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Новогодишња конференција за новинаре менаџмента РТБ-а Бор:

Нова топионица - највећи индустријски 
објекат изграђен у последњих 30 година

Нова топионица и фабрика сумпорне киселине коштају 251 милион евра, 50 милиона мање од процене стручњака из 2006. 
године. - Б. Спасковски: Амерички „Фрипорт“ у Индонезији гради топиницу која ће коштати милијарду и по долара 
и прерађивати годишње 600 хиљада тона концентрата. Преведемо ли ове бројке на наш терен, борска топионица данас 
вреди милијарду долара! - Развој рударства превасходни задатак у 2015., а улагање у „Церово 2“, „Церово примарно“, 
„Чока Марин“ и „Борску реку“, следећи изазов. – Предстоји подизање годишње прераде у „Кривељу“ на 10,6 милиона тона 
руде, у „Церову“ на 5,5 до шест милиона тона, а у Мајданпеку на 8,5 милиона тона. - Отварањем „Церова примарног“, за 
годину и по дана ефективног рада, обезбедићемо додатних 11,5 милиона тона руде, обећао Спасковски. - Пословну годину 
РТБ завршава са граничном позитивом јер је 2014. била и година интензивног улагања у металургију и година поплава 
и ледених киша због којих је Басен произвео четири хиљаде тона бакра мање и остао без 15 милиона долара добити
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Новогодишња конференција за 

Нова топионица - највећи индустријски 
Актуелно

РТБ. – Рударско-топионичарски 
басен Бор у нову 2015. годину улази 
са новом топионицом и новом фабри-
ком сумпорне киселине и по томе ће, 
како рече генерални директор Басена 
Благоје Спасковски на конференцији 
за новинаре, 29. децембра, 2014. остати 
упамћена наредних 50 година, ако не 
и цео век. Са новим пирометалурш-
ким постројењима почиње нова ера 
компаније, па је, природно, осврт на 
годину која се завршава и започет 
информацијама о највећем еколошко-
економском пројекту на Балкану:

-Нова топионица и нова фабрика 
сумпорне киселине су – оценио је 
Спасковски - слободан сам да кажем, 
највећи индустријски објекти 
изграђени у последњих 30 година, а 

можда и целих 50. Од званичног по-
четка изградње, 28. јуна 2011., про-
текле су три и по године и, у односу 
на светска искуства у изградњи ка-
питалних пројеката од националног 
значаја, то је изузетан успех. Тим пре 
што је реч о браунфилд инвестицији и 
чињеници да је бакар, тик уз њу, текао 
све време из постојећих постројења. 
Инсталирана је модерна BAT (best 
available technology), флеш-смелтинг 
технолгија, не најскупља, али сва-
како најзаступљенија у свету. За 
изградњу нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине у Бору утрошен је 
251 милион евра, иако је студија не-
зависних иностраних стручњака из 
2006. године показивала да ће њена 
горња вредност, у то доба, пре осам 
година када је долар био много јачи, 
бити 300 милиона евра. 

Потрошили смо 50 милиона евра 
мање захваљујући одлуци да многа 
постројења ревитализујемо, да их не 
градимо отпочетка – објаснио је Спа-
сковски. - Тако нас је, рецимо, фа-
брика за пречишћавање отпадних 
вода, уместо 45 милиона евра, кош-
тала милион и по. Уштедели смо 
и због одлуке да ревитализујемо 
стару флотацију шљаке, оспосо-
бимо старе торњеве итд. У суседном 
Пиродопу је, рецимо, „Аурубис“ за 
ревитализацију тамошње топионице 

ради побољшања безбедносних, еко-
лошких и економских услова, потро-
шио 400 милиона евра! У исто време, 
Индонезија је забранила извоз кон-
центрата и тражи од америчког „Фри-
порта“ да инсталира нову топионицу 
која ће годишње прерађивати 600 
хиљада тона коцнетрата, а коштаће 
милијарду и по долара! Ако ове по-
датке преведемо на капацитет наше 
нове топионице (400 хиљада тона ко-
центрата годишње), рачуница је врло 
проста: две и по хиљаде долара по 
тони концентрата помножене са ка-
пацитетом дају борској топионици 
вредност од милијарду долара! Та 
вредност ући ће и у папире које при-
према консултантска кућа BDO, ан-
гажована за израду УППР-а (унапред 
припремљеног плана реорганизације 
предузећа). Свакако, не треба зане-
марити ни чињеницу да смо нову то-
пионицу договарали у време економ-
ске кризе, у тренутку када су фирме 
у целом свету гледале и вребале при-
лику да добију ма какав посао не би 
ли преживеле – казао је Благоје Спа-
сковски.

Положили испит
Поред ревитализације постојећих 

постројења, инвестицију у Бору је, како 
каже први човек РТБ-а, појефтинило 
још неколико битних фактора. – Мањој 

цени допринео је и јефтинији рад ло-
калних подизвођачких фирми. Ис-
користили смо „Пир-Смитове“ кон-
верторе (јер би и нови били иден-
тични постојећим), анодну пећ, ливну 
машину, зграду, кранове, инфра-
структуру, доводе, електроенергију, 
трафо-станице... Сопственим сна-
гама, домаћом памећу, ангажовањем 
српских фирми и људи из РТБ-а, пот-
помогнути инжењерингом „SNC 
Lavalina“ и „Outoteka“, положили 
смо испит и можемо с поносом сутра 
да изводимо овакве и сличне пројекте 
у Србији и ван ње. Положио је испит и 
београдски „Енергопројект“, заправо 
обновио знање и оспособио младе 
менаџере да воде велике пројекте. 
Сви заједно, подржани београдским 
Грађевинским факултетом у над-
зору над пројектом, успели смо да у 
овом кошмару, када су сви ловили у 
мутном, смањимо сваку „ситуацију“, 
фактуру и уштедимо много милиона. 
Завршили смо велико дело и ство-
рили услове да с пролећа не будемо 
више загађивачи. Изградили смо и 
нешто што досад нисмо имали – енер-
гану, тако да ћемо вишак технолошке 
паре користити за производњу 1,6 ме-
гавата електричне енергије која ће 
заменити 30 одсто потрошње струје у 
новој топионици – рекао је Спасковски.

Оно што следи након механичког 
комплетирања новог пирометалурш-
ког постројења јесте његово функ-
ционално испитивање које, по уго-
вору, траје три месеца. После тога 
предстоји паљење пећи и њено посте-
пено загревање које траје 21 дан. – По 
уговору, ми ћемо три месеца имати 

„празан ход“. То је период функцио-
налног уходавања нове опреме када 
се инсталације испитују, калибришу, 
баждаре, дотерују. Онда ће се пот-
палити пећ и загревати три недеље. 
Након тога, пет до шест дана флеш-
пећ се пуни јер треба да се одједном 

„нахрани“ са три хиљаде тона кон-
центрата. Потом очекујемо одвајање 
шљаке на једној, а бакренац који 
прати линију конвертори - анодна 
пећ - ливна машина – анода – елек-
тролиза - на другој страни. Дваде-
сетак дана касније добићемо прву 
катоду. Тада, када пећ буде почела да 
се пуни и изађе прва анода, ако све 
буде у реду, зауставићемо стару топи-
оницу и почети њено рушење. Тада 
ћемо обелоданити свету да је Србија 

Паунови и срне у 
топионици

Говорећи о томе шта ће бити на 
месту где је стара топионица, Спа-
сковски је казао: - Нова топионица 
је браунфилд инвестиција која ће у 
првој половини 2015., најдаље у јулу, 
бити преведена у гринфилд (зелену 
инвестицију). До тада ћемо срушити 
све оно што је старо и данас неофар-
бано, а ту посадити траву, брезе, поне-
ку воћку. Можда ћете тада на том ме-
сту, није искључено, видети и неког 
пауна или срну како слободно шетају.

Нова топионица
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направила државни пројекат који је 
будно мотрила Влада са премијером 
на челу и у сталној вези. Јер, осим што 
је била гарант за робни кредит код ка-
надске EDC банке, држава Србија, од-
носно актуелна Влада, за завршетак 
изградње уплатила је Басену Бор до-
датних 30 милиона евра и тиме на 
најбољи могући начин ставила до 
знања колико је овај пројекат важан 
Србији – истакао је генерални директор 
РТБ-а. 

Циљеви у наредној години
У почетку, када се у Бору буду 

прерађивали и увозни концентрати, 
финансијски резултати компаније биће 
бољи за 12 милиона долара годишње. 
После две године, када буде било 
довољно концентрата бакра из соп-
ствених рудника, ефекти ће бити већи 
за чак 24 милиона долара годишње. 
Нова технологија захтева висок капа-
цитет због смањења трошкова и већег 
искоришћења бакра и сумпор-диоксида, 
а пројектовани је сасвим прихватљив 
јер ће рудници у Бору и Мајданпеку 
фазном модернизацијом и повећањем 
производње обезбедити планирану ко-
личину за прераду. 

-Развој рударства нам је пре-
васходни задатак у 2015. Премијер 
Вучић је недавно сам то рекао, а циљ 
је веће учешће РТБ-а у бруто друшт-
веном производу Србије. Улагање у 
рударство, пре свега у „Церово 2“ и 

„Церово примарно“, „Чока Марин“ 
и „Борску реку“, следећи је зада-
так и изазов. Увођењем већинског 
стратешког партнера за ова три 
рудна лежишта или проналажењем 
финансијера, РТБ након изласка из 
реструктурирања започиње процес 
приватизације у области рударства. 
Рокове сте чули од премијера, он их је 
одредио уважавајући наше договоре 
и разговоре и ја ћу их испоштовати. 
Дакле, урадићемо „Кривељ“ за шест 
месеци и повећати годишњу прераду 
на 10,6 милиона тона руде. У „Церову“ 
ћемо за девет месеци подићи капаци-
тет на 5,5 до шест милиона тона руде, 
а у Мајданпеку, поред свих потешкоћа 
које су га снашле (и дан-данас га 
прате), повећати прераду на 8,5 мили-
она тона руде годишње. Отварањем 
„Церова примарног“, за годину и по 
дана ефективног рада, обезбедићемо 
додатних 11,5 милиона тона руде. 
Рекао сам тако и не могу да порекнем, 

морам испунити задатак – обећао је 
Спасковски и пред новинарима.

Ако ће 2014. остати упамћена по 
новој топионици, по најлепшој ствари 
која се десила у РТБ-у, али и целој 
Србији, требало би да се што пре забо-
рави и не поновила се, како рече Спа-

сковски, због свих оних природних не-
погода у виду поплава у мају и августу, 
али и ледене кише у децембру. – Нова 
топионица нам доноси чисто небо, 
екологију, али нам је невреме умањило 
„економију“ јер ћемо пословну годину 
завршити са четири хиљаде тона 
бакра мање због застоја на копо-
вима у Бору, а посебно у Мајданпеку. 
Обустављена производња на најнижој 
коти мајданпечког површинског копа, 
где је садржај бакра 0,5 одсто, и пре-
лазак на руду са 0,22 процента бакра 
је одлука коју смо јуче донели (28. де-
цембра). Клизиште је прорадило и 
таквих је размера да се не може брзо 
санирати, па смо преселили багере 
и сада се тамо копа сиромашнија 
руда. Поптуну нормализацију рада 
очекујем до 10. јануара. Нисмо се 
жалили ни у време поплава које су 
и РТБ-у узеле данак, ни сада када је 
Мајданпек био пет дана без струје. Не 
оптерећујемо тиме ни Владу Србије 
ни ресорна министарства, боримо се 

сами са проблемима и решавамо их. 
Ову пословну годину завршићемо са 
граничном позитивом, али смо за раз-
лику од других који су стајали, ми све 
време радили. Нисмо чекали, нити 
молили за помоћ из буџета. Извући ће 
се и Мајданпек, знам да хоће. Четири 

хиљаде тона бакра мање је изгубљен 
21 милион долара прихода, а ако гово-
римо о изгубљеној добити - можда и 
целих 15 милиона долара. Изградили 
смо, зато, ново постројење поред оног 
које је све време радило, зарађивало 
нам плате и обезбедило мали остатак 
пара – рекао је Благоје Спасковски. 

Захвалност
Први човек Рударско-топионичар-

ског басена Бор се на крају новогодишње 
конференције за новинаре, која по 
традицији привлачи велику медијску 
пажњу, захвалио свима који су били 
део великих басенских задатака и 
инвестиција окончаних у 2014. – Најпре, 
хвала менаџменту који је водио све 
послове! За срећу или несрећу, међу 
њима су многи који одлазе у пензију, 
али ће остати у РТБ-у јер се и послови 
који су пред нама без њиховог иску-
ства не могу завршити. Имали смо 
едукацију младих кадрова, али нисам 
задовољан. Није било правог инте-

реса и приступа код многих младих 
инжењера да приђу послу, науче нешто 
и савладају оно што је будућности ове 
земље. Цитираћу Мирјану Антић која 
је често говорила: „Мене нико није 
учио, сама сам учила“. РТБ је ове 
године био прави полигон за младе 
инжењере да виде и науче све из 
металургије, рударства, машинства, 
грађевинарства. Нисам задовољан 
њиховим интересовањем и ставом 
да ће, ако су се запослили у РТБ-у и 
имају диплому, остати у компанији. 
Не, нема гаранције! Остаће само 
најбољи. Хвала Мирјани Антић која 
је водила рачуна да сваки динар буде 
смештен тамо где треба, хвала Дра-
гану Маринковићу који је опера-
тивно водио пројекат нове топионице 
и фабрике сумпорне киселине, хвала 
Мирку Грчићу без кога у електро-
делу, тврдим, пројекат никада не би 
био готов. То сам и премијеру Вучићу 
казао, а потврдили су и људи из „SNC 
Lavalina” и „Outoteka”. Хвала и ди-
ректору ТИР-а Бобану Тодоровићу 
који је, заједно са Маринковићем, 
на градилиштима често проводио и 
по 20 сати дневно. Хвала Младену 
Живковићу, Саши Виденовићу, Дончи 
Стојчевском, Зорану Васковићу и 
осталима. 

Долази Нова година, па запосле-
нима у РТБ-у Бор, свим људима добре 
воље у борској и мајданпечкој општини 
и мештанима околних села честитам 
предстојеће новогодишње и божићне 

празнике. Желим им добро здравље и 
с пролећа чист ваздух, уз извињење и 
молбу да опросте што су оволико година 
трпели и удисали сумпор-диоксид. 

Горица Тончев Василић 
Фото: Љ. Алексић 

Актуелно

Град цвећа
Жеља ми је да крајем априла, по-

четком маја 2015. у Бору организујемо 
државни фестивал цвећа и да овде 
дођу сви произвођачи из земље и ино-
странства, а да борске терасе добију 
20 хиљада цветних жардињера. -Видео 
сам то у Велењу и мислим да има шан-
се да се та моја, назовимо то лудост – 
оствари. У сваком случају, та лудост 
је мања од оне када сам пре четири 
године рекао да морамо да изградимо 
нову топионицу – казао је Благоје Спа-

сковски.

објекат изграђен у последњих 30 година
новинаре менаџмента РТБ-а Бор:

Нова фабрика сумпорне киселине

Благоје Спасковски и Мирјана Антић
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Два директора и возач у Матичном предузећу испунили услов за пензију

Част је и привилегија радити у РТБ-у

Зоран Илић и Миодраг Николић – нови председници

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Емотивно, 
уз смех и понеку сузу, заменица гене-
ралног директора РТБ-а за економију 
Мирјана Антић, директор пројекта 

„Нова топионица“ Драган Маринковић 
и возач Ратко Гвозденовић просла-
вили су заједно, са најближим сарад-
ницима, први пензионерски дан. Све-
чаним ручком у хотелу „Језеро“ на 
Борском језеру, 30. децембра, поча-
стили су (о свом трошку) пословне 
пријатеље и колеге у знак захвалности 
за дугогодишњу сарадњу. А и зато што 
се тако ваља, кажу. Иако у струци немају 
ниједну додирну тачку, послови које су 
годинама обављали у РТБ-у Бор пове-
зивали су их малтене свакодневно. Три 
новопечена пензионера углас су рекла 
да им је била част и привилегија што су 
радни век провели у Басену. 

Двеста на сат
Говором добродошлице заједничке 

госте први је поздравио Ратко 
Гвозеновић Рале. Дрхтавим гласом, због 
треме и узбуђења, није могао да задржи 
сузе, па је само кратко рекао: 

-Не знам шта да вам кажем, осим 
хвала свима што сте дошли. Уосталом, 
мој посао свих ових година и није био 
да причам, него да возим – рекао је 
доброћудни Рале.

- Рале је возач рекордер. Знам 
да смо једном, када сам из Београда 
хитно морао да одем у Неготин, тај 
пут прешли за само сат и 39 минута. 
Мерио ја! – прискочио је у помоћ шалом 
генерални директор РТБ-а Благоје Спа-

сковски. Уместо „домино ефекта“ због 
Ралетових суза, салом се проломио смех.

Драган Маринковић је у том 
расположењу и наставио: - Богами, нећу 
никада заборавити ону 2012. годину 
када су нам за Дан рудара у госте до-
лазили Ивица Дачић, Млађан Динкић 
и Милан Бачевић. Због једне моје ре-
ченице тада, Благоје и ја нисмо раз-
говарали десет дана – почео је причу 

Драган. Наставио ју је Спасковски, сада 
уз смех и призање да је цео догађај пре-
творен у занимљиву анегдоту.

Бенетон
- Дан уочи тог 6. августа, зове ме 

Дачић и каже: „Слушај, хоћу да ми 

набавиш црвени шлем за обилазак 
топионице. Мало после њега, јавља 
се Млађа и тражи плави шлем. На 
крају, зове и Бачевић и тражи шлем 
беле боје. Размишљам шта да радим, 
који шлем на главу ја да ставим и од-
лучим: носићу рударски шлем зелене 
боје. Дође и тај дан, све спремно, са-
чекам госте у генералној дирекцији 
и одатле их поведем у топионицу. Кад 
оно, шеф протокола Кривељановић 
заборавио да однесе у топионицу 
зелене шлемове, сви до једног остали 
у дирекцији. Видим ја то, ал’ касно. 
Шта ћу, куд ћу, кренем у разгледање 
без шлема. У једном тренутку Дачић 
ме пита: „Је ли, а где је теби шлем?“, 
а Драган ће брже-боље: „Не зна за коју 
боју да се одлучи.“ 

Спасковски се одлучио, а то се види 
и на фотографијама из 2012., за шлем 
беле боје.

Рударска мајка
– Благоје Спасковски је био један 

од мојих првих учитеља, не у струци, 
већ у вођењу послова, свако у својој 
области. Када сам почињала да радим, 
мој тадашњи ментор економије 
ми је рекао да морам да упознам 
човека који треба да ми буде узор у 

усавршавању и доказивању у струци. 
Отишла сам те 1976. године у борску 
флотацију и упознала се тамо први 
пут са Благојем у плавом радном 
мантилу – испричала је Мирјана Антић 
којој су пословни партнери РТБ-а дали 
надимак „Рударска мајка“. 

– Имала сам добре учитеље и у 
струци и ван ње, људе који се ме на-
учили да препознам бакар и како се 
он производи, а то је суштина. Без 
обзира на то да ли смо економисти 
или инжењери, морамо да ценимо 

труд свих струка у овом комплексном 
послу који траје изузетно дуго, а који 
се у срећнија времена лако ефектуи-
рао. Говорим о томе да је бакар метал 
који, на срећу, има озбиљно тржиште 
и који РТБ-у Бор даје дугорочну пер-
спективу и сигурност да ће, без обзира 
на светску кризу која је пролазна и 
врло често шпекулативна, убудуће 
живети успешније и боље. Била ми 
је привилегија и част да будем и део 
тима који је посредно учествовао 
у изградњи нове топионице. Била 
сам логистичка подршка у области 
финансирања и чини ми се да није 
било узалуд. Прошли смо разне про-
вере и тестирања, све је то сада иза 
нас, па очекујем с нестрпљењем да 
потече нови бакар – рекла је Мирјана 
Антић.

У петак, 26. децембра, дугогодишња 
заменица генералног директора РТБ-а за 
економска питања Мирјана Антић испу-
нила је услов за пензију и званично по-
стала – пензионерка. Она ће, међутим, 
као и Драган Маринковић, остати у 
компанији и радиће послове саветника 
генералног директора. 

Г. Тончев Василић 

Промене у Скупштини и Управном одбору Рудника бакра Бор

Ј. С..

РББ. – Влада Републике Србије, на 
седници одржаној 11. децембра у Бео-
граду, донела је решење о разрешењу 
три представника друштвеног капитала 
изван предузећа у Скупштини Рудар-
ско-топионичарског басена Бор – Група 
„Рудници бакра Бор” друштво са ограни-
ченом одговорношћу у реструктурирању, 
и то: Звонка Дамјановића, Ђорђа 
Илића и Саше Скробоње, док су 
Бранко Конић, Душица Ђуришић, 
Небојша Бућан, Драгиша Трујкић и 
Саша Милановић разрешени дужно-
сти представника друштвеног капитала 
изван предузећа у Управном одбору овог 
басенског предузећа. 

На истој седници Влада је за нове 
представнике друштвеног капитала 
у Скупштини РББ-а именовала дипл. 
правника Зорана Илића (обављаће 
дужност председника Скупштине), дипл. 
инж. машинства Милована Божовића 
и дипл. економисту Бисерку Кочов-
ску. Нови чланови Управног одбора 
РББ-а, као представници друштвеног 
капитала изван предузећа, су: дипл. 
инж. машинства Миодраг Николић 
(председник), дипл. правник Оливера 
Јашаревић, дипл. инж. машинства 
Јовица Анђеловић, дипл. економиста 
Гордана Ђорђевић и дипл. инж. рудар-
ства Негован Аксић. Зоран Илић Миодраг Николић

Драган Маринковић, Мирјана Антић и Ратко Гвозденовић са Благојем Спасковским

Мирјана Антић

Дилема око шлема: Маринковић, Динкић, Спасковски и Дачић 
на градилишту нове сумпорне
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НОВА ТОПИОНИЦА. – Хи-
дротест инсталација расхладног си-
стема нове топионице успешно је 
окончан 26. јануара, наредног дана је 
обављено њихово испирање, тако да 
је од 28. јануара, како нам рече Бобан 
Њагуловић, главни инжењер за енерге-
тику на пројекту нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине, спреман за 
пуштање секундарне расхладне воде. 
Подсетимо да су упоредо са завршетком 
нове топионице и фабрике сумпорне ки-
селине радници београдског „Esoteh“-а 
и „ESOT investa“ из Цеља до 23. де-

цембра привели крају монтажу модер-
ног расхладног торња за потребе нове 
флеш-пећи и још неких постројења у 
склопу нове линије топљења. Реч је 
о водећим фирмама у овој области, а 
њихов посао био је, пре свега, монтажа, 
а онда и испитивање, комплетног рас-
хладног торња, постављање вентила-
тора, редуктора, испуне, као и станице 
са три циркулационе пумпе, постројења 
за припрему воде којом се допуњава рас-
хладни систем топионице и повезивање 
цевовода.

-Основна улога овог система биће 

хлађење примарне воде из флеш-пећи 
– објаснио нам је Њагуловић. – Наиме, 
у склопу нове топионице постоји ре-
зервоар примарне деминерализоване 
воде од 1.000 кубика из кога ће цир-
кулисати вода до расхладних елеме-
ната нове пећи, хладити је и преко 
измењивача предавати топлоту 
секундарној расхладној води. Та вода 
ће долазити у овај торањ, ту ће се 
хладити и поново враћати у систем. 
Њена улазна температура у торањ 
биће 36 степени Целзијуса, а излазиће 
охлађена на 27 степени. Инсталисана 
снага торња је 18,6 мегавата, а укупан 
проток воде на сат 1.800 кубних 
метара. Од тога је само за хлађење 
пећи потребно 1.300 кубика. 

Осим пећи, хладиће се и кон-
тролна соба и још неки делови нових 
постројења, а део воде користиће се и 
за хлађење гаса при његовом првом 
пречишћавању (прању) иза флеш-пећи 
пре него што се усмери на прераду у 
нову фабрику сумпорне киселине. До и 

од расхладног торња воде укупно четири 
цевовода различите намене и пречника 

(највећи је пола метра). За разлику од 
сличних старих постројења (попут ре-
конструисаног торња у сумпорној), која 
су имала бетонски базен и конструкцију, 
дрвену или неку другу испуну, нови 
торањ као испуну има пластично „саће“. 
Оно је далеко једноставније за монтажу 
и има бољи учинак.

- Сама конструкција од челика 
много је лаганија, једноставнија, 
компактнија и бољи је степен 
искоришћења постројења са оваквим 
видовима испуне – додаје Њагуловић. 
– Јер, вода која се доводи на хлађење 
дели се по „гранама“ у четири засебне 
ћелије (са четири редуктора и венти-
латора). Уз помоћ дизни она се рас-
пршава и пада на „саће“, док у кон-
тра-смеру иде хладан ваздух и на 
тако већој додирној површини брже 
је расхлађује.

РТБ. – У новој топионици, фабрици сумпорне киселине и свим пратећим 
објектима „технолошког чуда у Бору“ монтирано је и повезано тачно 359.466 
метара свих врста каблова! Триста шездесет километара, то је тачно раздаљина 
коју, рецимо, треба да пређете до Шида који је тик уз границу са Хрватском. 
Или, ако бисте из Бора кренули за Темерин у Војводини. Ако бисте, пак, кабл 
развлачили до Новог Сада, остали би вам у рукама километри „непотрошеног“ 
материјала. 

Ово је само детаљ који говори о величини и сложености модерне флеш-смелтинг 
технологије и нових погона за прераду бакра без дима. Реч је, наравно, о разли-
читим врстама каблова, почев од 
грејних и оних за инструментацију, 
преко командно-сигналних ка-
блова, комуникационих и оних за 
изједначење потенцијала, све до 
ниско и средњенапонских каблова.

Највише километара каблова 
различих типова и конструкција 
монтирано је у новој топионици 
– 154! Само километар и по краћи 
су они којима је повезивана елек-
трична инсталација у новој фа-
брици сумпорне киселине, док је у 
новој енергани, рецимо, монтирано 
14,4 километара каблова. 

Све ове километре каблова постављало је и повезивало више од 200 електри-
чара! У самој завршници изградње нове топионице и фабрике сумпорне кисе-
лине, на овим пословима било је ангажовано чак 250 људи, под будним оком де-
сетак електроинжењера.

У нове металуршке објекте и инсталације, које је изградило 800 људи, 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 ва-
тросталног и киселоотпорног материјала за озидавање пећи и судова у фабрици 
сумпорне киселине. Монтирано је много електрике, аутоматике, изолационог 
материјала, панела за фасадно облагање објеката, термичке изолације за судове, 
опрему, гасоводе, цевоводе. Уграђено је, такође, више од 10 километара цевних 
инсталација од угљеничног и нерђајућег челика, али и од фибергласа, а око 12 ки-
лометара бакарних цеви уграђено је само за хлађење флеш-пећи. 

Нова топионица
У новој топионици монтирано и повезано 360 километара каблова

Расхладни торањ нове топионице спреман за старт

Инсталације успешно тестиране 26. јануара, наредног дана 
обављено њихово испирање тако да је од 28. јануара све 
спремно за пуштање секундарне расхладне воде у систем нове 
флеш-пећи. - Вода која стиже у торањ делиће се по „гранама“ у 
четири засебне ћелије, распршивати уз помоћ дизни и падати на 
пластично „саће“ изложена хладном ваздуху из контра-смера

Завидна километража

Хладиће 1.800 кубика воде на сат

Љ. Алексић

Г.Т.В.

Бобан Њагуловић
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Нова линија дробљења шљаке у борској Флотацији

ФЛОТАЦИЈА БОР. – После много 
година у оронуле хале борске флотације 
улази нова опрема линије за прераду то-
пионичке шљаке као део великог, не-
давно завршеног пројекта нове то-
пионице и фабрике сумпорне кисе-
лине. Уз стару, овде ће се превасходно 
прерађивати шљака из нове флеш-пећи 
и конвертора и тако омогућити да се 
стигне до пројектованих искоришћења 
бакра. Као прва А-фаза нове линије, 

26. децембра завршено је и пуштено 
у пробни рад, а осмог јануара и зва-
нично предато на коришћење борској 
Флотацији, постројење за дробљење 
и сејање шљаке са транспортним си-
стемом до млевења. Наредну (прву 
Б-фазу) чини постројење за млевење 
са домељавањем, односно нови верти-
кални млин чији су темељи урађени и 
очекује се испорука, док завршну (или 
другу фазу) чини комплетна линија 
нових флотационих машина. 

Према речима Јовице Анђеловића, 
руководиоца пројекта, капацитет 
дробљења и просејавања је 150 тона 
шљаке на сат, а на млевење одлазе 
комади до 16 милиметара. Комплетно 
постројење за прераду нове топио-
ничке шљаке је капацитета 340.000 
тона годишње и у њему ће моћи да се 
преради 290.360 тона шљаке из флеш-
пећи (са 1,4 одсто бакра) и 49.650 тона 
конверторске шљаке (са шест одсто 
бакра). Постројењем ће се аутоматски 
управљати након уградње анализатора. 
Они ће пратити читав систем прераде 
шљаке, омогућити искоришћење бакра 

од 84 одсто и производњу концентрата 
са 30 одсто овог метала.

-Сви радови на ревитализацији 
старе опреме и уградња нове запо-
чели су у другој половини септембра 
прошле године – каже Анђеловић. - У 
састав овог постројења за дробљење 
и сејање шљаке улази тзв. кипалиште 
које је комплетно реконструисано, 
почев од зграде и сипке, до пријемне 
решетке на којој се одвајају крупни 
комади. Потпуно је саниран и бетон-
ски бункер од 200 кубика и комплетно 
замењен плочасти трнанспортер (Т1) 
новим транспортером-додавачем са 
фреквентном регулацијом (произвео 
га је АТБ ФОД Бор). Од старе опреме 
остала је „SAYMONS“ примарна дро-
билица (из 1927. године!) која је ре-
монтована. Ремонтовани су и транс-
портери Т2 (33,2 метра) и Т3 (23 м). 
У плану је да се уради отпрашивање 
дробљења и просејавања, али то је 
предмет новог уговора са ATB FOD-ом 
који треба да се реализује у наредном 

периоду.
У току су радови на првој Б-фази у 

којој је најважнија уградња вертикал-
ног млина. Млин је на путу из Аме-
рике ка Србији и очекује се да у Бору 
буде око 10. фебруара. Та фаза подразу-
мева и ремонт млинске секције, односно 
замену облога у млину са куглама (ис-
порука “Meco Minerals”) и уградњу две 
нове хидроциклонске батерије. Једна 
је код млина са куглама, док ће друга 

„хранити“ вертикални млин. Ту су и 
припадајуће муљне пумпе (укупно их је 
20 у целом систему, а 10 у првој Б-фази) 
као и пратећи цевоводи: за пулпу, за про-
цесни и инструментални ваздух, за по-
вратну и заптивну воду. Вертикални 
млин (VT 400), као највећа технолошка 
новина нове линије, већ је представљен 
басенским стручњацима крајем прошле 
године. Висок је 11,5 метара и служиће 
за домељавање шљаке са циљем да се 
добију што ситније честице (40 ми-
крона), постигне веће искоришћење 
бакра и оствари бољи садржај овог 
метала у концентрату. Та фаза послова 
подазумева и повезивање вертикал-
ног млина са постојећим “DENVER”-
флотационим машинама.

-Испоруком нових пет RCS 40 
и девет машина RCS 5, које служе 
за пречишћавање, као и дуваљки, 
избациће се старе „DENVER“-машине 
из процеса флотирања шљаке и 
остати само у делу флотације где се 
прерађује руда из Јаме. Прва Б-фаза 
мора да буде готова до краја фебруара, 
док друга зависи од приспећа машина 
и план је да се заврши у априлу – 
додаје Анђеловић. - За прераду топио-
ничке шљаке користиће се постојећа 
млинска секција Б, а вертикални 
млин и флотационе машине уградиће 
се у делу зграде који је срушен да би се 
подигла нова, попречна, хала.

У погону дробљења и сејања све је 
урађено по базном инжењерингу фирме 

„Meco Minerals“ и пројекту борског Ин-
ститута за рударство и металургију. 
“Meco” је испоручио и вибро-сито и ви-
бро-додавач који „храни“ дробилицу 

“HP 200”. Постројење аутоматски ради а 
њиме управља такозвани HP-матик који 
је такође производ поменуте компаније. 
Главни извођач радова је “ATB FOD” 
Бор који је машинско-грађевински део 
посла урадио са подизвођачима као 
што су нишка “Металопрерада”, АД 

“WOOD” Свилајинац и “GRAPROM” из 

Бора. Електрорадове је, такође, изво-
дио ATB FOD, а електропројектовање 
и електроормане „Микроконтрол“, Бе-
оград. 

Пројекат води стручни тим од 12 ба-
сенских инжењера у који су укључени 
и људи из борске Флотације. - Тиме 
што је сопственим снагама урадила 
велики део посла, компанија је уш-

тедела знатна финансијска сред-
ства – подвлачи рударски инжењер 
Иван Анђеловић, заменик руководи-
оца пројекта. – Обимне припремне 
радове (уклањање старе опреме, от-
падног материјала, шута, земље) оба-
вили су сами радници РББ-а, односно 
Флотације и ТИР-а.

Према речима Саше Милића, 
управника борске Флотације, завр-
шена је и обука, људи знају да рукују 
новом опремом и у овој почетној фази 
отклањају се неке ситне неисправности, 
опрема подешава “у ходу”. - Снимањем 
и узорковањем установили смо да 
постројење ради пројектованим ка-
пацитетом и гранулометријом, иако 
је стара шљака коју сада прерађујемо 
мало тврђа и крупнија него што ће 
бити нова која ће се хладити у лон-
цима. Суштина целе приче је да у 
наредном периоду, на основу бољег 
уситњавања шљаке, повећамо ка-
пацитет њеног млевења и смањимо 
утрошак норматива. А, већ сада могу 
да кажем да је боље него што је било, а 
биће још боље. Главне предности које 
доноси нова линија је аутоматизација 
процеса и његова стабилност са новом 
опремом која је заменила досадашњу, 
стару више од 50 година. 

Текст и фото: Љ. Алексић 

Постројење за дробљење и сејање шљаке, са транспортним систе-
мом до млевења, завршено и пуштено у пробни рад 26. децембра, а 
осмог јануара предато на коришћење борској Флотацији. - Дроби и 
просејава 150 тона шљаке на сат, а на млевење одлазе комади до 16 
милиметара. – Нова линија дробљења омогућиће већи капацитет 
млевења и мање трошкове норматива при флотирању

Бољим уситњавањем до више бакра

Постројење већ ради пројектованим капацитетом и гранулометријом

Новом опремом замењена је стара више од 50 година

Управљање помоћу тзв. HP-матика

Јовица Анђеловић
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Раскривање и ове године приоритет копа “Велики Кривељ”

Рударство РББ

КОП “ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. – И 
са минималним бројем људи током ле-
дених празничних дана на површинском 
копу “Велики Кривељ” успешно су за-
почели годину у којој се од њих доста 
очекује, па би управник Милан Делић 
желео да се настави са таквим еланом. 
Током јануара кривељски рудари тре-
бало је да откопају 870.000 тона руде са 
1.874 тоне бакра и уклоне 1,68 милиона 
тона јаловине. За 25 дана они су дали 
669.270 тона руде (или 96 одсто плана), 
са 1.610 тона бакра у руди, што је план-
ски ниво, јер је четворопроцентни 
подбачај у количинама надокнађен 
бољим садржајем метала (0,239%) од 
планираног (0,222%). Уклоњено је и 
919.100 тона јаловине, што је 68 одсто 
плана. – Крај месеца очекујемо са 
рудом и бакром по плану – каже Делић 

- јер смо и сада готово на том нивоу, а 
трудимо се да се што више прибли-
жимо циљу на јаловини јер нам време 
засад иде наруку а имамо и довољно 
камиона.

Ради испуњења овогодишњих план-
ских опредељења у којима је веома на-
глашена тежња за већим количинама 
и руде и јаловине, багери су размеш-
тени још крајем минуле године. Док три 
раде на источној страни копа, четврти 
је последње недеље децембра изашао 
на северну (кота 425) и почео да рас-
крива тај преостали део Четвртог за-

хвата. Он већ приводи крају другу етажу 
(410) и одмах почиње трећу. На њој се 
очекује и нешто руде, за разлику од 
још ниже, треће етаже, где се рачуна 
на знатно више. Први слојеви јаловине, 
због пањева, вожени су на планир, док 
се сада већи део, ради уштеда горива, 
одвози на транспортни систем, а њиме 
у стари борски коп.

-Предузимамо све мере у складу са 

пројектом, наравно и могућностима, 
како би се произвело више домаћег 
концентрата – каже Делић. - Плани-
рамо озбиљне ремонте механизације, 
али се надамо и обнављању утоварне 
и транспортне опреме. Њоме бисмо 
подигли капацитете, проширили коп 
и припремили више богатије руде из 
нижих слојева, а са њом и количине 
бакра у концентрату.

Последњег месеца минуле године 
кривељски коп дао је 855.600 тона 
руде (што је преко 98 процената плана). 
Бољим садржајем не само да је “испе-
глан” тај незнатни подбачај, већ је и пре-
бачен план бакра у руди за 12 одсто, па су 
уместо 1.864 дате 2.102 тоне. Сличан је 
однос руде и бакра у руди за целу годину 
јер је био планиран откоп 10,18 милиона 
тона руде, а остварено 9,9 милиона тона. 

Међутим, и ту је захваљујући нешто 
бољем (средњем) садржају метала пре-
машен план бакра у руди, па је уместо 
22.809 тона, лане дато 24.020 тона или 
пет процената више. У “Кривељу” су 
задовољни количинама руде и оним што 
она садржи, међутим на јаловини се под-

бацило и у децембру, а и збирно за целу 
годину. Требало је да се уклони 24,389 
милиона тона јаловине, а остварено је 
14,52 милиона тона или око 60 одсто 
годишњег плана.

- План за децембар је био 1,855 ми-
лиона тона јаловине, а дали смо 1,06 
милиона тона, што је опет нешто 
испод 60 процената – каже Делић. - 
То је тридесетак процената ниже од 
учинка на јаловини претходна три 
месеца када смо стизали и до 95 про-
цената месечног циља и у директној 
је вези са великим невременом током 
прве две недеље децембра када су 
снег и лед оковали источну Србију и 
оставили је без струје. За разлику од 
РБМ-а, коп “Кривељ” тада није стао, 
али су нам тешкоће са струјом, путе-
вима, механизацијом, ипак, поква-
риле растући тренд у раскривању од 
половине августа до краја новембра. 

Љ. Алексић

„ЈАМА“. – У 2015. години рудари 
погона „Јама“ Рудника бакра Бор 
планирају да откопају 700 хиљада тона 
руде са просечним садржајем 0,759 про-
цената бакра, што ће дати 5.203 тоне 
бакра у руди. Највише руде очекује се 
изнад 15. хоризонта (300 хиљада тона) 
и са нивоа 17. хоризонта (244.640 тона) 
док ће се остатак експлоатисати испод 

17. (134 хиљаде) и између 17. и 19. хо-
ризонта (21.360 тона).

-Прошле године имали смо 416 
радника, а ове имамо 396, па је неоп-
ходно да примимо још педесетак про-
изводних радника рударске, машин-
ске и електро струке. Осим тога, за 
испуњење производног плана неоп-
ходно је да набавимо чељусну дроби-

лицу, камион (био је планиран још 
прошле године), хидрауличну буши-
лицу и „вагнер“ утоваривач од 10 
тона, а планирано је и увођење пасте 
за запуњавање откопаних просторија 
– коментарише план пословања у овој 
години управник „Јаме“ Владимир 
Фуфановић.

Током прошле године „јамци“ су от-

копали 463.337 тона руде са просечним 
садржајем 0,798 процената бакра и на 
прераду дали 3.629 тона бакра у руди. 
На подбачај у производњи највише су 
утицали мањи садржај бакра у руди од 
планираног и дужина транспортног пута 
ускопом (вожња нагоре). 

М. М. 

Највише руде изнад 15. и на 17. хоризонту
Планови рудара борске „Јаме“

Пошто су на истоку већ стигли до руде, од почетка године се и у се-
верном делу највећег басенског рудокопа, према пројекту за Чет-
врти захват, увелико уклања јаловина са циљем да се дође до већих 
количина богатије руде, а тиме и бољег концентрата за нову топио-
ницу. - У “Кривељу” задовољни тонажом откопане руде у прошлој 
години и оним што она садржи, али не и учинком на јаловини

Брже до планираних контура

Источна страна кривељског копа

Милан Делић

Раскривају преостали део Четвртог захвата



Петак, 30. јануар 2015. Број 2254, страна 8Репортажа
Зима на површинском копу Церово

КОП „ЦЕРОВО“. – И лети и 
зими површински коп је фабрика на 
отвореном. Да у рударству ништа није 

идеално, али и да за све постоји решење 
када се на време припреми за производњу 
у отежаним условима, потврђују и 
ове зиме рудари на површинском копу 
„Церово“ Рудника бакра Бор. Ни ледена 
киша и залеђени транспортни путеви, 
ни „дебели“ минус у трећој смени – нису 
прекидали производњу.

-У трећој смени температура се 
спуштала и до минус 20 степени. 

Тешко јесте, али машине су нове, 
климатизоване. Из предострожности, 
због леда на путу, радимо опрезније и 
спорије, али радимо. Ово је фабрика 
на отвореном, тешко је и лети и 
зими из различитих разлога, али 
подједнако смо спремни за све услове. 
Зими су проблеми ипак нешто већи: 
зна да смрзне уље, чак и нафта ако 

није квалитетна. Зато на оволиком 
минусу не гасимо машине. Све смо 
припремили на време, па за нас 

„нема зиме“ – објашњава пословођа 

на површинском копу „Церово“ Бојан 
Митић.

Речи свог пословође потврђује 
багериста Игор Бачиловић: - У кабини 
новог багера имам грејање, па зиму и 
не осећам. Задовољан сам условима 
рада, мада у рударству не може све 
да буде идеално. Нисам радио на 
старим багерима, али на основу прича 
старијих колега не смем да се жалим 
јер услови рада на старим и новим 
багерима сигурно не могу ни да се 
пореде.

Док чека да багериста Игор 
Бачиловић рудом натовари његов 
камион, возач Данијел Пећић невољно 

напушта загрејану кабину и објашњава: - 
Тешко је и опасно само кад је клизаво, 
али ни то није неки проблем када се 
транспортни путеви добро одржавају. 
У новом камиону готово да је исто 
и лети и зими. Задовољан сам овим 
послом.

У отежаним временским условима, 
какви су били у децембру због недељу 
дана ледене кише и великог минуса 
(који се протегао и у јануару), рудари 
на „Церову” откопали су 154 хиљаде 
тона руде са средњим садржајем 0,249 
одсто бакра и дали 384 тоне бакра. У 
исто време откопано је 90 хиљада тона 
јаловине.

У 2014. години на површинском 
копу „Церово“ откопано је 3.973.600 
тона ископина, од тога 2.045.100 тона 
руде и 1.928.500 тона јаловине. Средњи 
садржај бакра у руди био је 0,269 одсто, 

па је дато 5.510,7 тона бакра.
-Имајући у виду у каквим 

условима смо радили током целе 
године (поплаве, ледена киша, лед, 

ниске температуре), задовољан сам 
постигнутом производњом, иако је у 
појединим сегментима могло и боље. 
Још смо задовољни што у таквим 
условима ништа од механизације 
није страдало. Једини проблем је 
био што због воде и муља месец дана 
нисмо експлоатисали руду са најниже 
коте. Све у свему, добро смо прошли: 
пребродили смо поплаве, добро се 
припремили и за већу хладноћу ове 
зиме, па ће и ова година бити успешна 
– истиче управник површинског копа 
„Церово“ Драган Илић.

Када је реч о производњи у овој 
години, рудари на „Церову“ настоје да, 
као и до сада, повећају продуктивност 
уз што мање трошкова.

-Има још места за штедњу, 
поготово електричне енергије и 
нафте. Урадили смо нову деоницу 
транспортног пута са мањим нагибом, 
што ће, нарочито зими, смањити 
потрошњу гума и нафте и повећати 
продуктивност. Да бисмо испунили 
планирану производњу, неопходно је 
да имамо већи број камиона у раду, 
више помоћне механизације и више 
руковалаца рударском механизацијом 

– каже управник Илић. 
М. Милошевић

Ово је фабрика на отвореном

„У рударству ништа није идеално, али када се све припреми на време, ни зима ни лед не могу нам ништа. Ово је фабрика на отворемом и 
подједнако смо спремни и лети и зими“ – кажу рудари на површинском копу „Церово“. – Д. Илић: Пребродили смо поплаве, добро се при-
премили и за већу хладноћу ове зиме, па ће и ова година бити успешна

Бојан Митић

Игор Бачиловић

Данијел Пећић

Драган Илић
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КОП “ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. – Још почетком де-
цембра зима им је показала своје ледено лице, око 
Нове године поново стегла, а трећег дана Божића, на 
Светога Стефана, када смо се обрели на кривељском 
копу, зубато сунце мало је загрејало рударе. Док су 
минери припремали нову серију, багеристи су вешто 
пунили кашике својих моћних машина и сипали их у 
дампере за чијим воланима сретосмо углавном млада 
лица. “Осамдест одсто руковалаца свих машина на 
копу су млади људи – рече нам Немања Аничић, 
инжењер задужен за транспорт, возећи нас „ладом“ 
ка северном делу копа. На источним етажама три 
багера су товарила руду и јаловину, а овај на северу, 
коме смо пришли, кренуо је од врха брда ка руди која 
је, према налазима геолога, неколико етажа ниже. И 
у свечарској атмосфери почетка нове године, потом 
Божића, кривељски рудари су, како нам рече управник 
Милан Делић, дали то што се од њих очекивало. Ако 
се дан по јутру познаје, то је почетак какав и треба да 
буде у години до чије половине треба да уклоне сва 
уска грла.

Бушаче Ивицу Фирановића и његовог колегу 
Димитрија Јовића затекли смо како спуштају ка-
тарку велике бушилице у заклону подаље од рупа које 
су њоме припремили за серију мина. Промрзли минери 
ускоро ће их активирати. – Тренутно радимо на при-
преми јаловине – каже Ивица, пошто је изашао из 
топле кабине. – Сада има више фактора који чине 
рад тежим него лети, али прегрмели смо и онај лед 
и ове последње мразеве. Зими више водимо рачуна 
о машини, сам ток припреме бушилице обављамо 
са много већом опрезношћу јер се уља згушњавају 
на мразу, па може доћи до проблема. 

Етажу ниже багериста Иван Мејлановић 
“комацу”-багером товари дампере који један за другим 
прилазе по своју “порцију” од 220 тона јаловине. 

Шест-седам кашика је довољно да му возач сиреном 
јави да је доста. И тако читаву смену. Пауза пола сата. 
Огромна и скупа машина под његовом командом врти 
се попут велике играчке тамо и амо грабећи и сипајући 
земљу и стене. И све то веома прецизно, да не оштети 
камион ни свој багер пред чијим се челичним зубима 
стално обрушавају стене. На питање колико камиона 
утовари у смени Иван одговара: – Све зависи од тога, 
да ли је материјал који товарим растресит или 
крупан, а онда и какво је време: да ли је киша, снег 

или суво. Али, макисмум за идеалне услове је 75 ка-
миона. Овај посао радим скоро три године, услови 
у кабини су добри, имам грејање, све је на дугме, 
багер је опремљен сензорима који “дојављују” шта 
се догађа у његовим моторима и склоповима, само 
треба да будем концентрисан. Сада највише пра-
тимо ниво и температуру хидрола јер чим је она 
испод 28 степени машина сама прелази у спорији 
режим рада. 

Александар Јовановић, такође млади возач 
тешког камиона, управо је пристигао до багера по нову 
туру јаловине. Зовемо га да сиђе на кратак разговор и 
он журно изува удобну лаку обућу у којој вози, навлачи 
цокуле. Делује дечачки, а за њим је четири и по година 
возачког искуства на дамперу: - Ово ми је седма “тура” 
од јутрос – каже Александар. – Возим јаловину на 
планир и број “тура” зависи од удаљености багера 
до кипалишта планира или дробљења. И овде на 
копу мора да постоји уобичајена пажња нас возача 
као било где у саобраћају, па и већа јер возимо 
тешка возила. Поготово када је снег, када је лед на 
путу, водимо рачуна да не склизнемо, да не ударимо 
неког. Ових дана је хладно, путеви су добри, па није 
тако страшно. Камион стално прегледам: шасију, 
шрафове, цилиндре, осигураче, да ли негде нешто 
не цури. Одржавање нам је добро и за сада овај мој 

“белаз” добро иде. 

Свраћамо и у радионицу да чујемо како изгледа 
зима на кривељском копу из угла људи који одржавају 

„флоту“ камиона и осталих машина. Затичемо их како 
мењају гуму једном дамперу. Пробушила се, кажу, 
при шлајфовању у ноћној смени кад је било леда. Да 
ли им је теже зими или лети питали смо Славишу 
Мораревића, механичара који одржава тешка возила 
већ 11 година: - У смени нас је по седморица-осмо-
рица, а било би боље да нас је мало више – каже 

он. – Најчешћи проблем са којим се срећемо на 
минус 17 је гашење возила на терену. Одлазимо на 
лице места, отклањамо квар и засад успевамо да 
одржимо темпо рада на копу. Ни лети није нешто 
сјајно радити овај посао, али сада је далеко теже.

Управник кривељског копа Милан Делић рече нам 
да ће план за јануар, а и целу 2015. годину бити са 
тежњом да се повећају количине и руде и јаловине. 
Ради испуњења таквих опредељења утоварна 
механизација размештена је, у складу са пројектом и 
плановима, још крајем минуле године. - Након завр-
шетка нове топионице и фабрике сумпорне кисе-

лине „на потезу“ су рудници да дају више руде а 
тиме и бакра у њој, да се што више концентрата 
испоручи топионици – наглашава Делић. - У складу 
са пројектом, наравно и могућностима, ми преду-
зимамо мере да припремимо више богатије руде и 
тако подигнемо количину бакра у концентрату и 
преко садржаја и преко количине. 

Љ. Алексић

Моћним машинама ка 
богатијим дубинама

На Божић са кривељским рударима

Као и увек, празници су им прошли рад-
но и кривељски рудари - дајући планиране 
количине руде и бакра у њој – сада, у скла-
ду са пројектом и плановима, шире коп на 
север како би до половине године сишли до 
већих количина богатије руде

Ивица Фирановић

Иван Мејлановић

Славиша Мораревић

Александар Јовановић
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У Флотацији РБМ-а постављају и склапају нове машине

У Флотацији РБМ-а поново ради свих шест секција

Радови напредују

РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек у 
току је постављање и склапање великих 
танкова нових флотацијских машина за 
основно и допунско флотирање које ће 
омогућити да се капацитет флотацијске 
прераде руде повећа са 3,5 на око шест 

милиона тона годишње. Са најнижег 
нивоа флотацијске хале већ су се изди-
гле прве машине, а на предвиђеним ме-
стима треба да буде свих девет RCS 40 и 
24 RCS 50, четири кондиционера, затим 
три нове машине-дуваљке за ваздух, 
пумпе за реагенсе и дозирање креча. Реч 
је о најсавременијој опреми компаније 

“Metso Minerals”, чији подизвођач “Про-
тотип” из Македоније, наговештава да 
би свој део посла могао да заврши по-
ловином марта.

-Изузетно је важно, да се ова 

значајна инвестиција за повећање ка-
пацитета прераде у складу са плано-
вима приведе крају, а да се упоредо 
са послом који је у току, одвијају и 
пратеће активности – каже Светомир 
Мустецић, помоћник директора РТБ-а 
Бор за инвестиције у РБМ-у. - У току је 
расписивање тендера за инсталацију 
система за ваздух (ниског и високог 
притиска), инсталацију система за 
воду (техничку и заптивну), линију 
за раствор креча и реагенаса, као и за 
израду челичне конструкције хидро-
циклона, те смештај трафо-станице и 
трафо-бокса.

Велики део послова на овом ин-
вестиционом пројекту обављају запо-
слени у Флотацији, али и настоје да 
подизвођачу омогуће све неопходне 
услове за рад. - За сада све иде добро, 
а ако се тако буде наставило, полови-
ном марта могли бисмо да завршимо 
свој део посла – каже Дарко Иванов из 
македонског “Прототипа”. Наглашава да 
би то било знатно раније него што је по 
њиховом плану орочено. - Постављање 
машина RCS 40 је већ завршено, 
обављено је гумирање, обрађени су 
прелази и боја, на кондиционерима 
се ради, а до краја јануара требало би 
да склопимо прву линију са шест ре-
зервоара RCS 50. Нашу екипу чини 
11 радника, а још пет ће доћи ради 
пескарења, како би квалитетно могло 
да се обави гумирање.

Реч је о важном послу који се ради 
једном у више деценија, па се зато 
ништа не препушта случају.-Упоредо са 
редовним ангажовањем у производњи, 

наши људи прате и постављање нових 
флотацијских машина и опреме, јер 
нас очекују послови које ћемо сами 

одрадити пре њеног активирања 
– наводи Јелена Ђурић, управница 
Флотације: – Очекује нас и монтажа 
механизама у машинама, обезбеђење 
неопходних инсталација, извођење 

електрорадова …
Све је, наравно, у функцији повећања 

капацитета за прераду шест милиона 

тона руде годишње. Рачуна се да ће нова 
опрема подићи искоришћење бакра, као 
и квалитет концентрата.

С .Вукашиновић

 РБМ. - После месец дана у 
Флотацији Рудника бакра Мајданпек 
поново ради свих шест секција. Због 
недостатка одређених склопова две 
секције су биле у застоју од 23. децем-
бра, али је то време искоришћено да 
би се на њима обавили захвати који 
су претходно одлагани, односно да се 
уграде расположиви делови и побољша 
исправност млинова.

-Бравари групе одржавања у Фло-
тацији, са пословођом Радованом 
Вујовићем и инжењером Милосавом 
Тричковићем, у овој прилици по-
себно су се побринули да се делови 

уграђују одмах по пристизању – каже 
Братислав Благојевић, технички ру-
ководилац Флотације РБМ-а. - Како 
се то одвијало најбоље илуструје по-
датак да је погонски зупчаник за 
пуштање шесте секције стигао у два 
сата после поноћи. То је сачекала 
екипа из конструкционог бироа и 
обавила технички пријем, а бравари 
одржавања су већ у три сата били на 
својим радним местима и одмах, без 
иједног минута „празног хода“, запо-
чели уградњу и завршили је за само 
пар сати.

Ова вредна екипа свој однос према 

овом задатку везује за однос према 
послу. Јер, када све секције раде, 
постоје услови да се сва руда која при-

стигне са површинског копа и преради. 
А то је за ову производну целину, ипак, 
најважније.

Произвођач опреме “Metso Minerals”, са подизвођачем “Прото-
типом” из Македоније, наговештава могућност да свој део посла 
заврши половином марта. – На запосленима у РБМ-у да се побри-
ну за део посла који треба да обаве у сопственој режији. - У току 
расписивање тендера за инсталацију система за ваздух, воду, линије 
за раствор креча и реагенаса, за израду челичне конструкције хи-
дроциклона, као и смештај трафо-станице и трафо-бокса

Недостатак одређених склопова довео је до једномесечног застоја 
који је искоришћен за одређене припремне радове. – Уградња де-
лова обављена за само неколико сати, буквално одмах након 
пристизања и техничког пријема

Превазиђен застој у раду две секције

Светомир Мустецић

С. Вукашиновић
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Јануарска производња Рудника бакра Мајданпек

У РБМ-у ремонтовали дотрајали камион са дизалицом Од старог возило 
као ново

РБМ. – Јануарска производња 
Рудника бакра Мајданпек почела је 
премештањем на ново радилиште 
Долови 1 са којег се копа сиромашнија 
руда у поређењу са оном која је 2014. 
године стизала са Северног ревира. 
Услови су бољи и треба да омогуће 

стабилност, континуитет, али и брже 
раскривање Андезитског прста са којег 
би руда требало да се обезбеђује од 
марта месеца.

-Последњих дана прошле године 
почели смо откопавање на новом 
радилишту Долови 1 на Северном 
ревиру. На то смо били приморани 
јер смо санирали клизишта на Север-

ном ревиру код Фазе 2, у јужном делу, 
где смо откопавањем дошли до етажа 
испод самих водосабирника и талож-
ника, тако да није било могућности 
за даље продубљивање копа и 
откопавања нових количина руде 
- објашњава Драгиша Анђелковић, 
управник Површинског копа.

Долови 1 су радилиште које има 
боље услове за откопавање руде, а самим 
тим представља резерву за производњу 
у периоду док се не створе услови за рад 
на Андезитском прсту. 

-За 20-ак дана јануара дато је 276 
хиљада тона руде и одговарајућа 
количина јаловине. На новом за-
хвату почетак рада био је тежак јер 
је требало решити уска чела, отво-
рити узак терен, приступне путеве... 
Највећи терет имали смо на коти 
470, а на 455-ој етажи отворили смо 
приступ руди до краја месеца, са око 
200 хиљада тона и одређеном коли-
чином јаловине – каже Анђелковић и 
додаје да је у целом овом захвату руда 
сиромашнија него у источном делу. 
Садржај се креће од 0,18 до 0,24, па је 
просечан до 0,22 одсто, али од значаја је 
и то што се ова руда боље флотира.

Из Андезитског прста, који 
представља део Јужног ревира, прва 
руда се очекује са коте 365. Радом на 
том радилишту стварају се услови за 

даље откопавање на Северном ревиру, 
где постоји квалитетна руда испод 
етаже 380. Тамо је, међутим, доста воде 
и муља. Пумпе су већ ангажоване на 
одводњавању, а укључивањем муљних 
пумпи могли би да се створе услове за 
откопавање још око милион тона руде 
доброг садржаја.

-План је да се прва кашика руде 
са Андезитског прста (са коте 365) 
откопа првог марта. Сада је приоро-
тет Плумбарија, рад на највишем делу 
који је остао како би стигли до коте 
380 и створили услове за измештање 
далековода, магистралног пута, оп-
тичког кабла. Јер, на етажи 395 
почећемо да припремамо трасу за да-
лековод, на 380 створићемо услове за 
померање магистралног пута – истиче 
Анђелковић. Од њега сазнајемо да је у 
западном делу Анадезитског прста, на 
Праурији, остало око 110 хиљада тона 
јаловине која ће брзо бити уклоњена. 
Јер, број расположивих возила подигнут 
је на 12, а план је да у најскорије време, 

подизањем још два „белаза“ и једног 
„комацу“, буде 15.

С. Вукашиновић

РБМ. – Група радника одржавања 
Производних услуга Рудника бакра 
Мајданпек успела је недавно да, уз ми-
нимална улагања, реши велики проблем 

своје службе и ни из чега, односно, већ 
потпуно неупотребљивог, израубованог 
возила, “подигне” камион са дизалицом 
који омогућава бржи и ефикаснији рад 

и интервенције на захтевним теренима 
површинског копа. 

-Реч је о „ФАП“-у који кори-
стимо за превоз пумпи при њиховом 
постављању на често врло захтевном 
и не баш приступачном терену, али 
и при ремонтовању и премештању. 
Претходни, годинама коришћен 
камион, био је у веома лошем стању, 
све је на њему било дотрајало и не-
сигурно – каже Зоран Јанковић, 
пословођа рударског одржавања Повр-
шинског копа. - Захваљујући радни-
цима одржавања ПУС-а, Слободану 
Спорићу, механичарима и пословођи 

Драгану Николићу, који су пока-
зали спремност да то ураде, а чију 
су добру вољу и иницијативу под-
ржали и претпостављени у РБМ-у, 

„ФАП“ је ремонтован и добили смо 
квалитетно возило. Стављена је 
нова кабина, нова шасија… Упо-
редо, ремонтовали смо дизалицу на 
којој је замењено све оно што је било 
дотрајало, црева, бустери, гумице, да 
бисмо после свега добили поуздано 
теренско возило без којег не бисмо 
могли да радимо, да обавимо свој део 
посла на одводњавању.

С. Вукашиновић

Уз минимална улагања у куповину кабине, шасије камиона и ре-
монт дизалице обезбеђено поуздано возило за теренски рад на 
одржавању пумпи

Убрзава се раскривање Андезитског прста

Прва руда са Андезитског прста очекује се првог марта, а у међувремену, са 
Долова 1, обезбеђује се континуитет производње. – На најнижим етажама 
Северног ревира још милион тона квалитетне руде недоступно због воде и муља

Драгиша Анђелковић
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РБМ. – Проширење површинског 
копа, односно стварање услова за већу 
производњу, најважнији је овогодишњи 
задатак Рудника бакра Мајданпек 
због којег се налази пред обавезом 
измештања бројних и важних инфра-
структурних објеката: од далековода и 
деонице магистралног пута, до оптич-
ког кабла и корита реке Пек. Јер, повр-
шински коп мајданпечког Рудника бакра 
се (преко Андензитског прста) шири до 
самих обода града и захтева измештање 
важног чворишта инфраструктуре. Да 
би ти велики послови могли да се ураде 
треба прибавити све сагласности и до-
зволе које изискују огроман рад и при-
прему у надлежним службама, устано-
вама и институцијама не само општине, 
већ и државе. 

-Прва обавеза нам је далековод, 
а одмах за њом магистрални пут. 
Морамо изместити деоницу од неко-
лико стотина метара на улазу у град 
из правца Кучева ка Мајданпеку и 
Неготину - потврђује Дарко Изво-
нар, помоћник директора РБМ-а за 
развој и инвестиције. Он додаје да су са 

“Електроистоком” утврђени услови за 

измештање далековода.
Радови на терену се одвијају убрзано 

јер су мајданпечки рудари испланирали 
да до првог марта стигну до руде на Ан-
дезитском прсту, рудном телу које чине 
брда Праурија и Плумбарија, на самом 
улазу у град. Претходно ће морати да 

се побрину за измештање далековода и 
пута.

-Радове на Праурији смо добрим 
делом обавили, а привели смо крају 
и припреме за измештање далековода, 
јер смо “истампонирали” предвиђену 
трасу. Остало је да на Плумбарији 
уклонимо 700 хиљада тона јаловине 
како бисмо стигли на етажу 395, а 
потом и додатних 490 хиљада тона да 
бисмо на коти 380 обезбедили услове 
за измештање магистралног пута - 
каже Извонар.

Око измештања далековода са 
„Електроистоком“ је договорено ко ће 
које послове обавити и предстоји да се 
све прецизира уговором о пословно-
техничкој сарадњи. - Рудник бакра 
Мајданпек треба да разреши имо-
винско-правне односе на потезу нове 
трасе, где проблема не би смело да 
буде пошто су предвиђене парцеле 
у власништву РБМ-а. Треба и да до-
ставимо доказ да је РБМ обезбе-

дио средства за измештање далеко-
вода, што је предвиђено планом, као 
и сву документацију од надлежних 
општинских и републичких органа. 

На Плумбарији смо морали да изме-
стимо (испод пута) један стуб далеко-
вода како не би били угрожени радови 
а ни снабдевање града електричном 
енергијом - рекао нам је Дарко Извонар.

Сасвим конкретни радови очекују 
се крајем фебруара, а у међувремену 
константно раскрива Андезитски прст 
ангажовањем три-четири возила. Упо-
редо, са „Путевима Србије“, припрема 
се и измештање деонице магистралног 
пута из правца Кучева (најпре пројектни 
задатак, а потом израда пројектне 
документације) како би недуго затим 
могло да се приступи изради трајног 
решења. Тиме посао неће бити завршен 
јер ће услови за ширење копа, а самим 
тим и производње, бити створени када 
се реши и оптички кабл и корито реке 
Пек.

РБМ
РБМ пред обавезом да измести инфраструктурне објекте због ширења копа

Камером и пером

Далековод и деоница пута први задаци

Шуме без 
врхова

ЦЕРОВО. – Ни најстарији житељи 
источне Србије не памте такве после-
дице какве су оставили ледена киша и 
снажан ветар почетком децембра минуле 
године. Готово да нема електричног 
стуба ни дрвета који нису посрнули под 
леденим теретом. И док су се нека места 
попут Мајданпека и околине после не-
колико тешких дана без струје вратила 
нормалном животу, шумама ће бити по-
требно неколико деценија да се поврате 
у стање пре невремена. 

Прве процене економских и, још 
већих, еколошких штета мере се сто-
тинама милиона евра. Кроз шуме ис-
точне Србије данас је тешко проћи, а 
поједини предели, попут овог на нашој 
фотографији (Шушулајка, околина руд-
ника „Церово“) делују сабласно. На све 
стране беле се преломљени врхови ста-
бала као да их је, попут влати траве, по-
косила  нека снажна рука.

Текст и фото Љ. Алексић

“Сеоба” треба да почне у фебруару, а предстоји и измештање оптич-
ког кабла и корита Пека

С. Вукашиновић

Дарко Извонар
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Производни домети металурга у минулој години

Сусрет у другој смени

Сликај, само не 
тражи паре за слике

ЕЛЕКТРОЛИЗА. - Посета пред-
ставника осам европских банака РТБ-у 
пред сам крај прошле године била је 
прилика и за спонтани сусрет рад-
ника Електролизе са генералним ди-
ректором РТБ-а Бор Благојем Спа-
сковским. Раштркани по огромним 
халама у тек започетој другој смени, 
обављајући своје редовне послове, рад-
ници су предусретљиво показивали го-
стима где се и како производи финални 
борски бакар, катода која иде купцима 

широм света. Тако су били у прилици 
да и пред директором компаније ураде 
то што раде, да се поздраве с њим, па 
и да онако опрезно одговоре на неко 
његово питање. Али, неколико рече-
ница, неколико шала брзо је “отопило” 
почетну уздржаност, па су се радо оку-
пили за заједнички снимак са директо-
ром. „Сликај, добаци неко од њих, само 
нам не тражи паре за слике“.

Љ. А.

ТИР. – Током 2014. Топионица 
је примила укупно 250.726 тона кон-
центрата бакра са 35.845 тона „црве-
ног” метала (18.241 тона из Рудника 

„Велики Кривељ”, 10.655 тона из Руд-
ника бакра Мајданпек и 4.969 тона из 
Јаме и шљаке). Технолошком линијом 
број један прерађено је 279.849 тона 
шарже и произведено 40.898 тона анод-
ног бакра. Минула година је завршена са 
залихама од 6.653 тоне шарже, односно 
966 тона метала у њој. 

Лањски биланс Електролизе гласи: 

33.175 тона катода. Овај металуршки 
погон је крај прошле године дочекао са 
424 ћелије у раду и 2.900 тона мобили-
саног бакра у њима. Фабрика сумпорне 
киселине радила је у спрези са Топио-

ницом и дала је 80.000 тона монохи-
драта. Залихе на крају године износиле 
су 3.366 тона киселине. 

- Производни резултати Топионице 
одразиће се на продукцију катодног 
бакра у јануару за коју очекујемо да 
ће достићи 4.000 тона. Иначе, све ак-
тивности у наредном периоду биће ус-

мерене на функционално повезивање 
старе и нове топионице, старе и нове 
фабрике сумпорне киселине и старе 

и нове енергане - наглашава Бобан 
Тодоровић, директор ТИР-а. 

Прошлогодишњи учинци прера-
ђивачких погона ТИР-а изгледају овако: 
Ливница бакра и бакарних легура 
бележи 1.601 тону одливака, од чега је 
98 одсто извезено у Италију, ФБЖ 5.285 
тона дипформинг жице (пречника 8 
мм) и Погон арматура 40 тона различи-
тих производа. Оба услужна погона су 
успешно обавила своје задатке: Транс-
порт ТИР-а је превезао све расположиве 
количине концентрата и другог норма-
тивног материјала потребног за рад ме-
талуршких и осталих басенских погона, 

док је Енергана снабдевала Електро-
лизу паром за грејање електролита. Сва 
три котла (број пет, шест и седам) су 
исправна. Акумулација Борско језеро 
је стабилна (крајем године ниво је био 
изнад тачке прелива), али овде и даље 
апелују на штедњу технолошке воде. 

Почетак ове године обележили су, по 
оцени Тодоровића, скромнији резултати 
у Топионици, јер је погон стајао пет дана 
због функционалног повезивања старе 
и нове топионице. За 25 дана јануара 
примљено је 13.108 тона влажног кон-
центрата са 2.066 тона метала (1.437 
тона из Рудника „Велики Кривељ”, 317 
тона из РБМ-а и 311 тона из борске 
флотације). Прерађено је 13.755 тона 
сувог концентрата, односно 17.232 тоне 
влажне шарже, и произведено 2.853 
тоне анодног бакра. Електролиза је 
за то време, са 304 ћелије у раду, дала 
3.300 тона катодног бакра, а очекује се 
да јануар заврши са 4.000 тона. Из Фа-
брике сумпорне киселине „изашло” је 
4.820 тона монохидрата (на залихама 
ових дана има 4.738 тона), из Ливнице 
бакра и бакарних легура 60 тона одли-
вака и из ФБЖ-а 400 тона дипформинг 
жице.

У децембру 3.500 
тона катода 

Топионица је у децембру минуле 
године примила 2.623 тоне бакра у 
концентрату (1.804 тоне из „Великог 
Кривеља”, 424 тоне из РБМ-а и 395 
тона из Јаме). Прерађено је 27.726 тона 
шарже (просечно 890 тона дневно). 
Продуковано је: 4.971 тона анодног, 
3.473 тоне катодног бакра, 2.640 тона 
сумпорне киселине, 132 тоне одливака, 
700 тона бакарне жице и четири 
тоне арматура. Траснпорт ТИР-а 
је превезао 120.000 тона терета у 
друмском и 40.000 тона у железничком 
саобраћају.

Стабилан рад линије бакра

Топионичари дали 40.898 тона анода, електролизери 33.175 тона катода, а „сумпораши” 80.000 
тона монохидрата. - Лањски биланс прерађивачких погона гласи: 1.601 тона одливака, 5.285 тона 
дипформинг жице и 40 тона различитих арматура. - Све активности у наредном периоду биће 
усмерене на функционално повезивање старе и нове топионице, фабрике сумпорне киселине и 
енергане - наглашава Бобан Тодоровић, директор ТИР-а

Ј. Станојевић

Бобан Тодоровић
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Пометон ТИР успешан у минулој години

Ливница премашила прошлогодишњи план производње

 ПОМЕТОН ТИР. – Већ пету 
годину за редом Пометон ТИР, мешо-
вито италијанско-српско предузеће 
(51:49) за производњу бакарног праха, 
остварује добре пословне резултате. 
Успешност свих тих година, рачунајући 
и прошлу, према речима директора Че-
домира Думитрашковића, резултат је 
побољшања организације пословања и 
квалитета бакарног праха који се готово 
сав извози преко већинског власника. 
Пометон С.п.А. из Италије испоручује 
га бројним, водећим произвођачима 
делова и опреме широм света.

- Прошле године произвели смо 
1.260 тона електролитичког бакар-
ног праха, што је 26 одсто више од 

годишњег плана (1.000 тона). Деве-
десет девет одсто свих тих количина 
смо извезли – истиче Думитрашковић. 
- Отуда је Пометон ТИР, према пода-
цима Регионалне привредне коморе 

Зајечар, један од значајнијих из-
возника са подручја Борског и 
Зајечарског округа, а овакав произ-
водни биланс резултираће и позитив-
ним пословањем наше фирме која 
запошљава 34 радника. Тачни еко-
номски ефекти пословања биће по-
знати након израде свих извештаја 
која је у току.

Планови Пометон ТИР-а за ову 
годину су нешто већи од испоручених 
количина у прошлој. Износе 1.320 тона, 
мада би производна остварења у овој 
години, према оцени нашег саговорника, 
могла бити и већа – до 1.900 тона – ако 
буду реализоване намере да се у другој 
половини године капацитети повећају за 
50 одсто (за још осам електролитичких 
ћелија). 

-Већ неколико година - каже 
Думитрашковић - воде се разговори 
између већинског власника, Поме-
тона С.п.А. из Италије, и РТБ-а Бор 
о повећању капацитета производње. 
Све досадашње анализе урађене од 
овлашћених институција, оснивача 
и стручног особља Пометон ТИР-а 
исказују оправданост проширења 
производних капацитета. Већински 
власник, иначе, авансира средства 
за куповину сировина, катодног 
бакра од РТБ-а Бор, и има обезбеђено 
тржиште код најзначајнијих потро-
шача на свим континентима. Има 
и друге производе металних и не-
металних прахова који се кори-
сте у синтерметалургији као обла-
сти финалне потрошње праха. РТБ 

Бор и ТИР, по економским условима, 
обезбеђују сировине и остале норма-
тивне материјале из свог производног 
програма и стављају на располагање 
потребну инфраструктуру.

Пометон ТИР као заједничко 
предузеће даје квалитетан производ, уз 
минималне трошкове, и поштује уго-
ворене рокове. Потврда тога су и по-
зитивне оцене борског бакарног праха 
током честих посета финалних по-
трошача из најзначајнијих светских 
фирми заједно са већинским власни-
ком из Италије. Осим повећања капаци-
тета, планирају се и улагања у еколошке 
пројекте као што је третман отпадних 
вода а и стално побољшање услова рада. 
Ово мало предузеће редовно исплаћује 
зараде и измирује све своје обавезе 
према добављачима и државним орга-
нима.  

Љ. Алексић

ЛИВНИЦА БАКРА И БАКАР-
НИХ ЛЕГУРА. – У новој ливници 20. 
јануара поново је почела да ради то-
пионичка пећ број један на линији ме-
синга након једномесечног ремонта 
током којег су комплетно сређени шахте 
и индуктор пећи, као и пратећа опрема. 
Захваљујући доброј организацији, 
како нам је рекла Вера Пантовић, 
управник Ливнице бакра и бакарних 
легура, радници служби машинског и 
електроодржавања успешно су обавили 

ремонт без ангажовања тзв. трећих лица, 
што је донело и велике уштеде. 

- С обзиром на то да је наша опрема 
стара и дотрајала, неопходно је ре-
довно снабдевање резервним дело-
вима, како би производња била ста-
билна. Стога планирамо ремонт и 
топионичке пећи број два, која би 
била у резерви, па смо већ почели 
да набављамо делове и ватростални 
материјал. Потребно је, такође, оспос-
бити и кран који тренутно није у 

функцији како, у случају квара овога 
који ради, не би дошло до застоја у 
производњи која је континуална - на-
глашава Пантовићева. 

Овај прерађивачки погон лане је 
произвео укупно 1.613 тона одливака 
(19 одсто више од плана), од чега 1.446 
тона (46 процената изнад црте) у новој 
и 147 тона (42 одсто од предвиђене ко-
личине) у фазонској ливници. Иначе, 
ливци су миунуле године требали да 
достигну укупно 1.350 тона производа 
(1.000 тона у новој и 350 тона у ливници 
фазонских одливака). 

- Пребачај плана у новој ливници 
остварен је захваљујући доброј на-
бавци примарних и секундарних си-
ровина, али, пре свега, сигурном 
купцу – италијанском „Пахору” који 
може да купи много више од онога 
што произведемо. Њима смо испору-
чили 1.289 тона месинга, пречника 
80х350 милиметара, а затим смо, на 
њихов захтев, произвели и преч-

ника 80х1.050 мм. Бронза се продаје 
на домаћем тржишту, а радимо и ус-
лужну прераду. Фазонска ливница, 
углавном, обавља услужне делатно-
сти за потребе РТБ-а (налевање дро-
билица у РББ-у и РБМ-у), као и умет-
нички лив, али то не „улази” у про-
изводни биланс. Рачунају се само од-
ливци (раде се по наруџбини за Басен 
и остале купце у Србији) који су 
већ испоручени. Међутим, није све 
отпремљено и стоји на залихама, па 
није евидентирано као производња – 
додаје управница Ливнице.

У погону има 98 радника, чија је 
старосна структура веома неповољна. 
Велики је број инвалида рада, оних 
на боловању, а многи треба да оду у 
пензију. Зато овде истичу да им је по-
требна млађа радна снага, пре свега, ме-
талуршке, машинске и електро струке.

Ј. Станојевић

Ово мешовито 
италијанско-српско 
предузеће (51:49) лане 
произвело 1.260 тона 
веома квалитетног 
праха и готово све 
извезло преко 
већинског власника 
Пометона С.п.А. из 
Италије. – Добре оцене 
борског праха током 
честих посета финалних 
потрошача из познатих 
светских фирми

Значајан извозник бакарног праха

Уместо предвиђених 1.350 тона, ливци су лане дали укупно 1.613 
тона одливака. - Пребачај плана у новој ливници остварен је 
захваљујући доброј набавци примарних и секундарних сировина, 
али, пре свега, сигурном купцу – италијанском „Пахору” коме смо 
испоручили 1.289 тона месинга – каже управница Вера Пантовић

За 19 одсто изнад црте

Чедомир Думитрашковић

Вера Пантовић
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ТОПИОНИЦА. – Алексан-
дар Ђорђевић, директор београдског 
YUQS-а, уручио је 25. децембра Саши 
Радуловићу, управнику Топионице, сер-
тификат за систем менаџмента по стан-
дардима SRPS ISO 9001:2008 за стару 
топионицу. Будући да је ово последњи 
металуршки погон који је добио серти-
фикат, сада је овим процесом комплети-
рано важење система за овај стандард у 
целом ТИР-у. 

- Сетификат не сме да буде само 
мртво слово на папиру, него треба 
да заживи, и да сви имамо користи. 
Много већи терет ће поднети руково-

диоци који стандард мора да прила-
годе потребама процеса, како би он 
имао сврху - рекао је Радуловић.

Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, 
најпре је подсетио да су 2010. године 
само три металуршка погона имала сер-
тификат (Електролиза, Ливница бакра 
и бакарних легура и Фабрика бакарне 
жице). Осим примене, преиспитивања 
и сталног побољшања овог основног 
стандарда, предузећу у наредном пери-
оду предстоји и увођење још два - ISO 
14001 (за заштиту животне средине) и 
OHSAS 18001 (безбедност и здравље на 
раду). 

- Сертификат нас обавезује да, као 
људи који настављамо да радимо са 
највећим еколошким и економским 
пројектом на Балкану, објединимо сва 
три стандарда у интегрисани систем. 
Очекујем да ћемо почетком следеће 
године (најкасније до марта) добити 
и сертификат за управљање отпа-
дом. Тако ће металургија у оквиру 
РТБ-а имати заокружену целину – 
заштиту животне средине, бригу о 
здрављу радника и управљање от-
падом - неопходну да компанија буде 
препознатљива. Тиме ће, такође, и 
кредибилитет ТИР-а на тржишту 

бити већи – истакао је Тодоровић. 
Директор YUQS-а је нагласио велики 

значај овог процеса с обзиром на то „да 
је РТБ Бор једна од најважнијих фирми у 
Републици, са великим бројем запосле-
них, од које цела Србија има користи, јер 
пуни буџет Србије.” - Добијањем сер-
тификата ISO 9001 стичу се услови 
да Топионица ради по европским 
стандардима. Оно што је будући 
циљ - увођење стандарда ISO 14001 и 

OHSAS 18001 значи да ће ТИР у на-
редном периоду настојати да смањи 
загађење животне средине и број по-
вреда на раду. Та три стандарда ће ум-
ногоме допринети да Топионица, од-
носно РТБ буде водећа компанија у 
Србији и по поштовању европских 
стандарда – рекао је Ђорђевић.

Ј. Станојевић 

Металургија
Децембарски биланс топионичара рекордан у минулој години

Топионица добила сертификат за увођење система квалитета ISO 9001

ТОПИОНИЦА. – Децембарски про-
изводни биланс топионичара од 4.971 
тоне анодног бакра остаће упамћен као 
рекордан у минулој години. Последњег 
месеца 2014. у овај металуршки погон 

примљено је 16.347 тона влажног кон-
центрата бакра, са 2.624 тоне „црве-
ног” метала, а прерађено је 27.726 тона 
шарже (894 тоне дневно). Остварено је 

и велико временско искоришћење агре-
гата од 97,60 процената, јер су застоји 
били само 17,30 часова.

- Неколико фактора је утицало 
да Топионица забележи рекордну 
месечну продукцију у децембру, од 
којих су: велика залиха концентрата 
као последица застоја због ремонта; 
прерађивана је шаржа са вишим 
садржајем метала, а забележено је и 
велико временско искоришћење агре-
гата. Рад са бакренцима, који садрже 
већу количину бакра, омогућио је да 
конверторске операције буду краће, 
самим тим убрзан је рад анодне 

рафинације, што је довело до тога да 
је 27 дана (од укупно 31) било ливења 
анодног бакра – наглашава Гордана 
Виденовић, руководилац Службе тех-
ничко-технолошке припреме Топионице.

Захваљујући оваквом раду погона, 
залихе концентрата и „црвеног” метала 
у њему са почетка месеца (15.304 тоне, 
односно 2.616 тона бакра) смањене су на 
6.150 тона, односно 973 тоне, а забеле-
жена је и мања потрошња нормативног 
материјала по тони произведеног анод-
ног бакра.

Ј. Станојевић 

Рад по европским стандардима

Б. Тодоровић: Када будемо добили и сертификат за управљање отпадом, ТИР ће имати 
заокружену целину – заштиту животне средине, бригу о здрављу радника и управљање 
отпадом - неопходну да компанија буде препознатљива. – А. Ђорђевић: Та три стандарда (ISO 
9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 умногоме ће допринети да Топионица, односно РТБ буде водећа 
компанија у Србији и по поштовању европских стандарда

Произведено близу 5.000 тона анода

Велика залиха концентрата на 
почетку месеца као последица 
застоја због ремонта, високо 
временско искоришћење агре-
гата, прерада шарже са већим 
садржајем бакра – утицали 
су да Топионица забележи ре-
кордну месечну продукцију 
у 2014. години – каже Горда-
на Виденовић, руководилац 
Службе техничко-технолошке 
припреме Топионице

Гордана Виденовић
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ФАБРИКА СУМПОРНЕ КИСЕ-
ЛИНЕ. – После хаварије дуваљке за гас, 
када је пукао ротор на кућишту прили-
ком покушаја њеног балансирања (14. 
новембра), стара Фабрика сумпорне 
киселине поново је стартовала 19. де-
цембра. Оно што се дешавало за тих 
месец и нешто дана сплет је бројних 
срећних околности, али, првенствено, 
знања и искуства овдашњих људи, пре 
свих, управника Зорана Алексова који 
већ 30 година ради у овом металурш-
ком погону. На почетку разговора ис-

крено је признао да је током тог пери-
ода више пута размишљао о томе шта 
чинити и како технолошки безбедно за-
уставити фабрику у случају да остане 
без иједне дуваљке за гас, што се и 
десило након последње хаварије. Под-
сетимо да је својевремено Сумпорна 
имала три дуваљке за две фабрике. Када 
је демонтирана фабрика „контактна 1”, 
остала је „двојка” са две дуваљке. Пре 
две године хаварисана је дуваљка која 
је онда радила, а потом је у новембру и 
ова друга доживела исту судбину. Поста-
вило се неизбежно питање шта даље. 

Први пут су се нашли у таквој 
ситуацији зато што су увек имали ре-
зервну дуваљку. Да су се определили 
за куповину нове која, можда, кошта 
милион евра предстојало би вишеме-
сечно чекање због времена израде и ис-
поруке. С обзиром на то да је ова про-
изведена 70-их година минулог века 
(„контактна 2” је стартовала 1971.), 
такве више нема и једино је могла да се 
наручи нека сличног габарита и капаци-
тета. Тог дана када се десила хаварија, 
Зорана су звале бројне колеге из целе 
Србије, међу њима и дугогодишњи по-
словни сарадник и пријатељ из шабачке 
„Зорке”. На његово питање како да му 
помогне, Зоран је одговорио: „Да ми 

даш дуваљке, јер теби фабрика не ради”. 
Сав срећан отишао је у Шабац. Са њим 
су пошли и људи из Топионице који су 
демонтирали дуваљку и једна од њих је 
већ сутрадан била превезена у Бор. 

- Размишљао сам – једна је у реду, 
али би било добро да се узме и друга 
с обзиром на то да њима не треба, а 
нама можда зафали неки део за ову 
што је код нас. После неколико дана 
отишли смо и по другу. Проблем је 
био како уклопити њихову дуваљку 
на наше постоље, јер је мањег ка-

пацитета од наше. Настојали смо да 
спојимо оно што имамо - наш мотор 
(њихов ради на 6 KV, а наш на 5,25 KV, 
али је много већи) и остале делове са 
њиховом дуваљком и тако добијемо 
капацитет и неопходне услове који 
нама одговарају. И, успели смо у 
томе - темељ је прилагођен шабачкој 
дуваљци, као и гасоводи. У комплет-
ном оспособљавању дуваљке (пре-
гледу, санацији, уклапању и пуштању 
у рад) учествовали су радници Сум-
порне, инж. Драгомир Драгић, АTB 
FOD и стручњаци Машинског фа-
култета у Нишу, чак се укључио и 
њен произвођач немачки „Сименс”. 
Почев од 19. децембра дуваљка добро 
ради. Она јесте капацитативно мања 
од наше, али, ипак, се искористи 
одређена количина сумпор-диоксида 
из Топионице и „иде” у киселину, а не 
на град – наглашава Алексов.

Дуваљка је била само један од про-
блема за који се после хаварије тражило 
решење. Други је био катализатор - један 
од најважнијих елемената у фабрици, јер 
се у њему сумпор-диоксид претвара у 
супор-триоксид и, практично, ту настаје 
почетак производње сумпорне киселине. 
Фабрика не може да се заустави на без-
бедан и технолошки начин без дуваљке 

(продувавањем ваздухом треба да се 
избаци сав SO2 и SO3 из кaтaлизaторa). 
Док је трaјaло балансирање претходне 
дуваљке фабрика је већ стајала два-
три дана, па је катализатор био доста 
охлађен и реално је постојала могућност 
кондензације и његове деградације (када 
се фабрика зауставља катализатор мора 
да буде у врућем стању, јер се на висо-
ким температурама лакше избацују ови 
гасови) и могао је да се оштети. Чак и са 
дуваљком, овај процес је веома пробле-
матичан. Катализатор охлађен, дуваљке 

нема - поставило се питање како спа-
сити катализатор од деградације. 
Онда је до изражаја дошло Зораново 
вишедеценијско искуство. 

- Дошао сам на идеју да то пробамо 
компримованим ваздухом из Топио-
нице који служи за потребе инструме-
ната и технологије. Одлучио сам - тај 
ваздух ћемо грејати нашим грејачем, 
убацивати у контактни реактор и 
њиме почети да продувавамо катали-
затор. Тако је започет процес његовог 
спасавања. У Сумпорној има једна 

дуваљка за ваздух, мањег је капаци-
тета и служи за друге потребе, али 
пошто не ради већ неколико година, 
још истог дана сам захтевао да је 
оспособимо. Радници наше Службе 
машинског одржавања за два дана 
су успели у томе. Након заустављања 

фабрике катализатор смо послали 
на анализу у београдски ИХТМ 
(Институт хемије и технологије). 
У њиховом извештају пише да 
је, премда делимично оштећен по 
појединим слојевима, катализатор у 
употребљивом стању, активан и може 
да се користи. Тако смо успешно завр-
шили и тај други задатак на досад 
јединствен начин у историји Фа-
брике. Наиме, у контактном реактору 
(у четири слоја) има 140.000 литара 
катализатора. Уколико знамо да је 

његова цена на тржишту од три до 
пет евра по литру, долазимо до вред-
ности од више стотина хиљада евра. 
Важно је да смо успели да пронађемо 
дуваљку, која засад добро ради, спа-
сили смо катализатор, а „контактној 
2” удахнули други живот и продужили 
век. Тако је добила још једну шансу 
да ради док се не пусти нова фабрика 
сумпорне киселине – закључује управ-
ник овог погона. 

Потврда да је катализатор успешно 
продуван је производња која, у просеку, 

износи 350 тона монохидрата дневно, 
што је мање од пројектоване (450 тона), 
али је то делимично и због мањег капа-
цитета дуваљке позајмљене из Шапца. 
За осам дана децембра продуковано 
је 2.557 тона, а за исто толико дана у 
јануару 2.796 тона. 

Репарације
Стара Фабрика сумпорне киселине добила још једну шансу

Уместо хаварисане дуваљке за гас монтирана позајмљена дуваљка 
из шабачке „Зорке”. - Вредност спасеног катализатора више сто-
тина хиљада евра. – Просечна дневна производња 350 тона моно-
хидрата

Други живот „контактне два”

Зоран Алексов

Дуваљка за гас позајмљена од шабачке „Зорке”

Електрофилтери у Сумпорној

Ј. Станојевић



Петак, 30. јануар 2015. Број 2254, страна 17 Репортажа
Последњи дочек Нове године у старој топионици

ТОПИОНИЦА. – Као рудари, фло-
тери, електролизери, ливци и остали ба-
сенски радници, и топионичари су радно 
испратили стару годину поред конвер-
тора, пламене пећи, ливне машине.  На-
равно, они су већ навикли, јер бакарна 
река непрестано тече без обзира на то 
да ли је радни дан, викенд или празник. 
Међутим, сигурно ће заувек памтити 
долазак 2015. – последњи дочек Нове 
године у старој топионици. Можда због 
те чињенице, било је и мало носталгије 

у њиховим причама. Управник Саша 
Радуловић најпре је свим радницима 
Топионице, ТИР-а и РТБ-а честитао 
срећну 2015., уз жељу да им буде ведра, 
здрава и једнако напорна као ова која је 
остала иза нас. 

- За топионичаре је 2014. била 
веома напорна, пре свега, зато што 
је приведен крају заиста грандиозан, 
у сваком смислу те речи, пројекат 
какав је нова топионица и фабрика 
сумпорне киселине. Урадили смо 
много на повезивању и сређивању ин-
фраструктуре у кругу Топионице. Па-
ралелно са тим, наш погон је дости-
гао висок ниво производње који може 
да пружи одговарајућу и праву под-
ршку новој топионици. Стога мора да 
поменем све овдашње раднике који су 
схватили тренутак у коме живе и раде 
и дали свој пуни допринос да се ова 
година заврши, рекао бих, успешно. 
Од нове топионице најпре очекујем 
чисто небо. Поред екологије која је на 
првом месту, ту је и економија - тех-
нолошка искоришћења  и производни 
резултати биће много бољи. То је, на-
равно, бенефит за РТБ Бор,  град, али 
и целу Србију – истакао је Радуловић, 

и додао:
- Са новом технологијом долазе 

и бољи услови. Људи који овде раде 
навикли су и памте и добре и лоше 
дане. Они знају свој посао и зашто су 
ту -  да живе од тога и њима ништа не 
пада тешко. Раде и дању и ноћу, и на 

„минусу” и на „плусу”, једноставно, 

такав је живот топионичара. Топи-
онице и технологије се мењају, али 
људи који раде било у старој или у 

новој чине суштину и праве разлику. 
Из генерације у генерацију топиони-
чари имају богато наслеђе, тако да 
је лепо радити са њима. Краси их из-
узетна колегијалност, другарство, 
који год проблем да се појави, увек 
су ту да помогну једни другима, не-
битно да ли је то њихов посао или не. 

Важно је само да производња тече и 
да се постављени задаци остваре. Ма 
како звучало као фраза, сви смо једна 
велика породица – и на послу и у при-
ватном животу - наглашава Радуловић. 

Саша Ђурић, сменски мајстор у 
одељењу конвертора, у Топионици је 
провео 25 календарских година, а са 
бенефицијама бележи 30 година радног 
стажа. Деда му је радио на копу, а он 
је први топионичар у породици. И ис-
крено се нада да ће можда неко кренути 

његовим стопама. – Ово је врло тежак 
посао, изискује много труда и напора. 
Ради се у тешким условима -  лети 
висока температура, зими велики 
мраз, али све успевамо да постигнемо. 
Било је доста и лепих и тешких тре-
нутака, све зависи од људи којима 
си окружен. Изградња нове топио-
нице нам много значи када је реч 
о побољшању услова рада и бољег 
пословања. 

Дејан Балашевић у Топионици је 
25 година, а претходних 15 је бригадир 
у одељењу конвертора.  И њему навиру 
сећања - „дуго смо овде заједно, тако да 
смо ослоњени један на другог, посао и 
околности нас терају да будемо сложни 
и да се дружимо”. – Очекивања од нове 
топионице су велика. Сигуран сам 
да ће бити много боље, посебно део 
који се односи на екологију. Судећи 
по ономе што смо чули о процесу, од-
носно „јачем” бакренцу и производу 
који касније радимо и шаљемо даље, 
и продуктивност ће бити већа. Једва 
чекам да видим тај део нове топио-
нице. Живимо за то да радимо у њој, 
и то овај део посла као и досад, али 
у много бољим условима. Колегама 
желим све најбоље, прво здравље, 
срећу, а пара ће бити – уз осмех 
поручује Балашевић.

У Топионици има случајева да су и 
по три генерације овде провеле радни 
век. Кажу да је то лепо и вредно наслеђе 
овог погона. Бобан Белић, руководилац 
рафинације, наставио је ту породичну 
традицију. Његов деда по оцу, затим 
родитељи и сада он зарађивали су то-
пионички хлеб. Бобан то чини већ десет 
година. - Они нису доживели, као што 
ћу ја,  почетак рада нове топионице. 
А, очекивања од ње у наредном пери-
оду су заиста велика - да нам пружи 
чисто небо над градом, боље услове 
за рад, веће искоришћење. С обзиром 
на то каква нам будућност предстоји, 
привилегија је бити овде. Зато и сма-
трам да ће 2015. и још много следећих 
година бити још успешније од ове.

Ј. Станојевић

„Једва чекам да радим у новој топионици”
С. Радуловић: Од нове топионице најпре очекујем чисто небо, а ту је 
и економија – боља технолошка искоришћења и производни резул-
тати, што је бенефит за РТБ, Бор, али и целу Србију. – Б. Белић: С 
обзиром на то каква нам будућност предстоји, привилегија је бити 
овде. Зато и сматрам да ће 2015. и још много следећих година бити 
још успешније од ове

Дејан Балашевић

Бобан Белић

Конверторска хала старе топионице

Саша Радуловић

Саша Ђурић



Петак, 30. јануар 2015. Број 2254, страна 18Локална самоуправа
Приоритети руководства Општине Бор у овој години

Усвојен штедљив буџет општине Бор

БОР. – После усвајања буџета за 
2015. годину руководство општине Бор 
најавило је, на конференцији за нови-
наре, одговорнији рад општинске управе 
и јавних предузећа и, као приоритет у 
раду у овој години – смањење незапосле-
ности и отварање нових радних места, 
што ће значити бољи живот и у граду 
и у селима борске општине. Највише се 
очекује од неколико најављених капи-
талних инвестиција које ће омогућити 
запошљавање хиљаду радника.

-Најзначајнија инвестиција у 
овој години биће почетак радова за 
отварање рудника бакра и злата аме-
ричке компаније „Фрипорт Мек-
моран“. У почетку ће то бити само 
нископ, а када рудник за неко-
лико година проради, требало би 
да запошљава хиљаду радника, али 
пошто један рудар индиректно креира 
још три радна места у пратећим де-

латностима, директно и индирек-
тно ту ће за неколико година радити 

три хиљаде Борана, па ће незапосле-
ност бити преполовљена – истакао је 
на конференцији за новинаре председ-
ник Општине Бор Живорад Петровић. 

Осим “Фрипортовог” рудника бакра 

и злата у Бору ће бити отворено још не-
колико нових погона. У словеначкој фа-

брици “Искра заштита” у првој фази 
посао би требало да добије 40 жена, а 
још 170 нових радних места биће у 
најсавременијем тржном центру (шо-
пинг-молу) који ће бити изграђен на 

улазу у Бор (између Здравственог центра 
и насеља Нови Градски Центар). На 
нова радна места рачуна се и у тржном 
центру “Лидл” за чију је изградњу 
припремљен терен такође на улазу у Бор 
(преко пута Здравственог центра и две 
средње школе).

Општина Бор има планове и за 
развој пољопривреде и туризма где ће, 
такође, бити нових радних места у поро-
дичним фирмама како би млади остајали 
на селу и покретали развој села.

-Постоји и интересовање компаније 
„Медак” из Багдада која жели да купи 
мотел код Злотских пећина. Ирачани 
планирају да инвестирају 15 ми-
лиона долара, да реновирају и про-
шире објекат, изграде бунгалове у 
његовој близини, да активирају мле-
кару и уложе у покретање сточарске 
производње – каже председник Оп-
штине Живорад Петровић и закључује: 

- Ако све буде како смо планирали, 
ове године у борској општини посао 
ће добити близу хиљаду људи. Нема 
приоритетнијег посла од тога!

Општинско руководство на 
конференцији за новинаре истиче 
да је у 2014. години у реновирање и 
изградњу у градским и сеоским месним 
заједницама и школама уложено 230 ми-
лиона динара сопствених средстава (без 
кредитних задужења). Изградња инфра-
структурних објеката биће настављена и 
ове године:

-Добро сарађујемо са Владом Репу-
блике Србије. Са Зораном Михајловић, 
министарком саобраћаја, инфра-
структуре и просторног планирања, 
договорили смо се да ове године 
почне реновирање пута од Се-
лишта (од искључења са магистрале 
Параћин - Зајечар) до Борског језера. 
Изградићемо модерну саобраћајницу 
која ће на најкритичнијим местима 
имати три коловозне траке. То ће 
омогућити бољи прилаз нашим ту-
ристичким бисерима Брестовачкој 
Бањи и Борском језеру. Постоји и 
могућност активирања борског аеро-
дрома. Од министра одбране Братис-
лава Гашића добили смо уверавање да 
Војска Србије на планини Стол жели 
да направи базу за обуку специјалних 
јединица – каже Петровић.

Ради ефикаснијег рада општинске 
управе смењени су начелници за при-
вреду и урбанизам, а до априла биће от-
ворена канцеларија за брзе одговоре.

М. Милошевић

БОР. – На последњој седници у 
2014. години (30. децембра) одборници 
Скупштине општине Бор усвојили су 
штедљиви општински буџет за 2015. 
годину који износи милијарду 827 ми-
лиона динара и мањи је за 245 мили-
она у односу на претходну годину. С об-
зиром на то да су планирани приходи 
милијиарду и 697 милиона динара, де-
фицит од 130 милиона динара, или 
седам одсто буџета, финансираће се из 
неутрошених средстава из претходних 
година.

Планирани трошкови  општинског 
буџеа за 2015. годину мањи су за 15 

одсто него претходне године, па ће 
се ове улагати само у најнеопходније 
инвестиције као што су завршетак треће 
траке на улазу у Бор, почетак санације 
пута Бор - Злот и наставак изградње во-
довода у Луки и злотском рејону Мана-
стириште. Део средстава биће издвојен 
за субвенције неким јавним предузећима, 
највише Топлани (100 милиона) и Водо-
воду (40 милиона динара).

Опозициони одборници замерили су 
што у буџету нема развојних пројеката и 
краткорочних и средњорочних планова.

М. М. 

Само за најнеопходније инвестиције

Хиљаду нових радних места

Смањење незапослености и отварање хиљаду нових радних места је приоритет у раду 
руководства Општине Бор у 2015. години. – Највећа инвестиција биће отварање рудника 
америчке компаније „Фрипорт Мекморан“. – У плану реновирање пута од Селишта до  Борског 
језера са три коловозне траке на најкритичнијим местима. - У уређење градских и сеоских 
месних заједница и школа на подручју општине у 2014. години уложено 230 милиона динара 
сопствених средстава

Штедња у Топлани
За грејање у Бору, где је више од 

90 одсто станова прикључено на цен-
трални вреловод, годишње се за угаљ 
у Топлани троши 600 милиона дина-
ра. То је превише и мора да се штеди:

-Сада нам је циљ да за следећу 
грејну сезону направимо план како 
би, уместо досадашњих 600 милиона 
динара, потрошили за трећину мању 
суму. Израда документације је у току, 
па верујем да ћемо, уз одличан ква-
литет грејања, уштедети 200 милио-
на динара - каже председник Општи-
не Бор Живорад Петровић.

Живорад Петровић



Петак, 30. јануар 2015. Број 2254, страна 19 Туризам
Успешно пословање хотела „Језеро“ на Борском језеру

БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Велика 
улагања током прошле године не само 
у уређење хотела, хотелског комплекса, 

Борског језера и околине – више-
струко су се исплатила хотелу „Језеро“ 
у власништву Рударско-топионичарског 
басена Бор. Иако је 2014. година за ту-
ризам била тешка (због поплава и лошег 
времена многи туристи отказивали су 
резервације), хотел „Језеро“ остварио је 
20 хиљада ноћења, што је незнатно више 
него претходне године. За хотел се чуло 
и ван граница Србије, па је скоро поло-
вина гостију била из иностранства.

-Нисмо имали агресивну рекламу, 
али за наш хотел се чује и у земљи 
и у иностранству по препоруци 
гостију и посредством нашег сајта и 

„Фејсбука“. Највише наших гостију из 
иностранства су из Румуније, Бугар-
ске и Италије. Задовољни су хотел-

ском услугом, садржајима и околи-
ном и већ су резервисали место за Дан 
заљубљених, Дан жена и дочек Нове 
2016. године - каже управница хотела 

„Језеро“ Милица Миловановић.
У хотелу већ неколико месеци (од ав-

густа прошле године) борави група од 

33 Кинеза који су ангажовани на посло-
вима у Бору. Са њима је и куварица која 
за њих припрема јела кинеске кухиње. 
Одушевљени боравком у хотелу и при-
родом, иако пре доласка у Бор нису 
ни чули за Борско језеро – кажу да ће 
у Кини ширити причу о српском (бор-
ском) гостопримству и лепоти природе. 
У хотелу остају до краја фебруара.

Да су и два дана боравка у хотелу 
„Језеро“ довољна да се поново дође, 
потврђује и прича гостију из Румуније 
који су гости хотела били средином 
јануара:

-Угостили смо тим-билдинг запо-
слених у три хотела у бањи Говора у 
Румунији који сваке године организују 
слично дружење. Први пут су били у 
нашем хотелу и толико се одушевили, 
храном, услугом, садржајима и око-
лином да су обећали да ће долазити 
поново. Успоставили смо сарадњу не 
само са њима него и са румунском ту-
ристичком агенцијом за организоване 
посете туриста из Румуније – преноси 
утиске гостију Милица Миловановић.

Крајем прошле године Хотел „Језеро“ 
успоставио је сарадњу и са бугарском 
туристичком агенцијом „Yubim“, па је 
Нову 2015. годину на Борском језеру до-
чекало више од сто гостију из Бугарске:

-Задовољни су и гости и пред-
ставници њихове туристичке 
организације, па су нас позвали да 
у фебруару будемо њихови гости на 
сајму туризма у Софији. Имаћемо 
прилику да посетиоцима сајма и 
осталим бугарским туристичким 
агенцијама представимо наш хотел и 
наше туристичке могућности. За госте 
из Бугарске, али и за сталне госте из 
Србије, Румуније и Италије, већ је 
уговорен боравак у нашем хотелу за 
Дан заљубљених, Дан жена, као и за 
дочек Нове 2016. године – задовољна је 
посетом иностраних гостију управница 
Милица Миловановић. 

Тако добре пословне резултате у 
прошлој и почетком ове године хотел 

„Језеро“ на Борском језеру постигао је 
готово без рекламе. Када гости углав-
ном од пријатеља сазнају да хотел опет 
(после десетогодишње паузе) добро 
ради, одушеве се и поново долазе. 
Зато ће менаџмент хотела ове године 
побољшати рекламу како би на Борском 
језеру било још више гостију.

М. Милошевић

Улагање и штедња
У 2014. години хотел „Језеро“ на 

Борском језеру много је уложио у сам 
хотел и околину хотелског комплек-
са. Између осталог, асфалтирана је 
и осветљена пешачка стаза, уређени 
спортски терени, засађено дрвеће и 
цвеће, изграђен камин у холу хотела... 
При крају је изградња тениских тере-
на, па се преговара са тениским клу-
бовима да се припремају у хотелу на 
Борском језеру.

У 2015. години, осим агресивније 
рекламне кампање, хотел „Језеро“ 
планира да смањи трошкове, па ће, 
ради уштеде топлотне и електричне 
енергије, бити постављени соларни 
панели и термалне пумпе.

Странци постају стални гости

Од 20 хиљада ноћења у хотелу „Језеро“ у 2014. години скоро половина су страни туристи, 
највише из Румуније, Бугарске и Италије. – Задовољни хотелом, услугом, садржајима и 
околином, стални гости из Србије, Румуније, Бугарске и Италије већ резервисали место за 
Дан заљубљених, Дан жена и дочек Нове 2016. године
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БОР. – Завичајно одељење На-
родне библиотеке Бор обогатило је 
збирку фотографских негатива покло-
ном Радмиле Брежанчић (рођене Ко-
ловратар), кћерке Ђуре Коловратара, 
првог фотографа РТБ-а и листа „Ко-
лектив”. Колекција садржи три плани-
нарске дипломе из периода 1933-1935. 
године, 30 фотографија (40 x 29 цм), 
918 фотографија различитог формата, 
259 листића фотографских негатива (6 x 
6 цм), 40 ролница (60 мм), пет листића 
припреме за израду (10 x 15 цм), две ста-

клене плоче (6 x 9 цм) и четири (9 x 12 
цм), као и 296 негатива (35 мм) у рол-
ницама. Библиотеци је уједно уступљен 
и део приватне колекције и личне 
документације која ће бити враћена 
власници након дигитализације.

- Ова вредна колекција фото-
графске грађе настала је у периоду 
од 1933. до 1963. године и значајна је 
допуна збирке фотографских нега-
тива Завичајног одељења које чува 
и дигитализује фотодокументацију 
РТБ-а Бор и листа „Колектив” од 
1947. до 2004., као и других приват-
них колекција фотографских не-
гатива и фотографија, од којих су 
важније оне Љубомира Маркова, 
Мирослава Радуловића, Радмиле 
Лежаић, Владимира Павловића. 

Укупан број фотографија достигао је 
33.998, а највише их је набављено и 
дигитализовано у оквиру пројекта 

„Дигитализација некњижне грађе, 
културне и јавне делатности би-
блиотеке”. Осим тога, у сарадњи са 
редакцијом басенског гласила, ди-
гитализован је и „Борски колектив”, 
касније „Колектив” (од 1947. до 1990.), 
као и три годишта „Борских новости” 
– рекао је Драган Стојменовић, руково-
дилац Завичајног одељења Народне би-
блиотеке Бор. 

О значају ових трагова времена 
„ухваћених” објективом Ђуре Коловра-
тара речито (и сликовито) говори пода-
так да је био први послератни фотограф 
и ангажовани фоторепортер у листу 

„Борски колектив” који је заслужан 
за систематско бележење послератне 
изградње Бора и живота у њему. Ђура 
је рођен 16. априла 1910. у Рибњачки 
(Бјеловар, Хрватска). Тридесетих година 
20. века дошао је у рудник на Ртњу. Код 
фотографа Александра Златковића из 
Параћина, новембра 1939., положио 

је испит за занатског мајстора и добио 
мајсторско писмо о изученом фото-
графском занату. Током Другог свет-
ског рата сарађивао је са илегалцима и 
био је посредник између комуниста из 
Зајечара и партизана. Наиме, Ђура је 
сликао илегалце који су желели да се 
прикључе партизанима, а потом су им 
те фотографије слали дресираним псима. 

После рата (1946.) Ђура је дошао у 
Бор и отворио је фотографски атеље у 

центру (преко пута садашње зграде оп-
штине у тадашњој Нишкој улици). Фо-
тографисао је „лајком” и „контаксом”. 
Радио је и као први фотограф „Колек-
тива” од 1947. до 1960. године, али под 
уговором а не као стално запослени. 
Овом занату учио је браћу Митић, па је 
један од њих - Драгољуб Митић постао 
његов заменик на послу фоторепортера 
у „Колективу”. Ђура је био одборник у 
послератној општини и један је од ос-
нивача Планинарског друштва. Умро је 
3. јанура 1963. у Бору.

- Колико се може приметити 
из досад скенираних фотографија, 
кратког и недовољног увида у ову 
колекцију, волео је да фотографише 
своју породицу и природу. Успешан 
је портретиста, али и фоторепор-
тер. Дакле, комплетан фотограф који 
је умео да примени и пренесе своје 
знање – закључује Стојменовић. 

Ј. Станојевић 

Стари албуми
Народна библиотека обогатила збирку фотографских негатива делима Ђуре Коловратара

Хроничар послератне изградње Бора
Радмила Брежанчић, кћерка Ђуре Коловратара, првог фотографа РТБ-а и листа „Колектив” поклони-
ла је Завичајном одељењу вредну колекцију очеве фотографске грађе настале у периоду од 1933. до 1963. 
године. – Завичајно одељење чува и дигитализује фотодокументацију Басена и његовог гласила од 1947. 
до 2004., као и других приватних колекција фотографских негатива и фотографија

Ђура Коловратар
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Приче о златуПрича 
Колекшива

Скоро у сваком селу Србије, с колена 
на колено, преносе се приче о закопаном 
злату које су остављали Турци бежећи 
од хајдука или хајдуци после отимања од 
Турака. Приче о злату у Бору и околини су, 
међутим, реалније и везане су за злато које 
се преко сто година добија у погонима то-
пионице. Веома позната је прича да онај ко 
са два прста подигне полугу злата тешку 
12,5 килограма - може да је добије! Говорило 
се, међутим, да то никоме није пошло за 
руком. Али, скоро је у „Политици“ читалац 
написао да је један гост из Ирана (осамде-
сетих година прошлог века) подигао полугу 
и – настао је тајац међу домаћинима! 
Али, гост је, кажу, био увиђаван и није узео 
полугу.

Мало је познато да је пре се-
дам-осам деценија у Бору за 
зидање коришћен црвени квар-
цни златоносни песак. Он је копан 
на ивици сада напуштеног повр-
шинског копа а садржао је око два 
грама злата по тони. Касније је 
злато из те сировине добијано у 
погону Цијанизације. И тако, кад 
видите црвенкасти малтер у 
старим зградама, знајте да у тим 
зидовима има злата.

Истинита је прича да је један 
човек почетком века у њиви подно 
Дели Јована изорао комад злата 
од стотинак грама. Нова прича је 
да су у околини Жагубице трагачи 
за златом пронашли добре комаде 
који, изгледа, потичу из неке давне 
топионице на подручју Црног врха. 
Деценијама кружи и прича да су 
Немци у повлачењу 1944. године 
потерали преко Црног врха неку 
количину златних полуга из Бора 
и да су их негде успут закопали. 
Прича не казује да ли су полуге 
нађене.

Многима је познато да у Борској реци 
има злата у облику финог муља. Тај муљ је 
много година стизао у реку из Електролизе. 
Део злата остајао је у повећој рупи испод 
фабрике сумпорне киселине где су се воде 
најпре изливале, а одатле отицале у реку. 
Пре тридесетак година инжењер Данило 
Ристић је организовао прикупљање муља 
из те рупе и предузеће је из те сировине 
добило преко 200 килограма злата.

Нешто слично десило се са муљем када 

су отпадне воде Електролизе коришћене 
у Цементацији на Јами. Кроз цементни 
бакар и таложник за муљ искоришћено је 
неколико килограма злата.

У овим кризним временима многи се 
хватају за сламку, па често, поготово 
људи из планинских крајева Србије, у Бор 
доносе пирит или обичан лискун из река и 
потока надајући се да је то злато.

Поодавно су и у „Колективу“ биле две 
приче о крађи злата. Једна о некоме ко је 
некако успевао да из Златаре избацује 
комаде злата. Пошто се писало о томе, 
значи да је ухваћен. Друга прича је 
занимљивија. У мајданпечкој флотацији 
радник је уочио да се у одбаченим цевима за 
јаловину сакупила извесна количина злата 

у облику ситних зрнаца. Он је то покупио 
и однео, али је касније ухваћен и осуђен за 
крађу.

Познато је да у Пеку и неким пото-
цима околине Мајданпека има злата у 
облику ситних комадића и тамо постоји 
традиција његовог испирања. Има испи-
рача и данас, а неки су се и солидно опре-
мили. Један од озбиљнијих испирача из око-
лине Бора конструисао је и користи опрему 
која је, како се то данас каже, на светском 

нивоу. Да би дошли до нешто злата испи-
рачи морају да преврну кубике песка. По-
некад је тај песак вреднији од злата које 
добију.

Често се чује да људи из овог дела Србије 
воле златни сјај више од других. Можда је 
то и природно, пошто живе у области где 
је злата одувек било. Да је оно овде одавно 
омиљено сведоче и три примерка златног 
накита који се налазе у Музеју рударства 
и металургије у Бору. Пронађени су прили-
ком археолошког ископавања околине бен-
зинске пумпе на Другом километру.

На крају и моје искуство са закопаним 
златом. Давних шездесетих година често 
сам се купао са другарима код једног малог 
водопада у селу Масуровац код Бабушнице. 

Постојала је прича да је ту некад била во-
деница и да је испод њеног прага закопано 
злато. Ту је било неко камење које личи на 
праг и ми смо стално покушавали да га 
преврнемо. Недавно сам сазнао да је тамо, 
ипак, било злата и да је пронађено десетак 
година касније. Изненађење је било у томе 
што је нађено на супротној страни водо-
пада, тамо где никако није могла да буде 
воденица.

Ђока Стаменковић
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БОР. – У Народној библиотеци у Бору, поводом Дана Светог Саве, славе и Дана 
ове културне установе, одржан је концерт духовне музике у извођењу Црквено-
градског хора „Свети Ђорђе“ из Бора (диригент Александар Губијан) и Камерног 
хора „Лавиринт“ из Зајечара.

Дан Светог Саве као школске славе обележен је и у основним и средњим шко-
лама у борској општини, а у Центру за културу општине Бор Драмски студио ове 
установе културе извео је представу о животу Светог Саве „Ваља нам још тога на-
учити“. 

Култура

БОР. – Са традицијом дугом 
већ 16 година часопис „Бележ-
ница” борске Народне библиотеке 
један је од најзначајнијих струч-
них часописа у Србији. Најновији 

28. број садржи текстове из библи-
отечке делатности, књижевности, 
културе и других области. Има 
и неколико текстова посвећених 
историји и култури Бора, па је у 
оквиру промоције “Бележнице”, 
која осим штампаног већ годину 
дана има и електронско издање 
на сајту Библиотеке, одржана 

и трибина о сарадњи локалних 
институција културе.

Како културни живот подићи 
на виши ниво, или како да култура 
не постане некултура?

Одговор на ово питање даје 
сама “Бележница” чији су тек-
стови били повод за трибину у 
којој су, нажалост, учествовали 
само представници Библиотеке, 
Музеја рударства и металургије, 
Историјског архива, Асоцијације 
за развој Бора и просветних и на-
учних установа, док представника 
локалне самоуправе није било.

У тексту у “Бележници” “Слика 
културе” библиотекар Драгица 
Радетић на основу анкете са 
грађанима Бора и корисницима Би-
блиотеке тражи одговор на питање 
где је место културе у време кризе 
и материјалне и социјалне угро-
жености. Добровољно и анонимно 
анкетирање показало је да Боране 
ова тема интересује, а резултати 
су врло занимљиви и добар су 
повод за трибину о сарадњи ло-
калних институција културе како 
би се култура подигла на виши 
ниво. Већина анкетираних сматра 
да установе културе и њихове про-

грамске активности осликавају 
културу града и да је књига 
најомиљенији културни садржај 
јер је најдоступнија. 

На трибини је истакнуто да се 
против некултуре треба борити 
законима и стратегијом култур-
ног развоја. Институције кул-
туре имају заједничку мисију 
развоја културе и просвећивања 
друштва и зато би требало уско да 
сарађују ако не конкретно – оно 

бар у договорима и пројектима. 
Међутим, и даље не постоји ло-
кална стратегија у култури као 
кровни документ, иако је још пре 
неколико година било предлога за 
израду локалне стратегије. Без тог 
документа институције културе у 
Бору сарађиваће као и до сада – од 
случаја до случаја – истакнуто је 
на трибини.

 М. Милошевић

БОР. – На традиционалном зим-
ском семинару на Филолошком фа-
култету у Београду часопис „Осно-
вац” Основне школе “Трећи окто-
бар” у Бору добио је трећу награду за 
најбољи школски лист у претходној 
години у конкуренцији више од 60 
часописа из целе Републике. Награде 
традиционално додељују Друштво за 
српски језик и књижевност Србије 
и Министарство просвете у циљу 
унапређења књижевне и језичке кул-
туре. 

Ученици и наставници Основне 
школе “Трећи октобар” обновили 
су часопис “Основац” 2007. године. 
По новој концепцији садржи ру-
брике подједнако занимљиве и уче-
ницима и наставницима. Овај часо-
пис сада постоји и у електронској 
форми. Главни и одговорни уред-
ник је професор српског језика Саша 
Чорболоковић.

М. М.

У школама и установама културе

Промоција “Бележнице” и трибина у борској Библиотеци

Награда за најбољи школски лист

Обележен Дан Светог Саве

Да култура не постане некултура

Часопис “Основац” 
трећи у Србији

М. М.

У 28. броју “Бележнице”, часописа за 
библиотекарство, књижевност и културу, који 
борска Библиотека издаје већ 16 година, више 
текстова посвећено је културној слици града. – У 
оквиру промоције часописа одржана је и трибина 
о сарадњи локалних институција културе
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БОР. – Поводом божићних и 
новогодишњих празника, као и девет 
година постојања и рада дневног бо-
равка за децу са интелектуалним 
сметњама „Мозаик“, у Народној библио-
теци у Бору одржана је приредба коју су 
припремили и извели ученици и њихови 
васпитачи. Приредби је присуствовао и 
генерални директор Рударско-топиони-
чарског басена Бор Благоје Спасков-
ски и ученицима поделио новогодишње 
пакетиће које је обезбедио личним сред-
ствима.

Честитајућу ученицима ново го-
дишње и божићне празнике и уручујући 
им новогодишње пакетиће генерелни 
директор РТБ-а је истакао: - У последња 
три месеца нисам имао времена да 
вас чешће посећујем, као раније, јер 
смо завршавали изградњу нове топи-
онице и фабрике сумпорне киселине. 
Ускоро ћемо имати чисто небо над 
Бором и ја ћу вас чешће посећивати – 
обећао је Благоје Спасковски.

М. М. 

Мозаик
Пословни партнер РТБ-а Бор обрадовао најсиромашније борске основце

Благоје Спасковски уручио пакетиће деци у дневном боравку „Мозаик“

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2252 – ВОДОРАВНО: склопка, „Рат и мир”, 
елиса, Мртво море, тока, спис, неман, аде, свет, мин, ко, ратар, какао, МУ, 
прт, Дара, Бор, уљара, пулт, крпа, Велингтон, савет, азилант, амарела.

Крста Иванов
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Двеста новогодишњих 
пакетића на дар

обележје (мн.), 26. Атлетски клуб (скр.), 27. Ужи појас земље уз воду, 30. 
Новогодишња искићена млада јела, 32. Издавачка агенција (скр.), 34. На-
права за писање, писаљка, 37. Наша негација, 38. Држављанин Грчке, 41. 
Обала погодна за купање, 43. Врста морског рака, 45. Престо, 46. Приповетка 
Алексеја Толстоја, 48. Домаћа верна животиња, 49. Торбарски медвед (мн.), 
50. Становници Кнића, 51. Старац седе браде и бркова – дели новогодишње 
поклоне.

УСПРАВНО: 1. Акт, документ, 2. Кита, ројта, 3. Грчка муза песништва, 
4. Врста ноћне птице, 5. Нулта тачка (скр.), 6. Фудбалски стадион у Будим-
пешти, 7. Пиринач, 8. Француски писац, Жил, 9. Симбол германијума, 10. Из 
којег правца, откуд, 11. Стуб (тур.), 12. Име наше глумице Рине, 13. Драма 
Хенрика Ибзена, 14. Мера за папир, 19. Масне наслаге у телу животиња, 20. 
Специјална антитерористичка јединица (скр.), 23. Додатак уз јело, 25. Кине-
ски дувачки инструмент, 28. Хришћански празник посвећен рођењу Исуса 
Христа, 29. Град у Француској, 31. Пољопривреда (лат.), 32. И поред свега, 33. 
Име француског глумца Делона, 35. Делић течности, 36. Град у Румунији, 39. 
Глумачка улога, 40. Владарска титула у Србији, књаз, 42. Међутим, 44. Врста 
инсекта, зоља (мн.), 45. Име америчког глумца Круза, 47. Академија наука 
(скр.), 49. Ауто-ознака за Кањижу.

ВОДОРАВНО: 1. Празнична порука Редакције, 15. Љуспе перутања, 16. Ужи-
чани, 17. Књижар-издавач (лат.), 18. Име енглеског физичара Њутна, 19. Америчка пе-
вачица, Бритни, 21. Врста папагаја, 22. Часовник, 23. Ауто-ознака за Сенту, 24. Симбол, 

БОР. – Ученицима нижих разреда 
градских и сеоских основних школа 
у Бору који расту у породицама 
слабијег материјалног стања, као и 
малишанима из центра „Мозаик“, 
пред новогодишње и божићне праз-
нике, пословни партнер РТБ-а Бор 
даривао је слатки пакет и играчку. 
Две стотине пакетића пристигло је у 
РТБ 29. децембра и подељено истог 

дана малишанима у сали Музичке 
школе у Бору. Најмлађа група Драм-
ског студија, који ради у оквиру 
градског Центру за културу, извела 
је за све њих пригодну представу 

„Новогодишњи експрес“, а након 
представе први пакетић уручио је 
генерални директор Басена Благоје 
Спасковски. 

Г.Т.В. 

Лични поклон директора РТБ-а
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Мало Борана би данас знало одговор на питање ко, тачније шта је 
био борски „Калимеро”. Захваљујући нашем верном читаоцу Момчилу 
Јовановићу, сазнали смо да је реч о салонским моторним колима које је 
у другој половини 60-их година минулог века РТБ закупио за превоз свог 
особља од Београда до Бора и назад. Наиме, због радова Друге фазе развоја 
Басена, велики број стручњака свакодневно је путовао на овој релацији. 
Путовање колима макадамским путем преко Црног врха и Петровца трајало је 
пет-шест сати. Није било ни довољно аутомобила, а трошкови су били велики. 

Стога је РТБ одлучио да закупи салонска кола од Југословенских желез-
ница које су увеле посебну приоритетну линију на овој релацији. Овај салон-
ски вагон је имао предност проласка и нигде није чекао да се део пруге осло-
боди од других композиција (из Бора се полазило у шест сати, а у Београд сти-
зало око 8,15, док је полазак из Београда био у 17 часова). У колима је могло 
да се смести 20 путника који су овде могли да попију чај, кафу или наруче 
сендвич. Овај превоз одвијао се до завршетка Друге фазе изградње РТБ-а.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Борски „Калимеро”

Авиони будућности 
без прозора?

Нова генерација авиона, уместо прозора имаће дугачке „паметне“ 
екране који ће омогућити људима да виде околину изван авиона, 
али и да гледају филмове, конференције или сурфују интернетом

Британска компанија 
„CPI“, са седиштем у 
североисточној Енглеској, 
објавила је слике новог 
концепта авиона без про-
зора који би могли да по-
стану стварност за мање од 
десет година.

Разлог за овакве измене 
изгледа авиона пре свега је 
уштеда новца. Сматра се 
да би овакви авиони били 
много лакши, самим тим 
би трошили мање горива 
и испуштали мање угљен-
диоксида, што би било боље за околину.

Унутрашњост авиона би била прекривена флексибилним екранима, а 
камере монтиране на спољни део авиона. Такође, на екранима би могле да се 

приказују слике неког 
другог окружења, тако 
да путници изгубе 
осећај да су у авиону 
– што би било веома 
корисно за оне који 
се плаше те врсте 
путовања.

Наравно, ове 
иновације нудиле би 
могућност сурфовања 
и н т е р н е т о м , 
проверавања и-мејла, 
гледања филмова... 

Али, користиле би се и за осветљење које би могло да опонаша изласке и зала-
ске сунца на дугим путовањима. Сајт РТС-а

Ј. С.

Београдски „Енергопројект“ Боранима на поклон:

БОР. – „Ван Гог“, један од најпопуларнијих рок бендова у региону, добитник 
престижне награде „МTV Europe Music Awards“ за 2014. годину, одржао је 23. де-
цембра велики концерт у препуном борском амфитеатру. Концерт је био поклон 
београдског „Енергопројекта“ Боранима поводом завршетка изградње нове топио-
нице и фабрике сумпорне киселине.  

Ђуле, Срба, Бане и Цвика, након првог сета ватромета, изашли су на бину са 
рударским шлемовима и лицем у лице са Боранима (у складу са називом њихове 
регионалне турнеје) свирали и певали нешто више од два сата. Одличну свирку 
суграђани су наградили овацијама и хорским певањем хитова који су се низали 

један за другим. Концерт је завршен још једним, спектакуларнијим пиротехнич-
ким перформансом.  

Г.Т.В.

Лицем у лице са 
„Ван Гогом”


