и о крађи бакра и мерама које држава
предузима да то спречи. Иако је те мере
највио још приликом раније посете Бору,
премијер је овога пута истакао: - Оно
што лопови украду, на црном тржишту
има малу цену, а нама причињава
велику штету. Зато је један од наших
приоритета и спречавање пљачки и
сузбијање сиве економије.
Председника Владе Александра

имати ефекте у производњи бакра
и у екологији – обећао је премијеру
Благоје Спасковски и еколошки значај
овог пројекта поткрепио чињеницом
да ће у кругу Топионице и рафинације
бакра бити засађено 300 садница кајсије,
воћке која је најосетљивија на загађење
и која ће показати да концентрација сумпордиоксида неће прелазити 125 милиграма по кубном центиметру.
М. Милошевић
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Вршилац дужности директора Агенције за приватизацију ексклузивно за „Колектив“:

Маријана Радовановић сматра да је дошао прави тренутак за решавање правног статуса компаније и њених обавеза из прошлости пошто РТБ,
како каже, има „супстанцу“ јер
бележи добре пословне резултате. Поред тога, решавање статуса РТБ-а Бор је део наших
међународних обавеза и много
је боље обавити то у тренутку
када компанија прави приход,
него када је у лошој ситуацији,
каже в. д. директорка
РТБ. – Директорка Агенције за
приватизацију Маријана Радовановић
изјавила је да је Рударско-топионичарски басен Бор највеће и најзначајније
предузеће у целом портфолију Агенције.
-РТБ у протеклом периоду бележи
добре пословне резултате, ту се ради
и гради, има инвестиција, па у том
смислу постоји и перспектива. Када
погледамо цео портфолио Агенције
за приватизацију, „Бор“ је увек доминантан – каже в.д. директорка Агенције
за приватизацију.
Она додаје да, иако Агенција мину-

РТБ доминантан у
портфолију Агенције
и њених обавеза из прошлости, сада
треба коначно разрешити та питања
јер је, како каже, дошао прави тренутак за то. – С једне стране, решавање
статуса РТБ-а Бор је део наших
међународних обавеза, а с друге сматрам да је ово стварно добар моменат
за то јер компанија има „супстанцу“.
Знате, много је боље решавати статус
предузећа у тренутку када оно прави
приход, него када је у лошој ситуацији.
Маријана Радовановић истиче и да
је Агенција за приватизацију још пре
неколико година видела УППР (унапред припремљени план реорганизације
предузећа по Закону о стечају) као
решење за статус РТБ-а али да, вероватно због комплексности саме
Маријана Радовановић
компаније, досад никако нису могли да
лих година није била директно укључена се припреме и усагласе сви елементи за
у решавање правног статуса компаније тај документ који, између осталог, треба

да садржи свежу процену вредности
компаније, сагласност поверилаца и усаглашене све обавезе.
- „Бор“ ће бити предложен за стратешко партнерство, али смо свесни
да ћемо, ако се изгласа УППР који
припремате, морати поново да размотримо облик приватизације јер ће
се тим документом променити структура капитала – рекла је в. д. директорка Агенције за приватизацију.
РТБ Бор је у реструктурирању десет
година, од 2004., а по новом закону, из
тог процеса мораће да изађе најкасније
до краја маја наредне године. Консултантска кућа коју је РТБ ангажовао за израду УППР-а (који треба да
буде претходница успешном изласку
из реструктурирања) ужурбано ради на
припреми тог документа.
Г. Тончев Василић

Договор РТБ-а Бор и Железница Србије

Безбедан превоз производа Басена
РТБ. – Представници Рударско-топионичарског басена Бор и Железница
Србије договорили су се на састанку у
Бору о бољој сарадњи у превозу производа и репроматеријала за потребе комбината бакра.
-Изградњом нове топионице и фабрике сумпорне киселине и њиховим
пуштањем у рад, што је државни
пројекат, имаћемо повећане потребе
за железничким превозом, пре свега,
бакра и сумпорне киселине. Железнице Србије добиле су задатак од
Владе да обезбеде повећан транспорт
свих терета када почне производња у
новоизграђеним објектима – рекао је
генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски.

-Спремни смо да железничку инфраструктуру, која је делимично и
због поплава у овом крају уништена,
оспособимо за безбедан превоз концентрата бакра и сумпорне киселине.
У првој фази, до краја године, сопственим средствима обновићемо железничку инфраструктуру од Бора у
три правца: према Мајданпеку, Прахово-пристаништу и Нишу. Пругу
од Мајданпека према Пожаревцу
спремни смо да ревитализујемо у
сарадњи са регионом и Републиком. Касније, када се бакар и сумпорна киселина буду производили у
новоизграђеним погонима, бићемо производа од Бора према коридору тора Железница Србије за стратегију и
спремни за безбедан железнички 10 и у целој Србији – обећала је Нена планирање.
М. М.
превоз репроматеријала и готових Томовић, помоћница генералног дирек-

Висока машинска школа струковних студија из Трстеника акредитовала нове програме

Школа за хидрауличаре и пнеуматичаре

Проф. Д. Трифуновић: Добили смо дозволу и акредитацију за 60
нових студената – 20 на смеру „хидраулика и пнеуматика“ и 40
на смеру „инжењерство у друмском саобраћају“. Уписали смо
42 студента и сви они учиће овде у Бору, ту слушати наставу и
полагати испите, а вежбе ће обављати у идеалним условима које
нам је омогућио „Бортравел“. – Почетак рада високошколске
јединице у Бору озваничили Благоје Спасковски и Живорад
Петровић пресецањем врпце
БОР. – Висока техничка машинска школа струковних студија из Трстеника уврстила је у програм рада, и то
у високошколској јединици у Бору, два
нова студијска програма – хидраулика и
пнеуматика и инжењерство у друмском

саобраћају. На свечаности која је поводом добијања акредитације и дозволе за
рад по овим програмима уприличена 24.
новембра у адаптираним просторијама
„Бортравела“ чуло се, између осталог,
да Бор није насумице изабран град за

усавршавање студената машинства по
новим програмима.
-Овде нисмо случајно. Код нас су
се и досад школовали људи из Бора,
Мајданпека, Зајечара који данас раде
на одржавању у РТБ-у Бор. Сада смо
добили дозволу и акредитацију за 60
нових студената – 20 на смеру „хидраулика и пнеуматика“ и 40 на смеру
„инжењерство у друмском саобраћају“
- који ће стицати знања из ових области машинства. Уписали смо 42
студента, што је за почетак сасвим
довољно. Сви они учиће овде у Бору,
ту слушати наставу и полагати испите,
а вежбе ће обављати у идеалним условима које нам је омогућио „Бортравел“. Акредитовали смо четири
године, од тога су три основне струковне студије, а на другом степену
су специјалистичке студије – рекао је
проф. Драган Трифуновић.
Врпцу су свечано пресекли и тиме
озваничили почетак рада високошколске јединице у Бору генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски и
председник борске Општине Живорад Петровић. То су, како рече профе-

сор Трифуновић, људи којима Висока
техничка машинска школа струковних
студија из Трстеника дугује посебну захвалност за указано поверење које ће се
трудити да оправдају на најбољи могући
начин – радом, залагањем и школовањем
квалитетних инжењера који ће допринети обостраном развоју.
-Велико је задовољство отварати
руднике, али је још веће када стварате
услове да деца овога града и околине
уче и оспособљавају се да у тим рудницима раде пуноправно са онима који
долазе из белог света. Данас у Бору
стручњаци из Аустралије, Шведске,
Канаде, Финске раде на монтажи нове
топионице и фабрике сумпорне киселине. Развијамо високе теннологије
и на помолу је БАТ, односно флешсмелтинг технолгија, квалитетна,
савремена, са дуплом катализом. Зато
је срећа да су ова два смера отворена у право време. Јер, ако некоме
требају пнеуматичари и хидрауличари, требају Бору и Мајданпеку, потребни су РТБ-у Бор – казао је Благоје
Спасковски.
Г. Тончев Василић
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Поплаве

РТБ Бор завршио прву фазу санације јаловишта у Костајнику

Изградили седам брана
КОСТАЈНИК (код Крупња). - За
непун месец дана, много пре рока, радници Рударско-топионичарског басена
Бор завршили су прву фазу санације
у поплавама оштећеног јаловишта
некадашњег рудника „Столице” у
Костајнику код Крупња. За рекордно
време урадили су 1.300 метара канала
за прихват и одвод атмосферских и
бујичних вода, једну заштитну брану
од бујичних вода, једну бетонску брану
за прихват и одвод сталних и бујичних
вода и пет великих брана са геотекстилом и сламом за филтрирање вода из
самог јаловишта.
-У наредних десетак дана стално
ћемо
пратити
и
анализирати
постојеће стање на терену. У складу
са добијеним резултатима обавиће
се евентуалне додатне поправке да
би се коначно пустила бистра вода
у Костајничку реку – каже Саша
Перишић, помоћник генералног директора РТБ-а Бор за екологију, безбедност и здравље на раду и за заштиту од
пожара.
-Време је било лепо и ишло нам
је на руку. Нас 12 радника РТБ-а, са
дугогодишњим искуством са наших
јаловишта, радили смо нашом
механизацијом као уиграна екипа.
Добро смо сарађивали са нашим

Дванаест радника РТБ-а Бор, са дугогодишњим искуством са борских и мајданпечких јаловишта, за
рекордно време урадили су 1.300 метара канала за прихват и одвод атмосферских и бујичних вода,
једну заштитну брану од бујичних вода, једну бетонску брану за прихват и одвод сталних и бујичних
вода и пет великих брана са геотекстилом и сламом за филтрирање вода из самог јаловишта. – Од
стања на терену у наредних десетак дана зависи да ли ће бити потребне евентуалне поправке да би
се коначно пустила бистра вода у Костајничку реку
домаћинима и све смо завршили
према плану – каже искусни борски
флотер Зарије Ристић.
-Имали смо коректну сарадњу са
локалном самоуправом у Крупњу и
са нашим домаћинима. Добро смо

концентрације су утврђене у Дрини код
Бадовинаца, надомак ушћа у Саву. Резултати анализе воде Костајника, Јадра
и Дрине, објављени на сајту Агенције за
заштиту животне средине, показивали
су високе концентрације гвожђа, мангана, арсена, олова, никла и кадмијума.
Санација
оштећеног
јаловишта
некадашњег рудника “Столице” биће
обављена у две фазе. У првој фази

сарађивали и са јавним предузећима, а
међу њима се издвајају “Пут” Крупањ
и Шумско предузеће “Борања” из
Крупња – истиче Саша Перишић.
Да подсетимо: брану јаловишта
рудника “Столице” оштетила је велика
мајска поплава. Одмах по оштећењу интервентна екипа из Бора привремено је
санирала настало оштећење, али због
немара и неодговорног понашања власника тешки метали из јаловишта доспели су у реке Јадар и Дрину. Повећане

заустављено је отицање материјала
из јаловишта у реку и даље уливање
тешких метала у водотокове. Друга
фаза подразумева пројектовање, израду
комплетне техничке документације и
извођење радова ради трајне санације
јаловишта у Костајнику. Завршетак
радова планиран је у првој половини
идуће године.
М. Милошевић

Нова топионица
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Одбројавање: Још непун месец до циља –

У фото-финишу на
Д. Маринковић: Сасвим смо близу механичког завршетка
пројекта и 95 одсто свих радова је већ окончано. – Уграђене
и монтиране тоне метала и челика, километри каблова и
цеви. – Почетком децембра почиње испитивање све опреме
“на хладно”, а то је завршна фаза. - Поодмакли радови на тзв.
пратећим објектима

РТБ. – Од седам ујутру до седам
увече, свакога дана, на оба градилишта у
Бору, и на новој топионици и на фабрици
сумпорне киселине, предано ради више
од 700 радника - директних извршилаца,
али и оних који су задужени за надзор,
логистику, безбедност. Са том “подршком”, број људи који су свакодневно
ангажовани на градилиштима пење се на
800. Много је извођача радова, фирми
различитог профила и специјалности,
а само београдски “Енергопројект” ангажовао је 20-ак подизвођача на монтажи челичне конструкције, опреме, цевовода, електрокаблова, изолације, елемената инструментације. Није нимало

једноставно укомпоновати их и организовати рад од раног јутра, па све до касно
у ноћ. Зато је, између осталог, изградња
нове топионице у Бору с правом названа
“највећим и најсложенијим пројектом на
Балкану”.
На измаку новембра, дакле на непун
месец од циља – механичког завршетка реконструкције топионице и
изградње нове фабрике сумпорне киселине - биланс рада тих 800 људи је
следећи: на оба градилишта (у објекте
и инсталације) уграђено је око 15.000
кубика бетона, монтирано је више од
осам хиљада тона челичне конструкције,
седам хиљада тона машинске опреме и
више од хиљаду тона ватросталног и киселоотпорног материјала за озидавање
пећи и судова у фабрици сумпорне ки-

радова је завршено и сасвим смо
близу механчког завршетка – каже директор пројекта нове топионице Драган
Маринковић. - Спољни радови на
свим објектима су малтене завршени
и остале су само још мале деонице
канала за транспорт гаса, односно гасовода великог пречника, а то се ради
ових дана. Електрична повезивања су

неких инсталација (јер, свака деоница,
пре него што се повеже у систем, мора
да се испита на одређени притисак)
и завршеци термичке изолације на

гасоводе, цевоводе. Уграђено је,
такође, више од 10 километара цевних
инсталација од угљеничног и нерђајућег
челика, али и од ФРП материјала, а око
12 километара бакарних цеви уграђено у завршној фази, па је преостало још
је само за хлађење флеш - пећи.
подешавање опреме за управљање
-Деведесет пет процената свих у командним собама, хидротестови

објектима који, по ходовнику, најпре
морају да прођу хидротестирање.
Испитују се инсталације, прегледава
машинска опрема, довршавају степеништа, ограде, фасадно затварање
и за који дан треба да почне функционално хладно испитивање сваке

селине. Монтирано је много електрике,
аутоматике, изолационог материјала,
панела за фасадно облагање објеката,
термичке изолације за судове, опрему,
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механичког завршетка нове топионице

Нова топионица

95 одсто реализације
опреме. Значи, стављају се под напон
погонски електромотори и машине се
покрећу да се види њихова функционалност у хладном стању. То је завршна фаза и већ смо, у прилог тој
чињеници, почели да демонтирамо
велики кран јер је он “одрадио свој
посао”– истиче Маринковић.
Први човек пројекта нова топионица каже и да су радови на тзв.
пратећим објектима у поодмаклој фази.
– Грађевински радови на новој Енергани су завршени, унутра се ових дана
уносе опрема и инсталација, па је и то
у завршној фази. Крајем јануара наредне године стићи ће турбина и генератор, а остала опрема је ту и монтира
се. Објекат је врло леп.
-Постројење за третман отпадних
вода – додаје Маринковић - такорећи
је завршено јер је остало само да
се монтирају пумпе и повеже електрика, што се сада ради. Инсталације
за воду, ваздух, кисеоник и азот су
у завршној фази, а довод струје до
трафо станица је готов. Што се тиче
расхладних система, а имамо их два
(један за хлађење воде у топионици
и сличан за хлађење воде у фабрици

сумпорне киселине), радови су, такође,
у завршној фази. За онај у топионици,
грађевински послови (ископи и бетон)
су готови, а почела је и монтажа рах-

ладног торња за хлађење воде. Код
расхладног торња за фабрику сумпорне киселине је ситуација мало
компликованија јер је SNC Lavalin

Провера главне дуваљке заказана
за почетак децембра
Хладна проба за велику главну дуваљку заказана је за други децембар, сазнајемо од Маринковића.
Проба, како каже, подразумева
проверу исправности свих система
који су у функцији рада дуваљке
како би она могла да се покрене уз помоћ електромотора. Треба
и мора да буде обезбеђено континуално снабдевање електричном
енергијом, управљачки систем мора
да буде исправан, такође и онај за
подмазивање који подразумева системе за хлађење и загревање уља.
Дуваљка ће тада бити пуштена у
рад без транспорта гасова, али – то
је њена хладна проба.

требало да испоручи пумпе великог капацитета и вентилаторе, али је
дао дугачке рокове. Зато је РТБ преузео на себе тај посао и решење смо
пронашли у пумпама из Мајданпека
које смо већ дали ФОД-у на ремонт
– наводи Драган Маринковић. Истиче

и да је део опреме за флотацију шљаке
већ у Бору и монтира се, а да за 20-ак
дана треба да стигне и вертикални млин.
– Циљ нам је да што пре, до краја ове
године, оспособимо део опреме како
бисмо добијали боље технолошке параметре у борској флотацији приликом флотирања старе шљаке.

Оно што следи након механичког завршетка пројекта (који подразумева обављене хладне пробе) јесте
период загревања флеш-пећи који траје
до месец дана. Пећ је комплетно затворена и, према динамици загревања
по степен на сат, пале се горионици, а
она се полако загрева и то на мазут. У
међувремену се постављају катализатори у фабрици сумпорне киселине и
све остало што је неопходно за почетак
рада. Када пећ буде загрејана почиње
рад, у почетку са мањим капацитетом.
Пећ се, дакле, загрева на мазут, али
ради аутогено. После нема загревања,
а аутоген процес подразумева да се топлота добија на рачун термодинамичке
реакције оксидације сумпора којег има у
шаржи. Тим процесом се добија велика
и сасвим довољна количина топлоте.
Дакле, више се неће трошити 40.000
тона угља годишње, колико је трошила
стара топионица, што је посебан еколошки аспект овог пројекта. Троши се,
зато, нешто више кисеоника, али се и
поред тога остварује и уштеда.
Горица Тончев Василић

Нова топионица
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Резервоари нове сумпорне спремни за прве тоне киселине

Завршени, испитани и заштићени

воара само још треба да се поставе
тзв. газишта и да се постави челична
конструкција довода киселине.
-Посао је квалитетно обавио београдски Феромонт - каже Васковић.
- Извршено је хидротестирање резервоара и сва испитивања су дала
добре резултате. Енергопројектова
Високоградња је ових дана потпуно затворила и тзв. танквану
(бетонски базен око ових великих индустријских судова за случај
изливања киселине) а за дан-два
завршиће се и преостали бетонски
радови на дну танкване.
Запремина сваког од резервоара је
6.000 метара кубних, односно нешто
више од 10.000 тона киселине, и биће
повезани са старим, мањим резервоарима. Са једнима и другима РТБ
ће имати капацитете за складиштење
пуне једномесечне производње јаке киселине, а пуњење вагонских и камионских цистерни обављаће се преко
старих резервора. И они се већ санирају
и фарбају, а догодине ће се само реновирати танкване око њих да би били
НОВА СУМПОРНА. – Два брике већ су потпуно завршена, ис- главни машински инжењер пројекта
огромна резервоара за складиштење питана, а обављена је и њихова анти- нове топионице и фабрике сумпорне још сигурнији.
Љ. Алексић
јаке сумпорне киселине из нове фа- корозивна заштита. Зоран Васковић, киселине, казао нам је да око резер-

Реконструкција конвертора добро напредује

Постављени димохватачи и
расхладне коморе

НОВА ТОПИОНИЦА. – Ових
дана монтери АТБ ФОД-а завршили су
постављање димохватача и расхладних комора на конверторима број три
и четири. Зоран Васковић, главни машински инжењер пројекта, показао нам
је на градилишту и ток монтаже опреме
за снабдевање поменутих конвертора
кварцом и хладним материјалом.
-И и тај посао се одвија по
планираној динамици – каже Васковић.

- Готова је и челична конструкција
зграде изнад конвертора број три,
док је над четвртим у завршној фази.
Преостало је да београдски “Монтер”
доврши цевоводе за снабдевање
жакета на димохватачима расхладном
водом. Опрема пумпне станице такође
је монтирана и у току је затварање
зграде панелима. У пумпној станици
вода ће се хемијски припремати, хладити и потом отпремети у жакете ради
почетног хлађења конверторских гасова. Преостало
је да се монтира дизалица
која ће помоћи приликом
одржавања опреме на конверторима три и четири.
Подсетимо да је улога
димохватача и расхладних
комора да прихвате и расхладе све гасове ослобођене
операцијом
конвертовања.
Ти гасови потом иду у други
део погона (област 7.200) где
ће се прати и даље хладити, а
одатле одводити на прераду у
нову фабрику сумпорне киселине. Пошто су постојеће
расхладне коморе старе, па
слабо дихтују, доста дима је
“бежало” у атмосферу. Ново
решење ће бити много боље
када је реч о екологији – што
је, уз бољу економију, и циљ
великог пројекта изградње
нове топионице и фабрике
сумпорне киселине.
Љ. Алексић

Готова је и челична конструкција зграде изнад конвертора
број три, а над четвртим је у завршној фази. - У току монтажа
опреме за снабдевање конвертора кварцом и хладним
материјалом, а довршавају се цевоводи и пумпна станица
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Нова топионица

Са лица места: У флеш-пећи нове топионице

Срце нове металургије
ним системима, рецимо на оном са позиције „1.000“
за допрему концентрата – каже сајт-менаџер „ЕП
Опреме“. Разговор са њим отежава несносна бука на
коју су, ваљда, сви који ту раде одавно навикли, па и
Ребершак шеретски рече да се не штрецамо много, „то
само радници „убеђују“ лим да се намести како треба“.
– У пећи је мирније, причаћемо доле.
Силазимо низ уске металне мердевине. Пажљиво.
Траје то јер, касније сазнасмо, потисно окно је високо
15 метара. Као у бунар да смо пошли, само је рупа кроз
коју се спуштамо много ужа. Успут не причамо ни о
чему, концентрација и усредсређеност су максималне.
Тек кад смо на сигурном, кад стојимо тамо где ће се
сутра топити „лава“ бакренца, на дну флеш-пећи, разговор се наставља. Као да смо у огромној „соби“, а Ребершак каже да је дугачка 18, а широка девет метара,
која, ако јој погледамо плафон, помало подсећа на
Жељко Ребершак храм. Због круга пречника пет и по метара у чијем је
центру „копље“. Унутра је пријатних 20 степени, иако
НОВА ТОПИОНИЦА. – На непун месец до заврје напољу минус „секао“ ваздух.
шетка изградње новог пирометалуршког постројења у
Бору и увођења савремене БАТ технологије, која подразумева замену досадашње новом, аутогеном флешсмелтинг технологијом финског произвођача Outotec,
градилишта нове топионице и фабрике сумпорне
киселине изгледају баш онако како и треба да буде
када су сви послови у завршној фази – фази провере,
дотеривања, гланцања. Објекти су затвореним панелима лед-беле боје, па се и издалека, ма како суморни
били последњи дани новембра, види њихова монументалност и величанственост. Та нова аутогена пећ,
флеш-пећ, већ је изграђена и заштићена најлонима јер,
како каже сајт-менаџер Енергопројект Опреме Жељко
Ребершак, температура њеног тазе израђеног озида не
Смена македонске „Ватросталне” која је зидала
сме да падне испод пет до десет степени Целзијуса.
флеш - пећ
Најлони је, објашњава Ребершак, штите и одржавају
-Овде је уграђено скоро 900 тона материјала,
јој отпималну топлоту јер је напољу већ минус.
Хоћемо да подигнемо најлоне и видимо како из- аустријске и пољске магнезитне ватросталне опеке.
гледа то „финско чудо“, да уђемо у пећ. - То је сада, За доњи део пећи и зидове коришћена је цигла из
када је све готово, могуће само уколико прођемо Аустрије, а за њен свод и оба окна пољска облога.
кроз потисно окно. Стојимо код реакционог окна, Флеш-пећ изграђена је за непуна два месеца,
ту почиње процес топљења, допрема се концен- почело се почетком октобра а завршило 24. новемтрат и остали енергенти, ту је централни горионик. бра. Сви радови обављани су под будним оком „ЕП
Озид пећи је готов, инсталирано је преко 10 кило- Опреме“. За овај специфичан посао ангажовали
метара бакарних цеви, расхладни системи, све је смо уско специјализовану фирму „Ватростална“ из
спремно за пробни рад. Упоредо се ради и на окол- Македоније, пошто није реч о класичној зидарској

Фото: Р. В.

У пећи, која изнутра личи на огромну собу дугачку 18, а широку девет метара и плафоном
који помало подсећа на храм због круга пречника пет и по метара у чијем центру је „копље“,
пријатних 20 степени иако још увек није потпаљена. - Све је спремно за њено загревање,
озид је завршен, а инсталирано је 10 километара бакарних цеви, каже Жељко Ребершак.
- Флеш-пећ је изграђена за непуна два месеца и у њу је узидано око 900 тона аустријске и
пољске магнезитне ватросталне опеке

Ненад Јовановић уграђује последњу циглу озида нове
флеш - пећи

работи. Био је специфичан и сам начин уградње,
али и грађевински и везивни материјал. Двадесет
пет радника радило је у две смене, по десет сати
и с поносом могу да кажем да је пећ изграђена у
рекордном року. Радове су надгледали и супервизори из Аустрије и Пољске. Они су контролисали
да ли се цигла уграђује по стандардима који захтева њихов материјал, редослед и начин уградње.
И они су, као и ми и људи из Оутотеца, били веома
задовољни како је посао обављен – испричао је
Жељко Ребершак.
Вратили смо се истим путем са нашим домаћином
и водичем, само много лакше и брже. Горе, не безбедном, неко је и даље „убеђивао“ лим да легне на
своје место, а у пролазу чусмо и добацивање „Ђенка
доручкује, имали сте среће. Не би од вас остали ни
дугмићи.“
Горица Тончев Василић

Стара ливница уступа место складишту шљаке

Хлађење у лонцима,
па поново на прераду

НОВА ТОПИОНИЦА. – Стара
конверторска хала и стара ливница нестале су ове јесени пред налетима
моћних грађевинских машина. Секло
се, бушило, минирало, копало, товарило
и на њиховом месту сада је простор на

коме ће се одлагати велики лонци са
шљаком из нове топионице. Она ће се ту
довозити на хлађење, а потом одвозити
на поновну прераду у флотацију јер се
пројектованом искоришћењу метала из
сировина рачуна и на тај бакар из шљаке.

-Као што сте могли да видите,
рашчистили смо комплетан терен
– каже Зоран Васковић. - Срушили
смо и стару конверторску халу и
стару ливницу и тренутно радимо
на равнању тог терена. То је простор где ћемо одлагати лонце са топионичком шљаком да би се охладила за понован третман. Ту се подразумева и шљака из нове пећи и
шљака из конвертора. Охлађена
шљака из флеш-пећи одвозиће се
у борску флотацију, где су такође у
току радови на новим постројењима
дробљења, млевења и флотирања.
Пошто је доста богата бакром, тамо
ће се настављати њена прерада да
би се вратила у топионицу као концентрат. Конверторска шљака је
много богатија бакром него она из

пећи, тако да ће се она посебно третрирати након раслојавања. Горњи
слој, односно шљака, ићи ће (као
и она из пећи) на поновну прераду,
у флотацију, а доњи слој, односно
бакар, враћаће се на претапање директно у конверторе.
Лонци у којима ће се шљака хладити слични су овима у којима се она
сада извози и просипа, али су већи –
запремине су 15 кубика. На место за
хлађење, а потом до флотације, одвозиће
се специјалним камионима-транспортерима. Купљена су два камиона и они
ускоро треба да стигну у Бор. Педесет
и шест лонаца за шљаку из флеш-пећи
биће поређани у једном низу, док ће
десет лонаца са конверторском шљаком
бити у засебном реду.
Љ. Алексић

Рударство РББ
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Новембарски рапорт са кривељског копа

Стабилно пред зиму

Уз свестране припреме тешких машина, путева, електромреже и пумпних постројења
за хладне дане, кривељски рудари очекују крај једанаестог месеца са планираном
количином бакра у руди и солидним дометом у раскривању (80-ак одсто месечног плана)
у чему од половине августа бележе знатно боље резултате
КОП „КРИВЕЉ”. – До 24. новембра (када смо посетили кривељски коп),
тамошњи рудари су дали 576.020 тона
руде (што је 90 одсто плана) и 1,125 милиона тона јаловине (или 80 одсто планираних количина које нису мале: 1,888
милиона тона). Према речима управника копа Милана Делића овај мали
подбачај на руди је последица петосменског застоја због ремонта секундарног
дробљења у флотацији. Није било места
на депонији за њено одлагање, али је
флотација сво то време имала довољне
количине за рад све три секције млинова.
-Верујем да ћемо се убрзаним радом
преосталих дана новембра веома
приближити или потпуно остварити
план откопа руде, мада је досадашњи
подбачај у количини већ делимично
„испеглан“ бољим садржајем бакра.
Планирани средњи био је 0,229% а
за протекла 23 дана, према извештају
геолога, остварен је нешто бољи, односно 0,238%. Тако смо и са тим, незнатним подбачајем на руди дали
1.408 тона бакра из ње, што је готово

по плану. Реални су изгледи да у овој
Ка крају године кривељски коп иде
последњој седмици новембра достиг- са солидним десетомесечним откопом
немо и планиране количине руде. Што руде. Планирано је 8,467 милиона тоне
се тиче јаловине, где смо овог месеца руде, а дато 8,263 милиона тона, што је
98 процената плана. Према подацима
које смо добили од управника, у погледу садржаја бакра у руди биланс је
још и бољи. Уместо планираног средњег
од 0,232%, остварен је 0,253% што је
пребачај од око осам процената, тако
да су уместо планираних 19.057 тона,
за десет месеци дате 20.004 тоне бакра
у руди. Тако је подбачај од три одсто
у количини руде „испеглан“ бољим
садржајем и остварено је четири одсто
више бакра у руди у односу на план.
Међутим, од планираних 20,654 милиона тона јаловине за десет месеци
уклоњено је тек 12,083 милиона тона,
на 80-ак процената месечног циља, што је 60-ак процената. - Охрабрује
преломни период била је средина ав- то – каже Делић - да смо последња три
густа, када нам је боље кренуло тако месеца на јаловини знатно ближи
да смо се током септембра и октобра планским циљевима. Тако смо у
приближили плану. То је резултат септембру остварили око 96 процебоље организације и веће расположи- ната плана, октобра близу 80 одсто,
вости транспортног система.
а тенеденција је да и новембра дамо

преко 80 процената. То су добри
показатељи у односу на седам месеци
ове године. Ако је судити по укупном
билансу за 23 дана, новембар бисмо
могли сврстати у један од стабилнијих
месеци ове године јер смо солидни и
у припреми стенеске масе (руде и
јаловине), добри у развоју путева и
електромреже, броју расположивих
бушилица, багера, камиона...
Још увек повољно време на највећем
басенском рудокопу користе за зимску
припрему машина. Сва механизација
снабдевена је антифризом, критични
делови путева на копу (успони, кривине) пресвучени су ризлом да могу да
поднесу обимније падавине. Санирају
се спојнице електромреже да по снегу
не би долазило до пробоја, проверавају
се пумпне станице и цевоводи система за одводњавање. За рад по снегу
прирпремају се и дробилице за руду и
јаловину, транспортни систем... Тако је
поменти дводневни ремонт секундарног дробљења у флотацији искоришћен
за миниремонт чланкастог додавача
и оправке дробилице за руду. Има и
довољно соли за посипање путева.
-Даљи радови на копу одвијаће
се по североисточним боковима, с
тим што ће са доњих етежа два
багера давати руду, а друга два, са
горњих, јаловину. Очекујем крај
једног стабилног месеца са солидном
производњом и због тога бих похвалио
запослене на копу – каже Делић - Јер,
озбиљно су схватили ситуацију и своје
задатке добро обављају. Похвалио бих
и људе са транспортног система који
већ трећи месец ради без помоћи булдозера, што умоногоме повећава количине превезене јаловине. Захваљујући
њему постижемо знатне уштеде, посебно на гориву, а остварујемо већу
производњу. Добром организацијом
настојаћемо да та „линија“ функционише и зимус, а она подразумева
даноноћно праћење стабилности одлагача на ободу старог борског копа.
У току је и ремонт друге дробилице за
јаловину на транспортном систему.
Љ. Алексић

Производни рапорт из погона „Јама“

У новембру близу плана
„ЈАМА“. – Рудари погона „Јама“
Рудника бакра Бор у новембру су откопали 38 хиљада тона руде са више од 400
тона бакра у руди, што је веома близу
планираној производњи. Из рудних тела
„Т1“ и „Т2“ откопано је 18 хиљада тона
руде, док су 20 хиљада тона дала рудна
тела „Брезаник“, „Тилва рош“ и „П2А“.
-Лакше је и економичније давати
руду из „Брезаника“, „Тилва роша“
и „П2А“ јер се руда из тих рудних
тела сипа из окна и вози хоризонтално, па се гуме утоварне и транспортне механизације мање троше, за
разлику од руде из рудних тела „Т1“
и „Т2“ одакле се вози ускопом 600 до
700 метара до дробилице – објашњава
управник погона „Јама“ Владимир
Фуфановић.
Планирана производња руде у децембру је за две хиљаде тона већа него

у новембру, али ће, због мањег садржаја
бакра у руди, „Јама“ дати 342 тоне бакра
у руди (58 тона мање него у новембру).
Почетком децембра борске јамце
очекује ремонт секундарне дробилице. У
децембру треба да буде завршена линија
за замуљивање у флотацији „Велики
Кривељ“ којом се хидрофлотацијским
засипом запуњава рудно тело „Брезаник“. У рудним телима „Т1“ и „Т2“ планирана је уградња око четири хиљаде
квадратних метара грифоване мреже и
још толико комада СХ анкера са смолом.
-Завршетак планираних послова
један је од предуслова за успуњење
децембарског плана производње. Још
само да нас добро служи опрема јер
немамо довољно гума за утоварну и
транспортну механизацију – оцењује
управник Владимир Фуфановић.
М. Милошевић

Планирана производња у децембру слична новембарској.
– Завршетак ремонта секундарне дробилице и линије за
замуљивање у флотацији „Велики Кривељ“ – предуслови за
испуњење децембарског плана производње

Рударство РББ
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Са „Церова“ планиране количине бакра у руди

Испоручено 4.700 тона
Тродневни застој због ремонта примарне
дробилице за руду искоришћен да се премаши новембарски план уклањања јаловине.
- На „Церову“ верују да ће до краја године
дати све што се од њих очекује

и ту стићи до планиране количине. У томе нас је
омео тродневни ремонт примарне дробилице, али
смо зато возили јаловину, па нису изостали резултати на том плану. Надамо се да ћемо ремонтом
примарне дробилице повећати капацитете прераде
руде.
Томе се нада и екипа електромашинског одржавања
са кривељског копа која је обавила овај ремонт, а коју
смо 24. новембра срели на „Церову“. – План је био да
за 72 сата заменимо облогу дробећег конуса и све
облоге статора – рече нам Душан Цојкић, технички
руководилац електромашинског одржавања површинског копа„Велики Кривељ“. - Тако је и било. Уз помоћ

Драган Илић

КОП „ЦЕРОВО“. - Од јануара до новембра са
површинског копа „Церово“ уклоњено је 1,66 милона
тона јаловине и дато 1,726 милиона тона руде, односно око 3,4 милиона тона ископина. Пошто је средњи
садржај метала 0,272 одсто, флотерима су испоручене
4.703 тоне бакра у руди. Управник Драган Илић нам је
казао да су, због повремених проблема на примарном
дробљењу и ПМС-постројењу, наведене количине руде
незнатно испод планираних, али да су захваљујући
бољем садржају метала у руди испоручене циљане количине бакра.
-Новембра (до 23.) не само да смо испунили, већ
смо и премашили месечни план на јаловини. Уклонили смо 200.000 тона, а циљ је био 170.000 тона.
Дали смо 128.570 тона руде са средњим садржајем
бакра од 0,24% и надамо се да ћемо до краја месеца

Минери проверавају дубину бушотине

Други пишу

бравара кривељске флотације, који су демотирали
дробилицу, радника са кривељског копа, који су
избијали и паковали 80 облога статора, као и дизалице (фирме „Бора Кечић“) носивости 330 тона,
ремонт смо успешно окончали 20. новембра увече
(започет је 17. ујутру). Технички смо контролисали
и остале виталне делове дробилице и закључили да
треба да се замени и биконична чаура у лежишту
главе дробилице, што смо и учинили. Дробилица
сада ради без проблема, а ми пратимо њен рад.
И на копу „Церово“ се, као и на кривељском,
спремају за зиму. Машине су већ „намирене“ антифризом, мењају гуме на камионима, набављена је со.
Верују да ће до краја године дати све што је од њих
тражено и да ће имати позитиван биланс.
Љ. Алексић

Бор као „Елдорадо”

Нагли раст цена бакра и злата на
светском тржишту, како се сматра због
развоја кинеске привреде, довео је
до тога да је Влада Србије омогућила
велика улагања која су довела до раста
производње и улагања у истраживање
нових лежишта руде. Дошле су
иностране фирме које су купиле право на
истраживање околине Бора и Црног врха.
На основу претходних истраживања
наших геолога и нових метода које су
примениле стране фирме, откривено је
једно заиста велико и богато налазиште
бакра и злата, Чукару Пеку, у околини
Бора и једно лежиште злата код Жагубице.
То лежиште према доступним
подацима садржи око 65 милиона тона
руде са 2,6 процената бакра и 1,5 грама
злата по тони. Рачуница показује да
тамо има око 1,7 милиона тона бакра и
око 97 тона злата. Лежиште злата код
Жагубице има око 70 тона злата.
Геолози РТБ „Бор” су током
претходних година такође имали

значајне успехе. У јами „Бор” и околини
су откривена нова лежишта и рудна
тела. Срачунато је да у постојећим и
новооткривеним има око 2,6 милијарди
тона руде са око 10,5 милиона тона
бакра и око 300 тона злата.
Ради сагледавања значаја резерви
руде бакра и злата, треба подсетити да
је до сада, за 110 година рада рудника
у Бору и Мајданпеку откопано око 600
милиона тона руде из које је добијено
око четири милиона тона бакра и преко
150 тона злата, као и других племенитих
метала. Вредност метала добијених у
Бору, по текућим ценама, износи око
30 милијарди долара, што је приближно
садашњем бруто производу Србије.
Новооткривено лежиште Чукару Пеку,
по садашњим ценама има бакра и злата
у вредности око 13 милијарди долара.
Наведени подаци о рудним
резервама указују да поменуте количине
руде могу да у следећим деценијама
омогуће велику производњу. Колико

се руде из лежишта Чукару Пеку може
искористити и са којим улагањима
и трошковима, тешко је предвидети.
Основна тешкоћа је у великој дубини
на којој се руда налази – преко 1.000
метара. Код нас се на таквим дубинама
до сада није откопавала руда.
Инвестиције у отварање рудника
ће бити веома велике, као и трошкови
у производњи. Међутим, с обзиром
на богатство руде, рудник ће бити
отворен, вероварно за пет-шест година.
Претпоставља се да ће га отворити
стране компаније које су уложиле
знатна средства у истраживање.
РТБ „Бор” располаже великим
резервама, али знатно сиромашније руде.
Колико ће се и када откопавати зависи
од техничких услова, али још више
од кретања цена бакра и злата. Вреди
подсетити да до пре десетак година
нису спадале у руде за откопавање оне
које су садржале 0,2-0,3 одсто бакра.
Данас се такве руде откопавају уз

позитивне економске показатеље. РТБ
„Бор” је сада у државном власништву,
људи у Бору се надају да ће тако бити
и у будућности. То значи да ће радници
имати добре плате, а држава профит из
којих ће враћати дугове. У последње
три-четири године Бор је „Елдорадо”
за продавце рударске и металуршке
опреме, као и за извођаче радова на
новој топионици бакра,
За лежиште Чукару Пеку и оно
код Жагубице, скоро је извесно да ће
стране фирме експлоатисати богата
рудна налазишта која су открили, али
није јасно колику ће корист од добијања
бакра и злата имати држава и народ
Србије. То зависи од уговора који следе.
Не би ваљало да се догоди оно што
карактерише Африку – странци убирају
велики профит, а становништво добија
мале плате и загађену околину.
Ђока Стаменковић,
дипл. инжењер у пензији, аутор
књиге „Борски бакар”

РБМ Уштеде
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Од идеје до уштеде са отпада

Направили камион “три у један”
Стари “фап 13/14” од расходоване ватрогасне цистерне претворен у вишенаменско возило за превоз радника, опреме и воде за
интервенције на површинском копу

РБМ. - Стари камион “фап 13/14”
са дуплом вучом, који је служио као ватрогасна цистерна, због дотрајалости је
кренуо на пут ка отпаду и старом гвожђу,
али је захваљујући идеји запослених у
“Производним услугама” Рудника бакра
Мајданпек добио три нове намене.
После реконструкције и доградње рад-

ници одржавања камиона и аутобуса
учинили су га правим вишенаменским
возилом.
Најпре је уз мала улагања мотор
ремонтован и поправљени вешање,
управљање и кочење. Онда је, према
идејама које је креирало дугогодишње
искуство мајстора РБМ-а, почела

надградња. Постојећи резервоар за воду
је остављен, резервоар за прах, који је
служио за гашење пожара, уклоњен је и
уместо њега постављен товарни сандук.
Постојећа кабина замењена је продуженом са више места за путнике (6+1 ) која
је набављена са војног отпада. На крају,
возило је заштићено епоксидном бојом
отпорном на агресивне средине.
-Од отписане ватрогасне цистерне направили смо возило за посебне намене. Купили смо само продужену кабину како би за одлазак на
терен могли да се сместе бравари и запослени на одржавању опреме површинског копа. Ту су сандук носивости
две тоне и резервоар за воду капацитета три кубика. Када возило крене на
терен, наточи воду, успут повезе групу
радника, њихов алат и евентуално
потребан део и тако стигне до сваког

места на површинском копу. До недавно за тај посао била су потребна
три возила – објашњава овај подвиг
ВКВ аутомеханичар Слободан Спорић.
-Реконструкцијом смо добили
возило за транспорт путника,
терета и воде. Назвали смо га “три
у један”, а дали на услугу служби
одржавања опреме Површинског
копа како би возили раднике за
интервенције, потребне резервне
делове и репроматеријал и водом
опскрбљивали бушилице за мокро
бушење.Возило има дуплу вучу, па
може да правовремено стигне на
свако место на копу - наводи Недјељко
Чавић, помоћник директора РБМ-а за
електромашинство. - На возачима је
велика одговорност да га чувају, како
би имало што дужи радни век.
С. Вукашиновић

Штедња у Руднику бакра Мајданпек

Мањи трошкови
бољи услови рада

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек смо да простор у управној згради
определили су се за штедњу, а у плану рационалније користимо и испостаје и подизање енергетске ефикасности. вило се да места има за све, а да рачун
за електричну енергију одмах може да
буде мањи за неколко стотина хиљада
динара - објашњава директор РБМ-а
Бранислав Томић.
-Пребацивањем радних тимова
припреме
површинског
копа,
службе безбедности и заштите на
раду, радног тима за послове архиве,
информисања,
координације
и
возача, ослободили смо 200 квадратних метара канцеларијског простора,
али и смањили утрошак електричне
енергије за осветљење, грејање, рад
опреме. Не само да су смањени трошДраган Николић
кови одржавања тог објекта, него
-Барака поред дирекције није су запослени добили боље услове
прикључена на систем даљинског за рад, а службе могућност за бољу
грејања, па су канцеларије загреване комуникацију – истиче Драган
грејалицама на струју. Одлучили Николић,
руководилац
стручних

Дирекција РБМ-а

служби и заједничких послова.
У РБМ-у настоје да подигну и
енергетску ефикасност: - Планирамо
санацију равног крова, а након тога
и замену столарије. Губитака енергије
тако не би било, а у потпуности бисмо
елиминисали употребу додатних

грејних тела. Међутим, то су послови
који ће ипак морати да сачекају, јер
приоритет има производња – каже
Николић подсећајући да се и малим уштедама и на канцеларијском материјалу
постижу вредни резултати.
С. В.

Припреме РБМ-а за рад у зимским условима

Ремонтовани елеватор ради као нов
РБМ. – Поучени искуством из
ранијих година, у Руднику бакра
Мајданпек спремно чекају рад у зимским условима. Уместо да изнајмљују
елеватор за пуњење посипача соли
за производњу у зимским условима,
купили су полован елеватор, који је
четири пута јевтинији од новог и квалитетним ремонтовањем оспособили га да
ради као – нов.
-Да бисмо добили максималну поузданост елеватора, у радионици
ПУС-а урађен је генерални ремонт
без посебних улагања. Искористили
смо могућности радионице, па је све
што је оштећено направљено ново, гумиран је кош за сипање соли, а стазе

којима се креће со обложене су гумом
како би век рада био што дужи. Електро-радионица је сервисирала електромотор и пратеће склопке. На крају,
све је заштићено епоксидном и полиуретанском бојом отпорном на агресивне средине, која је коришћена
за фарбање конструкције за нове
флотацијске машине – каже дипл. инж.
Неђељко Чавић, помоћник директора РБМ-а за електромашинство. Он
посебно хвали ВКВ бравара Радишу
Грујића који се максимално ангажовао
да сваки део провери, скине, репарира
или направи нови и поново угради, па
половни елеватор изгледа као нов.
С. В.
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Рударство РБМ

Новембарска производња у Руднику бакра Мајданпек

До руде преко воде и блата

На најниже етаже Северног ревира слива се велика
количина воде. – Флотација са старом опремом до
концентрата квалитета 22-23 одсто. – Очекивани
новембарски резултат око хиљаду тона бакра у
концентрату и одговарајуће количине племенитих метала
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
је током новембра настављена мукотрпна борба за остварење планиране
прозводње упркос изузетно тешким
условима рада које свакодневне падавине чине још тежим. Највише се ради
на најнижим етажама Северног ревира
одакле је и овог месеца ископана сва
руда доброг садржаја захваљујући којој

ће новембарски учинак бити око хиљаду
тона бакра у концентрату и одговарајуће
количине сребра и злата.
-Свакодневна борба са водом и
муљем на најнижим котама загорчава рад рударима који свим снагама
покушавају да, упркос кишама које
готово да нису престајале, остваре
што већу про изводњу, дају солидне

количине руде и упоредо наставе рад
на раскривању рудних лежишта – коментарише новембарски рад Бранислав
Томић, директор РБМ-а.
На површинском копу активна су
била радилишта “Транспортни систем 2”
на Северном ревиру одакле је за 25 дана
новембра ископано 261.700 тона руде,
што је било довољно за само 67 одсто
плана, као и оба радилишта Андезитског
прста Јужног ревира са којег је уклоњено
више од 230.000 тона јаловине. Тако
је укупно скинуто мање од пола милиона тона раскривке, а план укупних ископина око 750.000 тона остварен је са
54 одсто. Добру околност представљала
је чињеница да је ископана руда била за
12 одсто богатија металом од планских
очекивања.
Драгиша Анђелковић, управник
Површинског копа, објашњава да се на
радилишту “ТС2” на Северном ревиру
радило на најнижим етажама, испод
нивоа акумулација, сабирника и таложника: - Практично, са дна копа вадимо
руду. У таквим условима све је отежано: одводњавање, снабдевање електричном енергијом и транспорт. Све
теже раде и пумпе, јер је због кретања
тешких возила вода замућена и нема
времена за неопходно бистрење. Опет
некако успевамо да добијемо битку са
свим оним што је против нас рудара
и настављамо даље. Багер “PC2” је

премештен на исток Северног ревира,
на коту 410, где очекујемо добру руду,
али уз све наведене имамо проблем и
са клизиштем. Сва је прилика да ћемо

Јелена Ђурћ

морати да скинемо око 600 хиљада
тона јаловине да бисмо дошли до руде.
- Прерадили смо пристигле количине руде, уложили напор да,
подешавањем процеса флотирања,
повећан садржај бакра у руди искористимо да у континуитету борској
топионици испоручујемо концентрат
квалитета 22 до 23 одсто – каже Јелена
Ђурић, управница Флотације.
С. Вукашиновић

Највећа обавеза РБМ-а

Ширење површинског копа
Услов за ширење површинског копа је измештање инфраструктурних објеката: далековода, пута, моста, корита реке Пек, оптичког
кабла и колектора за отпадне воде
РБМ. - Како је ширење површинског копа највећа обавеза запослених у
Руднику бакра Мајданпеки и улагање у
будућност, а измештање инфраструктурних објеката: далековода, пута, моста,
корита реке Пек, оптичког кабла и колектора за отпадне воде, услов и задатак - тим за инвестиције припреме за
тај посао приводи крају и већ почиње
реализацију.
-За почетак, створени су услови да
почнемо реализацију и пројектовање
измештања далековода и јавног пута.
Далековод се измешта по нивоу етаже
395, а пут иде по нивоу 380. Касније
ће по истој и оптички кабал, а тек
на етажи 350 чекају нас измештање
корита реке Пек и колектора отпадних
вода. Андезитски прст чине Праурија
и Плумбарија, при чему прву завршавамо, јер је остало да се скине још
100-150 хиљада тона јаловине чиме
се стварају услови за почетак припремних радова за измештање пута.
Када је реч о далеководу, ту смо на 395.
етажи коју смо очистили, припремили,
па копање темеља за постављање далеководе на том делу може да почне да
би касније, са напредовањем радова
на Плумбарији, створили позиције за
други део реализације измештања далековода и пута – каже Дарко Извонар,
помоћник директора РБМ-а за развој и
инвестиције.
Мукотрпан посао прибављања све
неопходне документације, потребних

дозвола и сагласности напредује, мада
спорије од потреба и жеља.
-Добили смо потребне сагласности,
а делимично и услове за измештање
далековода и пута. Да бисмо посао

Дарко Извонар

олакшали и убрзали, радићемо по
фазама. У првој, по идејном решењу
које имамо за измештање далековода,
предвиђена су три стуба, у другој
још три. Нећемо чекати да се стекну
услови за комплетан посао, јер би
то онда потрајало, већ ћемо радити
одмах оно што може – наглашава Извонар.

Далековод је, иначе, важан за
снабдевање читавог града електричном
енергијом, јер обезбеђује кружно, прстенасто снабдевање. Он је ту резервни вод,
али је важан за град.
-Пут је главна спона нашег
напредовања ка лежиштима Јужног
ревира. Трудићемо се да постојећу
деоницу задржимо колико је могуће,
а упоредо стварамо услове за
измештање. Испод Праурије они нису
далеко, тако да ћемо убрзо покренути
припремне радове за почетни ниво
пута, насипавање и тампонирање.
Са напретком радова на Плумбарији
покушаћемо паралелно да успоставимо везу, како бисмо, када се створе
услови, могли аутоматски да транслаторно померимо пут северније.
Пут је посебно значајан јер се
саобраћај Неготин – Мајданпек – Кучево
- Београд ту одвија, а и због града и становништва. У РБМ-у обећавају да ће
учинити све да задрже саобраћај на
постојећој траси колико је то могуће,

како не би дошло до преусмеравања на
Партизански пут.
-Ако и буде дошло до тога, неће
доћи пре марта и неће дуго потрајати
– поручују из РБМ-а.
На другој страни, познато је да ће оптички кабл пратити трасу пута, а његово
измештање почеће после изградње
нове деонице. Потом, када се рударски
радови спусте још две етаже ниже, треба
се побринути за измештање реке и колектора отпадних вода. Претпоставка је
да то онда неће бити проблем, јер се на
350. етажи ствара велики плато, а тиме
и услови и за измештање корита Пека
и напредовање радова на Андезитском
прсту.
Сав тај посао ће зависити од
низа околности, али у Руднику бакра
Мајданпек чине све да неопходно обаве
што пре, како би најважнијим задацима,
онима у производњи, могли што пре да
се посвете свим снагама.
С. Вукашиновић

РБМ инвестиције
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РБМ се припрема за прераду шест милиона тона руде годишње

Почело постављање нових
флотацијских машина
РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек
половином
новембра
почело
је
постављање и склапање великих танкова нових флотацијских машина за основно и допунско флотирање. Реч је о
260 тона опреме и машина за основно и
допунско флотирање, RCS 40 (седам) и
RCS 50 (24), запремине 40 и 50 кубика,
три нове машине-дуваљке за ваздух, као
и о пумпама за реагенсе и дозирање
креча.
Најсавременија опреме компаније
“Metso Minerals” вредна је око 10 ми-

да капацитет флотације буде прерада
шест милиона тона руде годишње,
што не укључује само флотирање већ
и млевење, па треба подићи и шесту
секцију на млевењу.
Већину послова на овом инвестиционом пројекту раде запослени
у Флотацији. Подизвођачи ће бити
ангажовани на монтажи челичне
конструкције за трафо-бокс и хидроциклоне, командну собу и инсталације цевовода за ваздух ниског и високог притиска и за воду.
-Како они напредују, радићемо и ми
свој део послова – каже дипл. инж. рударства Жељко Михајловић, руководилац пројекта реконструкције Флотације:
- Њихова је обавеза да оно што је вангабаритно, и што није могло да се
транспортује, склопе овде, а наше је
да унутар машине убацујемо механизме и повезујемо, док они обезбеђују
стручни надзор и обуку. Сви рударски
кадрови и запослени у електромашинском одржавању проћи ће обуку
да би упознали нову технологију.

Најзначајнија инвестиција у РБМ-у подићи ће капацитет прераде
на шест милиона тона руде годишње. – Уграђује се најсавременија
флотацијска опрема компаније “Metso Minerals” вредна око 10
милиона евра. – Очекује се да склапање 260 тона тешке опреме
буде завршено до краја марта идуће године. – Повећањем степена
искоришћења и квалитета комплетна опрема могла би да се исплати за годину дана
временске прилике вероватно неће
бити идеалне, али очекујемо да комплетно склапање 260 тона опреме
завршимо до краја марта. Зна се да
хладноћа утиче на заваривање, а
влага на пескарење, јер се изводе на
температури од 16 до 22 степена. Планирамо да гумирамо унутар машина
с тим што морамо да грејемо резерво-

Јелена Ђурић, управница Флотације,
док Бранислав Томић, директор РБМ-а,
наглашава: - Циљ је јасан. Флотација
треба да буде спремна за прераду
шест милиона тона руде годишње.
Машине су набављене и зато да би
се подигло искоришћење на бакру, а
самим тим и квалитет концентрата.
Искоришћење ће бити минимум 84-87

аре до предвиђене температуре, а све
у складу са европским стандардима
и прописима, јер реч је о важном и
вредном послу какав се ради једном
у 50 година.
-Настојимо да створимо све услове
за овај важан инвестициони посао, а
да не трпи редовна производња - каже

одсто, што је посебно значајно када се
прерађује руда слабијег садржаја, а
кроз повећање искоришћења и квалитета за годину дана рада могла би да
се исплати комплетна опрема „Metso
Mineralsa“.
С.Вукашиновић

Светомир Мустецић

лиона евра, док ће укупна инвестиција
вероватно достићи 15 милиона. То ће
омогућити повећање флотацијске прераде руде са 3,5 на око шест милиона
тона годишње.
-Ово је најзначајнија инвестиција
у Мајданпеку која би требало да заокружи причу за повећање капацитета на шест милиона тона руде
годишње – потврђује Светомир
Мустецић, помоћник директора РТБ-а
Бор за инвестиције у РБМ-у. - “Metso
Minerals” је са својим подизвођачем,
„Прототипом“ из Македоније, почео
склапање танкова. Паралелно ћемо
монтирати и механизме у машинама
и обезбедити пратећу домаћу опрему
која није предмет ове испоруке.
Очекујемо да извођач радова своје
обавезе заврши према термин-плану,
као и да се оконча комплетан пројекат

Шеста секција до
краја јануара
Када је реч о “подизању” шесте
секције, радови добро одмичу, мада
све зависи од испоруке великих зупчаника из Кине, а требало би да се
окончају најкасније половином, односно, до краја јануара - истиче Братислав Благојевић, технички управник
Флотације: - Са материјалом који нам
је био на располагању посао је добро
напредовао, највећи део смо већ уградили, тако да постављамо главну траку, траку на гребачу. Машински радови су углавном завршени, док би и
електро требало да буду завршени након пристизања електро компоненти
за месец и по до два.

Дарко Иванов

Нове флотацијске машине своје
место имају на првом, најнижем нивоу
огромне флотацијске хале у којој врви
као у кошници: осим радника “Прототипа” и Флотације свој део посла приводе крају грађевинци и запослени у
ПУС-у, а редовно их обилазе челни
људи РБМ-а. Све се ради под кровом,
али не и у топлом, па је питање да ли и
колико временске прилике могу утицати
на динамику извођења радова.
-Захтевна је припрема за гумирање
танкова у самој хали флотирања, јер
за то треба створити одговарајуће
услове, али мислим да неће бити проблема, јер ћемо склапањем танкова
створити услове да се додатним калориферима унутар машина створи
температура погодна за гумирање каже Светомир Мустецић.
Дарко Иванов предводи групу од
осам радника „Прототипа“, подизвођача
„Metso Mineralsa“, која искуством
са успешно обављених послова у
флотацији “Велики Кривељ” настоји да
на време и квалитетно заврши и посао
у РБМ-у. – Судећи према календару,

Почело склапање флотацијских машина
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Металургија

Новембарски биланс металурга условљен ремонтом агрегата

Поуздано у наредном периоду

После успешног ремонта, агрегати у Топионици раде стабилно, па
бележимо прераду од око 750 тона сувог концентрата, односно 907
тона шарже дневно – рекао је Бобан Тодоровић, директор ТИР-а. Број ћелија које раде у Електролизи треба да се повећа на 360, што
ће омогућити производњу око 3.400 тона катода у децембру
- После успешно завршеног реТИР. – У Топионицу је за 24 дана новембра допремљено укупно 13.696 тона монта, агрегати у Топионици раде
влажног концентрата бакра, односно стабилно. Бележимо прераду од око
750 тона сувог концентрата, односно
907 тона шарже дневно. У раду је конвертор и анодна пећ број један. Конвертори „тројка” и „четворка”, као
и анодна пећ „двојка” се модернизују
за потребе нове топионице. Циљ ремонта је постигнут – обезбеђен је поуздан рад металуршких агрегата за
наредни период. Такође су створени и
услови за „повезивање” старог и новог
пројекта које је било неопходно урадити док Топионица стоји. Упоредо
са овим, обављен је и ремонт у Фабрици сумпорне киселине. Међутим,
пет дана након старта фабрика је
„испала из строја” због хаварије на
дуваљци за вучу гасова. То се десило
Бобан Тодоровић
услед тзв. замора материјала, јер је
дуваљка из 1964. године, тако да пред2.400 тона метала, највише из Рудника узимамо мере оспособљавања система
„Велики Кривељ” (1.328 тона), Рудника за вучу гасова ради стварања услова
бакра Мајданпек (603 тоне) и Бора (427 за почетак рада фабрике – истакао је
тона). На депонијама у Бору и Великом Тодоровић.
Кривељу налази се још око 300 тона
После старта Топионице Електробакра у концентрату. Због ремонта мета- лиза је повећала број ћелија, па тренутно
луршких агрегата (почео осмог, а завр- раде 304. Очекује се да ће крај новемшио се 23. октобра, након чега је усле- бра овај погон дочекати са билансом од
дило грејање пећи и припреме за старт), око 1.500 тона катодног бакра. Циљ је
производња анодног бакра у 11. месецу, да се број ћелија у раду подигне на 360,
како нам је 25. новембра рекао Бобан што ће омогућити производњу око 3.400
Тодоровић, директор ТИР-а, знатно је тона катода у децембру. Сировине за рад
мања и достићи ће око 3.000 тона.
(17.000 тона концентрата или 2.400 тона

„црвеног” метала, као и угља на залихама има довољно).
Линија бронзе у Ливници бакра и
бакарних легура већ дуже време бележи
добре резултате. Иако је продукција
на овој линији већа у односу на
прошлогодишњу, то је, ипак, недовољно
да све целине овог прерађивачког погона
- линије бакра, месинга и бронзе послују
позитивно. У наредном периоду овде ће
настојати да обезбеде неопходне услове
за рад линије месинга. Ливница фазонских одливакла ради добро и то за познате купце, мада је тешко обезбедити пласман ових специјалних делова
који се уграђују у посебан тип радних
машина.
Фабрика бакарне жице је за десет
месеци имала скроман учинак, али
је одржала постојан квалитет производа, па све то време није било ниједне
рекламације купаца. У току су припреме
за уговарање продаје производа ФБЖ-а
(жице пречника осам милиметара) за

наредну годину. Овде је једино погон
синтер-металургије успео да надмаши
циљану продукцију.
Сва три котла (број пет, шест и
седам) у Енергани су исправни, а и угља
за њихов старт има у довољним количинама. У току је провера свих вреловодних мрежа, као и „пребацивање” зграде
Заједничких служби ТИР-а на систем
грејања ЈКП „Топлане”. Запослени у
Транспорту ТИР-а увелико се спремају
за зимске услове рада – уређују путеве,
а железничке колосеке за превоз концентрата и сумпорне киселине када нова топионице почне да ради.
- Посебну пажњу посвећујемо безбедности радника и инсистирамо на
ношењу свих заштитних средстава
и опреме, јер су сва радна места са
повећаним ризиком. А, на градилиштима и старе и нове топионице је присутан велики број извођача радова –
закључује Тодоровић.
Ј. Станојевић

Хаварија у старој Фабрици сумпорне киселине РТБ-а Бор

Пукао ротор дуваљке и
повредио четири радника
одмах оперисан и ван је животне опасности, а тројица басенских радника који
су „нивелисали“ дуваљку пуштена су
истог дана на кућно лечење.
- Ту дуваљку Машински факултет балансира сваке године и
она ради дуже од пола века. Тешка
индустрија је у питању, па се инциденти и хаварије дешавају. Никакве,
међутим, експлозије није било, као

РТБ. - У старој Фабрици сумпорне киселине РТБ-а Бор 14. новембра рано ујутру дошло је до хаварије у
којој су три радника задобила лакше, а
један теже повреде. Радници су покушавали да недавно ремонтовану дуваљку

избалансирају и пусте у рад и том приликом пукао је ротор на њеном кућишту.
Најтежу повреду, прелом подлактице,
задобио је професор Машинског факултета у Београду под чијим је надзором
обављано балансирање дуваљке. Он је

што су објавили поједини медији,
нити гасова и отрова. Једноставно,
пукао је ротор на кућишту дуваљке,
парче метала је излетело и професору поломило леву руку – казао је генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски.
Спасковски је истог јутра посетио
повређене раднике у борској болници.
Г.Т.В.

Образовање
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Басен добио првог саветника за безбедан транспорт опасног терета

Заштита интереса компаније
Трудио сам се да изучим Закон о транспорту опасних терета, који
је веома значајан за нашу компанију, првенствено да бих заштитио
њен интерес од казнених одредби. Ово тим пре што у РТБ-у превозимо опасан терет. И концентрат бакра, течна шљака, сумпорна
киселина, све то делом спада у опасне материје, а ту су и експлозиви – каже Иван Недељковић, први басенски саветник за ову област
ТРАНСПОРТ ТИР-а. – Иван
Недељковић,
мастер
инжењер
саобраћаја, из техничке припреме
производње – одржавања у Транспорту
ТИР-а, недавно је постао саветник за
безбедан транспорт опасног терета у
друмском и железничком саобраћају.
Млађани Иван, који је тек крочио у 28.
лето, скромно нам открива да је први носилац овог звања у ТИР-у, али и у целом
РТБ-у, а 59. у Србији. У родном Бору
завршио је Машинско-електротехничку
школу, основне академске студије на Факултету техничких наука у Новом Саду
(саобраћајни смер - одсек друмски), и
то са просечном оценом преко девет, а
на петој години мастер студија преусмерио се на безбедност. Децембра 2011.
запослио се у Електролизи и после 13
месеци прешао је у Транспорт ТИР-а.
Након десетомесечног приправничког стажа, од новембра 2013. коначно је
почео да ради свој посао.
Иван наставља причу о томе како
је постао први саветник такве врсте у
комбинату бакра. Сектор железнице
Министарства за саобраћај, грађевину
и инфраструктуру априла ове године
обавио је редовни инспекцијски надзор
ради утврђивања стања колосека
индустријске железнице РТБ-а. Транспорт ТИР-а, који је надлежан за то,
добио је похвале, али су притом наложене и корекције које мора да изврши
у наредном периоду. Наиме, утврдили
су да недостаје акт о индустријској
железници и захтевали да га ураде у
предвиђеном року.
- На основу Закона о железници
(члан 64. став 5.) били смо дужни
да имамо овај акт који подразумева начин одржавања, уређења
и коришћења колосека. Одмах
смо кренули у реализацију и, као
најповољнијег понуђача од фирми

које се баве његовом израдом, изабрали смо ЦИП Саобраћајни институт из Београда. Они су признали
акта и захтевали да имамо једног или
више саветника за безбедност у транспорту опасног терета у друмском и железничком саобраћају. Следећи корак

Иван Недељковић

био је прикупљање информација о
најповољнијој фирми за обуку која
је део предиспитне обавезе. Да бисмо
стекли услов за полагање, морали смо
да завршимо обуку у једној од осам
лиценцираних фирми и одлучили
смо се за ЦОТОТ (Центар за обуку за
транспорт опасног терета) из Новог
Сада – казује Недељковић.
Уследила је петодневна обука (од 12.
до 16. септембра) на коју је, осим Ивана,
из Транспорта ТИР-а отишао још један
кандидат - Светлана Ћеранић, руководилац техничке припреме одржавања.
Испит се састојао из делова: АДР-а који
представља потврђене европске споразуме о међународном друмском транспорту опасних терета (мењају се на
сваке две године, а најновији је у примени од првог јануара 2013.) и РИД-а правилника о међународном железничком транспорту опасних терета. Литера-

тура је заиста била обимна (укупно 3.000
страна). Након успешно положеног четворосатног испита (40 питања на која је
требало одговорити у писаном облику
са детаљним описом, прорачуни, задаци,
реална примена, плус теоријски део),
директор Управе за траснспорт опасног терета Дејан Томић, 17. октобра,
уручио је Ивану сертификат о стручној
оспособљености за саветника за безбедан транспорт опасног терета у друмском и железничком саобраћају (издаје
се на пет година и после истека тог рока
знање мора да се обнови). Комисија, коју
су чинили инспектори из Управе, од 70
кандидата из целе Србије, јавно је похвалила баш Ивана, и то за део железничког саобраћаја (стопостотно тачно
урађено).
- Трудио сам се да изучим Закон
о транспорту опасних терета, који је
веома значајан за нашу компанију,
првенствено да бих заштитио њен интерес од казнених одредби. Ово тим
пре што у РТБ-у превозимо опасан
терет. И концентрат бакра, течна
шљака, сумпорна киселина, све то
делом спада у опасне материје, а ту
су и експлозиви. Овај закон предвиђа
обавезе саветника који је дужан да
уради годишњи извештај предузећа
и достави га Управи за транспорт
опасних терета, обучава манипулаторе, пакере и пуниоце, води рачуна

о безбедности опреме, опасној роби,
издаје сертификат у року трајања
од две године. Тренутно усклађујемо
процес рада са применом закона.
Пошто у старој систематизацији
немамо ову врсту послова, неопходно је да се тачно дефинише њихов
опис, како бисмо испунили захтеве
закона. Због обима посла, свакодневног руковања опасним материјама и
броја запослених, сматрамо да наша
компанија убудуће треба да упути на
обуку још неколико младих људи различитих струка (машинске, хемијске,
саобраћајне) из других погона, како
бисмо направили квалитетан тим на
нивоу РТБ-а који би се бавио овом
проблематиком. Примера ради, НИС
Нафтагас има 17 оваквих саветника.
Кренули смо са поштовањем тих
закона, али то је само почетни корак –
поручује Недељковић.
Наш саговорник је на крају желео
да се захвали, пре свега, руководству ТИР-а за финансирање целокупне
обуке и полагање испита. – Такође
бих се захвалио и што придаје значај
усклађивању новог Закона о транспорту опасних терета са свакодневним процесима рада. Али, све то ће
фирми много значити, јер без његове
примене убудуће неће моћи да функционише.
Ј. Станојевић

Новина у раду басенских превозника

Дигитални тахографи у камионима

Нови „волво” камиони раде највише од свих

ТРАНСПОРТ ТИР-а. – Ових дана
у Транспорту ТИР-а дешава се процес
који овде сматрају значајном новином
у праћењу, али и смањењу трошкова
пословања. Како нам је објаснио Иван
Недељковић из техничке припреме
производње – одржавања у овом погону,
реч је о преласку са аналогних на дигиталне тахографе у камионима, чиме се
постижу бројне предности (аутоматска
евиденција параметара и радних активности у току вожњу за сваког возача на
меморијској картици возача, односно
меморији дигиталног тахографа).
-Ту се евидентирају подаци о
брзини, пређеном путу и времену
управљања возилом, раду и одмору
возача. Прве дигиталне тахографе
добили смо доласком два „волво” камиона крајем октобра прошле године.
Тај начин рада се показао као изузетно
ефикасан, па смо одлучили да кренемо у дигитализацију, што, уосталом,
захтевају и нови закони о коришћењу
возила. Тренутно се дигитални тахо-

графи уграђују у три стара камиона,
а касније ћемо и у остале. Иначе, форсирамо нове „волво” камионе који су
се показали као изузетно добри, ефикасни и издржљиви. Досад су укупно
превезли око 230.000 тона терета, не
рачунајући рад у хуманитарне сврхе.
Захваљујући уштедама оствареним
за услуге које смо некада плаћали тзв.
трећим лицима, они су већ за шест
месеци рада вратили уложени новац
- истакао је Недељковић.
Наш саговорник је на крају додао
да се ова два црвена лепотана редовно сервисирају у овлашћеном сервису. Осим њих који раде највише од
свих и немају „празан ход”, значајно је
повећана погонска спремност и остале
менахизације у друмском саобраћају
у односу на прошлу годину. И то
највише захваљујући залагању људи
из овдашњих служби који редовно
одржавају и продужују век оне старе.
Ј. Станојевић
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Најбољи градитељи

Басен награђује најбоље у октобру на пројекту нова топионица

„Приближавамо се крају изградње”

„Steelcon” из Куманова (Македонија) проглашен за најбољу подизвођачку фирму, а за најбоље
раднике Милан Мајкић („Конструктор”), Иван Антић (АТБ ФОД) и Дарко Пајковски („Steelcon”). –
Басен представља један од ослонаца економије ове земље, а, пошто завршимо ово постројење,
то ће имати врло јасне ефекте на укупан бруто друштвени производ Србије – поручио Немања
Стевановић, председник УO РТБ-а
РТБ. – „Steelcon” из Куманова (Македонија) проглашен је за
најбољу подизвођачку фирму у октобру на пројекту реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне
киселине у Рударско-топионичарском басену Бор. Ласкаво признање
најбољих радника подизвођачких
фирми понели су: Милан Мајкић
(„Конструктор”), Иван Антић
(АТБ ФОД) и Дарко Пајковски
(„Steelcon”). Њима је седмог новем-

бра у хотелу „Језеро” на Борском
језеру, у име Басена Бор, новчане награде за посебне месечне резултате
остварене на пројекту нова топионица уручио Немања Стевановић,
председник Управног одбора РТБ-а.
Првонаграђеном Мајкићу припало
је 50.000 динара, другонаграђеном
Антићу
30.000
динара
и
трећенаграђеном Пајковском 20.000
динара.
Захваливши се најпре генералном

директору комбината бакра Благоју
Спасковском на његовој оцени да
је „откада је Немања Стевановић
председник УО РТБ-а, он, ја и сви
ви направили смо успешну фирму”,
Стевановић је казао:
- Фирма је била успешна и пре
много година и деценија него што
сам се ја родио захваљујући, пре
свега, вама, њеним радницима.
Она представља један од ослонаца
економије ове земље, а, пошто

завршимо ово постројење, дефинитивно ће то имати врло јасне
ефекте на укупан бруто друштвени
производ Србије. Приближавамо
се крају изградње нове топионице и
учинићемо, практично, чудо да оно
што је обећано премијеру Вучићу
- да ће постројење бити готово до
23. децембра, у подне то и урадимо.
То је, за стандарде ове земље, невероватно да се постављени рок
испоштује. И у његово име бих се
захвалио свима који градите ово
постројење, нарочито вама који
сте најбољи у томе.
Друга награда отишла је у руке
инжењера машинства Ивана Антића
из АТБ ФОД-а који је доживљава
као резултат заједничког рада целе
његове фирме на овом пројекту. –
Она значи да ћу и даље сигурно
давати свој максимум на осталим
пројектима којих ће, верујем, бити
још много у будућности и у РТБ-у и
ван њега. Најтеже су биле монтаже
тешких елемената – измењивача
у фабрици сумпорне киселине,
пошто сам био задужен за ово градилиште, а у топионици монтажа
елемента од 120 тона. А, ради се и
по ниским и по високим температурама.
И млади Дарко Пајковски из
„Steelcon-а”, такође, тврди да њему
лично и његовој фирми награда
много значи зато што су овде од почетка реализације пројекта. - Надамо
се да ћемо остати међу најбољима
и до краја пројекта – поручио је
Пајковски.
Ј. Станојевић

Синдикат „Независност” ТИР-а награђује своје најзаслужније чланове који граде нову топионицу

Бесплатна рекреација
за ангажовање
Завршетак највећег еколошког и економског пројекта на Балкану, осим стогодишње потребе за чистим ваздухом, донеће нам економску добит у виду бољег искоришћења бакра, племенитих метала, сумпорне киселине и уштеде у потрошњи енергената и норматива – истиче Драган Јанкуцић, председника Одбора повереника
„Независност” ТИР-а

ТИР. – Синдикат „Независност”
ТИР-а одлучио је да награди по три
најзаслужнија члана овог синдиката из
сваког погона предузећа (30 радника)
који учествују у реализацији пројекта
реконструкције топионице и изградње
фабрике сумпорне киселине тако што ће
им организовати бесплатну рекреацијурехабилитацију у Сокобањи, хотелу
„Језеро” на Борском језеру и у Грчкој.
Ова интересна организација радника,
по речима председника Одбора повереника „Независност” ТИР-а Драгана
Јанкуцића, на овај начин жели да додатно стимулише металурге за посебно
ангажовање, како би што пре потекли
бакар и злато из нових агрегата.
- У реализацији највећег еколошког и економског пројекта на Балкану

Драган Јанкуцић

веома је важан сваки дан а не месец.
Осим извођача радова, огроман допринос бржем завршетку нове топионице дају и радници ТИР-а. Зато смо
одлучили да наградимо њихов труд
и напор за стабилност у производњи
бакра и злата од којих ће не само
Бор, већ и цела Србија имати користи. Синдикат „Независност” ТИР-а
је свестан да је излазак из економ-

ске кризе једино могућ радом, новим
технологијама и продуктивношћу.
А, пуштање у рад нове топионице и
фабрике сумпорне киселине, осим
стогодишње потребе за чистим ваздухом, донеће нам економску добит у
виду бољег искоришћења бакра, племенитих метала, сумпорне киселине и
уштеде у потрошњи енергената и норматива – истиче Јанкуцић.
Ј. С.
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Представљамо најбоље градитеље нове топионице у октобру

Милан Мајкић („Конструктор”, Београд)

„За кратко време урађен
огроман посао”
На градилишту нове топионице монтирали смо, у просеку, по 200
тона челичне конструкције месечно, тако да укупна бројка треба да
достигне 1.400-1.500 тона. Новац од награде потрошио сам на ручак
за колеге, јер то није само моја већ заслуга свих њих – каже најбољи
радник у октобру Милан Мајкић
РТБ. – Ласкавим признањем
најбољег радника подизвођачких фирми
на пројекту реконструкције топионице
и изградње фабрике сумпорне киселине
у октобру окитио се Милан Мајкић
из београдског „Конструктора” који
се бави израдом и монтажом челичне
конструкције. Иако по занимању машински техничар, током 26 година стажа,
по сопственом признању, није радио у
струци. Родом из Санског Моста (БиХ)
овај 46-годишњак најпре се запослио у
једној фирми у Босни, а 1989. пут га је
довео у београдску „Мостоградњу”, где
је провео 11 година. Потом је упловио
у воде приватног бизниса и отворио занатску радњу. Са дужег списка успешно
обављених послова поносно издваја
монтажу комплетне мобилне мреже 063
(некадашњи Мобтел) у целој Србији,
064 (Телеком) и VIP-а у Србији и Црној
Гори, као и монтажу објекта „Грундфос” у Инђији, челичне конструкције
„Радијатора” у Зрењанину, а „радило се
мало и у Русији”.
Следећа станица био је град бакра.
„Конструктор” је, са 20 радника и диза-

личара, дошао на градилиште нове топионице четвртог јуна ове године, а Милан
је постао пословођа монтаже. За шест

Милан Мајкић

месеци урађено је много тога - монтирана је челична конструкција у фабрици
сумпорне киселине, енергани, цевни
мостови, конструкција за течна горива.
Остали су, како каже, завршни радови.
- На градилишту нове топионице

монтирали смо, у просеку, по 200 тона
челичне конструкције месечно, тако
да укупна бројка треба да достигне
1.400-1.500 тона. Имали смо одличну
сарадњу и са Рударско-топионичарским басеном и са осталим фирмама. Ништа ми не пада тешко када
морам нешто да завршим, а, уосталом, имам и велико искуство у послу.
Не жалим се ни на шта, издржали
смо све. Најважније је да смо живи,
здрави, све је прошло без иједне повреде. Мислим да сам награду заслужио добрим радом, јер је за кратко
време урађен огроман посао. Не знамо
куда ће нас посао даље одвести, сигурно негде по Србији, јер ту највише

радимо, а можда нешто наставимо и у
Бору – наглашава Мајкић.
Милан, ипак, признаје да му је нешто
пало тешко, а то је одвојеност од супруге
и сина који живе у Београду. Вест да је
проглашен за најбољег радника у октобру затекла га је управо тамо, јер је за
викенд отишао кући. Тако је награду,
уместо њега, примио његов брат Саша
Радвани који, такође, ради у „Конструктору”. – Новац од награде потрошио сам на ручак за колеге. Таман за
25-30 људи. Јер, то није само моја већ
заслуга свих њих – завршава Милан
своју причу.
Ј. Станојевић

Иван Антић (АТБ ФОД, Бор)

Руководилац градилишта од првог дана
У поређењу са претходним пословима које је обављао АТБ ФОД,
монтажа опреме у новој фабрици сумпорне киселине је обимнија
и захтевнија јер су рокови кратки, радна дисциплина и безбедност
на раду су строги и по европским стандардима, много је различитих извршилаца, велика је одговорност ... Инвеститор је задовољан
и зато ми је доделио награду – каже Иван Антић
ван и надам се да ћу у АТБ ФОД-у дочекати и пензију, иако имам још доста
до испуњења услова за одлазак међу
пензионере – објашњава Иван Антић.

РТБ. – Од јула 2012. године, када
је почела машинска монтажа, до данас
Иван Антић је непрекидно на градилишту нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Као руководилац градилишта АТБ ФОД-а водио је комплетну
монтажу опреме за нову фабрику сумпорне киселине и у октобру добио другу
награду међу најбољим радницима
подизвођачких фирми. Од свих послова
на градилишту фабрике сумпорне киселине као најзахтевније издваја: монтажу
конвертора – контактног котла који је
срце фабрике, два измењивача топлоте,

три торња за третирање гаса, као и комплетан развод цевовода и танкова за
сумпорну киселину.
Рођени Боранин, Иван Антић се,
као дипломирани инжењер машинства,
1996. године запослио у тадашњој Фабрици опреме и делова (ФОД) као руководилац градилишта и нада се да ће тако
дочекати и пензију:
-Када вас на почетку каријере
гурну у ватру, онда посао учите у
пракси, научите га брзо и заволите и
тешко вам је да радите нешто друго
и на другом месту. ФОД је приватизо-

Иван Антић

Монтажа опреме на градилишту
нове фабрике сумпорне киселине за
Ивана Антића, као руководиоца градилишта, била је одговоран и захтеван
посао, али стечено искуство омогућило
му је да инвеститор буде задовољан и
додели му награду. Искуство је стицао на

многим градилиштима: у Руднику бакра
Мајданпек монтирао је систем за прераду полиметаличне руде, шест година
провео је монтирајући транспортни
систем у цементари „Холцим“ у Новом
Поповцу, две године у смедеревској Железари монтирао је систем за третман
отпадних вода високих пећи, учествовао је у монтажи и ремонту багера и
флотацијских млинова на површинском
копу и флотацији „Велики Кривељ“...
-Све су то били велики послови,
али овај пројекат нове фабрике
сумпорне киселине је обимнији и
захтевнији, има кратке рокове за
монтажу, радна дисциплина и безбедност на раду су строги и по европским
стандардима, много је различитих извршилаца, велика је одговорност ... –
набраја Антић упоређујући претходне
послове са најновијим у Бору.
АТБ ФОД-у и Ивану Антићу као
његовом руководиоцу градилишта до
завршетка нове фабрике сумпорне киселине преостају још само завршни
радови, тестирање цевовода за сумпорну киселину и уходавање система.
М. Милошевић
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Представљамо најбоље градитеље нове топионице у октобру
„Steelcon”, (Куманово, Македонија), најбоља подизвођачка фирма

„Ово није обичан објекат”
Досад смо претежно радили засебне објекте и конструкције, док се
овде сви објекти надовезују један на други, тако да је било тешкоћа.
Међутим, увек се нашло решење за све да се заврши онако како
ваља и како је предвиђено пројектом – наглашава Ивица Јаневски,
директор монтаже у „Steelconu”

РТБ. – „Steelcon” Д.О.О.Л. из Куманова (Македонија) проглашен је за
најбољу подизвођачку фирму у октобру
на пројекту реконструкције топионице
и изградње фабрике сумпорне киселине
у Рударско-топионичарском басену Бор.
У личној карти ове компаније, чијег
смо власника Холанђанина Richarda
Lieversta, такође, затекли на градилишту
нове топионице, пише да се бави радионичком израдом и монтажом челичне
конструкције. На списку њених делатности су и дорада, односно оплемењивање,
конфекционирање и монтажа арматуре
за бетонирање, као и израда бетонских
подова за хале и веће објекте.
Децембра 2012. стигли су и на градилиште нове топионице, где је присутно,
у просеку, 37 радника „Steelconа”. За

непуне две године они су произвели (у
Куманову) и овде монтирали око 2.900
тона челичне конструкције за нову топионицу и фабрику сумпорне кисе-

Ивица Јаневски

лине. У сумпорној су то претежно стубови (решеткасти, угаони) који „носе”
опрему, док су у топионици радили
носећу челичну конструкцију висине
од 16 до 45 метара. Како је објаснио
Ивица Јаневски, директор монтаже
у „Steelcon-у”, остала је незавршена
област 4000 (објекат код конверторске
хале) - да се монтира 106 тона и још
једна конструкција од 27 тона преко
крова конверторске хале, као и неки
ситнији детаљи - дорада ограде, поправка фарбе…
- Уколико правимо поређење са
нашим досадашњим пословима,
овај је специфичнији по много чему.
Најпре су услови специфични, јер
овај металуршки агрегат није као
обичан објекат независан од других.
Досад смо претежно радили засебне
објекте и конструкције, док се овде
сви објекти надовезују један на други,
тако да је било тешкоћа. Међутим,
увек се нашло решење за све да се
заврши онако како ваља и како је
предвиђено пројектом. За разлику од
других, ови објекти су и много веће
висине у односу на „нормалне” производне хале које смо монтирали. Сви
овдашњи објекти су од 22 метра до 35
метара, само топионица достиже 45
метара – истиче Јаневски.
Господин Лиеверст је додао да су,

осим богате опреме (компјутеризоване
CNC машине), највећа вредност
„Steelcon-а” стручни и искусни радници. Пре Бора у Македонији су завр-

Richard Lieverst

шили два објекта (израда и монтажа
челичне конструкције и комплетно
облагање панелима) америчких фирми
„Џонсон мети” и „Џонсон контрол” у
бесцаринској зони, „Кемета”, когенеративну термоелектрану (ради на плин,
а производи топлу воду и електричну
енергију) у Скопљу, торњеве за мобилне
оператере, мост у Грчкој, док тренутно у
Суботици граде зграду једне компаније
за прераду рибе.
Ј. Станојевић

Дарко Пајковски („Steelcon”, Kуманово)

Најмлађи руководилац градилишта
На градилишту у Бору припремио сам дипломски рад, положио испит и наставио да учим од искусног колеге. После годину дана он је
враћен у Куманово, а ја сам наставио да учим и, ево, добио сам награду. По завршетку радова у Бору ићи ћу тамо где ме посао води,
мада ми недостаје родно Куманово – каже Дарко Пајковски
РТБ. – Двадесетчетворогодишњи
дипломирани грађевински инжењер
Дарко Пајковски није најмлађи
радник на градилишту нове топионице
и фабрике сумпорне киселине, али је
најмлађи руководилац градилишта ку-

Дарко Пајковски

мановског „Стилкона“ у Рударско-топионичарском басену Бор. Са радним искуством мало дужим од годину дана већ
је добио трећу награду међу најбољим

радницима подизвођачких фирми на
пројекту „нова топионица и фабрика
сумпорне киселине“ у октобру.
-Пријавио сам се на оглас „Стилкона“ за младе грађевинске инжењере.
Примили су ме и после двадесетак
дана рада у Куманову, у септембру
2013. године, послали су ме у Бор. На
овом градилишту сам уз рад припремао дипломски испит. Положио сам и
наставио да учим од искусног колеге.
После годину дана он је враћен у Куманово, а ја сам наставио да учим и,
ево, добио сам и награду – смеје се
Дарко Пајковски.
Најмлађи руководилац градилишта
учествовао је у монтажи челичних
конструкција на више од 20 објеката
нове топионице и фабрике сумпорне киселине. У почетку без искуства, учио је
од искусних радника и руководилаца и
награду коју је добио „због залагања на
послу и поштовања рокова“ приписује
залагању комплетне екипе кумановског
„Стилкона“.
-Највећи део посла успешно смо
завршили. Остали су нам ситни завршни послови и монтажа челичне
конструкције конвертора 4 у фабрици
сумпорне киселине. Сада је све много

лакше и све послове завршавамо на
време – каже Дарко и нада се да ће у
„Стилкону“ радити и по завршетку послова на градилиштима у Бору.
–Власник
наше
фирме
је
Холанђанин, па се надам да ћемо гра-

дити не само у Македонији и Србији
него и на Балкану и у Европи. Ићи
ћу тамо где ме посао води, мада ми
недостаје родно Куманово – искрен је
Дарко Пајковски.
М. Милошевић

Посете
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Студенти техничких факултета из Београда, Ниша и Бора посетили градилиште нове топионице

„Одличан пројекат за Бор и Србију”
РТБ. – Студенти завршних година,
асистенти и професори Грађевинског
и Машинског факултета у Београду и
Нишу и Техничког факултета у Бору
посетили су 28. новембра градилиште
нове топионице и фабрике сумпорне

Ранко Божић : Наши студенти
ће и овом приликом видети
колико је важна сарадња
школске установе и привреде,
односно праксе. - Зорана
Петровић : Драго ми је
што наша држава може да
реализује овакву инвестицију
и што ће ово за грађане
Бора и Србије имати само
позитивне ефекте. - Милан
Антонијевић: Без сумпордиоксида и прашине ово ће
бити диван град за живот

Драган Маринковић

киселине. По речима једног од њихових
домаћина Драгана Маринковића, директора пројекта реконструкције топионице и изградње фабрике сумпорне
киселине, имали су прилику да се на
лицу места информишу о свим аспектима и увере у напредовање овог нашег,
али и највећег економског и еколошког
пројекта на Балкану.
- Упознали смо их са технолошким
процесом градње, параметрима који
ће се добијати када се пројекат заврши
и почне производња, елементима везаним за његову реализацију (колико
је којих материјала уграђено, број ангажованих радника и механизације).
Мислим да су им утисци позитивни,
јер је то јединствена прилика да
виде како се овако значајан подухват реализује у пракси – истакао је
Маринковић.
И заиста, сви наши саговорници су
потврдили ово његово мишљење. Ранко
Божић, в. д. декана Грађевинског факултета у Београду, импресиониран је
сазнањима о значају овог објекта, као и
о улози ове високообразовне установе
у напредовању радова и реализацији
пројекта.

градском ГРФ-у (катедра за управљање
пројектима у грађевинарству) најпре се
захвалила домаћинима који су их позвали, примили, обезбедили опрему да
се осећају безбедно на градилишту и
били спремни да одговоре на сва питања.
- Фасцинирана сам свиме што је
изграђено, поготово што сам овде већ
била у јуну и сада опет, па видим драстичну разлику. Неки објекти као да

начно мисли и на то. Чули смо да су у
технологију уведени новитети - опет
разлика у односу на наша досадашња
искуства, где су се само мењали власници, без улагања у нове технологије.

већа и то ће омогућити да зарађујемо
више него до сада. За грађане Бора
биће фантастично, јер ако нема сумпор-диоксида и прашине, ово ће бити
диван град за живот. Надам се и
верујем у то.
- Моја област је термотехника, па
ми је посебно занимљив котао-утилизатор који сам овде први пут видео.

Ивана Илић

Зорана Петровић

су никли из земље. Машински радови
који су узнапредовали, ова количина
уграђеног челика у конструкције и
све цеви монтиране за тако кратак
период - за сваку су похвалу. Драго ми
је што наша држава може да реализује
овакву инвестицију и што ће ово за
грађане Бора и Србије имати само
позитивне ефекте на њихов економРанко Божић
ски и социјални живот – поручила је
- Лично сам веома поносан и на Петровићева.
Факултет и на наше колеге који су
дали свој, несумњиво, велики допринос изградњи овог објекта. Убудуће
очекујемо још више посла и ангажман наших студената који ће и
овом приликом видети колико је
важна сарадња школске установе
и привреде, односно праксе. ГРФ је
овде у улози стручног надзора над
реализацијом пројекта. Према нашим
сазнањима, инвеститор РТБ Бор је изузетно задовољан нашим консултантским услугама и овај напредак радова Александар Јаковљевић
је, у сваком случају, огромна заслуга и
И утисци студента ГРФ-а Алексаннаших стручњака. Надам се да ће ово
бити добра препорука за инвеститора дра Јаковљевића су – феноменални!
- Први пут да се обраћа пажња
да и убудуће у ГРФ-у нађе повољног и
поузданог партнера – рекао је Божић. на животну средину, што је велика
Зорана Петровић, асистент на бео- промена у нашој држави да се ко-

Речено је да ће се продуктивност
повећати за 100 одсто, што је изузетно
значајно. Надам се да ћемо и на осталим нашим инвестицијама и подухватима бити тако успешни – оптимистичан је Јаковљевић.
Његова колегиница Ивана Илић
исто мисли о значају овог пројекта за
нашу земљу. - За мене, као студента
Грађевинског факултета, јако је

Веселин Анђелковић

Све ми је необично, почев од објеката
великих димензија до великих
могућности за повреде на раду, које се
срећом нису догодиле, јер се све добро
контролише и протиче у најбољем
реду – казао је Веселин Анђелковић,
студент пете године Машинског факул-

Милан Антонијевић

важно да све што учимо, видимо и у
пракси. Супер што је организована
ова посета.
Декан Техничког факултета у Бору
Милан Антонијевић сматра да је
ово одличан пројекат за Бор и Србију.
- Радујем се почетку рада нове топионице. Очекујем да еколошки
проблеми нестану из Бора, да Бор
финансијски ојача, а такође и Република Србија. Цена бакра јесте мало

Марко Петровић

тета у Београду. Његов колега Марко
Петровић, студент прве године мастер
студија (хидроенергетика), такође, има
само речи хвале за пројекат. – Уочио
сам велико побољшање што се тиче
еколошких стандарда. Ово је брзо
исплатива инвестиција, погодна за
даљи развој привреде у Србији.
Ј. Станојевић
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Бор

Седница Скупштине општине Бор

Идући буџет биће штедљив

Буџет за 2015. годину ћемо много опрезније и реалније планирати да његово
пуњење не би било лоше као ове године. Сви корисници буџета имаће обавезу
да штеде, рекао је председник Општине Бор Живорад Петровић приликом
усвајања извештаја о извршењу општинског буџета за девет месеци ове године
БОР. – Најважнија тачка дневног
реда (од укупно 42) осме седнице Скупштине општине Бор, одржане 28. новембра, био је извештај о извршењу
општинског буџета за девет месеци
ове године. У овом периоду извршење
буџета је било 54 одсто, што је мање у
односу на исти период претходне године.
Буџетски дефицит износи 64 милиона
динара и очекује се да до краја године
ребалансом општински буџет буде
смањен. Иако су одборници опозиције
указивали да је буџет нереално паланиран и да је зато мали прилив, извештај
о извршењу је усвојен уз констатацију
председника Општине Бор Живорада

Петровића да ће буџет у идућој години
бити реалан и штедљив.
-Буџет за 2015. годину ћемо много
опрезније и реалније планирати да
његово пуњење не би било лоше као
ове године. Сви корисници буџета
имаће обавезу да штеде. Између осталог, морамо се одрећи издвајања за
забаву у корист села и пољопривреде,
а морамо штедети и у спорту где ћемо
издвајања из буџета планирати према
приоритетима – образложио је председник Општине Живорад Петровић.
Приликом усвајања одлука о превозу
путника на градским и приградским
линијама, о ауто-такси превозу путника

и о одређивању аутобуских стајалишта
у линијском саобраћају на подручју општине Бор, одборници су се руководили увођењем реда у овим областима,
а када је реч о ауто-такси превозу, циљ
је да се поштују такси стајалишта и да
се онемогући рад “дивљим” таксистима.
Усвајајући измене и допуне Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне и политике руралног развоја на подручју општине
Бор, одборници су се сложили да
пољопривредницима треба да се обезбеде информисаност и мотивација, односно пласман пољопривредних производа. Истакнуто је да у наредном буџету

треба обезбедити више пара за развој
пољопривреде.
Одборници су усвојили и предлог
одлука о управљању комуналним отпадом, одржавању чистоће и зелених
површина, према коме ће се изношење
смећа наплаћивати према броју чланова
у домаћинству, а у привреди према квадратном метру. Усвојили су и измене
статута већине јавних и јавно комуналних предузећа у Бору и дали сагласност
на измене и допуне програма пословања
јавих предузећа “Зоолошки врт” и за
стамбене услуге “Бор”, као и јавно комуналних предузећа “Топлана” и “3. октобар”.
Пре почетка рада седнице по
усвојеним тачкама дневног реда одборницима се обратио Благоје Спасковски, одборник и генерални директор Рударско-топионичарског басена
Бор: - Данас је 300 студената техничких факултета у Србији дошло у Бор
да види градилиште нове топионице и
фабрике сумпорне киселине. Добро је
што су се млади и њихови професори
окренули привреди и што је Влада
Србије створила услове за такву промену свести. Рад у протеклих седам
месеци на овом пројекту је невероватан успех градитеља и сада је сигурно
да ће изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине бити завршена 23. децембра.
М. Милошевић

Заслужним појединцима уручена Ђурђевданска награда

Подстицај за веће прегалаштво
Добитници највишег признања Општине Бор за 2013. годину су:
Удружење ликовних уметника „Ване Живадиновић Бор”, Михајло
Драгаш, Слађана Миленковић и Јован Г. Стојадиновић. - Град
мора да негује традицију, уметност и култура мора да буду на вишем, завиднијем нивоу – поручио је председник Општине Бор Живорад Петровић
БОР. – Живорад Петровић, председник Општине Бор, 31. октобра,
уручио је Ђурђевданску награду за
2013. заслужним појединцима у области културе и уметности, образовања
и новинарства (према одлуци о јавним
признањима усвојеној на седници СО
Бор од 23. маја ове године). У области
уметности годишња награда Општине
Бор додељена је Удружењу ликовних уметника „Ване Живадиновић
Бор” за две деценије успешног рада,
организацију 20. октобарске изложбе
у 2013. и другим активностима, као
и младом уметнику Михајлу Драгашу за освојено прво место на седмом
међународном Екс Yу конкурсу за графику (рад под називом „Чекајући човек
постаде камен, пепео сад је где је некад
био пламен”), као и за свој први анимирани филм „Сизиф носи Сизифа”.
Слађана Миленковић заслужила је
ово признање доприносом образовноваспитном раду са децом предшколског
узраста, а мр Јован Г. Стојадиновић за
колумну „Читам и пишем” у недељним
новинама „Борски проблем”.
- Област културе и уметности
веома је важна за функционисање
града. Ове године смо поново увели
да награђујемо људе који су стварно
заслужни за оно што су урадили. Град

мора да негује традицију, уметност
и култура мора да буду на вишем,
завиднијем нивоу. Ово је само почетак. Идуће године настојаћемо да награда буде значајнија и подстицајнија
за даљи развој уметности и стваралаштва – казао је Петровић.
Уз жеље за још више успеха у наредном периоду, председник СО Бор
Душан Марковић је додао: - Ово је
порука и за остале који могу да нађу
себе у овом граду. Као локална самоуправа трудимо се да дамо своју помоћ,
подршку и допринос, сарађиваћемо и
убудуће, а од вас очекујемо да радите
као и досад.
Сви лауреати су се сложили у оцени
да ће им ово признање бити велики
подстицај за будуће прегалаштво.
- После 20 година много нам значи,
али је истовремено и велика обавеза.
Чињеница да је ове године награду
добило и Удружење и наш млади члан
Михајло Драгаш говори да се у Бору
нешто мења, да неко цени уметност,
тако да се надамо да ово неће бити и
последња. Такође очекујемо и већу
подршку градских отаца да наставимо и боље и даље – рекао је Ратко
Јанковић, председник Удружење ликовних уметника „Ване Живадиновић Бор”.
- У име мог сина захвалила бих се

што је ове године било слуха за уметност. Захваљујући уметницима и
овим младим људима, афирмише се
стваралашво и креативни дух, па тако
Бор постаје препознатљив, не само
као индустријски него и као велики
културни центар – нагласила је Елда
Драгаш.
- Ово је важна и значајна награда
за мене и веома сам поносна на њу.
Драго ми је што је дошла на предлог родитеља. Награда је, иначе, плод
достигнућа детета које је освојило
прво место на међународном ликовном конкурсу у Скопљу поводом

годишњице ослобођења овог града –
истакла је Миленковићева.
- Пријатно сам изненађен наградом с обзиром на то да износим
личне ставове, често у нескладу са
преовлађајућом политиком. Пошто
имам другу професију, економиста
сам и пензионер, па не живим од тога,
онда ми то даје додатну слободу да изнесем своје ставове, проширим их и
ставим на оцену јавности. Награда ме
подстиче да наставим тај рад док ментално и целокупним здрављем трајем
– поручио је Стојадиновић.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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Министри посетили Бољетин

Предстоји градња заштитне бране

Како нове падавине не би изазвале сличне невоље, мора да
се обезбеди заштита од бујичних вода. – Помоћ у обезбеђењу
огревног дрвета

БОЉЕТИН. – Село Бољетин које је
септембарским поплавама на подручју
општине Мајданпек било најугроженије,
13. новембра посетили су Братислав Гашић, министар одбране, Александар Антић, министар енергетике
и рударства, Велимир Илић, министар без портфеља задужен за ванредне
ситуације, и директори “Путева Србије”
Зоран Дробњак и “Србија вода” Горан
Пузовић.
Министри су желели да чују шта
још може да се уради за угрожена
домаћинства како би зиму дочекала
спремно и сазнали су да је већини
проблем обезбеђење огревног дрвета
будући да је поплавни талас из њихових
дворишта однео више од 500 кубних
метара. Министар Братислав Гашић је
прокоментарисао да је невероватно да је
то проблем у насељу поред толико шума,
да ништа не може да обећа, али да ће у
Канцеларији за обнову видети да ли за
те намене има средстава.
-У Текији и на Ђердапу бујице су

нанеле велике количине дрвета и било
би штета оставити га да пропада. Тражили смо екипу која би то исекла и упаковала да може да се подели грађанима
који су оштећени у поплавама – додао
је министар Велимир Илић нагласивши
да ће са људима са ХЕ “Ђердап” договорити како да се подела организује, а из
РТБ-а Бор да помогну у припреми дрвета
за испоруку. Речено је, међутим, да ни то
неће бити довољно да се у потпуности
одговори свим захтевима.
Наговештено је да би и у Бољетину,
као у Текији, требало у најскорије време
подићи заштитне бране од бујичних
вода како се са првим озбиљнијим падавинама катастрофална поплава не
би поновила. Очекује се да ће уз министра Илића и представнике “Србија
вода” Бољетин посетити представници
Института “Јарослав Черни” како би се
стање сагледало, припремила пројектна
документација, а потом у најскорије
време насеље трајно заштитило од
бујичних поплава.
С. В.

Посета потенцијалних инвеститора из Кине

Заинтересовани за градњу
когенеративног постројења
МАЈДАНПЕК. - Привредници
из Кине, међу којима су били и представници индустријске корпорације
“Norinco”, посетили су Мајданпек и потврдили спремност да сопственим средствима у најскорије време изграде савремено когенеративно постројење на
једној од понуђених локација.
Кинеска државна индустријска
корпорација “Norinco” запошљава
милион радника и 151. је на листи од 500
највећих компанија на свету. Њени представници, у пратњи својих партнера, кинеског произвођача опреме “Tjen jen” и
београдског “Непца”, најпре су обишли

две локације које би на подручју града
Мајданпека могле да буду атрактивне
за подизање когенеративног постројења
на бази коришћења био и дрвне масе. У
разговору са представницима општине
Мајданпек објаснили су да је њихов
план да “Норинцо интернешенел”, “Tjen
jen” и “Непц” заједнички реализују
овај пројекат у потпуности својим
средствима. Процењено је да је вредност инвестиције око седам милиона
долара и да би постројење омогућило
запошљавање тридесетак радника.
С. В.

У постројење које би се градило у Мајданпеку
и запошљавало тридесетак радника
инвеститори из Кине спремни да уложе око
седам милиона долара сопствених средстава

После ванредних локалних избора у Мајданпеку

Дејан Вагнер поново председник Општине
На конститутивној седници општинског парламента поверење
указано истим људима који имају двотрећинску подршку одборника, за разлику од прошле године када је предност била минимална. – Драшко Ћетковић заменик председника Општине, а Славиша Божиновић председник СО. – Изабрано пет чланова Општинског већа
МАЈДАНПЕК. - Тачно два месеца
након ванредних локалних избора у
Мајданпеку је, 7. новембра, одржана
конститутивна седница општинског
парламента. Дејан Вагнер, дипломирани инжењер рударства и први са листе
СНС-а, поново је изабран за председника Општине Мајданпек, а Драшко
Ћетковић (СНС), електротехничар из
Доњег Милановца, за заменика председника, док ће функцију председника Скупштине обављати Славиша
Божиновић (СПС-ПУПС-ЈС-СДПС),
дипломирани економиста из Мајданпека.
Власт у Мајданпеку формирала је
Српска напредна странка подржана одборницима са листе коалиције окупљене
око СПС-а. У општинском парламенту 17 места има СНС, осам ДС, пет
коалиција окупљена око СПС-а и једно

Влашка странка.
-Био сам заговорник оправданости
формирања овакве локалне власти.
Сматрам да је споредно ко је, шта и
колико добио у расподели функција,
а да су далеко битније обавезе и одговорности у спровођењу дела државне
реформске политике за коју је задужена локална самоуправа. Враћање
Мајданпеку имиџа рударског града,
решење
финансирања
месних
заједница, питања села, покретање
рада сеоских амбуланти, оснивање
земљорадничких задруга и подршка
у раду предузећа - само су део планиране активности општинске извршне власти - рекао је новоизабрани
председник Општине Дејан Вагнер. Он
је оценио да је претходна власт “оста-

Дејан Вагнер

вила катастрофалан резултат, смањење
броја становника за скоро 25 одсто и
стопу незапослености од 27 процената, проблеме у области комуналних и
других инфраструктурних делатности и
огромне финансијске обавезе према банкама и Републичкој дирекцији за робне
резерве”.
-Моја једина идеологија је бољи
живот, а принцип за остваривање је

једноставан - мора да се ради – рекао
је новоизабрани заменик председника
Општине Драшко Ћетковић, електротехничар из Доњег Милановца, и истакао да је озбиљно угрожена ликвидност
буџета.
-Желимо да обезбедимо перспективу за младе људе и да се Мајданпек
и Доњи Милановац не празне. Све
ће ово зависити од нас и пројеката за
које морамо да имамо помоћ од Владе
Србије – нагласио је новоизабрани
председник СО Мајданпек Славиша
Божиновић.
За чланове Општинског већа изабрани су: дипл. економиста Миомир
Ивановић (СПС) за буџет и финансије,
дипл. дефектолог Бети Јанковић (ЈС)
за област здравства, дипл. информатичар Данијел Стојановић (СНС) задужен за образовање, омладину и научно-технолошка достигнућа, приватни
предузетник Ранко Керановић (СНС)
за област мале привреде и Слободан
Мршић (СНС) за сарадњу са месним
заједницама.
С. Вукашиновић
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Култура

Нушићева „Ожалошћена породица“ премијерно изведена у Бору

„За Бор - град од националног
значаја“
Ми јесмо институција од националног значаја, али је и Бор град од
националног значаја. Видео сам да људе занима да једно значајно
позориште као што је „Атеље 212“ учини нешто да у овом граду буде
важних уметничких догађаја, да људи који овде напорно раде и добар део дана проводе у тешком послу имају право на неку врсту ексклузивитета. „Уметничка пруга“ коју смо прошле године уцртали
на карти Србије има смисла – каже Бранимир Брстина
БОР. - Премијера представе
„Ожалошћена породица“ Бранислава
Нушића, у режији Марка Манојловића,
довела је трећег новембра у Бор екипу
врхунских глумаца „Атељеа 212“. Бранимира Брстину, овога пута у улози
управника театра, а не среског начелника у пензији Агатона Арсића, Ненада
Јездића (новог Агатона), Дубравку
Мијатовић, Радмилу Томовић, Бранислава Зеремског, Ивана Јевтовића,
Дејана Дедића, Софију Јуричан,
Тамару Драгичевић, Ерола Кадића,
Ђорђа Стојковића и Драгану Ђукић.
Са уметничке пруге Београд – Бор, како
је прошле године када је „Атеље 212“ у
граду бакра имао премијерно извођење
комада „Свети Георгије убива аждаху“
названа сарадња београдског позоришта
са локалном самоуправом и Рударскотопионичарским басеном Бор, сишла
је „композиција“ раздраганих људи која
се, по сопственом признању, веселила
новом откривању Нушића и радознало
ишчекивала прву реакцију публике.
Нушић, ванвременски, увек актуелан, лак за прилагођавање, а ипак трема
и усхићење, чак и код оних који су исте
те улоге имали и у класичној поставци.
„Кеца у рукаву“ има млади редитељ
Марко Манојловић чија перцепција и
поимање Нушића отварају публици
„нове очи“. Ту човекову неутољиву глад
да све потчини и прилагоди самоме себи,
најбоље осликану у Агатоновом лику,
редитељ је, из сасвим новог ракурса,
покушао да сагледа, опипа и рашчлани,
облачећи Нушићеву „Ожалошћену породицу“ у модерно рухо. И сам Манојловић

каже да је поражавајућа чињеница то
што је Бранислав Нушић и дан-данас актуелан. Као одговор на питање које себи
поставља „шта сад да радимо с тим што
је он актуелан“, притом промишљајући
да баш та актуелизација иде људима „на
нос“, редитељ каже да је покушао да се

Дубравка Мијатовић

бави узроцима, разградњом ликова и
том „неуништивом симбиозом између
похлепе и немаштине“.
Нови „тон“ Нушићеве „Породице“ Борани су препознали и, ако је
судити по дужини аплауза, прихватили
баш онако како се „Атеље“ и надао.
Децентрализација културе је успела,
рекао је након премијере Бранимир
Брстина.
-Све време смо ослушкивали како
ће публика реаговати и презадовољни
смо реакцијом. Ретко се дешава да
на премијери имамо праву публику,
обично за ту прилику играмо пред
пријатељима и неким гостима, па
реакције унапред знамо. Ова публика

у Бору је она права – казала је Дубравка Мијатовић која и сада, као и у
класичној поставци, игра улогу Сарке.
-Тим пре било ми је јако тешко да
одиграм неку нову Сарку која раније
уопште није била оваква. Улога је захвална и „сочна“, а редитељеве жеље
биле су изазов да пробам и другачије,
а да то људе не збуни. Мислила сам да
ће се текст опирати јер је писан кад је
писан, али није. Може лако да се пребаци у данашњицу. Разлика, пошто је
код Нушића у почетку све у рукавицама и сви ликови су на почетку фини,
а право лице показују тек када дође
до поделе, док се овде отпочетка види
да су то људи који само желе да узму
паре и побегну, врло лако се смешта
у актуелни тренутак јер нам се менталитет није променио. Тај грабеж
је, рекла бих, временом постао само
оправданији – прича Мијатовићева.
Сарадњу „Атељеа 212“ са Бором и
РТБ-ом, која полако прераста у традиционалну јер циркулише у оба смера,
Марко Манојловић сматра изузетно важном и има само речи хвале. –
Стварно су тешка времена за културу
и јако је охрабрујуће видети да просто
неко о томе мисли и да мисли да је то
значајно. Мени је, као раднику у култури, то много важно – каже он.
Брстина, пак, наглашава да се Бор
сам изборио за ексклузивитет који му
по други пут дарује „Атеље 212“. – Ми
јесмо институција од националног
значаја, али је и Бор град од националног значаја. Видео сам да људе
занима да једно значајно позориште

Дружење ансамбла Атељеа 212 са борским основцима

Бранимир Брстина

као што је „Атеље“ учини нешто да
у овом граду буде важних уметничких догађаја, да људи који овде напорно раде и добар део дана проводе
у тешком послу имају право на неку
врсту ексклузивитета. Зато мислим
да та „уметничка пруга“ има смисла
и оправдање.
Сагласан с тим је и председник Општине Бор Живорад Петровић. Каже
да је одличан однос „Атељеа“ и Бора
учинио да град не буде препознатљив
само по рударима и металурзима, већ
да постане град театра и културе. – Бор
постаје културни центар у Србији и
наставићемо са приказивањем позоришних представа, не само оних које
припрема „Атеље“ већ и осталих позоришта у Србији. Све оно што буду
видели Београђани, Новосађани и
Нишлије, видеће и Борани – обећао је
председник општине.
Г. Тончев Василић

Лепоте и мане глумачког позива
БОР. – Ансамбл Атељеа 212 из Београда пред борском публиком (трећег
и четвртог новембра) претпремијерно
је извео своју најновију представу
„Ожалошћена породица” Бранислава
Нушића, у режији Марка Манојловића.
Другог дана гостовања у граду бакра
глумачка екипа, предвођена управником овог београдског позоришта Бранимиром Брстином, искористила је
за дружење са малишанима у ОШ „3.
октобар” и ОШ „Бранко Радичевић”.
За борске основце, који су их дочекали са великим нестрпљењем, ово је
била јединствена прилика да познатим
глумцима поставе прегршт питања о
њиховој каријери, идолима, добрим, али
и лошим странама овог позива. Млади
глумац Ђорђе Стојковић управо их је
подстакао да једног дана неко од њих
постане његов колега.
- Пошто смо чули да имате драмску секцију, слободно се пријавите сви
који осећате да бисте могли да се покажете у њој. Ако неко осети да ваља и
вреди, нека настави даље и конкурише

на Факултету драмских уметности, па
да се оствари и постане добар глумац.
Бранислав Зеремски је говорио
о томе која му је била најтежа улога
у каријери. – То је био лик Ганета
у серији „Бањица”. У време њеног
приказивања дошли су родитељи
да ме посете. Излазили смо из позоришта и када је требало да уђемо у
такси, таксиста ми је рекао: ’Господин и госпођа могу, а ти марш напоље.’
Успели смо некако да га убедимо, а он
је рекао да због те улоге не може да ме
гледа. Тада сам схватио да сам добро
одиграо ту ролу, али ми нимало није
било лако.
Дејан Дедић је признао да је теже
глумити за децу, јер су неискварена и,
просто, или поверују или не. Тамара
Драгичевић је на питање ко је њен
узор одговорила да је то америчка глумица Мерил Стрип. – Много је великих
домаћих глумаца и глумица који су
ми, такође, узори којим путем треба
ићи и како градити каријеру.
Ј. Станојевић

Тамара Драгичевић одговара на питања

Култура

Прича
Колекшива
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Фрања Шистек,
Чех у српској земљи

Гробља су тиха и тужна места. Из
њихових знамења која се неумитно множе,
из именичких и бројчаних знакова тешко се
може наслутити прича. Црта између године
рођења и године смрти је прекратка да би се
из ње сагледао нечији живот. На једном од гробова на рубу новог борског гробља, на једном од
пресељених гробова, јер неке људе селе и после
смрти, записано је: „Фрања Шистек, рудар,
инжињер, проналазач, и I директор Борских
рудника (1854-1907)“.
Београдске Вечерње новости (немају везе
са данашњим) су 18. маја 1907. записале: „ Јуче
је умро у Бору, напрасном смрћу, г. Фрања
Шистек, директор бакарних рудника у Бору.
Вест о смрти његовој поразила је све српске
рударе, све пријатеље покојникове. Шистек је
једна од највеличанственијих појава у нашем
рударству. Он је дошао на преокрет старог
и новог времена српског рударског живота. Он
је душа новог српског рударства: он је његов
творац и организатор.
Источна Србија данас броји неколико
лепих рудника. Бор је међу њима ремек дело.
Из пијетета према сени овог заслужног сатрудника, уредништво Рударског гласника
приредило му је достојан помен по рударском
обичају. Вечна му памет и помен међу нама, а
нека му је лака српска земља, којој је веран био
и свој живот посветио.“
Нешто пластичније, причао је тадашњи
осамнаестогодишњак Василије Мах, машиниста на извозној машини окна: „Тог дана
је Шистек са својим сестрићем сишао у
окно. Тамо је била велика врућина. Сећам се
да сам у једном моменту добио одоздо знак
од Пилца (Шистековог синовца) да повучем
корпу: Старцу је тешко, кад будем дао сигнал
– полако вуци. Када се по други пут корпа зауставила, видео сам последњи пут инжињера
Шистека. Бледог и изнемоглог, извели су га
из лифта. У међувремену, јавили смо да дође
лекар. Убрзо је стигао и фијакер да га превезе
до куће. Хтео је сам да уђе у фијакер. Пустите
ме – рекао је радницима који су га придржавали
и сам пошао према фијакеру. Али, није успео сам
да се попне. Радници су притрчали и помогли му.
Унели су га у кућу. После неколико часова, чули
смо да је умро.“
Тако је окончан животни пут овог заслужног
човека, пут који је започео на западу Чешке, у
граду Плзену, индустријском центру знаном по
машинској и нафтној грани, али и чувеном пиву.
И, како свако има судбински сусрет, млади
Шистек је сусрео индустријалца у успону, власника велике пиваре и концесија за руднике угља,
Ђорђа Вајферта. Убрзо, Шистек је стигао на
обалу Дунава, у Костолац, у рудник где се већ
копао угаљ. У тада још недовољно устројеној
држави, држави која се још отимала крвавим
ратовима из петовековног отоманског тешког
загрљаја, држави која је тек била и званично
призната Берлинским конгресом, поред свега
осталог, мањкало је и учених стручних људи.
Изазов више да Шистек својим стручним и
руководећим способностима убрзо костолачки
рудник доведе у стање најбоље организованог
рудника у Србији.
Из Костолца, сада већ као млади доказани
рударски стратег, крајем осамдесетих прет–
прошлог века долази у Глоговицу, у хемијску
лабораторију за испитивање узорака руде
на подручју рудника „Света Ана“ и рудника у
Доњој Белој Реци „Свети Игњат“, где наставља
свој рад. Уједно, почиње и на терену Борске реке
испитивања за откривање златоносне жице
јер је барон Хердер, пола века раније, уочио и
записао да је ово подручје изузетно богато
рудом. Трагање је усмерено на три локалитета: Чока Дулкан, Тилва мика (Мало брдо) и
Тилва рош (Црвено брдо), изнад тадашњег сео-

цета Бор; три брда, као три купе са врховима
од шупљикавог кварца у преливима од жутог до
црвенкастог, што је за зналце био показатељ
да ту има оксида гвожђа.
Истраживања су интензивно започета 1898.
под надзором Јарослава Кучера, Шистековог
зета, такође Чеха. Пронађени су на више места
трагови ранијег рударења, чак из римског и античког доба. Но, резултати до којих се дошло
у испитивању златоносног кварца – 0,5 до 3 гр
злата по тони кварца – својим сиромаштвом
нису оправдали очекивања. Иако финансијски
ицрпљен, Вајферт наставља са подршком Шистековим истраживањима. Коначно, Шистек
почиње поткоп код села Бор, на десној страни
Борски реке, под Чока Дулканом. Поткоп пре-

лази и 100 метара, али резултата нема. И како
то обично судбински бива, у последњој вечерњој
смени, која претходи дану у коме је требало обуставити даљу потрагу на том месту, локални копач Паун Междиновић, повративши се
са излаза, готово једним од последњих замаха
крампом, на 120. метру поткопа, открива
богату бакроносну руду и трчи да јави Шистеку.
Тако је откривено једно од најбогатијих налазишта бакра у Европи. Рудник почиње са
радом 1903, по одобрењу концесије Вајферту
на 50 година рударења на простору села
Бор, Кривељ и Оштрељ, а 1. јуна 1904. основана је Концесија „Свети Ђорђе“ Француског
друштва борских рудника (француски капитал: банке Мирабо, Пијерари и др.), по откупу
од Вајферта. Нови власници нису имали дилеме:
Шистек је постављен за директора рудника.
Како је рударење тежак посао, и захтева велико
познавање заната, Шистек је довео у Бор „своје“
рударе из рудника Русман; укупно, са новозапосленим локалним рударима, борски рудник је
имао 78 радника (1902. је радило 28 радника) са
само најнеопходнијим алатом за копање.
Транспорт је, најпре, вршен запрежним
колима које су вукли волови, до Вражогрнца,
одакле је уском железничком трасом руда
вожена до села Радујевца на Дунаву (тек 1911,
након Шистекове смрти, изграђена је пруга
уског колосека до Бора). Те 1904. године ископано
је 5,5 хиљада тона руде са примесом 9% бакра
(што је, у односу на најбољу данашњу, фантастичан број). Наредне године, 180 радника ископало је 12 тона. Агилни директор новог рудника,
Фрања Шистек, није се бавио економским рачуницама – сав је био посвећен што ефикаснијем
организовању производње и ширењу рудника.
Он је и сам, као и сви остали, радио само за

плату. Уједно, био је и спона између послодаваца
и радништва – у жељи и обавези да удовољи и
једнима и другима, а они су (обе стране) били у
многоме супротстављени. Но, Шистек је поседовао изузетну вештину у опхођењу са свима:
како са страним људима, тако и са домаћим.
Остварујући добре производне резултате, чиме
је задовољавао интересе послодаваца, Шистек
је, на другој страни, својим великим залагањем
успео да се у кратком року у тек формираном
рударском насељу, из кога се нису ни назирале
контуре каснијег града напретка, најпре изгради болницу, потом апотеку, пошту и, крајем
1904. и половином 1905, школу која је добила име
„Краљ Петар“ јер се у међувремену (1903) десио
крвави преврат у коме су Карађорђевићи заменили династију Обреновића.
Београдска Политика из тог времена пише:
„Грађани општине борске да би се достојно одужили пажњи г. Шистека, изабрали су га за свог
почасног грађанина. Овај акт извршен је на
лицу светлих празника о Божићу. Колико је г.
Шистек био ганут овим чином види се из тога
што се у свом кратком ал дирљивом говору
заветовао да ће својски радити, у најкраћем
року поред школе сазидати и цркву као уздарје
доброј срећи.“ Истовремено, Шистек ради на
техничкој опремљености, оснива хемијску
лабораторију, систем механичког бушења и
копања уз паљење мина; монтирана је висока
пећ капацитета 100 тона руде дневно и пет
конвертора за топљење руде, чиме је добијан
блистер-бакар; у руднику је 1907. постављено
електрично осветљење. Нестрпљив да сачека
отварање топионице, годину дана раније, 1905,
организује пржење руде на отвореном простору
на педесетак гомила (без димњака). Али, чим
је прорадила нова топионица, а десило се то
у време раста младог жита, Шистек је видео
како је дим сагорео културе на блиским њивама
и суочио се са очајем сељака. Но, рудник је морао
да настави са радом, а сељаци су морали да се
мире са губитком – поготово што су многи од
њих, као компромис, видели запослење у руднику
– 1907. број запослених нарастао је на 1.450 (од
тога 500 у самом рунику) – и платама које су (ма
колике биле) помагале да се хране породице.
Време које је Шистек провео у Бору и није
тако дуго. Својим знањем, својим односом и
марљивошћу, својом зрелошћу (иако је тада
управо тек премашио педесету – локално становништво га је сматрало старцем), као нико
после њега, а многи су на његовом месту били
вишеструко дуже, успео је да стекне углед и
поштовање у локалном становништву. На
њихов предлог, српски краљ га је одликовао Орденом таковског крста (који се на слици види око
Шистековог врата).
Његова смрт је искрено ожаљена: сахранили су га у бакарном ковчегу на борском гробљу,
17. маја 1907. године. Много касније, 1968, урбанисти су одлучили да на југу Бора (старо
је на северу) лоцирају ново гробље. Прва је у
њему, 1974, била сахрањена мештанка Мара
Будимлија, потомак Срба „из прека“, како
се некада говорило за све Србе преко Дрине и
Саве. Близу улаза, на јужном рубу новог гробља,
пресељене су Шистекове кости и подигнут
нови гроб са штурим, али вишезначним текстом.
У граду данас постоји улица именом Шистекова, мада је многи знају и као Болничка јер
води ка болници; скорије – на једном од кружних токова импозантна Шистекова биста.
Већини младих Борана данас је Шистеково име
непознаница; дело – још већа.
Радиша Драгићевић
(Скраћена верзија текста, објављена у чешком
листу „Српска реч“, Праг)

Мозаик
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Пројекат „Борска детињства” у Народној библиотеци Бор

У слици и речи

Лепоте
одрастања

Милица Тешовић
друга на свету

Поставку изложбе чине фотографије из збирке Завичајног одељења
НББ и приватних колекција, ђачки часописи из друге половине 20. века, као и видео радови и интервјуи. - Путем изложби и
одржавањем континуитета едукативних програма НББ ће и даље
популаризовати пројекат дигитализације фотографских негатива
БОР.
–
У
овом
циклусу
представљамо дигитализовану грађу
која је сакупљена из различитих приватних колекција. Ове године смо
добили колекцију госпође Радмиле
Брежанчић, кћерке првог фотографа
у листу „Колектив” Ђуре Коловратара. Влада Павловић је један од дародаваца, а ту су и Љубомир Марков,
Мирослав Радуловић, Момчило

Јовановић, Сања Апостолов. Изложба
има више нивоа, а један од њих су и
аудио интервјуи које је 2012. године
водио Слободан Наумовић, професор на Филозофском факултету у Београду. Они су рађени са суграђанима
различитих генерација, а за ову прилику имамо осам интервјуа и три
видеа.
Ово је, између осталог, истакао библиотекар Драган Стојменовић, 27.
октобра, на отварању изложбе под називом „Борска детињства”. Поставку
чине фотографије из збирке Завичајног
одељења Народне библиотеке Бор и
приватних колекција, ђачки часописи
из друге половине 20. века, као и видео
радови и интервјуи. Стојменовић је,
иначе, аутор овог занимљивог и едукативног пројекта који је подржало Министарство културе Републике Србије.
– Пројекат је намењен деци, свима
онима који су били и који желе да буду
деца, креативним читаоцима, слушаоцима и гледаоцима, стручној и
широј јавности која заборавља лепоту

одрастања. Значај пројекта огледа се
у активном односу према корисницима и фонду Завичајног одељења,
као и у тематизацији одређене библиотечке грађе на начин који омогућава
научно тумачење и креативан приступ промоцији и попуњавању
фонда. Путем изложби фотографија и
одржавањем континуитета едукативних програма НББ ће и даље популаризовати пројекат дигитализације
фотографских негатива и визуелне
грађе Завичајног одељења.
Весна Тешовић, директор Народне
библиотеке у Бору, рекла је овом приликом да су борска детињства специфична
зато што су борска. – Свако детињство
јесте права експлозија енергије, наде,
вере и среће. Толика врста лепоте,
стремљења и надања је нешто што
заиста представља изузетно вредну
културну, нематеријалну баштину.
Знајући све вредности такве баштине, НББ овим својим програмом
покушава да оствари више таквих
циљева. Најважнији је онај општи,
људски, а то је да и оне који су можда
заборавили колико је то лепо и вредно
за живот свагдашњи, подсетимо на
све лепоте детињства и значај свих исконских вредности које се везују само
за тај период одрастања.
Наредног дана (30. октобра) проф.
др Смиљка Томановић са Филозофског факултета у Београду одржала је
предавање насловљено „Детињство у
радничкој породици”. - Предавање се
односи на први део мог истраживања
које је рађено почетком 90-их година
минулог века (1993. и 1994.), а бавило
се свакодневним животом деце у
оквиру једног друштвеног контекста којег се сви сећамо какав је био.
Истраживање је спроведено у два београдска насеља – Раковица и Врачар
и два типа породице - радничке у Раковици и породице стручњака и уметника на Врачару. Изучавала сам разне
аспекте свакодневног живота деце проток времена, употреба простора,
активности које су биле присутне,
однос родитеља према деци и обрнуто,
игре – казала је Томановићева.
Ј. Станојевић

Сећање

НЕГОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ
27. 11. 2007.
27. 11. 2014.

С поносом те помињем, а
с тугом живим. Моја љубав и
сећање на тебе остаће вечни.
Твоја Рада

Боранка
Милица
Тешовић
(на слици у средини), студенткиња
андрагогије на Филозофском факултету у Београду, освојила је друго
место и сребрну медаљу на шестом
светском е-Спорт првенству које је од
12. до 16. новембра одржано у Бакуу у
Азербејџану. Она се, као представник
Србије, такмичила у најновијој верзији
игре Tekken (ТТТ2) конкуренцији десет

такмичарки из десет држава.
Организатор овог такмичења је Интернационална е-Спорт федерација.
Србија је члан ове федерације од 2012.
године, а већ 2013. на светском купу
у Букурешту Милица Тешовић је, као
представница Србије, освојила четврто место у истој категорији као и ове
године када је била друга.
М. М.
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ВОДОРАВНО: 1. Прекидач електричног кола, 7. Роман Лава Толстоја, 14. Пропелер, 15. Слано језеро на Блиском истоку, 17. Украсно дугме на народној ношњи,
18. Акт, документ, 19. Ала, аждаја, 20. Речна острва, 21. Људи, народ, 22. Минута
(скр.), 23. Упитна заменица, 24. Земљорадник, 26. Врста топлог напитка, 28. Музичка уметност (скр.), 30. Угажена стаза у снегу, пртина, 31. Име глумице Џогић,
32. Наш рудник бакра, 35. Фабрика уља, 37. Тезга у продавници, 38. Комад тканине,
дроњак, 39. Главни град Новог Зеланда, 41. Веће, колегијум, 42. Човек у азилу, 43.
Врста вишње.
УСПРАВНО: 1. Меланхолија, 2. Име француског сликара Монеа, 3. Врста алкохолног пића, 4. Врста инсекта, зоља, 5. Ауто-ознака за Панчево, 6. Јединица за
мерење јачине електричне струје, 7. Радио телевизија Србије (скр.), 8. Авенија
(скр.), 9. Основни тон тонске лествице, 10. Називи, 11. Енглески писац, Сомерсет,
12. Држава на Блиском истоку, 13. Француски аутомобил, 16. Мочвара, баруштина,
18. Званица на свадби, 21. Једна од бочних површина, 22. Трећи месец, 25. Месец
у години, 26. Место код Књажевца, 27. Веђе, 28. Досадни инсект, 29. Непозван гост,
31. Дует, 33. Немачки аутомобил, 34. Део отплате кредита, 36. Међутим, 37. Наша
пошта, 38. Велика увала у ледњаку, 40. Гарнитура (скр.), 41. Ауто-ознака за Сенту.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА – ВОДОРАВНО: монитор, басисти,
екотип, Колектив, кора, Севр, Каона, АВМ, Кара, вид, АН, анода, Кораб, со,
Ела, сала, арк, обрве, мина, аков, рођендан, Невада, оданост, Линарес
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Трећи фестивал науке у Бору

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Тимочки научни
торнадо

Поринут гигант!

На овај брод стаје готово 20.000 контејнера! Највећи је те
врсте на свету – морали су да га склапају на води. Свечано је
поринут у бродоградилишту у Улсану пред око 150 званица

У бродоградилишту „Хјундаи“ у Јужној Кореји завршена је
изградња највећег брода за превоз контејнера на свету.
Транспортни џин „Gloub“, израђен за кинеску компанију „China
Shiping Container Lines (CSCL)“, дугачак је чак 400 метара, као четири
фудбалска терена, широк 59 метара и може да прими 19.100 контејнера.
Церемонија пуштања у погон разликовала се од уобичајених
поринућа јер је „Gloub“ толико велик да је у деловима састављан директно на води.
Учинила је то „кума“ Хи Ли
Џун, супруга Си Ли Ронга, првог
човека „CSCL“-а.
Не постоји платформа са које
би се тај џин поринуо у море,
кажу у бродоградилишту, такође
највећем на свету.
Неко ће рећи да је „Prelude“
већи. То је тачно, али „Prelude“
није брод са сопственим погоном,
већ пловеће постројење за обраду природног гаса које се мора вући до
одредишта.
„Gloub“ покреће 12-цилиндарски „MAN B&W“, електронски контролисани мотор снаге 69.720 кW (94.791 коњска снага)

Сајт РТС-а

Рудник пирита у Мајданпеку
Рудник у Мајданпеку
је кроз историју променио многе власнике – 1901.
држава га је поново преузела, да би га већ наредне
године уступила белгијском
друштву „Societe anonyume
des mines de cuivre de Majdan
Pek (Serbie)”, тада називаном „Анонимно друштво”.
Оно је једино друштво иностраног капитала које је
нашло рачуницу да остане
дуже у Мајданпеку – скоро
43 године (од 1902. до национализације рудника 1945.). У почетку је и
Белгијанцима бакар био једини производ, па су поново преуредили топионицу бакра. „Анонимно друштво” је производило бакар све до краја 1922.
године.
Од 1908. у Мајданпеку је почела производња пирита и сигурно је
белгијски капитал у томе нашао свој главни интерес и разлог за тако дуг
останак. Од 1923. пирит је једини производ у Мајданпеку, а од 1938. уз њега
се добија и лимонит. Према подацима др Василија Симића, Белгијанци су
од 1902. до половине 1944. у Мајданпеку произвели 100.219 тона бакарне
руде са 4.395 тона метала, 1.047.752 тоне пирита и 137.970 тона лимонита.
После ослобођења, 1945. Мајданпек постаје државно предузеће и све до 1954.
једини производ овог рудника био је пирит. Средином 1949. на овдашњим
рудиштима почињу обимни истраживачки радови чији је резултат данашњи
рудник бакра.
На снимку из старог албума – рудник пирита у Мајданпеку.
Ј. С.

БОР. - Поводом обележавања светског дана науке, у Основној школи “Душко
Радовић” у Бору одржан је трећи фестивал науке “Тимочки научни торнадо”. Уз
учешће више од 20 институција, близу 300 ђака и студената из Зајечара, Неготина,
Књажевца, Ниша и Суботице изводили су огледе и демонстрације из различитих
области ради промовисања природних и техничких наука.

-Природне науке су покретачка снага и зато конкретним огледима децу
треба подстаћи да размишљају о овим наукама на другачији начин. Циљ
овог фестивала је популаризација науке, јер је у Србији последњих година
смањен интерес за природне науке, што није добро - рекла је продекан за науку
и међународну сарадњу на Техничком факултету у Бору Драгана Живковић.

-Овогодишња манифестација “Тимочки научни торнадо” окупила је више
учесника него претходне две, а већа је и заступљеност научних дисциплина из
готово свих области. Срећни смо што нашем “торнаду” јачина расте - оценила
је Наташа Ранђеловић, директор Основне школе „Душко Радовић”.
М. М.

