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Управни одбор РТБ Бор Групе усвојио План пословања компаније 
у 2015. години

Све подређено пуној кондицији
 нове топионице

Нова топионица и фабрика сумпорне киселине прави су потез менаџмента РТБ-а и Владе Србије 
јер је завршетак њихове изградње био први услов за разговор о даљем опстанку Басена, оценио 
председник Управног одбора РТБ-а Немања Стевановић. – Д. Драгојевић: Сви су на време схватили 
да ће завршетак пројекта донети финансијску релаксацију целој Србији јер, да нисмо 23. децембра 
то завршили, доспели бисмо у ситуацију лошију од оне у смедеревској „Железари“. - Б. Спасковски: 
Морамо да подигнемо перформансе наших рудника и да створимо услове да нова топионица ради 
пуним капацитетом. Њега ћемо у првим годинама рада постићи и услужном прерадом увозних 
концентрата, па сада преговарамо о 150.000 тона за период од друге половине марта до краја 
године. – РТБ ове године мора да оствари 75 милиона тона ископина и да, прерадом око 250.000 
тона концентрата, произведе 47 хиљада тона катодног бакра из сопствених сировина. – И поред 
улагања 200 милиона долара у рударство, РТБ може да заврши 2015. са 24 милиона долара добити
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РТБ. – План пословања РТБ Бор 
Групе који се под лупом Управног 
одбора нашао на седници 18. фебру-
ара, иако обиман и врло детаљан, у суш-
тини открива да борска компанија у 
2015. има зацртана само три велика за-
датка. Први је стварање услова да се ове 
године у рударству надокнади све оно 
што из оправданих разлога није чињено 
у 2014., када је с предумишљајем и уз 
сагласност највиших органа управљања 
РТБ-а све било подређено финансирању 
завршетка изградње нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине. Други је 
доказивање технологије нове топионице 
и њен рад пуним капацитетом, а трећи 
завршетак Унапред припремљеног плана 
реорганизације (УППР), документа који 
РТБ треба да доведе у позицију квали-
тетног привредног друштва.

Нова топионица – гаранција за 
опстанак Басена

Иако свестан да су пред Управним 
одбором тешке теме јер је развој ру-
дарства озбиљна прича и да изградњом 
нових пирометалуршких постројења 
борска компанија није, како је рекао, 
изашла из „шуме проблема“, председ-
ник УО Немања Стевановић сматра да 
су нова топионица и фабрика сумпорне 
киселине прави потез менаџмента РТБ-а 
и Владе Србије јер је завршетак њихове 
изградње био први услов за разговор 
о даљем опстанку Басена. Због тога је 
предложио, а остали чланови су под-
ржали, да највиши орган управљања 
компаније најпре анализира и оцени 
пројекат „нова топионица“.

-Апсолутно сматрам да је само 
Благоје Спасковски могао све да 
заврши до 23. децембра, а ту оцену 
пренео сам и премијеру Александру 
Вучићу. Знам колико је било при-
тисака и на „Енергопројект“, и на 

„SNC Lavalin“, и на „Outotek“ да се 
тај рок испоштује и зато тврдим да је 
Благоје Спасковски најбољи дирек-
тор у Србији. Јавно то говорим, па се 
недавно директор смедеревске „Же-
лезаре“ Бојан Бојковић увредио јер 
њега не помињем. Бојан је изванре-
дан директор, али га сматрам аме-
ричким кадром јер га је довео „Ју-ес-
стил“, па сам му то тако и објаснио – 
истакао је председник Управног одбора 
РТБ-а. 

-Међутим – наставио је Стевановић 
- радови су завршени, али та 
постројења још увек не производе 
никакву вредност, а у Бору се и даље 
живи као у гасној комори. Зато су 
два фундаментална датума за нашу 
даљу оријенатацију пети март, када 
по речима одговорних из „Оутотека“ 
треба да се потпали флеш-пећ, и 28. 
март, када ће нова топионица почети 
да ради и да претапа 30 тона концен-
трата на сат. Тада почиње да ради и 
нова фабрика сумпорне киселине, 
па више неће бити дима над Бором – 
казао је Немања Стевановић.

-Због свега што је рекао председ-
ник Управног одбора – надовезао се 
генерални директор РТБ-а – важно 
је да се у јавности не криви слика о 
новој топионици причама да је она 
промашај пошто нема концентрата. 
Па, многе светске топионице уз себе 
немају руднике, а раде: Јапан, где 
нема рудника, годишње претопи 10 

милиона тона концентрата, Немачка 
(Аурубис) нема тону сопственог бакра, 
а годишње претопи милион тона. 
Тврдим, зато, да би се Бор као град 
угасио да није направљена нова то-
пионица. Јер, много је каменолома у 
свету без градова, чак 136 – истакао је 
Благоје Спасковски.

У 2015. РТБ Бор мора да подигне 
перформансе свих рудника и да, упо-
редо са тим, створи услове да нова то-
пионица ради „у пуној кондицији“. - 
У том смислу, план је да ове године 
остваримо 75 милиона тона ископина 
и да прерадом око 250.000 тона кон-
центрата произведемо 47 хиљада тона 
катодног бакра из сопствених сиро-
вина. Пун капацитет нових пироме-
талуршких постројења у првим го-
динама рада постићи ћемо и услуж-
ном прерадом увозних концентрата, 
па управо преговарамо о 150.000 тона 
за период од друге половине марта до 
краја године. Наравно, реч је о кон-
центратима који су погодни за пре-
раду у новој топионици и имају адек-
ватан садржај метала – рекао је гене-
рални директор РТБ-а.

Пројекат „нова топионица“ пози-
тивно је оценио и члан Управног одбора 
Драгутин Драгојевић. Дилему која се 
ту и тамо изражавала у погледу капа-
цитета нових постројења, како је рекао, 
мора да разреши проста чињеница да 

„мала Србија није могла истовремено да 
инвестира велике паре у откривање ру-
дарских капацитета и у изградњу мо-
дерне топионице и фабрике сумпорне 
киселине“. – Добро је одлучио неко 
ко је решавао дилему да ли прво ула-
гати у рударство или у металургију. 
Могућности су дозвољавале само 
једну ствар. А, сви аргументи и све 
економске анализе показивале су да 
је целисходније направити најпре 
топионицу. Са њом имамо врапца 
у руци, а рударство ћемо постепено 
развијати. Зато јасно треба рећи 
да ова мала Србија никада не би 
имала толико пара да може истов-
ремено пола милијарде долара да 
уложи и у један и у други капаци-
тет. То је и за много богатије земље 
крупан залогај. Зато сматрам да је 
приступ био добар и одајем признање 
генералном директору и председ-
нику Управног одбора који су учи-
нили све да се „критична тачка“ раз-
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реши другачијом организацијом, али 
и добијањем максималне подршке 
од премијера и Владе Србије. Схва-
тило се да ће завршетак тог пројекта 
донети финансијску релаксацију 
целој Србији јер, да нисмо 23. де-
цембра то завршили, ушли бисмо у 
ситуацију која би била лошија од ове у 
„Железари“. Економски, финансијски 
и политички односи на међународном 
плану су се толико променили, да не 
би ваљало да смо само месец дана про-
били задати рок – оценио је Драгојевић. 

„УППР је буквар даљих 
активности Басена“

 „Финансијска релаксација државе“ 
о којој је говорио уследиће када РТБ Бор 
у 2015. произведе 50.000 тона катодног 
бакра јер ће тек тада, сматра Драгутин 
Драгојевић, задатак бити у потпуности 
испуњен. 

-Тек када 50.000 тона бакра изађе 
из ове земље на светску пијацу, и 
то без инпута из Италије или Аме-
рике, на пример, већ искључиво из 
недара тимочког басена, ми ћемо 
као држава постићи ту финансијску 

релаксацију. Јер, 50.000 тона пом-
ножено са, рецимо, просечних 6.500 
долара дају око 300 милиона евра које 
Србија треба да инкасира. Зато је ове 
године, првенствено за рударе, импе-
ратив производња 50.000 тона бакра. 
Успут, наравно, треба решити питање 
валоризације сумпорне киселине. На 
крају, најважније питање јесте израда 
УППР-а који ће отклонити све опас-
ности и сумње у то да ли ће РТБ бити 
у стању да повлачи средства за неоп-
ходна улагања. Данас, када Кинези 
масовно купују нафту и бакар по 
нижој цени и лагерују робу, требало 
би да и ми купимо слободне коли-
чине концентрата, а за тако нешто 
потребна су улагања у обртна сред-
ства. УППР треба да докаже Агенцији 
за приватизацију, Влади Србије и 
банкама-кредиторима да РТБ може 
да врати уложена средства. Зато је 
УППР буквар свих даљих активности 
у борској компанији – рекао је члан 
Управног одбора Драгутин Драгојевић.

Заменица генералног директора 
РТБ-а за економска питања Мирјана 
Антић потврдила је да је битна одред-

ница у Плану пословања РТБ-а у 2015. 
години излазак из реструктурирања 
кроз Унапред припремљени план 
реорганизације предузећа.

-У првој половини ове године, 
тачније до краја марта, УППР ће 
бити израђен и предат надлежном 
Трговинском суду. Са веома квали-
фикованим правним тимом из кон-
султантске куће „БДО“ и њиховим 
пратећим екипама које раде процену 
имовине напредујемо у том послу по 
усаглашеној динамици. Сводимо по-
словне књиге и у активи и у пасиви 
закључно са 31.12.2014. године и 
утврђујемо реалну вредност свих би-
лансних позиција, припремајући се 
за преговоре са повериоцима (и оним 
историјским, али и текућим) – казала 
је Мирјана Антић. 

За рударство 200 милиона 
долара

Управни одбор РТБ-а Бор 
једногласно је, потом, усвојио План 
пословања компаније у 2015. години 
који, поред осталог, у рударству под-
разумева 75 милиона тона ископина, са 
односом руде и раскривке 1:2,54, као и 
прераду нешто више од 600.000 тона то-
пионичке шљаке. Финална производња 
би у том случају износила 47.074 тоне 
катодног бакра, 1.186 килограма злата, 

7.488 килограма сребра и 339.177 тона 
сумпорне киселине. Овако конципиран 
план борској компанији обезбеђује по-
зитивну разлику између укупних при-
хода и расхода, односно бруто добит од 
24 милиона долара. 

План пословања у 2015. усмерен 
је, пре свега, ка развоју рударства и 
улагањима у подизање годишње пре-
раде у „Кривељу“ на 10,6 милиона тона 
руде, у „Церову“ на 5,5 милиона тона 
и у „Мајданпеку“ на 8,5 милиона тона. 
Отварањем „Церова примарног“ обе-
збедило би се додатних 11 милиона тона 
руде, односно капацитет нове топионице 
био би попуњен сопственим концентра-
том. 

-Све производне задатке у Плану 
пословања за ову годину наложио 
сам због потребе да се обим и квали-
тет рударске производње и њене ефи-
касне прераде у новим металуршким 
постројењима – повећа! Преко нам 
је потребно интензивно раскривање 

на свим коповима, нарочито у 
Мајданпеку и „Церову“. Морамо да 
комплетирамо рударску транспор-
тну и утоварну опрему и помоћну 
механизацију на кривељском и 
мајданпечком копу, технички опре-
мимо „Церово“ и постројење за ПМС 
за прераду 5,5 милиона тона руде, 
припремимо „Церово 2“ и „Церово 
примарно“, завршимо технолошки 
процес аутоматизације у кривељској и 
процес модернизације у мајданпечкој 

флотацији итд. За финансирање свих 
ових инвестиционих улагања по-
требно је око 200 милиона долара, па 
смо поред сопствених планирали и ек-
стерне изворе финансирања, пре свега 
за проширење рудника „Церово“, уз 
могућност стратешког партнерства 
или кредита за ову инвестицију, као 
и за активирање мајданпечког „Чока 
Марина“ и „Борске реке“ – истакао је 
Благоје Спасковски.

Управни одбор РТБ-а сложио се са 
констатацијом првог човека компаније 
да је рударство специфична грана у коју 
се непрестано мора улагати како би се 
одржала само постојећа производња, 
док њено повећање тражи и знатно веће 
инвестиције. Зато је једногласно под-
ржан овакав план, али и све остало што 
се нашло на дневном реду, а у тесној је 
вези са пројекцијом пословања у 2015. 
години. Зелено светло је, тако, добио 
и програм отварања рудника „Церово“, 
односно лежишта „Церово 2“ и „Церово 
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примарно“ у његовом комплексу, као и 
предлог за израду студије изводљивости 
за та лежишта. 

„Церово“ исплатив пројекат
Образлажући зашто је отварање 

„Церова“ неминовност, Спасковски је 
рекао: - У марту наредне године завр-
шавамо експлоатацију „Церова 1“ и 
остајемо без 2.700 тона бакра у кон-
центрату одатле. Континуитет морамо 
да одржимо, а поврх тога морамо да 
попунимо капацитет нове топионице. 
На располагању нам је 30-ак мили-
она тона руде из „Церова 2“ (имамо 
и дозволу ресорног министарства 
да „уђемо“ у то лежиште) и око 300 
милиона тона геолошких резерви 

„Церова примарног“. Експлоатаци-
оне резерве оба лежишта износе око 
240 милиона тона. Морамо кренути 
у отварање „Церова 2“, односно у 
откуп земљишта, пре свега. У другој 
фази, након тога, уколико будемо 
обезбедили финансијска средства, а 
Влада Србије ради на томе и већ су 
у току преговори са потенцијалним 
финансијерима, мора да се уради фи-
зибилити студија. Припремили смо 
све подлоге, али тај докуменат мора 

да „покрије“ нека светска кућа јер 
финансијери признају само студије иза 
којих стоје реномиране стране куће, а 
не овдашњи факултети и институти. 
РТБ ради на извођењу рачунице за 
cash-flow и „прве ласте“ показују да 
је реч о исплативом пројекту због из-
узетно повољног односа руде и рас-
кривке. У делу одакле треба почети, 
раскривке готово и да нема! Инве-
ститор би, дакле, био РТБ, односно 
држава, а финансијер ће бити онај 
ко понуди најприхватљивије услове – 
казао је генерални директор РТБ-а. 

Управни одбор једногласно је под-
ржао овај концепт, уз допуну коју је 
дао сам Спасковски рекавши да би, уко-
лико се појави моћан инвеститор, 50 
милиона долара било усмерено у брже 
отварање копова у Мајданпеку и студију 
изводљивости за те послове.

-Апсолутно подржавам овакав 
приступ јер, уколико не наставимо 
са рударством, џаба нам све што смо 
досад радили – рекао је члан Управног 
одбора Веселин Сјеклоћа. 

Кинези оборили цену бакра и 
тражњу

Највиши орган управљања 
компаније разматрао је и актуелну про-

блематику пословања, односно стање 
на тржишту бакра и, како се чуло, 
неповољне услове који на тржиштима 
обојених и племенитих метала владају 
већ дуже време. Менаџмент РТБ-а упоз-

нао је чланове Управног одбора и са 
условима под којима се може обезбе-
дити концентрат бакра из увоза, а они 
су, такође, у тесној узрочно-последичној 
вези са ситуацијом на светском тржишту 
метала.

-Крајем прошле године дошло 
је до поремећаја на тржишту бакра 
који су изазвали Кинези. Цена бакра, 
али и племенитих метала је пала, па 
сада велики купци тактизирају јер не 
желе да ризикују и купују док цена 
робе варира. Тренутно је цена бакра у 
благом порасту, али се сви боје њеног 
поновног пада, па је тражња опала. 
Због тога и РТБ у овом тренутку на за-
лихама има 1.600 тона бакра. Продаја 
иде отежано, премија је пала, али 
упркос томе ми ни килограм бакра 
нисмо продали испод LME-цене. То 
је проблем који има геополитички 
карактер и потпуно је ван наше кон-
троле, иако „дебело“ живимо са њим 

већ трећи месец – испричао је Спасков-
ски. 

Говорећи о преради увозног кон-
центрата, први човек Басена је иста-
као: - Поред генерално лоших услова 
трговања и пада потражње за бакром, 
РТБ-у наруку не иду још две ствари 
када је реч о концентрату бакра из 
увоза. Прва је та што смо тек пред 
пуштањем нове топионице, па испо-
ручиоци сумњају да ли ће све кре-
нути како треба или неће. Друга ствар 
је фаза реструктурирања РТБ-а, која 
нам онемогућава да дамо било какав 
инструмент обезбеђења за концентрат 
који се овде довезе на прераду. Међутим, 
близу смо решења и потписивања уго-
вора о преради око 150.000 тона кон-
центрата из увоза ове године.

„Јубос“ коначно ликвидиран
Управни одбор РТБ-а је на сед-

ници усвојио и извештај о штетама 
у компанији насталим као после-
дица елементарних непогода, а зелено 
светло добио је и извештај о пруженој 
помоћи пострадалима у поплављеним 
подручјима Србије у коме је наведено да 
је укупна помоћ РТБ-а у 2014. години 
вредела 49,7 милиона динара. 

Највиши орган управљања 
компаније подржао је предлог гене-

ралног директора Басена да се ресор-
ном министарству поново упути допис 
по питању стања постојећег колек-
тора испод кривељског флотацијског 
јаловишта, пошто је његова санација 
нужна, а имајући у виду чињеницу да је 
изградња новог колектора саставни део 
кредитног аранжмана државе са Свет-
ском банком и усвојио информацију 
о ликвидацији „Јубоса“, мешовитог 
предузећа које су својевремено форми-
рали НИС и РТБ. Предузеће је основано 
давне 2006. године и требало је да се 
бави откопавањем, транспортом и прера-
дом топионичке шљаке. До реализације 
послова због којих је предузеће форми-
рано није никада дошло, али досад није 
постојала сагласност НИС-а да се оно 
ликвидира, иако је РТБ и раније то пред-
лагао. Сагласност НИС-а добијена је тек 
недавно, па ће ово „предузеће на папиру“ 
тек сада бити званично ликвидирано. 

Горица Тончев Василић 

Актуелно
Управни одбор РТБ Бор Групе усвојио План пословања компаније у 2015. години

Све подређено пуној кондицији нове топионице

Наставак са стр. 3

Драган Маринковић и Веселин Сјеклоћа

Фото: Љ. А.Нова фабрика сумпорне киселине

Једногласно



Субота, 28. фебруар 2015. Број 2255, страна 5

РТБ. - Све провере и корекције по 
тзв. панч-листама које се обављају у 
оквиру функционалног испитивања 
опреме у новој топионици и фабрици 
сумпорне киселине биће завршене до 
првог марта, а нова флеш-пећ биће 
потпаљена најкасније до петог марта. 
Њено загревање или темповање траје 
три седмице, па ће прва анода, онако 
како је и најављено 23. децембра прошле 
године (када је завршена изградња 

нових пирометалуршких постројења), 
бити изливена до краја марта. Ово је, 
поред осталог, утаначено на данашњем 
састанку менаџмента Рударско-топио-
ничарског басена Бор са представни-
цима канадског „SNC Lavalina”, финског 
Оутотека, београдског Енергопројекта и 
Грађевинског факултета, којем је прису-
ствовао и председник Управног одбора 
борске компаније Немања Стевановић.

Подсетимо, функционално ухода-

вање нове опреме почело је 24. де-
цембра 2014. и по уговору оно треба 
да траје најдуже три месеца. До сада, 
према речима генералног директора 
београдског „Енергопројекта“ Вла-
димира Миловановића, ни „SNC 
Lavalin” ни „Outotek” нису имали 

крупније замерке на рад извођача ло-
калних радова и његових подизвођача, 
па нема сметње да све провере и 
корекције изведених послова, које 
претходе паљењу флеш-пећи, буду 
окончане до првог марта.

Г.Т.В.

Актуелно
РТБ, „SNC Lavalin”, „Outotek” и „Енергопројект” утаначили датум паљења нове флеш-пећи

РТБ, „SNC Lavalin”, „Outotek”, „Енергопројект” и Грађевински факултет сагласни:

Петогодишња производња бакра у РТБ-у Бор премашила милијарду долара

РТБ. – Петог марта биће 
потпаљена флеш-пећ јер ће до тада 
све провере и корекције које се 
обављају у оквиру функционалног 
испитивања опреме у новој топио-
ници и фабрици сумпорне киселине 
бити завршене. Ово је, поред оста-
лог, на састанку одржаном 13. фебру-
ара са менаџментом Рударско-топио-
ничарског басена Бор и представни-
цима канадског „SNC Lavalina“ и бе-
оградског „Енергопројекта“, потврдио 

сајт-менаџер финског „Outoteca“ Tony 
Corcan. 

Подсетимо, када петог марта 
флеш-пећ буде потпаљена, њено 
загревање трајаће три недеље, а прва 
анода ће, у складу са динамиком по-
слова, бити изливена до краја марта.

Флеш-пећ је изграђена крајем 
прошле године и то за непуна два 
месеца, а у њу је узидано око 900 тона 
аустријске и пољске магнезитне ва-
тросталне опеке.

РТБ. – У последњих пет година у 
Рударско-топионичарском басену Бор 
откопано је 70,6 милиона тона руде 
чијом је прерадом добијено 155 хиљада 
тона бакра, четири и по тоне злата и 24 
тоне сребра! Вредност произведеног 
бакра (без злата и сребра), узимајући у 
обзир просечну цену „црвеног метала“ 
на Лондонској берзи у периоду 2010-
2014. година (7.704 долара за тону), 
износи фантастичних 1.194.120.000 

долара. Са златом и сребром вредност 
петогодишње басенске продукције 
пење се изнад милијарду и по долара! 

Од 2010. до данас у басенским 
рудницима остварено је укупно 205 и 
по милиона тона ископина. Непуних 
135 милиона тона била је тешка рас-
кривка са површинских копова у Бору 
и Мајданпеку, а 70,6 милиона тона 
тежила је руда бакра. 

Највише руде, скоро трипут више 
него у Мајданпеку, РТБ-у Бор дао је 
рудник „Велики Кривељ“. Тамо је 
за пет година откопано 46,4 мили-
она тона руде и уклоњено 75 милиона 
тона раскривке. У кривељском руднику 
дневно се откопа 30 хиљада тона руде и 
уклони 40 до 60 хиљада тона раскривке. 
Највећи део јаловине, преко 80 одсто, 
превози се транспортним системом 
до старог борског површинског копа и 

тамо одлаже. 
У Мајданпеку је у последњих пет 

година откопано 17,2 милиона тона 
руде и уклоњено 48,2 милиона тона 
јаловине. 

Топионица и рафинација су у старим 
постројењима за пет година прерадиле 
нешто више од милион тона концен-

трата добијеног искључиво из сопстве-
них сировина. У погону електролизе 
произведено је 155 хиљада тона ка-
тодног бакра, а у прерађивачким пого-
нима 5.360 тона бакар-сулфата (плавог 
камена), 44.000 тона дипформинг жице 
и 4.900 тона ливачких производа.

Г.Т.В.

Са сребром и златом милијарда и по

Петог марта почиње да куца 
„срце“ нове металургије

Прва анода из нове топионице 
до краја марта

Г. Т. В.
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Последње провере опреме 

Тони Коркан: Доста смо 

НОВА ТОПИОНИЦА. – Скоро ће 
два месеца како су кранови отишли са 
градилишта нове топионице и фабрике 
сумпорне киселине и како је свечано 
обележен завршетак радова. И док мо-
дерне линије нових постројења блистају 
на сивој позадини полувековних погона, 
припреме за историјску смену старог 
новим, давно превазиђеног - модер-
ним, економски и еколошки оправда-
ним, у пуном су јеку. Шкрипа старих 
агрегата већ се меша са пробном хуком 
брзих, нових, свеже подмазаних транс-
портних трака. Пожутеле казаљке, 
изанђале ручке, прашњави и промајни 
погони, полако ће одступати пред ко-
лорним тач-скрин дисплејима, апоте-

карски чистим, светлим, климатизо-
ваним халама и командним собама до 
којих се стиже и лифтом. У новој то-
пионици теку последње функционалне 
провере инсталација и опреме, а како се 
све то одвија питали смо Тонија Кор-

кана, сајт-менаџера финске компаније 
“Outotec”. Она је, посредством канадског 
“SNC Lavalina”, носиоца овог великог 
пројекта, испоручила Рударско-топио-
ничарском басену Бор нову технологију 
топљења бакра чији се старт управо 
очекује.

-Као што сви знамо – каже госпо-
дин Коркан - изградња је завршена и 
Енергопројект као главни подизвођач 
управо приводи крају неке мање 
радове и ситне поправке. Хладне 
пробе се одвијају већ неко време и за 
сада су активности које претходе по-
четку загревања флеш-пећи у складу 
са планом и програмом. Електрична 
енергија одавно је прикључена, а од 
стране РТБ-а прикључен је и про-
цесни ваздух, тако да наши људи за 
инструментацију и контролу уве-
лико раде. Постоји 1.834 индивиду-
алних “петљи” за инструментацију и 
контролу које треба проверити, а већ 
је завршено 1.530! Радимо нон-стоп, 
у две смене по 12 сати. Ако не буде 
неких других проблема, све ће бити 
готово до понедељка 24. фебруара. 

-Паралелно с тим – додаје Тони 
Коркан – наши људи су почели са 
појединачним пуштањем процесних 
система пећи. Извели смо хладне и 
топле пробе система за сушење кон-
центрата и компоненте које су пове-
зане са њим као што је систем за из-
лазни гас из сушача и филтер који 
пречишћава тај излазни гас пре 
испуштања у атмосферу. Напунили 
смо расхладни систем водом, цир-
кулационе пумпе ће бити пуштене у 
петак 20. фебруара, а у понедељак 24. 
фебруара планирамо да пустимо рас-
хладну воду кроз систем саме пећи. 
Инжењери из “GEE” су сада на гра-
дилишту, овде ће бити три дана и то 
ће бити крај хладних проба електро-
статичког филтера. Двадесет седмог 
фебруара започињемо хемијско 
чишћење, а петог марта топле пробе 
котла отпадне топлоте. Изградња 

котла отпадне топлоте је завршена 
пре одређеног времена, али је његов 
систем хемијског пречишћавања 
везан за датум стартовања пећи. Треба 
рећи да код овог котла постоје закон-
ски нормативи за тестирање прити-
ска, а друга потребна испитивања 
успешно су завршена раније. 

Сајт-менаџер “Outoteca” наглашава 
да се у функционалном испитивању 
опреме солидно напредовало, урађено је 
доста хладних проба и он је задовољан 
ситуацијом и тренутним стањем јер је све 
у складу са програмом и одређеним да-
тумом за стартовање нове пећи. -Хладне 
пробе су врло сложена операција 
– истиче наш саговорник. - То је на 

хиљаде и хиљаде појединачних ком-
поненти које треба испробати и, под 
условом да не наиђемо на тешкоће 
у вези са неком од њих, успећемо да 
кренемо онако како је планирано, 
а то је петог марта. Веома важно је 

истаћи да су се последња два месеца 
и људи из РТБ-а Бор прикључили 
стручњацима “Outoteca” који раде на 
пећи и њеним системима. Они су из 
разних области, укључујући опера-
тере и одржавање (машинство, елек-
трика, инструментација и аутома-
тика). Радимо заједно и ова помоћ је 
од велике важности не само за нас 
да бисмо реализовали циљани датум 
старта пећи, већ је од велике помоћии 
РТБ-у јер ће они тако “покупити” 
знање и искуство за даљи рад. 

Како ће се одвијати процес после 
паљења пећи, односно колико ће трајати 
њено загревање и када се може очеки-
вати прва анода, било је наше следеће 

питање за господина Коркана.
-Када будемо почели загревање 

петог марта, почећемо само са мазут-
ним горионицима и имамо 21 дан да 
пећ загрејемо – одговара он. – Постоје 
два разлога зашто оно траје 21 дан. 

Парни сушач шарже
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Први, и главни, јесте “сазревање” ва-
тросталне облоге саме пећи, а други 
је загревање котла отпадне топлоте 
за то време. Петог марта почињемо 
и са увођењем концентрата у парни 
сушач а, постепено, и у складишне 
бункере за концентрат у објекту 
пећи, као део уходавања постројења. 
Међутим, то није концентрат за 
производњу метала, већ мање ко-
личине којима ћемо проверавати 
систем транспорта, сушења и уопште 
читаву линију његове допреме, при-
преме и дозирања. А онда, 28. марта, 
почињемо са увођењем правих коли-
чина концентрата преко транспор-
тног система и горионика за концен-
трат. Тада очекујемо и први метал из 
нове пећи. 

На питање по чему ће запам-
тити овај велики пројекат у Бору Тони 
Коркан са смешком одговара: - Арон 
и ја (Aron Ward, Тонијева “десна 
рука” на пројекту) имамо о томе 

добру изреку, нашу пословицу која 
гласи: “Ово ће за нас, вероватно, бити 
најтежи пројекат на коме смо радили, 
са најбољим људима са којима смо 
имали прилике да радимо!” На наше 
потпитање због чега најтежи, госпо-
дин Коркан каже: „Ово је врло ком-
плексан пројекат са много извођача 
и подизвођача, то није уобичајен 
комерцијални пројекат. Важно је, 
међутим, истаћи (јер ће то помоћи и 
РТБ-у Бор и Србији као држави) да 
Влада Србије улаже велике напоре да 
измени законе. Првенствено мислим 
на издавање грађевинских дозвола 
које је сада орочено на 28 дана, а досад 
је било веома дуго и компликовано. 
Сложеност закона, ипак, још постоји 
и спречава развој (оваквих) пројеката 
који треба да се завршавају у много 
краћем року. Али,верујем да ће се вре-
меном све променити у заједничком 
интересу. 

Текст и фото: Љубиша Алексић

Нова топионица
пред старт флеш-пећи

одмакли са хладним пробама

„Хладне пробе су врло сложена операција, 
то је функционална провера на хиљаде и 
хиљаде компоненти, али смо доста тога 
урадили и, под условом да не наиђемо на 
неке непредвиђене тешкоће везане за неку 
од њих, пећ ће стартовати са загревањем 
петог марта, како је и планирано – каже сајт-
менаџер финске компаније „Outotec“ која 
РТБ-у, посредством канадског “SNC Lavalina”, 
испоручује нову технологију топљења бакра

Tony Corcan и Аron Ward

Главни горионик
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НОВА ТОПИОНИЦА. - Тестирање 
поједине опреме нове топионице и фа-
брике суморне киселине започето је и 
пре њиховог механичког комплетирања 
23. децембра, како би постепено могла да 

се провере и пусте у рад сва постројења. 
У складу са нашим Законом о планирању 
и изградњи, сваки подизвођач обаве-
зан је да на судовима под притиском и 
инсталацијама које је градио, изврши 
хладне, а потом и топле пробе, па су 
управо таква испитивања у току на 
више позиција. За свако постројење је 
предвиђена посебна процедура, па ако 
је у питању, рецимо, измењивач то-
плоте, најпре иде тестирање ваздухом, 
па водом под притиском итд. То се увек 
обавља у присуству представника РТБ-а 
Бор, стручног надзора (Грађевински фа-
култет, Београд) и извођача радова. 

-До сада је функционално испи-
тан већи део постројења у Фабрици 
сумпорне киселине, рачунајући 
измењиваче топлоте и постројење за 
пречишћавање отпадних вода – каже 
директор Топионице и рафинације 
Бобан Тодоровић, који је од стране 
РТБ-а задужен за доказивање уговоре-
них параметара процеса и примопредају 
радова. - Упоредо са тим, групе елек-
тричара и аутоматичара свакодневно 
испитују опрему у новој топионици. 

У питању су бројне инсталације где 
је без функционалног повезивања 
једног елемента са другим немогуће 
организовати рад целог постројења. 
Притом постоји стална веза еле-
мената које су пројектовали “SNC 
Lavalin” и “Outotec” и веома је битно 
да се ускладе испоруке једне и друге 
компаније. Већ је комплетирана 
област припреме шарже, како у по-
гледу електрике тако и аутоматике, и 
предстоје завршна подешавања свих 
транспортера. Постројење ће бити 
преузето чим сви елементи буду испи-
тани и када се докаже њихова функ-
ционална повезаност. 

У самој топионици, по речима нашег 
саговорника, завршена су испитивања 
великог суда под притиском, а то је котао 

за вишак топлоте из флеш-пећи из којег 
ће се пара користити за производњу 
електричне енергије у погону нове Енер-
гане. Проверено је како је заварен, одно-
сно снимљени су сви варови, при крају 
је термичка изолација котла, а до њеног 
окончања и сви остали системи у топи-
оници биће проверени. – Завршава се 
и монтажа турбине у Енергани која 
је недавно стигла – додаје Тодоровић. - 
Расхладни торањ, који ће такође пра-
тити рад нове топионице и Енергане, 
тестиран је тако да ће и он функцио-
нално бити повезан, а већ ради и нова 
линија за дробљење шљаке у борској 
флотацији. Ипак, највећи обим функ-
ционалних испитивања у новој то-
пионици односи се на област ауто-
матике и електрике. Постоји много 
инсталација где сваки систем мора 
најпре да буде појединачно проверен, 
а онда његов рад у вези са другим си-
стемима, па на крају цело постројење. 

Притом се од РТБ-а захтева да на 
граници испоруке пружи нормативе 
одговарајућег квалитета: воду, ваздух, 
струју одређеног напона, пару, како би 
функционална испитивања била ва-
лидна.

Испитивање инсталација за кисе-
оник, ваздух, инструментални ваздух, 
провера аутоматике, система окретања 
и заштитних система у току је и на кон-
верторима број три и четири, што је још 
једно обимно подручје за електричаре 
и аутоматичаре. Зато се сваког јутра у 
пола осам инжењери ових струка из 
РТБ-а, „SNC Lavalina”, „Outoteca” и 
Енергопројекта договарају о активно-
стима које ће спровести током дана и 
анализирају оно што је испитано прет-
ходног.

-Генерално, има седам позиција са 
којих ће се управљати новом топио-
ницом и фабриком сумпорне кисе-
лине, али главне су командне собе у 
једној и другој – објашњава Тодоровић. 

- Све је прецизно раздвојено тако да ће 
руковаоци јасно знати која је њихова 
зона одговорности, чиме управљају 
у датом тренутку и које параметре 
морају да одрже да би технолошки по-
ступак био добар. Написали смо про-

цедуре и правилник о функционисању 
појединих сегмената, а управо су ис-
писана и упутства за рад и управљање 
свим областима нове топионице и фа-
брике сумпорне киселине. После свих 

тестова још једном ће бити испитани 
сви мотори, спојеви, инсталације како 
би до петог марта почело загревање 
флеш-пећи. 

Тодоровић напомиње да се упо-
редо са изградњом топионице одвијала 
и обука људства. Добијен је и софтвер 
од Финаца за управљање процесима, па 
се очекује да ће руковаоци уз помоћ ин-
структора, који ће такође бити присутни, 
имати довољно знања и вештине да у по-
четку воде процес мањим капацитетом, 

а након два месеца покушају да докажу 
и пројектоване радне параметре.

За сваку област у топионици, почев 
од припреме до конвертора, а исто 
тако и у сумпорној, постоје одговорни 
инжењери свих профила задужени за 
праћење радова и учешће у процесима 
функционалног испитивања. Према 
оцени нашег саговорника квалитет 
радова је у целини добар, мада се током 
тестова откривају - и одмах отклањају 
- и извесне грешке које су очекиване 
на овако великом пројекту са много 
подизвођача. Немогуће је на преко 
милион спојева предвидети све у конац. 

Љ. Алексић

Нова топионица
Завршне пробе нових постројења борске топионице и фабрике сумпорне киселине

Тестирани бројни агрегати

У новој фабрици сумпорне киселине досад испитан, у складу са прописаним процедурама, већи део постројења, а на новој линији 
топљења - према речима Бобана Тодоровића, директора ТИР-а - комплетиран сектор припреме шарже и парни сушач, расхладни 
торањ, разне инсталације, а при крају и (најобимније) тестирање котла за отпадну топлоту чијом ће се паром покретати турбина 
у Енергани која се управо монтира. - Командне собе спремне, исписана упутства за управљање постројењима, а после тестова ће 
још једном бити испитани сви мотори, спојеви и инсталације како би до петог марта почело загревање флеш-пећи

Бобан Тодоровић
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КОП КРИВЕЉ. – Крај фебру-
ара на површинском копу “Велики 
Кривељ” очекују са испуњеним планом 
бакра у руди, али половичним доме-
том у раскривању. Од 784.000 тона 
руде, колико је планирано за други 
овогодишњи месец, кривељски рудари 
су за 22 дана дали 581.600 тона или око 
95 процената. Пошто је садржај метала 
био нешто већи (0,259%) него што се у 
плану рачунало (0,219%) то је у поме-
нутом периоду дато 1.567 тона бакра у 
руди. Тиме је надокнађен мали подбачај 
у тонама руде, а сасвим је извесно да 
ће поново бити пребачен месечни план 
бакра у њој. У јануару је тај пребачај из-
носио 11 одсто (планиране су 1.874 тоне, 
а остварено 2.088 тона). 

Међутим, у јануару је било у плану 
да се уклони и 1,680 милиона тона 
јаловине, а дато је 1,102 милиона тона, 
што је 66 процената. У фебруару се, за 
22 дана, стигло тек до 601.540 тона, што 
је мање од половине планираних 1,64 
милиона тона јаловине. Кључан утицај 
на такав биланс, по оцени управника 
копа Милана Делића, имало је стање 
(расквашених) путева, а посебно број 

(не)расположивих камиона за превоз 
јаловине.

-Ипак, раскривање северозап-
дног дела копа није угрожено - истиче 
Делић. - Углавном се иде по плану. 
Међутим, са садашњим бројем распо-
ложивих возила морали смо да дамо 
благу предност руди, али и да сачу-

вамо нека од возила како би, након ре-
монта трапова, мотора и амортизера, 
дошла до изражаја у марту, по бољем 
времену. Време у фебруару није ишло 
у прилог ни добром раду транспор-
тног система (проклизавање, чести 

застоји због померања и нивелације 
одлагача). А, јасно је и да се одвоз 
јаловине на планире зими директно 
одражава на количине због дужине и 
стања тих путева. Међутим, управо 
се завршавају ремонти три тешка ка-
миона у радионицама на старом бор-
ском и кривељском копу тако да поче-
так марта очекујемо са планираним 
бројем тешких возила, бољим путе-
вима, а тиме и са више јаловине.

Што се тиче опреме за бушење 
и утовар стање је, према речима 
нашег саговорника, стабилно. Има 
довољно бушилица а на располагању 
су и четири багера. У наредних десе-
так дана на северозапад копа изаћи 
ће још један од нових багера, а пошто 
су ту и најповољније транспортне 
релације, превезене количине руде и 
јаловине допринеће остварењу планова. 
Одводњавање, такође, добро функцио-
нише, нема великог прилива на дно копа 
нити замрзавања. Код минера све иде по 
плану, а недавно је замењена и трака 
за превоз руде од примарне дробилице 
до места где се складира пре него што 
крене на даље уситњавање и флотирање. 

-Пре свега гледамо да оства-
римо план на руди, да обезбедимо 
пословање рудника - каже Делић. – 
Али, и те како смо свесни да свако 
даље подбацивање у раскривању 
може утицати на кашњење у 
појединим захватима. Међутим, све је 
још увек у границама које могу да се 

„пеглају“. Коп већ сада може годишње 
да испоручи 10,6 милиона тона руде, 
колики су и капацитети прераде у 
кривељској флотацији, али циљ је 
да се преко руде са бољим садржајем 
метала добије више бакра у руди, а 
тиме и концентрату. Тежња је, дакле, 
да уђемо у боље садржаје, а то подраз-
умева даље раскривање и спуштање 
на ниже нивое лежишта до руде која 
се боље флотира, јер је са мање сум-
пора и боља су искоришћења. Тако 
бисмо из 10,6 милиона тона руде 
дали много више бакра. Међутим, то 

спуштање на ниже етаже могуће је 
само ако се коп буде плански ширио 
да би путеви били са мањим на-
гибима (до осам одсто) како би их 

“белази” боље подносили. Зато уве-
лико радимо на побољшању располо-
живости механизације, јер се са овак-
вим подбачајима у раскривању не сме 
наставити на дуже стазе. 

Љ.Алексић

Рударство РББ

Замењена трака за руду на кривељском копу

КОП КРИВЕЉ. – Леп дан ишао је 
на руку вулканизерима са кривељског 
копа које смо 12. фебруара око под-
нева затекли како из стрмог тунела бул-
дозером извлаче стару транспортну 
траку, истовремено увлачећи нову. Реч 
је о траци којом је превезена сва руда 
са копа у протеклих пет година јер овај 
„пут руде“ нема алтернативу и добро 
се пази да на њему не дође до неких 
сметњи. Предрага Голубовића, технич-
ког руководиоца на транспортним систе-
мима и примарном дробљењу, срели смо 

на бедему рудног склада одакле је над-
гледао овај деликатни захват. Одатле се 
добро видео и булдозер који је из тунела 
извлачио сајлама закачену стару траку, 
и одмотавање котура са новом која се, 
попут змије, увлачила у тунел. Наиме, 
њен почетак спојен је са крајем старе 
тако да су једним захватом завршавана 
два посла.

-Мењамо „траку 810“, једну у низу 
којом се руда са копа, након примар-
ног дробљења, тунелом дугим 200 
м превози на склад, а одатле иде на 

даље уситњавање, односно млевење и 
флотирање – појаснио нам је Голубовић. 
- Сва руда са копа мора да прође овим 
путем. Трака коју мењамо (дуга 428 
метара, а широком метар и двадесет) 
одрадила је своје. Искористили смо 
је баш максимално јер је постављена 
пре пет година тако да је доста амор-
тизована. Последњих месеци пробила 
је на неколико места. Готово целом ду-
жином појавили су се тзв. бунари (кад 
се исхаба до последњег платна, а има 
их шест). Крпили смо је, али дошло 
је дотле да то више нема смисла. 
Заменићемо је да бисмо избегли евен-
туалну хаварију коју би проузроко-
вало њено кидање. 

Славиша Младеновић, пословођа 
вулканизера, био је задовољан како 
тече најтежи део посла, мада су према 
његовим речима, све фазе деликатне. 

- Тешко је извлачити и навлачити 
траку – каже он. - Међутим, колеге су 
искусне и не стрепим од овога што сада 
радимо, мада увек постоји опасност 
да се трака откачи, да “побегне” низ 
тунел. А, реч је о великом терету. Два-
десет тона извлачимо, а исто толико 
увлачимо и постављамо на транспор-
тер. Није једноставно ни да је после 
саставимо топлом вулканизацијом на 
лицу места. Али, ова екипа је вешта, 

учествовала је на прошлогодишњој 
монтажи транспортног система у 
Мајданпеку и не сумњам да ће у један 
сат после поноћи све бити готово. Руда 
ће поново потећи. 

Заменом траке на површинском копу 
„Велики Кривељ“ обезбеђен је наставак 
поузданог рада примарног дробљења а 

„с обзиром на то да је „Кривељ“ носи-

лац производње бакра у РТБ-у, јасан 
је значај овог благовременог захвата“ 

- подсетио је Голубовић. То су имали 
на уму и вулканизери са копа, јаме, из 
борске флотације и са Церова окупљени 
да заједничким снагама, за дан и ноћ, 
обаве овај посао који ће обезбедити си-
гуран ток бакарне реке наредних година.

Љ. Алексић

Благу предност дали руди

Сигурнији пут бакру

Захваљујући бољем садржају 
метала, фебруарски план 
бакра у руди (1.664 т) на копу 

“Кривељ” достигнут већ за 22 
дана (дато 1.567 т). – Месечни 
домет у раскривању половичан. 

– Рачунајући на боље време 
и ремонтоване камионе, 
кривељски рудари се надају да 
ће им март, а и наредни месеци, 
бити далеко успешнији

На највећем копу РТБ-а Бор у фебруару

Вулканизери су за дан и ноћ 
извукли 428 метара старе и по-
ставили исто толико нове тра-
ке којом се руда са примарног 
дробљења превози од примар-
не дробилице до рудног склада

Милан Делић

Предраг Голубовић

Славиша Младеновић
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МАЈДАНПЕК. - После вишеме-
сечне борбе са приливом воде, муљем 
и клизиштима, која је обележила рад 
у прошлој години, запослени на Повр-
шинском копу мајданпечког Рудника 
бакра су на новом радилишту, на “До-
ловима 1”, половином фебруара стигли 
до руде доброг садржаја. Створили су 
повољније услове за рад након почетних 
тешкоћа које су обележиле отварање тог 
рудног тела.

-До 15. фебруара откопали смо три 
етаже на “Доловима 1” (470, 455 и 440), 
уклонили 252 хиљаде тона јаловине и 
дали око 567 хиљада тона руде - каже 
Драгиша Анђелковић, управник Повр-
шинског копа РБМ-а. – Након тога, от-
ворена је нова етажа 425 и са ње смо, 
за само два-три дана, дали 31 хиљаду 
тона руде и 10 хиљада тона јаловине. 
Сам почетак рада на тој етажи био је 
проблематичан због насипа који је 
раније подигнут због пута за ками-
оне. Јер, ту се чело радилишта делом 

налази у самом насипу, а делом у 
руди, што нам отежава откопавање, 
а доводи и до разблажења садржаја 
руде. Напредовањем радова, јаловина 
се сужава, тако да ћемо ових дана 
изаћи из тог насипа и доћи до руде 
где поједине бушотине имају садржај 
бакра и до 0,35 одсто. 

На Површинском копу РБМ-а 
добар садржај очекују на читавој 
етажи, иако ће по целој дужини имати 
и тај јаловински део због чега ће бити 
тешкоћа око одвајања руде и јаловине. 
Створена је, међутим, већа слободна 
површина која може да се шири према 
западу, па ће неко време моћи да се 
рачуна и на откопавање само руде.

Горана Репеџића, главног 
пословођу производње на Површинском 
копу затекли смо на месту где се изводе 
радови и отвара нова рудна етажа, кота 
425: - Овим активностима долазимо 
до руде бољег садржаја, а решавамо 
и сигурност самог радилишта. Јер, на 
ширим етажама бољи су услови рада, 
како за механизацију тако и људство, 
а самим тим и за боље резултате. На 
овој етажи очекујемо 380 хиљада 
тона руде, што ће дати континуитет 
производњи више од месец дана.

-Услови рада су овде идеални, по-
себно, када се имају у виду они 
у којима смо до скора радили – 
потврђује и Драгољуб Темишановић, 
пословођа смене А. – На отварању 
овог радилишта ангажован је један 
хидраулични багер и једна бушилица, 

у припреми. По смени имамо четири 
до пет “белаза”, ради се без застоја, па 
верујемо да ћемо успети да остваримо 
захтеван фебруарски план.

На другој страни, послови на “Анде-
зитском прсту” за сада добро напредују. 
Подсетимо, они имају приоритет због 
инфраструктурних радова који тамо 
следе, али и обавезе да се почетком 
марта стигне до прве руде са тог ради-
лишта. Драгиша Анђелковић истиче 
да је завршено откопавање 410. етаже, 

да је “ОК”- багер спуштен на етажу 380 
где припрема даље откопавање, а испред 
њега напредује багер “ПЦ 1” на етажи 
395 : - И ту се радови одвијају доста 
добро. Настојимо само да одржимо у 
раду овај број камиона, десет и више, 
како бисмо успели да остваримо све 
фебруарске задатке.

Прве количине руде са “Андезитског 
прста”, односно “Плумбарије”, могуће 
су, због онога што је већ урађено и пре 
зацртаног циља, првог марта. Јер, како 
кажу мајданпечки рудари, увек када за 
то постоје и минимални услови, они 
своје обавезе испуњавају пре рока.

С.Вукашиновић

РБМ рударство
Фебруарска производња РБМ-а на радилишту “Долови 1”

Хаварија на транспортном систему у Руднику бакра Мајданпек 

РБМ. – На транспортном систему 
за јаловину ТС1 у Руднику бакра 
Мајданпек у недељу, 22. фебруара, 

дошло је до застоја у раду условљеног 
хаваријом на угаоном бубњу до затезног 

и на транспортеру Т 2504. Одлагање 
јаловине ће због тога бити успорено и 
усмерено на веће транспортне дужине, 
тиме и трошкове, а све ће се, наравно, 
одразити и на остварење планова за 
фебруар.

-Комисијски је утврђено да је 
бубањ пукао у зони поред вара на 
чеоном делу главчине и плашта, по 
целом обиму, због чега је дошло 
до раздвајања плашта и главчине. 
Раздвојени делови бубња су изазвали 
сечење транспортне траке по десној 
ивици, ширине од 50 до 400 милиме-
тра у дужини од 41 метра - каже Свето-
мир Мустецић, члан ове Комисије која 
је утврдила да је дошло до појаве по-
пречних и уздужних оштећења на траци 
додатне дужине од 36 метара.

-Бубањ је испоручио и монтирао 
“Ansal Steel”. Како су и бубањ и компле-
тан транспортер Т 2504 у гарантном 
року, предложићемо да се замена хава-
рисаних и оштећених делова, санација 
и надокнада штете затражи од испо-
ручиоца опреме и извођача радова 

– наводи Душан Петровић, председ-
ник петочлане Комисије. Она је истог 
дана обишла и прегледала транспор-
тни систем ТС1, установила чињенично 
стање према коме ће приликом санације, 
због додатних послова на изради још два 
споја, морати да се обезбеди транспор-
тна трака Ст 4000, ширине Б= 1600 мм, 
дужине 100 метара, као и сет за израду 
два споја.

Овај застој ће потрајати и имати 
одраза на фебруарску производњу у 
Руднику бакра Мајданпек. Рад на руди 
није угрожен, али ће бити успорен због 

већих транспортних дужина за одлагање 
јаловине. С обзиром на њен кречњачки 
састав јаловина би могла делом да буде 
усмерена на производњу туцаника, али 
је више него јасно да је хитна санација 
и оспособљавање транспортног система 
ТС1 једино право решење и приори-
тетни задатак.

У Руднику бакра Мајданпек већ су 
предузели мере да се крајње опрезно 
приступи расчишћавању терена, од-
носно разасутог материјала како би и 
санација могла да започне што пре.

С.В.

Са етаже 425 рачуна се на 380 хиљада тона богатије руде. - 
Почетак рада био је тежак због раније подигнутог насипа за 
пут. – Радови добро напредују и на “Андезитском прсту” који 
има приоритет због предстојећих инфраструктурних радова и 
обавезе да се до руде ту стигне до првог марта

У бољим условима до солидног садржаја

Дошло је до пуцања бубња који је испоручио и монтирао “Ansal 
steel” и који је, као и комплетан транспортер Т 2504, у гранатном 
року

Успорено одлагање јаловине

Горан Репеџић и 
Драгољуб Темишановић
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Постављање нових флотацијских машина у РБМ-у

МАЈДАНПЕК. - У доњем делу 
велике флотацијске хале Рудника бакра 
Мајданпек, тамо где су биле смештене 
прве флотацијске машине и одакле се го-
динама није чуо њихов рад, последњих 
месеци изузетно је живо. Стара опрема 
је уклоњена, завршени су неопходни 
грађевински радови за постављање 
нових флотацијских машина чије се 
склапање и монтажа полако приводе 
крају, а тек ће почети преостали радови 
који ће капацитет прераде повећати 
на више од шест милиона тона руде 
годишње. Као део највеће (више од 10 
милиона евра) инвестиције у РБМ-у 

последњих деценија, најсавременија 
опрема “Metso mineralsa” издиже 
се изнад нивоа првог “спрата” хале 
показујући да посао из дана у дан 
одмиче, мада најодговорнији људи 
РБМ-а истичу да најсложенији посао 
тек предстоји.

-Уграђене су све машине за 
пречишћавање RCS 40, склопљени 
су кондиционери, као и половина од 
укупно 24 машине RCS 50. План је 
да у наредних месец дана буде завр-
шено и преосталих 12 машина RCS 
50 и након тога почећемо склапање 
механизама на свим процесионим ма-
шинама – каже Светомир Мустецић, 
помоћник директора РТБ-а Бор за 
инвестиције у РБМ-у.

Радници “Прототипа”, подизвођача 
“Metso mineralsa”, произвођача опреме, 
постављају и склапају машине. 
Задовољни су динамиком радова јер би, 
ако наставе овим темпом, средином или 
крајем марта требало да заврше свој део 
посла, а то ће бити, можда, и читавих 

месец дана пре рока.
-Преостало је да склопимо још 12 

машина RCS 50 и да све повежемо 
како треба – истиче Дарко Иванов 
који предводи групу од 11 радника “Про-
тотипа”. - Гумирање је завршено на 
RCS 40, као и на једној линији RCS 50. 
Све је скројено и за гумирање друге 
линије RCS 50. Након тога долази 
монтажа платформе, газишта, ограде. 

-Пошто имамо два “брода” са два 
крана, формираћемо две екипе које 
ће паралелно радити у две смене на 
постављању механизама. План је да, 
ако склапање треба да траје осам 

сати по машини, за осам дана ком-
плетирамо машине – додаје Светомир 
Мустецић истичући да се за запослене 
у РБМ-у ту посао тек захуктава. – Да 
бисмо комплетирали линију за пре-
раду шест милиона тона руде, услов 
је и подизање шесте млинске секције. 
Чека се на пристизање погонског и 
гоњеног зупчаника за млин са шип-
кама. Према нашим информацијама, 
тај пар зупчаника би већ требало да 
буде у земљи и са његовом уградњом 
неће бити тешкоћа, али је спорна 
електрика (плаћање и пристизање 
појединих делова) јер су рокови ис-
поруке око 30 дана за поједине преки-
даче, а потребно је да се за око месец и 
по дана заврши оспособљавање шесте 
секције. 

Осим шесте секције и склапања 
танкова за нове флотационе машине, 
предстоје и паралелни радови за 
снабдевање процесним и инсталаци-
оним ваздухом, водом, реагенсима, 
кречом, монтажа хидроциклона, као и 

уградња нових компресора за ваздух.
-За све ово је расписан тендер, за 

поједине активности су потписани 
уговори. Чека се обезбеђење сред-
става да би почели да теку рокови. 
Све активности би требало да буду 
завршене, према термин плану, до 
половине маја – наводи Светомир 
Мустецић. - На „критичном путу“ је 
још увек електрика, јер се ради о 
пројектовању нове локације трафо-
станице и трафо-бокса које би, такође, 
требало да буде завршено до половине 
маја ако се буде интензивно радило. 
То морамо да радимо веома брзо, а 
пошто у Мајданпеку немамо елек-
тро стручњаке, тај посао води Мирко 
Грчић из РТБ-а, с тим што ћемо за 
само извођење радова морати да рас-
пишемо тендер по систему „кључ у 
руке“ будући да сами немамо капаци-
тете за тај део посла. 

Рокови су изузетно “тесни”, па их се 
овде највише прибојавају. 

-Наредних месеци ће све службе 
(грађевинска, машинска и електро) 
у Флотацији и радионицама ПУС-а 
имати пуне руке посла, па предстоји 
и посебно ангажовање свих запосле-
них с обзиром на комплексност посла 
– подвлачи Душан Петровић, помоћник 
директора РБМ-а за инвестиције. - Ра-
дионица ПУС-а и комплетна служба 

електромашинског одржавања биле 
су ангажоване на изради челичне 
конструкције за ношење флотацио-
них машина тежине око 150 тона. Ти 
радови су у завршној фази, а изве-
дени у сопственој режији. Има још 
доста елемената које ћемо монти-
рати сопственим снагама, од танкова 
за реагенсе, платформе и газишта, а 
већи део посла се очекује приликом 

монтаже механизама у флотационим 
машинама. Група за инвестиционе 
радове у РБМ-у је стално ангажована 
и биће упослена до самог завршетка и 
пуштања у пробни рад.

Осим већег ангажовања запослених 
у електро и машинском делу, неопходно 
је и повећано ангажовање запослених у 
текућој производњи.

-Проблем је што су истовремено 
ангажовани радници на текућем 
одржавању у електромашинству и део 
радника на подизању шесте секције, 
а биће укључени и у извођење зав-
ршних радова на склапању нових 
флотацијских машина – упозорава 
Јелена Ђурић, управница Флотације. 
- Због тога, али и због обавеза у 
текућој производњи, могло би се 
десити да пред крај читавог посла 
не буде довољно радне снаге, мада 
имамо способне људе у свим радним 
јединицама у Флотацији. Они су 
показали да све послове могу да 
заврше у року и квалитетно. То 
нам гарантује и искуство прили-
ком подизања десете секције, када 
смо испоштовали све норме и стан-
дарде, па годину и по дана успешног 
рада представља најбољу потврду да 
је посао добро обављен. Не постоји 
ниједан разлог да тако не буде и са 
шестом секцијом.

Производни задаци у овој години из-
узетно су захтевни, па су неопходни ре-
довно одржавање и набавка квалитетних 
делова на време. Челници мајданпечког 
Рудника бакра подсећају да су неке про-
мене неопходне и у погону Дробљења 
где што пре треба обавити све плани-
ране ремонте како би све било спремно 
за повећање прераде.

С. Вукашиновић

До средине марта радници „Прототипа” (подизвођача произвођача опреме „Metso Mineralsa”) 
треба да заврше склапање флотацијских машина. - “Подизање” шесте секције успорава 
пристизање увозних делова. - Осим већег ангажовања запослених у електро и машинском делу, 
неопходно је и повећано ангажовање запослених у текућој производњи

Борба за рокове
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ТИР. – Дрворед младих, тананих 
стабала огрнутих у снежне одоре и 
травната острва сакривена испод де-
белог белог покривача – помислили 
бисте да је реч о типично зимском 
планинском пејсажу. Тек објекти у 
позадини откривају место где је на-
стала ова фотографија. Нова топи-

оница и фабрика сумпорне кисе-
лине у новом зеленом/белом руху. 
Најпре је посејана трава, а потом 
је на ред дошло и дрвеће. Октобра 
прошле године почела је интензивна 
садња, па парк - воћњак у басенском 
кругу сада броји укупно 1.560 ста-
бала (1.050 бреза, 430 воћки – кајсија, 

јабука, шљива, дуња и мушмула, и 80 
борова).

- Наш главни мотив за садњу је 
био да оплеменимо радну средину. 
Међутим, ту су и друге побуде. Са 
новом топионицом нема више 
испуштања гасова у атмосферу. 
Ово дрвеће треба да буде још један 

доказ еколошки чисте фабрике, од-
носно технологије топљења. Ово 
тим пре што за брезе није проблем 
да расту и у оваквим условима, 
али је воће изузетно осетљиво – 
каже Владимир Јаношевић, заме-
ник директора ТИР-а за производњу 
и развој. 

Екологија
Служба заштите животне средине ТИР-а покренула поступак добијања IPPC-a

Басен оплемењује радну околину

ТИР. – Упоредо са радовима на 
пројекту реконструкције топионице и 
изградње фабрике сумпорне киселине, 
а поштујући законску регулативу 
Републике Србије, Служба заштите 
животне средине ТИР-а у минулој 
години покренула је поступак добијања 
IPPC-а, односно интегрисане дозволе за 
предузеће (интегрисано спречавање и 
контрола загађивања животне средине). 
Ова дозвола подразумева усклађеност 
рада постројења са најбољим доступним 
технологијама (BAT), односно мерама 
које треба предузети у постројењима са 
тачно дефинисаном динамиком њиховог 
спровођења, временским распоредом за 
њихов завршетак, као и предвиђеним 
финансијским средствима неопходним 
за реализацију мера. 

- IPPC дозвола проистиче из 
Закона о интегрисаном спречавању 
и контроли загађивања животне 
средине. Њу „прати” велики број 
докумената који се односе на све 
погоне ТИР-а, почев од локацијске 
дозволе, преко идејних, главних 
и технолошких пројеката, до 
докумената који се тичу екологије, 
ефикасног коришћења енергије и 
природних ресурса. Министарству 

пољопривреде и заштите животне 
средине досад смо предали планове 

мониторинга, управљања отпадом, 
као и политику превенције хемијског 
удеса у ТИР-у. У изради је слична 
документација за Фабрику соли 
метала. Такође се раде и документа 
која се односе на енергетску 
ефикасност постројења ТИР-а, план 
мера за затварање постројења и 
план мера прилагођавања BAT 
технологијама – каже Милана 
Поповић, помоћник директора ТИР-а 

за заштиту животне средине.
У овој служби сачињени су и 

бројни извештаји - за канадску EDC 
банку, Национални регистар извора 
загађења Агенције за заштиту животне 
средине (о годишњој количини отпада, 
емисији гасова и прашкастих материја 
произведених, односно емитованих из 
металуршких погона) и Министарству 
водопривреде о количини утрошене 
пијаће и технолошке воде, као 
и испуштене отпадне воде. Ова 
извештавања ТИР, као једна од десет 
фирми у Србији, обавља помоћу 
софтверског „пакета”, којим су 
бесплатно добиле обуку кадрова и друге 
пратеће услуге за примену новог система 
вођења евиденције и извештавања у 
области животне средине. Ово је део 
пројекта „Успостављање Центра за 
управљање животном средином (EMC) 
у Србији” у коме активно учествује 
Агенција за ЗЖС, како би помогла 
српским компанијама у области 
одрживог развоја. Пројекат доприноси 
смањењу загађења и обезбеђењу бољих 
капацитета за управљање животном 
средином, уз одржавање трошкова 
производње и еколошких инвестиција 
у економски прихватљивим границама. 

-Центар је конципиран тако 
да пружа услуге предузећима која 
имају постројења или обављају 
активности које могу негативно 
утицати на здравље људи и животну 
средину. Због увођења нових прописа 
у овој области, а ради усклађивања 
са уредбама Европске уније (обавеза 
извештавања у електронској форми), 
било је неопходно да се и у Србији 
промени начин извештавања. Будући 
да су стандарди за контролу процеса 
емисије загађујућих супстанци иначе 
високи, овај систем је уведен управо 
да би се „подигли” на тај ниво. Систем, 
наравно, поштује националне прописе, 
али за нас, такође, веома важна 
чињеница јесте да се овај програм 
уводи у све области у производњи. То 
подразумева потпуну контролу свих 
процеса и благовремени извештај о 
загађењу са свим подацима. Пошто 
и домаћа законска регулатива 
планира прелазак на извештавање 
о животној средини у електронској 
форми, примена овог програма ТИР-у 
олакшава и убрзава прослеђивање 
података НРИЗ - наглашава наша 
саговорница.

Ј. Станојевић

Интегрисана дозвола приоритет

IPPC дозвола подразумева усклађеност рада постројења са најбољим доступним технологијама, односно мерама које треба 
предузети у постројењима са тачно дефинисаном динамиком њиховог спровођења. - М. Поповић: Дозволу „прати” велики број 
докумената који се односе на све погоне ТИР-а, почев од локацијске дозволе, преко идејних, главних и технолошких пројеката, до 
докумената који се тичу екологије, ефикасног коришћења енергије и природних ресурса

Парк-воћњак са 1.560 стабала

Милана Поповић

J. С.
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И Електролиза се припрема за старт нове топионице

Резултати линије бакра у фебруару скромнији од јануарских

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – За непуна два 
месеца ове године у Електролизи је 
произведено 6.280 тона катодног бакра 
и близу 200 тона плавог камена, што је у 
оквиру и преко планираних граница (по-
готово у јануару, када је, уместо 3.000 
тона, дато 4.060 тона катода), а завршена 
је и једна кампања „доре-пећи” у Зла-
тари. С обзиром на то да је производно-
финансијским планом ТИР-а за 2015. 
предвиђено пуштање у рад реконстру-
исане топионице и нове фабрике сум-
порне киселине, Електролизу, по речима 
њеног управника Драгана Јовановића, 
очекују месеци у којима ће се продукција 
знатно повећати у односу на досадашњу. 
Стога су овде све активности усмерене 
на предстојећи период, када производни 
биланси треба да „скоче” преко 5.000 
тона,  а у априлу чак премаше 8.000 
тона катода. То значи да РЈ Електроли-
тичка рафинација бакра мора да при-
хвати и преради већу количину анода, 
за шта је неопходно обједињавање капа-
цитета старе и нове електролизе.  Да би 
се то успешно обавило, било је потребно 
инвестирати у део погона, пре свега, у 
стару електролизу која је последњи пут 

коришћена у комерцијалне сврхе (за 
производњу катода) пре 13 година. 

- Нисмо седели скрштених руку 
што се тиче старе електролизе. Наши 
радници нису дозволили да се погон 
руинира и девастира, он је у великој 
мери функционалан, али постоје 
ствари које, ипак, мора да се ураде.  
Пробно је пуштено у рад једно цир-
кулационо коло, чиме смо доказали, 
првенствено себи, да имамо оно ос-
новно, циркулацију електролита. 
Како време одмиче, пуштамо групу 
по групу, због сигурности и да бисмо 
избегли могућу хаварију, јер погон 
дуго није радио. Резервоар за сум-
порну киселину урадио је АТБ ФОД и 
његова уградња се очекује ових дана. 
Потписан је и уговор за сређивање 
кровне конструкције, пошто је кров 
у таквом стању да не задржава воду, 
сливници су пропали, као и неке хори-
зонталне и вертикалне површине које 
захтевају хитну санацију. Чим вре-
менски услови дозволе, приступиће 
се и овом послу. Када зауставимо 
цурење воде у погон, зауставиће се и 
пропадање кранских стаза и шина, 

кранова и остале опреме. У току је 
набавка и других позиција неопход-
них за стартовање (инсталација које 
морају бити у функцији - за секун-
дарно коло грејања, компримовани 
ваздух, индустријску воду, јер су у про-
теклих 13 година претрпеле велика 
оштећења) – наглашава Јовановић.

На више од 1.000 квадратних метара 
нове електролизе мења се бетон и ки-
селоотпорна облога која је „страдала” 
у претходном периоду (није мењана од 
почетка рада фабрике 1969. године). У 
тзв. шестом циркулационом колу југ 
скинут је „закисељен” слој бетона и у 
току је извожење грађевинског шута. 
Када се дође до здравог дела под-
логе, следи темељно чишћење (пре-

вентивна неутрализација базним рас-
твором), армирање и наливање новог 
слоја бетона преко којег иде нова кисе-
лоотпорна заштита. За овај посао анга-
жована је нишка „Изоградња”, фирма 
специјализована за овакве радове, док 
све остале обављају радници служби 

машинског и електроодржавања Елек-
тролизе. Радови за сада теку по плану, 
па се почетак коришћења реконструиса-
ног дела нове електролизе очекује поло-
вином маја. 

-Добићемо шест група ћелија и си-
гурност за производњу 1.500 до 2.000 
тона катода месечно само у делу који 
се сада реконструше. Осим тога, биће 
потребно да се прихвати и већа коли-
чина анодног муља, тако да је у току 
набавка дуваљке за одбакривање у 
Златари. Ситуација са компримо-
ваним ваздухом је неповољна, јер 
постојећа два компресора у Електро-
лизи неће моћи да задовоље све потро-
шаче. Ово су позиције неопходне за 
старт, а остало ће се решавати у ходу. 
Међутим, када крене нова топионица, 
мораће да се уђе у озбиљне захвате и у 
Електролизи, првенствено да се уведе 
високомеханизована опрема, будући 
да је у овом погону у великој мери 
заступљен физички, мануелни рад 
и захтева велики број извршилаца – 
закључује управник овог металуршког 
погона. 

Једини ограничавајући фактор 
за постизање веће производње, по 
мишљењу нашег саговорника, може 
бити  недостатак радне снаге.  - Ништа 
није недостижно, постоје људи који су 
радили када је продукција била много 
већа и знају да је организују. Али, за 
њу је потребно појачати смене и бри-
гаде. У Електролитичкој рафинацији 
бакра сада има 105 од укупно 270 за-
послених у Електролизи. А, када 
је производња последњи пут (2000. 
године) била 5.500 тона катода ме-
сечно, само у овој РЈ радило је 350 
људи. 

Ј. Станојевић

ТИР. – За 22 дана фебруара То-
пионица је примила укупно 13.262 
тоне влажног концентрата бакра (603 
тоне дневно), са 1.900 тона „црве-
ног” метала, од чега је највише (1.125 
тона) допремљено из Рудника „Велики 
Кривељ”, 506 тона из Рудника бакра 
Мајданпек и 268 тона из Флотације Бор, 
Јаме и шљака. У пламеној пећи број 
један прерађено је 13.868 тона влажне, 
односно 11.162 тоне суве шарже (507 
тона дневно) и произведено 2.344 тоне 
анодног бакра (106 тона дневно). Фа-
брика сумпорне киселине је пратила 
овакав рад Топионице и продуковала 
5.340 тона техничке киселине (242 тоне 
дневно), или 11.620 тона од почетка 
године. Електролиза је у овом пери-
оду дала 2.141 тону катодног бакра, а 
очекује се да крајем месеца достигне 
2.700 тона. Владимир Јаношевић, за-
меник директора ТИР-а за производњу 
и развој, сигуран је да ће се ово и оства-
рити, с обзиром на то колико има распо-
ложивих ћелија у раду.

- Производни резултати линије 
бакра сразмерни су приливу концен-
трата. Прерађена је сва количина 
која је стигла из басенских рудника, 
па ових дана немамо залихе ове си-

ровине. Фебруар је нешто слабији 
за разлику од јануара, када је, после 
дужег времена, месечни биланс Елек-
тролизе премашио 4.000 тона катода – 
истиче Јаношевић. 

Из Ливнице бакра и бакарних 
легура „отишло” је 186 тона месинга 
познатом купцу (8,5 тона дневно). Лив-

ница фазонских одливака радила је на-
менски, највише за потребе басенских 
погона (чауре, наливање, обрада, та-

пинг-блокови за Топионицу). ФБЖ је 
дала 199 тона дипформинг жице (девет 
тона дневно), док је погон динамо-жице 
овог месеца мировао, јер за њом нема 
потражње на тржишту (само две тоне 
од почетка године). Из Прераде метала 
„изашла” је тона и по  разних производа 
(кућишта водомера, арматура, вентила) 
или  4,5 тона за непуна два месеца. 

Транспорт ТИР-а је потпуно „испра-
тио” овакве производне резултате линије 
бакра, поготово када је реч о превозу 
шљаке и креча за борску и кривељску 
флотацију. Енергана је, у случају недо-
статка топионичке паре, укључивала 
котао број пет, а остало је користила за 
загревање погона ТИР-а.

Ј. Станојевић

Обједињавање капацитета ради 
веће производње

Прерађен сав концентрат

У старој електролизи пуштено у пробни рад једно циркулационо 
коло, набављен нови резервоар за сумпорну киселину и 
нове инсталације. - На више од 1.000 квадратних метара 
нове електролизе мења се бетон и киселоотпорна облога. – 
Д. Јовановић: Када крене нова топионица, мораће да се уђе 
у озбиљне захвате и у Електролизи, првенствено да се уведе 
високомеханизована опрема

За 22 дана из 
Топионице „изашле” 
2.344 тоне анода, 
из Електролизе 
2.141 тона катода 
и из ФСК-а 5.340 
тона техничке 
сумпорне киселине. 

– Прерађивачки 
погони дали 186 
тона месинга, 199 
тона дипформинг 
жице и тону и по 
разних арматура

Драган Јовановић

Владимир Јаношевић
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ТОПИОНИЦА. – Актив 
добровољних давалаца крви Топионице 
лане је организовао две акције: у јуну 
(прикупљено је 46 боца драгоцене теч-
ности) и у децембру (25 боца). Пошто 
није ваљано радио претходних десе-
так година, по речима његовог председ-
ника Драгана Миловановића, у фебру-
ару 2013. обновљен је рад овог актива и 

отада се број давалаца „попео” на 160, 
па се може рећи да је сваки трећи радник 
Топионице и велики хуманиста. 

- Радује ме што број чланова нашег 
актива стално расте. Пре учлањења, 
прво се распитају, а ја им саветујем да 
је то лепо, хумано, не штети здрављу, 
чак помаже организму. Акције 
организујемо за потребе Службе 

трансфузије крви Здравственог 
центра у Бору, за наше раднике, али и 
све грађане у Тимочкој и Неготинској 
Крајини, па се у њих укључују и људи 
који не раде у Топионици. Међутим, 
наши чланови дају крв и мимо акција, 
наменски када се укаже потреба. 
Осим са Службом, сарађујемо и са 
свим синдикатима и повереништвом 
Црвеног крста у Бору. Велику помоћ и 
подршку имамо и од управника Саше 
Радуловића који нам је увек излазио у 
сусрет, као и од Миодрага Петковића 
и Службе заштите на раду у Топио-
ници – наглашава Миловановић који је 
и сам 65 пута дао крв.

Да је широко срце топионичара, 
потврђују бројни примери. Слободан 
Јанковић (25 давања) нам је рекао: – 
Одазивам се стално, учествујем у 
свакој акцији. Људи не треба да се 
плаше и зато их позивам да што више 
њих дођу, дају крв и помогну другима. 
Милош Петровић (десет давања) каже 
да га највише подстиче сазнање да ће 
његова крв помоћи некоме. - То је први 
мотив, а од лекара сам чуо да је добро 
повремено дати крв, како би се „обно-
вила”. Међу мојим колегама из смене 
има доста давалаца. Договарамо се и 
увек се заједно одазивамо позиву када 
је потребно за неког болесника. Пору-
чио бих онима који још нису постали 
даваоци да то учине што пре, због ху-

маности, али и свог здравља. Андреја 
Грамић иза себе има 36 давања. – Увек 
је главни мотив спасити нечији живот. 

То преносим и саветујем млађим ко-
легама који први пут долазе да дају 
крв. Топионичари су познати по ху-
маности, у мом одељењу конвертора 
има чак тридесетак давалаца. 

Ј. Станојевић

ТИР. – У свим металуршким по-
гонима велика пажња поклања се без-
бедности и здрављу на раду, посебно 
оспособљавању запослених за ову 
област. Лане су 442 радника обучена 
за БЗНР. У априлу је организована и 

специјализована обука за занимања ру-
ковалац мостне дизалице (три радника), 
возач опасних материја АДР (три), као и 
за безбедан рад у Фабрици сумпорне ки-
селине – постројењу за неутрализацију 
отпадних вода (12), за коју је био ангажо-
ван Институт „27. јануар” из Ниша. Ова 
институција је обавила и испитивање 
услова радне околине на 208 мерних 
места, као и електроизолационе (90 
комада) и опреме за рад (150) у свим ме-
талуршким погонима. Допуњен је Акт о 
процени ризика за ФСК – постројење за 
неутрализацију отпадних вода, и то за 11 
радних места. У складу са овим доку-
ментом, обављена су 842 лекарска пре-
гледа, што је близу 54 одсто укупног 

броја запослених у ТИР-у. 
- Без обзира на све мере и актив-

ности  које су предузели пословодство, 
управници и лица задужена за безбед-
ност, и лане је било повреда на раду 
(48, од којих 13 у Топионици, седам 
у Сумпорној, 11 у Електролизи, шест 
у Транспорту ТИР-а, три у Енергани, 
пет у ФБЖ, две у Ливници и једна у 
Преради метала). Први пут у једној 
години забележене су две колективне 
повреде (у Енергани и Фабрици сум-
порне киселине). У оба случаја, на-
жалост, нису у потпуности испошто-
ване све безбедносне мере. Оно што 
охрабрује јесте да се из године у годину 
број повреда смањује или задржава на 
истом нивоу, као и стопа инциденције 
(однос повреда на 100 запослених) 
која лане износи око три процента. 
Циљ нам је да се у наредном периоду 
настави смањивање броја повреда на 
највише два одсто – каже Миодраг 
Петковић, координатор за безбедност и 

здравље на раду у ТИР-у.  
Из плана мера у овој области за 2015. 

годину наш саговорник издваја пре-
вентивно и редовно одржавање агре-
гата, система и уређаја, машина и алата, 

радних машина, друмских и железнич-
ких превозних средстава, осветљења, 
светлосне и звучне сигнализације, као 
и заштитних средстава и опреме  у ис-
правном стању. Предвиђена су, такође, 
периодична и редовна испитивања и 
прегледи машина, уређаја, судова и 
инсталација под притиском, електрои-
золационе заштитне опреме, громобран-
ске инсталације, микроклиме, физичких 
и хемијских штетности. Планирано је 
да се реализују и активности, као што 
су: редовна координација примене мера 
БЗНР са извођачима радова и припрема 
упутстава за безбедан рад у новој топи-
оници и фабрици сумпорне киселине, 
обука о БЗНР новопримљених радника 
и приликом промене радног места, пе-
риодични лекарски прегледи радника 
на пословима са повећаним ризиком, 
обезбеђивање и контрола примене сред-
става и опреме личне заштите.

Ј. Станојевић

Безбедност на раду
Безбедности и здрављу на раду у ТИР-у поклањају велику пажњу

Расте број добровољних давалаца крви у Топионици

Лане су 442 радника оспособљена за БЗНР. – Испитани услови 
радне околине на 208 мерних места, као и електроизолациона 
и опрема за рад у свим металуршким погонима. – Лекарским 
прегледом обухваћена 842 запослена. – Забележено 48 повреда 
на раду, од којих две колективне (у Енергани и ФСК)

Превентивне мере на градилишту НТ
Осим редовних активности везаних за 

БЗНР запослених у ТИР-у, радници служ-
би за БЗНР наставили су сарадњу са тимом 
за реализацију пројекта реконструкције 
топионице и изградњу фабрике сумпор-
не киселине, као и са извођачима радо-
ва. Још 2012. почео је мониторинг сумпор-
диоксида на градилиштима путем прено-
сивих детектора гаса, а прошле године је 
набављено још пет таквих детектора. Лане 
је обављена и надоградња постојећег ста-
билног система за мониторинг гаса и то јачим сиренама, као и калибрација мера-
ча SО2. Због планиране изградње нових објеката (енергана, флотација шљаке и 
постројење за регенерацију отпадних вода у ФСК), у августу је измењен и допуњен 
план превентивних мера и процедура за поступање у случају појаве SО2. Такође 
су обезбеђена лична заштитна средства, а просторија адаптирана у склониште за 
случај опасности од повећане концентрације SО2 у ваздуху.

Обука главу чува

На списку Актива ДДК Топионице 160 спремних да дарују 
драгоцену течност. – Д. Миловановић: осим са Службом 
за трансфузију крви, сарађујемо са свим синдикатима и 
повереништвом Црвеног крста у Бору, а велику помоћ и 
подршку имамо од управника Топионице

Сваки трећи радник хуманиста

Миодраг Петковић

Драган Миловановић
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РТБ. – Представници репрезента-
тивних синдиката и пословодство сва 
четири предузећа Рударско-топиони-
чарског басена Бор потписали су 13. фе-
бруара колективне уговоре којима је, 

по општој оцени, заокружена правна 
заштита свих запослених. Љубиша 
Миљковић, председник Синдиката 
рудара Србије, честитао је овај чин 

радницима РТБ-а и поручио им да им 
овај документ даје гаранције у случају 
могуће продаје комбината бакра. 

- Знајући да ће ускоро у Басен ући 
већински или мањински стратешки 

партнер, а за почетак имамо потпи-
сане појединачне уговоре о раду, ово 
чинимо како бисмо заштитили инте-
ресе свих запослених. У овом КУ (важи 

три године) постоји члан да, уколико 
дође до промене власништва, у на-
редних пет година ниједан запослени 
у РТБ-у не може да буде проглашен 
технолошким вишком нити да добије 
отказ осим у случају да сам потпише 
писани пристанак. Било који КУ, а 
тврдим да је овај један од најбољих 
у свим државним предузећима у Ре-
публици, бољи је него сачекати стра-
тешког партнера без икаквог папира 
који штити раднике од моменталних 
отказа – нагласио је Миљковић. 

Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, 
захвалио се представницима свих син-
диката који су активно учествовали у 

„озбиљним, захтевним и тешким пре-
говорима”. – Колективни уговор је 
још један званични документ који 
РТБ приближава најмодернијим 
предузећима. Њиме смо направили 
корак напред у циљу побољшања за-
штите права радника и послодавца, 
као и усклађивања права радника 
са свиме што пише у Закону о раду. У 
наредном периоду очекујем проспери-

тет наше компаније и да овај КУ траје 
дуже од претходног. 

Драган Алексић, председник Само-
сталног синдиката Матичног предузећа, 
најпре је похвалио и синдикат и посло-
водство који су односе између запо-
слених и послодавца решили уговор-
ним обавезама. - Потписивање колек-
тивног уговора је боље решење од 
било каквих правилника о раду или 

наметања нечега о чему се синдикат 
није питао нити је учествовао у пре-
говорима. Ниједан КУ није идеалан 
и не даје максимум права. Међутим, 
потрудили смо се и успели да у овом 

КУ задржимо већину стечених права 
која су радници досад имали. Остало 
је исто оно што се односи на годишњи 
одмор (највише 32 дана), рекреацију и 

рехабилитацију (од седам до 10 дана), 
сменски рад, празнике, регрес, топли 
оброк, услове за рад синдиката. По-
правили смо доста ствари у односу на 
Закон о раду. Најбољи је онај КУ који 
се примењује и надам се да ће и по-
словодство и запослени да га поштују 
– закључио је Алексић.

Ј. Станојевић

Синдикална
Потписани колективни уговори у свим басенским предузећима

У интересу радника

РБМ. - После дугих преговора и премишљања потписали смо Колективни уго-
вор да бисмо спречили да послодавац уведе Правилник о раду којим би била битно 
умањена права радника у односу на овај Колективни уговор – прокоментарисао је 
Станиша Стојановић, први човек синдиката „Независност“ мајданпечког Рудника 
бакра, чин потписивања Колективног уговора 19. фебруара у Мајданпеку. – Уоста-
лом, примедбе на првобитно предложени текст Колективног уговора прихваћене 
су више од 90 одсто и за више нисмо могли да се изборимо. Сада је овај текст за нас 
прихватљив.

Потписивање Колективног уговора у овом синдикату оцењују потезом који је у 
интересу заштите права радника.

Љ. Миљковић: Било који КУ, а тврдим да је овај један од најбољих 
у свим државним предузећима у Републици, бољи је него саче-
кати стратешког партнера без икаквог папира који штити рад-
нике. – Б. Тодоровић: Овим КУ направили смо корак напред у 
циљу побољшања заштите права радника и послодавца, као и 
усклађивања права радника са свиме што пише у Закону о раду. – 
Д. Алексић: Успели смо да задржимо већину стечених права која 
су радници досад имали, као и да поправимо доста ствари у одно-
су на Закон о раду

Правна заштита свих запослених

С. В.

Љубиша Миљковић Драган Алексић

Зоран Илић
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РТБ. – Синдикат рудара Србије 
седмог и осмог фебруара је органи-
зовао акцију кречења диспанзера за 
децу школског узраста у борском Дому 
здравља. Како нам је рекао Љубиша 
Миљковић, председник ове интересне 
организације радника, борски рудари 
сами изводе радове у свим акцијама, па 
је тако и овог пута. Затекли смо Сашу 
Стиклића, рударског надзорника у Јами, 
бушаче Милана Спасића и Момчила 
Драгуловића, Николу Стевића како 
са четкама у рукама крече ординације, 
ходник и чекаоницу. – Ово и јесте и 
није тешко. Јесте напорно, јер радимо 
цели дан, али и није када знамо да 
радимо за децу – казао је Стиклић који 
је, иначе, тих дана био под терапијом 

ињекцијама.
- Сваког дана ризикујемо живот за 

бољитак наших породица, пре свега, 
наше деце. За нас су деца светиња. 
Скупштина Синдиката рудара Србије 
разматра и одлучује о захтевима свих 
јавних предузећа и установа оп-
штине Бор. У зависности од наших 
финансијских могућности и средстава 
улазимо у посао који финиширамо, не 
ангажујући тзв. трећа лица. Ово је 
тек почетак сређивања Дома здравља, 
нарочито дечијег диспанзера у коме се 
лече наша деца – истакао је Миљковић.

Др Срђан Петровић, педијатар, 
иначе председник Синдиката лекара и 
фармацеута Бора, најпре се захвалио 
Синдикату рудара Србије и његовом 

председнику који су им изашли у сусрет.
- Ове просторије су врло значајне 

за дечији школски диспанзер. Ту се 
налазе развојно и саветовалиште 
за младе, као и канцеларије лого-
педа и лекара, тако да је ово, у неку 
руку,  „жила куцавица” школског 
диспанзера. Међутим, целокуп-
ном дечијем диспанзеру је потребно 
сређивање и донације су увек добро-
дошле. Ово је тек почетак сарадње 
са Синдикатом рудара Србије и го-
сподином Миљковићем, па очекујемо 
даљу сарадњу. Међутим, надамо се и 
донацијама других грађана, јер има 
доста тога што овде треба да се уради 

–  нагласио је др Петровић.
Ј. Станојевић

РТБ. – На годишњој Скупштини 
Синдиката рудара Србије, која је 28. 
јанура симболично одржана у Клубу 

„Јама“ на 400  метара испод површине 
земље, истакнуто је да је Синдикат 
рудара Србије у 2014. години испунио 
све планиране задатке:

-У прошлој години за трећину смо 
повећали број тако да сада имамо 
3.220 активних чланова из Рудар-
ско-топионичарског басена Бор и 
његових зависних предузећа и из Руд-
ника „Леце“ и „Грот“ Врање. Инси-
стирали смо на потписивању уговора 
о раду и подржали нови Закон о раду. 
Ујединило нас је уклањање после-
дица поплава у западној и источној 
Србији: и физички и финансијски 
помагали смо житеља пострадалих 
подручја од поплава у Обреновцу, 
Крупњу, Бољетину и Текији – истакао 
је у извештају о пословању у прошлој 

години  председник Синдиката Рудара 
Србије Љубиша Миљковић.

Синдикат Рудара Србије органи-
зовао је и финансијски подржао Рад-
ничке спортске игре својих чланова 
у Сокобањи, иницирао преговоре за 
потписивање новог колективног уго-
вора у РТБ-у, обезбедио огрев и школ-
ски прибор за сву предшколску децу, ор-
ганизовао забаве за раднике...

-Наш највећи заједнички успех 
(Бора, Мајданпека и целе Тимочке 
крајине) је изградња нове топионице и 
фабрике сумпорне киселине јер више 
неће бити дима над Бором и околином. 
Екологија је важнија од тога да ли ће 
топионица радити са домаћим или 
увозним концентратима јер о томе 
треба да брине менаџмент РТБ-а, а не 
грађани – рекао је Миљковић.

Када је реч о финансијском извештају, 
на годишњој Скупштини Синдиката 

рудара Србије истакнуто је да су током 
прошле године обртна средства овог 
синдиката износила 43.490.000 динара. 
Скоро половина тих средстава дата је 

члановима овог синдиката као кредит и 
још 4.214.000 динара као бесповратна 
солидарна помоћ. За помоћ Обреновцу 
и Крупњу дато је пола милиона динара, 
док је за помоћ Текији и Бољетину, 
којима помоћ у новцу није била по-
требна, овај синдикат послао ручни 
алат у вредности 150 хиљада динара. 
Основним школама у борској општини 

донирано је близу 79 хиљада динара 
да најбољи ученици иду на такмичења, 
док је за школски прибор деце радника 
издвојено близу 900 хиљада динара. 

Чланови Скупштине Синдиката 
рудара Србије једногласно су указали 
поверење Љубиши Миљковићу да и у 
наредном периоду остане на челу овог 
синдиката. 

Када је реч о плановима у овој 
години, Синдикат рудара Србије инси-
стира на томе да нови колективни уговор 
мора да одбрани стечена права радника, 
поготово када је реч о правичној заради. 

-Сва стечена права радника по 
старом колективном уговору мора да 
буду задржана у новом колективном 
уговору. Тражимо реорганизацију 
радних места до краја маја. Од ге-
нералног директора РТБ-а и дирек-
тора зависних предузећа тражимо 
да предузму мере за одвајање рада 
од нерада. До краја маја морамо 
имати јединствено предузеће и нову 
систематизацију и аналитичку про-
цену радних места како би био 
одвојен рад од нерада. У противном, 
РТБ може да оде и у стечај – категори-
чан је Љубиша Миљковић.

М. Милошевић

Синдикална
Годишња Скупштина Синдиката рудара Србије

Донација Синдиката рудара Србије борском Дому здравља

Љубиша Миљковић: У 2014. години испунили смо све планира-
не задатке, имамо 3.220 активних чланова, инсистирали смо на 
потписивању уговора о раду, подржали нови Закон о раду, инсисти-
рамо да нови колективни уговор мора да задржи сва стечена права 
радника из старог колективног уговора, тражимо реорганизацију 
радних места и одвајање рада од нерада. – Скупштина изгласала 
поверење Љубиши Миљковићу да и у наредном периоду буде на 
челу Синдиката рудара Србије

Остварили смо све циљеве

Окречили дечији диспанзер

Љ. Миљковић: У зависности од наших финансијских 
могућности улазимо у посао који сами изводимо, не ангажујући 
тзв. трећа лица. – С. Петровић: Ово је тек почетак сарадње са 
Синдикатом рудара Србије, па очекујемо даљу сарадњу, али се 
надамо  и донацијама других грађана, јер има доста тога што 
треба да се уради 

Срђан Петровић

Љубиша Миљковић
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БОР - Именовање директора јавних 
предузећа по завршеном другом кон-
курсу изазвало је највише дискусије и 
коментара на десетој седници Скуп-
штине општине Бор која је, баш због те 
тачке дневног реда, једном била одло-
жена (иако то није био званичан разлог 
одлагања), па одржана 20. фебруара. Од-
борници су именовали три директора, 
док ће остали бити именовани по трећем 
конкурсу. До тада дужност ће обављати 

„стари” директори. 
Тамо где су се одборници владајуће 

коалиције сложили, директори су имено-
вани: Далибор Орсовановић за дирек-
тора Јавно-комуналног предузећа „3. ок-
тобар”, Верица Аничић за директорку 
Дирекције за изградњу Бора и Сту-
денка Ковачевић за директорку Бор-
ског туристичког центра. Остали пред-
лози за именовања нису прихваћени, па 
ће досадашњи директори „Водовода”, 

„Зоолошког врта” и Јавног предузећа 
за стамбене услуге „Бор” наставити 
да обављају своје функције. Јавно ко-
мунално предузеће „Топлана” за сада 
је без директора, а слична ситуација је 
и у „Боговини” јер је предлог одлуке 
о именовању в.д. директора овог 
предузећа повучен са дневног реда.

-Одговорност ове Скупштине 
и коалиције на власти је да изабе-
ремо најбоље. Бираћемо много пута, 
али ћемо изабрати најбоље. Боље је 
два или три пута бирати и изабрати 
најквалитетнијег кандидата, него 

једном изабрати некога ко ће уру-
шити предузеће, јер ће за рад јавног 
предузећа одговорност сносити ло-
кална самоуправа - рекао је Душан 
Марковић, председник Скупштине оп-
штине Бор.

На квалитету кандидата за дирек-
торе јавних предузећа инсистирао је и 
Благоје Спасковски, шеф одборничке 
групе Српске напредне странке:

-Није проблем поновити конкурс и 

три пута јер је наш циљ да изаберемо 
најквалитетније. Тачно је да је било 
грешака, чак и неопростивих, али на-
глашавам да је најбитније да добијемо 
квалитет и људе који ће моћи да воде 
јавна предузећа на најбољи могући 

начин. Године 2011. и 2012. обновили 
смо град и то треба наставити. Зато је 
важно да изаберемо најбоље, а под ис-
товетним условима предност има кан-
дидат владајуће коалиције.

Одборници опозиције критиковали 
су овакав начин избора директора.

- Ни после другог конкурса за 
годину дана не можемо да изабе-
ремо директоре јавних предузећа. 
Нови конкурс кошта. Или је про-
блем са владајућом већином, или са 
Kомисијом која бодује кандидате на 
конкурсу. Слични или исти канди-
дати су и први и други пут добили 
подршку Kомисије. Зато питам да 
ли се размишља о одговорности 
Комисије или Општинског већа које 
је прво дало предлог за једног канди-
дата, а затим је то промењено - рекао је 
Драган Марковић, одборник коалиције 

„ДСС - ВНС”.
Одборници Скупштине општине 

Бор оштро су дискутовали и о пла-
новима пословања јавних предузећа. 
Најдужа расправа вођена је о програму 
пословања Јавног предузећа „Штампа, 
радио и филм”. Ово јавно предузеће, 
у чијем саставу послује Регионална 
телевизија Бор, очекује приватизација 

(до краја јуна ове године) и од изузет-
ног је значаја за објективно и правовре-
мено информисање у Бору и овом делу 
Србије.

Једина одлука коју су одборници 
једногласно усвојили била је Одлука 
о утврђивању висине цене услуга у 
Предшколској установи „Бамби”. Овом 
одлуком укинути су досадашњи платни 
разреди и усвојена јединствена цена 
3.540 динара месечно за целодневни 
смештај деце у обдаништима ове уста-
нове. 

У дискусији пред усвајање Локалног 
акционог плана запошљавања, којим је 
предвиђено седам милиона динара за 
програме запошљавања у борској оп-
штини у 2015. години, истакнуто је да је 
план добар, али да је мало финансијских 
средстава:

-Овај документ наслања се на сва 
стратешка документа општине Бор и 
Републике Србије, али док је стопа не-
запослености у Србији 28 процената, у 
Бору је 31 одсто. Највећа стопа незапо-
слености у борском округу је управо у 
општини Бор. Седам милиона динара 
за две активне мере запошљавања 
(самозапошљавање и отварање нових 
радних места) изузетно је мало јер се 
може отворити тек тридесетак нових 
радних места. Зато ћемо тражити 
још средстава од Републичког фонда 
за запошљавање - рекла је Мирјана 
Јовановић из борске филијале Нацио-
налне службе за запошљавање.

-Проблем незапослености у Бору 
настао је после приватизације 
некадашњих погона у саставу 
РТБ-а Бор у које је Басен инвести-
рао велика средства. Тада је лошом 
приватизацијом без посла остало 
између 15 и 17 хиљада људи - под-
сетио је одборник СНС-а Милинко 
Живковић. 

-Решење је да доведемо инвести-
торе и на томе интензивно радимо 
како бисмо отворили нова радна 
места - рекао је председник СО Бор 
Душан Марковић. 

Одборници СО Бор усвојили су и 
одобрење за субвенције Топлани од 100 
милиона динара, одлуке о давању на 
коришћење објеката у јавној својини оп-
штине Бор месним заједницама и уста-
новама основног и средњег образовања 
и васпитања, а ван снаге је стављена 
одлука о јавним паркиралиштима из 
2009. године. 

М. Милошевић

Локалне самоуправе
Десета седница Скупштине општине Бор

Одговорност за рад јавних предузећа

Одборници Скупштине општине Бор нису именовали све директоре у јавним предузећима у којима је завршен конкурс јер, по мишљењу 
владајуће коалиције, није било квалитетних кандидата. - Усвојени планови пословања дела јавног сектора, јединствена цена смештаја деце 
у предшколској установи „Бамби”, локални акциони план запошљавања и одобрено Топлани 100 милиона динара субвенције
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МАЈДАНПЕК. – На предлог 
трећине, а гласовима 27 од укупно 31 
одборника, за заменика председника СО 
изабрана је Елвира Јовановић, са листе 
СНС-а, чланица Покрета снага Србије.

Одборници су усвојили овогодишње 
програме рада Јавног стамбе-
ног предузећа, Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште и путеве и 
ЈКП “Водовод” Мајданпек. После раз-
мене оштрих критика, примедби и оп-
тужби, искристалисало се да би што 
пре требало расписати изборе у месним 
заједницама како би се обезбедило 
њихово функционисање јер је већини 
руководстава истекао мандат. 

Усвојена је и одлука о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта ради обезбеђивања средстава 
за реализацију неопходних активности, 
као и правичније прерасподеле трош-
кова уз истовремено увођење посебних 

олакшица за угрожене категорије, али и 
за објекте који ће допринети развоју оп-
штине. 

“Зелено светло” одборника добили 
су и планови генералне регулације за 

насеља Мосна и Доњи Милановац, као и 
предлог одлуке о задуживању општине 
за финансирање дефицита текуће лик-
видности буџета за ову годину. Овом од-
луком утврђена је потреба задуживања 
код пословних банака у висини од 31 
милион динара, што је одобрило над-
лежно министарство. Задуживање је, 
како у одлуци стоји, неопходно због не-
уравнотежености кретања у јавним при-
ходима и јавним расходима буџета оп-
штине Мајданпек. Кредит се мора вра-
тити пре истека буџетске 2015. године. 

Одборничка група ДС била је против 
одлуке о задуживању, подсећајући да је 
прошла година завршена суфицитом, 
иако се говорило о презадужености из 

периода њихове власти. Одговарајући на 
такве оцене Дејан Шкорић, помоћник 
председника општине, рекао је да ће у 
овој години општина морати да плати 
више од 50 милиона динара кредит-
них обавеза створених током мандата 
претходне власти. Размена критика 
је настављена, па се чуло да су кре-
дити узимани раније, а узимају се и 
сада углавном за куповину и плаћање 
мазута. Одлука је ипак донета, али ће, 
како се чуло, управо због тог кредит-
ног задужења морати да уследи реба-
ланс буџета. 

Избор чланова Општинског већа од-
ложен је за неку од наредних седница.

С. Вукашиновић

Локалне самоуправе
Седница СО Мајданпек

Зашто пропада самачки хотел у Мајданпеку

Усвојена одлука о задуживању

Стари проблеми, а пара нема

Одборници СО изабрали су Елвиру Јовановић, одборницу са ли-
сте СНС-а, за заменицу председника Скупштине. – Усвојени про-
грами рада јавних предузећа, планови генералне регулације за 
насеља Мосна и Доњи Милановац, одлука о утврђивању доприно-
са за уређивање грађевинског земљишта

Саграђен пре четири деценије, објекат у центру града имао је 175 
опремљених гарсоњера у рангу хотела Б категорије. – Године без 
улагања и лоше навике станара оставиле су трага, па се сада кори-
сте 162 собе за које закупци плаћају од 750 до 2.000 динара месечно. 
- Проблеме нико не оспорава, али пара и даље нема

МАЈДАНПЕК. – Самачки хотел 
у центру Мајданпека, изграђен пре 
четири деценије, био је у то доба један 
од објеката којима се град поносио, а 
где се смештај чекао месецима и тра-
жила веза да би се, уместо у празном 
стану у удаљенијем делу града, стам-
бено питање решило баш ту где је, као 
у хотелу Б категорије, све било већ 
сређено и спремно за живот самаца и 
младих брачних парова. Данас, међутим, 
то је осмоспратница чији равни кров 
прокишњава, лифт не ради, а некада 
лепо опремљене гарсоњере сведене су 
на 175 соба од којих се користе само 162. 

-Реч је о објекту у власништву Руд-
ника бакра Мајданпек. Самачким хо-
телом је некада управљао тадашњи 
Хотел „Касина“, а сада га издајемо у 
закуп углавном запосленима у РБМ-у. 
То је зграда у чије се одржавање није 
озбиљније улагало и на којој су време 
и поједини станари оставили трага, па 
је потребна озбиљна санација – каже 
Снежана Зечевић, помоћник директора 
РБМ-а за правна питања. Она додаје да 
је то више него јасно, али да никада за 
те намене није било средстава због по-
словно тешких година, али и зато што је 

РБМ годинама у реструктурирању, па је 
преовладало опредељење да се располо-
жива средства усмеравају у производњу.

Од објекта у којем је свака соба и 
гарсоњера била опремљена намештајем, 
кухињицама и купатилом са топлом 
водом, сада су остале само собе. Међу 
њима, 13 је потпуно неупотребљиво, 
док се остале дају у закуп станарима 
са којима се склапају годишњи уго-
вори. Месечни закуп кошта од 750 до 
2.000 динара у зависности од вели-
чине и опремљености, јер поједине собе 
немају купатило. Некадашња рецепција 
је место на којем о објекту у првој и 
другој смени брину радници РБМ-а, ин-
валиди рада.

-У складу са могућностима 
обављамо мање интервенције из 
текућег одржавања. Застаклили смо 
део улазних и ходничких просторија, 
имали небројене интервенције на 
инсталацијама, али је највећи про-
блем објекта прокишњавање равног 
крова које се шири и по вертикалама, 
као и то што не ради лифт – додаје 
Иван Максимовић, дипломирани прав-
ник, који је у РБМ-у задужен за овај 
објекат. Међу закупцима је 68 радника 

Рудника бакра Мајданпек.
-Велики проблем је што већина 

соба нема грејање – каже Сузана 
Јукић, запослена у Филтражи 
мајданпечког рудника, која са ћерком 
у неусловној двокреветној соби Новог 
самачког хотела живи 15 година. – Као 
радник РБМ-а закупнину плаћам 
само хиљаду динара, али још седам-
осам хиљада морам да издвојим за 
струју. И поред тога живим у соби 

пуној влаге, јер нам прокишњава 
са заједничке терасе и угрожава и 
електроинсталације.

Проблем о којем се нерадо говори 
јесу и напуштене и демолиране собе јер 
се у њима повремено окупљају непо-
зната лица због којих станари нису без-
бедни. Овај и све остале проблеме нико 
не оспорава, али, нажалост, пара и даље 
нема. 

С. Вукашиновић
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. – На 
Међународном сајму туризма у Београду 
од 19. до 22. фебруара хотел „Језеро“ 
на Борском језеру и Клуб „РТБ Бор” у 
Брестовачкој Бањи имали су заједнички 
штанд са Туристичком организацијом 

Бора. На тај начин обједињено је 
представљање туристичке понуде РТБ-
овог хотела и клуба, хотела „Албо”, 
„Српске круне”, „Вертига”, ЗОО врта, 
Борског туристичког центра и сеоских 

домаћинстава у борској општини на 
једном од најпосећенијих међународних 
сајмова у Европи. Ове године на Сајму 
у Београду било је 1.100 излагача из 50 
земаља.

-Заједно са Туристичком 
организацијом Бора ово нам је шесто 
учешће на Сајму у Београду. Сложни 
смо и успешно представљамо туризам 
Бора и околине. За бањски туризам 
највише су заинтересовани Словенци, 
Бугари и Турци. Клуб „РТБ Бор” 

нема довољно смештајних капаци-
тета за заинтересоване бањске госте, 
али у сарадњи са хотелом „Језеро”, 

„Српском круном” и „Вертигом” 
можемо да пружамо и тај вид услуге. 
На сајму смо успоставили сарадњу 

са туристичким агенцијама. Имамо 
најаве ђачких екскурзија и посета 
планинарских група одушевљених 
стазама око Брестовачке Бање и Бор-
ског језера - каже Виолета Вучковић, 

управник Клуба „РТБ Бор”.
Заједничким учешћем на 

Међународном сајму туризма у Бео-
граду задовољан је и менаџмент хотела 

„Језеро”, као и његов власник Рударско-
топионичарски басен Бор. 

- На Сајму у Београду срели смо 
се са излагачима из више земаља. Го-
стима нашег штанда представили смо 
и наш хотел и комплетну туристичку 
понуду општине Бор. Настављамо 
успешну сарадњу са досадашњим 

партнерима. Обновили смо старе 
уговоре и склопили нове са тури-
стичким агенцијама и синдикалним 
организацијама. Наишли смо на 
велико интересовање индивидуал-

них гостију за наш хотел и за околину 
Борског језера, Црни врх и зимски ту-
ризам. Осим гостију из региона, Бео-
града и Војводине, који су и до сада 
били наши стални и најчешћи посе-
тиоци, наша циљна група су и госте из 
Европе. Током Сајма у Београду про-
давали смо аранжмане са десет одсто 
попуста – истиче управница хотела 

„Језеро” Милица Миловановић.
Осим на Сајму у Београду, на позив 

бугарске туристичке агенције „Yubim“ 
представници хотела „Језеро” учество-
вали су од 12. до 14. фебруара и на 

Међународном сајму туризма у Софији. 
 -На сајму у Софији били смо 

гости бугарске туристичке агенције 
„Yубим” која слави 25 година рада. 
Са том агенцијом успоставили смо 
сарадњу крајем прошле године, па је 
Нову 2015. годину у нашем хотелу до-
чекало више од сто гостију из Бугар-
ске. Представљајући своју агенцију 
на сајму у Софији, наши домаћини су 
јавно похвалили наш хотел. Изнена-
дили смо се колико људи у Бугарској 
зна за Бор, Борско језеро и хотел 

„Језеро”. Дошли су да нас поздраве и 
наши гости који су на Борском језеру 
дочекали Нову 2015. годину - сумира 
утиске са сајма у Софији управница 
хотела „Језеро” и истиче: - На сајму смо 

упознали и нове технологије у туризму, 
посебно у рецепцијском пословању.

Међународни Сајам туризма у 
Софији хотел „Језеро” је искористио и 
за успостављање сарадње са бугарским 

и домаћим туристичким агенцијама:
-Разменили смо искуства и 

остварили сарадњу са бугар-
ским агенцијама „Иркатур” и 
„Интергрејд”, као и са домаћим хоте-
лима у Нишу, Сокобањи и Параћину 
и разговарали са представницима Ту-
ристичке организације Србије. Са 
домаћим хотелима у окружењу дого-
ворили смо се да размењујемо госте, 
што ће бити од користи и њима и 
нама - каже управница хотела „Језеро“ 
Милица Миловановић. 

М. Милошевић

Туризам

РТБ-ов хотел „Језеро“ и Клуб „РТБ Бор”, заједно са Туристичком организацијом Бора, успешно се 
представили на међународним сајмовима туризма од 12. до 14. фебруара у Софији и од 19. до 22. 
у Београду. - На сајму у Софији менаџмент борског хотела упознао нове технологије у пословању, 
а на сајму у Београду продавао аранжмане са десет одсто попуста

Заједничка понуда борског туризма
Хотел „Језеро“ и Клуб „РТБ Бор” на Сајму туризма у Београду
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Предавање на пламеној пећиПрича 
Колекшива

 У новој топионици (која је у међувремену, од 
1961. године када је пуштена у рад, постала стара), 
дуго се сматрало да су најтежа радна места на 
бушењу конвертора и шаржирању пламене пећи 
(док је пржење концентрата обављано у вишее-
тажним пећима). Мени је, када сам се запослио, сеп–
тембра 1968. године, припало другопобројано место.

 Нисам се самосажаљевао, и са двадесет 
једном годином знао сам да је оно народно – „а ко 
зна зашто је то добро“ изнедрила мудра пракса 
и да та мисао није продукт доконог жонглирања 
речима. Можда се и на мене односи. А и сам сам већ 
био проверио штету лагодности кроз предавање 
Мише Сиљавског, професора Техничке школе, који 
нам је објаснио да је теорија по којој клима утиче 
на људе не само погрешна, већ и расистичка. 

 Осећао сам за потребно да сам, без тутор-
ства, догурам аргументе до таквог закључка или 
разлога за неслагање. Чим сам из школе стигао 
кући, узео сам географски атлас, да видим које 

су то атрактивне земље око полутара у којима 
бих се задовољан настанио. Без пасоша, кажипр-
стом сам „прелазио“ многе државне границе, али 
у комшилуку екватора не нађох ниједну без фа-
линке у односу на моје критеријуме. Такве су се 
налазиле у Скандинавији, тамо где се човек борио 
да у студени обезбеди себи храну и приде избегне 
смрзавање.

…Минуле су, ваљда, две године од отварања 
радне књижице, било је нешто пре 22 сата када 
је сменски мајстор (пословођа смене) Стојанче 
распоређивао људство у трећој смени. Пракса је 
била да радници који су прекоредно користили 
слободан дан исти могу да надокнаде радом у дану 
одмора њихове бригаде. 

Многи су то чинили у времену када су буљине 
активне. Разлог није био романтичан већ калку-
лантски практичан: за ноћни рад зарада је обра-
чунавана са увећањем од 25 процената.

 Те вечери дошла су тројица из Милошеве смене 
да одраде мањак. Стајали су по страни, тако су 
били уочљивији. Нису имали хитрости да се јаве 
сменском мајстору, Стојанче им је саопштио: 
„Другари, да сте се боље договарали једног бих 
могао да примим. Овако се заједно вратите кући 
и разумите шта би ми Света (главни пословођа 
Пламене пећи) рекао ујутру када види да на десет 
човека још тројица одрађују шихте и – окренуо се 
да распоређује своје раднике, чиме је нагласио де-
финитивност реченог.

 „Мајстор Стојанче,“ јавио се Јова Николић 
молећивим тоном, „подрум је пун шута има пос'о 
да сви пођемо доле. А из Мишине смене никога 
нашег ко је дош'о да одради шихту нису вратили.“

 Стојанче је застао са распоредом, почео је с 
ћутећим колебањем што је Арса искористио да 
се послужи речима: 

 „Ево, Јова и ја могли би' у подрум да у акорду на-
пунимо једну куполу.“

 Стојанче је у распоред укључио и придошлице. 
 Потом се обратио Арси: „Напуните једну 

куполу, а онда ме зовите да погледам и да вам на-
пишем пропусницу за купатило“.

 Чим смо се снабдели колицима и алатом 
(крамп, две лопате) почео сам да бацам материјал 
у куполу. Било је напорно, шљака је тешка, а 
висина куполе на вагонету је преко два метра. 
Арса ме је посматрао глумећи унезвереност, а 
онда је, ваљда у уверењу да може брзо да поправи 
ситуацију, његово обраћање попримило заповедни 
тон: 

 „Ти си овде две године, ја дванаест. Требало би 

мало да ме послушаш. То што си добио Првомајску 
награду, треба да знаш, ја сам те предложио и 
рекао Лалићу да и његова смена буде за тебе. И ја 
сам вредан, без Арсе се не пооди горе на канал за 
конверторску шљаку. Само Махмут удара јаче сас 
чук од мене. Не волим забушанти јер они пребацују 
свој пос'о на своји другари. Това неје поштено. 
Само, ако ти и ја напунимо куполу и за осам сати, 
сутра неће можемо да устанемо из кревет. А ја 
знам, откако сам се запослил никад неје подрум 
бил потпуно чист, неће тамо да турају паркет.
Това је сталан пос'о к'о прање тањири дома. Љуба 
Ударник, за њега си сигурно чул, ложил је две пећи 
на агломерацију и за три године испунил два 
петогодишња плана, сг ич не ваљаје сас здравље. 
Пљује крв. Управник и генерални Божин нудили су 
да му направе кућу у Врњачку Бању. Дај Боже да 
това помогне, ал' тешко. Не требе човек ни с пос'о 
да се јуначи. Ти си се дал на економију, скоро ћеш 
кравату око шију, ташну у руће, па у канцеларију. 
А ја би требал' овде да дочекам пензију. Ако пуним 

куполу за четири сата, пре ће ми стигне 
крстача и поп. Седи, ево овде, и гледај на 
степенице. Стојанче иде с нође напред, 
не иде с главу. Ти ћеш њега прво да видиш 
јер он на цокуле нема очи. Ако дојде, узми 
лопату и збирај шљаку на куп. Ја ћу 
брзо. Ако пита за мене, кажи му да сам 
у нужник.“

 Како мој партнер није био познат 
као присталица нерада, након овакве 
аргументације, нисам имао потребе да 
заоштравам однос говорничким двобојем 

– поступио сам „по наређењу“ и сео.
 Убрзо се Арса вратио носећи празно 

буре намењено за отпрему Отпаду. 
Ставио га је у скрајнуто место. По на-
редно је отишао с колицима. Тако пет 
пута. Када смо формирали гомилу шљаке 
довољну да на врху куполе прекрију бурад, 
Арса је од једног бурета направио себи 
скелу.

 Додавао сам му преостале „лименке“ 
које је слагао у куполу. Били су то тре-
нуци великог прегнућа, за панику није 
било времена, требало је прекрити 
бурад пре него што мајстор Стојанче 
изврши увид у наша чињења. За око сат 
времена успели смо да заравнамо куполу 
и да избегнемо да добар глас о нама буде 
упропашћен.

 Када смо превару привели безбедном 
крају, позвали смо сменског пословођу. 
Погледао је са горње платформе пуну 
куполу, пружио нам је пропусницу на 
којој је писало да смо „завршили посао у 
акорду“ и удаљио се, ничим не показујући 
да је фасциниран нашом екстремном 
продуктивношћу. 

 Данас смо Арса и ја једини живи 
актери ових догађања. Заједница се одужила бла-
гопочившем Љуби Ударнику наденувши невеликој 
улици у насељу „Металург“ његово име. Судбина 
ме је довела у прилику да Арсино предавање из-
ложим суду јавности, можда ће она знати одго-
вор на питање:

„Да ли је Стојанче поверовао да је могуће за два 
сата напунити куполу, или се тим „веровањем“ 
самопослужио као модусом да удвоји ефекат: 
удовољи прохтеву Мишиних металурга, на начин 
који њему самом неће наудити, а Арсу и мене на-
гради „слатком“ шихтом?“

Минуле четири и по деценије биле су недовољне 
да бих пристигао до постојаног одговора.

 Мр Јован Г. Стојадиновић, економиста
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МУЗЕЈ РИМ. – Током фебруара 
Борани су имали изузетну прилику 
да у Музеју рударства и металургије 
погледају радове српског модернисте 
из педесетих и шездесетих година про-
шлог века о коме се данас мало зна. Реч 
је о Лазару Возаревићу, сликару и пе-
дагогу, који се на ликовној сцени Србије 
појавио 1951. године радовима наста-
лим под утицајем Сезановог реализма и 
Пикасове плаве фазе. Путујућу поставку, 
која је након десетак градова Србије 
представљена и Боранима, осмислио 
је Легат Лазара Возаревића из Сремске 
Митровице у чијој се околини (село Ле-
жимир) сликар родио. На отварању из-
ложбе (29. јануара) приказан је и филм 
Игора Чолака о уметниковом животу и 
раду под насловом “У завичају после 
смрти живети”.

Изложбу је отворила Марија 
Вукајловић, историчар уметности, 
наглашавајући да је реч о уметнику који 
је са прометејском одважношћу ступио 
на послератну српску ликовну сцену. 
Он се, поред Лубарде, најрадикланије 
изборио са тада популарним формама 
светске уметности модерне. А, није 
било лако одједном прећи са уметнич-
ких стилова 19. века и “сочног” сликар-
ства пуног колорита, на модеран израз 
сведених, геометризованих форми. Није 
му било лако ни да, потом, одбрани 
своју оригиналност од тврдњи да је она 

обично опонашање Пикаса. Међутим, 
Возаревић је то успео спајајући свој мо-
дерни израз са нашом средњевековном 
уметношћу и њеним апстрактним 
моментима, сведеностима у боји, 
речитошћу детаља, монументалношћу. 
Рашчлањујући линију у тачке Возаревић 
се 1963. упушта у смели ликовни експе-
римент. У своје радове уводи “пулије”, 
тапетарске закивке, чије забадање у 
слику објашњава као уношење (у ен-
формел) тачке која има пластичан 
израз, дакле има форму. Нитне су, како 
признаје, подсвесна тежња за редом 
који он у животу није налазио. Ипак, оне 
нису само то у његовом ликовном исказу.

Сенке иза смрти оца, сиромаштво 
и болест у детињству, рат, оставили су 
печат у Лазаревој уметности. После 
Другог светског рата Возаревић је 

сликао и живео на Старом сајмишту где 
су мучени и убијани затвореници, па је 
дуго био под опсесијом тих покојника. 
Плашио се живота, па и успеха. “Мада 
ми успех прија, каже он, прибојавам га 
се као неке лепе ствари, неког лепог дана 
после кога долазе буре и ужаси. Зато 
тежим за миром и можда у мени постоји 
подсвесна жеља да створим сликарство 
које ће личити на тишину. Не негирам 
оне који сликају радост. То је лепо, али 
ништа више, ништа даље од тога.”

Прерана смрт допринела је да се о 
Возаревићу данас мало говори, мада се 

његовом аутентичном делу, поготово 
у тој енформел-фази, када је успео да 
споји модерну уметност са нашим фре-
ско-сликарством, не могу наћи паралеле 
ни на Истоку ни на Западу. У тим радо-
вима пуним емоција (које управо извиру 
из стваралачке везе са византијским 
наслеђем) Возаревић је “имао циљ да 
затекне Бога у фази креативне одлуч-
ности пред материјом”. Возаревић се 
поред сликарства, бавио и илустрацијом 
књига, сценографијом и мозаиком 
(хотел Метропол, Војнотехнички инсти-
тут и Дом омладине у Београду). Умро 
је 29. марта 1968. године у Београду, од 
тровања крви изазваног испарењима 
хемијских средстава помоћу којих је 
желео “да на својим сликама дочара 
Византију...или открије материју из 
времена божанске креативности.”

Љ. Алексић

Култура
Борани упознали Легат Лазара Возаревића

Анкета о култури у Бору

Политика и (не)култура
БОР. - Анкета о стању и разумевању 

културне стварности, коју је урадила 
библиотекарка Драгица Радетић (На-
родна библиотека Бор), показала је, 
између осталог, да „људи лакше могу 
да уоче и препознају манифестовање 
некултуре него културе“. 

У контексту манифестовања не-
културе занимљиви су одговори о 
политизацији друштва и културе: сваки 
четврти испитаник имао је критички 
став према понашању оних који су на 
политичким функцијама, као и у држав-
ним службама. Аутор анкете закључује: 

„Дакле, негативан став према мешању 
политике у културу и злоупотреби 
културе од стране политичара има 
једна четвртина испитаних која такво 
понашање сврстава у некултуру“.

Иако је анкета спроведена у Бору, 
одговори важе за целу Србију јер 
политизација друштва и културе као 
да нема границе. И Боране муче исти 
проблеми политизације друштва као 
и грађане било ког места у Србији: 

„форсирање и реализација бесмислених 
идеја путем политике и посредством по-
литичких странака, некомпетентни по-
литичари и људи на власти (укључујући 
и полицајце), пљачка и грабеж полити-
кантске елите, нестручност на челним 
местима, корупција на свим друштве-
ним нивоима, постављање директора 
и руководилаца без конкурса на основу 
политичке припадности, потцењивање 
народа и непоштовање туђег рада“.

Анкетирани Борани дали су од-
говоре и на питања: „Како се 

борити против некултуре?“ и „Ко су 
најодговорнији актери за стање у кул-
тури?“

Одговор на прво питање је јасан: 
васпитањем и образовањем. Међутим, 
како васпитавати и образовати децу, у 
породици, школи, у институцијама кул-
туре, медијима, када се опет враћамо на 
почетни проблем политизације друштва 
и културе, и то не само у набројаним 
сегментима? 

Још су комплекснији одговори на 
друго питање. Скоро 30 процената ис-
питаника сматра да за стање у кул-
тури одговарају професионално одго-
ворни на локалном нивоу: „оснивачи 
установа културе, локална власт, пред-
седник и челници општине, владајућа 
партија, установе културе...“. За девет 

одсто мањи број испитаника највећу од-
говорност за стање у култури приписује 
држави „јер држава доноси законе 
и друге акте и дужна је да обезбеди 
њихову примену“.

Нису исте ингеренције државних 
и локалних власти, али слика државе 
рефлектује се на локал и обрнуто. Зато 
је неопходно да и једни и други, свако 
у својој надлежности, створе услове 
да култура не постане некултура. У 
противном, све већа политизација 
друштва потврдиће парафразирану ре-
ченицу једног од анкетираних Борана 
о стању у култури: „Што нам је народ 
неписменији и непросвећенији, лакше 
је манипулисати њиме“.

Коме такво стање иде у прилог?
М. Милошевић

Сликарство налик тишини

Прерана смрт допринела 
је да се о српском модернисти из 60-их година прошлог века 
данас мало зна, мада се његовом аутентичном делу у енформел-
фази, када је спојио модерну уметност са нашим фреско-
сликарством, не могу наћи паралеле ни на Истоку ни на Западу
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Занимљиво питање је сад:

Рушити или не колоса у Трбовљу?

Димњак је изграђен 1976. и био је 
право грађевинско чудо, а отпоран је и 
на изузетно снажне потресе, подсећају 
локални медији и наводе да још не 
постоје јасни планови о будућности 
највише грађевине у држави Словенији.

Наиме, термоцентрала у Трбовљу 
која производи шест одсто словеначке 
електричне енергије ушла је у посту-
пак ликвидације јер је утврђено да 
производња није економична.

Пропали су и преговори о продаји 
руском предузетнику Олегу Бурлакову, 
па је највећи део запослених отпуштен, 
а обуставом производње постаће непо-
требан и димњак који је штетне емисије 
из долине односио високо у ваздух.

Неки сматрају да би га било најбоље 

срушити, а други да би димњак могао 
постати атракција за оне који воле адре-
налинска узбуђења, рецимо за скокове с 
великих висина.

То би у градићу с великом традицијом 
у рударству и енергетици, у којем је сада 
због кризе стопа незапослености дво-
струко већа од државног просека, можда 
могло да отвори перспективу туризма.

С друге стране, преноси Хина, 
постоје идеје да се димњак сачува као 
део индустријске баштине, или да се ис-
користи за котларницу у којој би се као 
гориво користила биомаса, док неки 
размишљају да би могао да послужи и 
за будућу спалионицу штетног отпада из 
целе Словеније. 

(Сајт РТС-а, 23.јануар 2015.)

О Г Л А С
Добрим поводом, припрема се Споменар генерације 

матураната Техничке школе у Бору школске 1965/66. 
године, аутору су потребне фотографије професора 
посвећених настави, чијих се часова и након пола века 
матуранти радо сећају.

Славко Савић, наставни предмет ............ Физика
Ђорђе Гачић .............................................. Физичко васпитање
Инж. Никола Гуцуња................................ ХТЗ
Љубица Јовановић, дипл. правник ............ Економика и орг. предузећа
Михаило Сиљавски................................... Предвојничка обука
Спасоје Мирчић Шијете........................... Српски језик
Михајло Цајић........................................... Математика
Слободан Стојић........................................ Електротехника
Михајло Петровић, пензионер................. Испитивање материјала
Јованка Јурић Крстовић............................ Српски језик
Славољуб Ћирић........................................ Математика
(напустио Бор 1963. године) 
Живорад Станојевић.................................. Машински елементи
Берислав Вучковић, директор школе
Велимир Ракић, директор школе
Драгослав Милосављевић, директор Интерната

 Љубазно молим, ако можете да помогнете у налажењу 
фотографија или поседујете неку од њих, јавите се на један 
од начина. 

 И-мејл: jovan.g.stojadinovic@gmail.com
 Телефони: (030) 434 064 и 064 61 70 855

Мали огласи
Издајем намештену гарсоњеру у Нишу (Ул. Патриса Лумумбе – поред 

Меркатора) за једног или двојицу станара. Телефон за контакт: 064/575-
92-91.

Највиши димњак у Европи и пети највећи на свету налази се 
у словеначком Трбовљу, али се поставља питање шта учинити 
са 362 метра високим колосом уз реку Саву након што постане 
непотребан
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У слици и речиСмотра етнолошког филма у борском Музеју

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2254 – ВОДОРАВНО: Срећна Нова година, перут, 
Ере, едитор, Исак, Спирс, арара, сат, СА, значке, АК, обала, јелка, ИА, оловка, 
не, Грк, плажа, рарог, трон, Аелита, пас, коале, Книћани, Деда мраз.

Крста Иванов

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

Филмови на бис

ВОДОРАВНО: 1. Празник цркве и државе 15-ог фебруара, 7. Град у Чешкој, 
14. Тло, земљиште, 15. Становник Котора, 17. Први митски летач, 18. Река у 
Војводини, 19. Име глумице Михић, 20. Камена брана око пристаништа, лукобран, 
21. Врховни поглавар римокатоличке цркве, 22. Град у Русији, 23. Општинска лига 
(скр.), 24. Град у Јапану, 26. Амерички твор, 28. Београд-Бар (скр.), 30. Тринитро-
толуол (скр.), 31. Птица из реда кока, 32. Орган чула вида, 35. Место код Неготина 
познато по вину, 37. Окретна игра, валцер (фр.), 38. Кип бога Ероса, 39. Резидба 
винове лозе, 41. Стање омамљености, 42. Састојак рудне масе, 43. Додир уснама 
као знак љубави.

УСПРАВНО: 1. Област око Пожаревца, 2. Већи и стални водени ток, 3. Грчка 
муза песништва, 4. Катран, 5. Име америчке глумице Хатавеј, 6. Тим, 7. Отилија 
од миља, 8. Слани зачин, 9. Светац заштитник виноградара и заштитник 
брачне љубави и верности (14. фебруар), 10. Равна површина, 11. Име тенисе-
реке Ивановић, 12. „Пиће љубави”, 13. Летопис, годишњак, 16. Врста инсекта, 
зоља, 18. Музичка мера, 21. Заштитни непробојни прслук, 22. Једно чуло, 25. Пе-
шачки пут, путељак (мн.), 26. Топло заслађено пиће, 27. Планина у Македонији, 28. 
Хемијски елемент, 29. Град у Италији на Јадрану, 31. Део дрвета у земљи после сече, 
33. Запета, зарез, 34. Мушки родитељ, 36. Јапанска новчана јединица, 37. Име аме-
ричког глумца Килмера, 38. Аустралијска птица тркачица, казуар, 40. Ауто-ознака 
за Ваљево, 41. 18. и 14. слово азбуке.
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In memoriam

 БОГОЉУБ ШАИНОВИЋ
Богољуб Шаиновић, популарни 

Шаја, изненада је умро 25. а сахрањен 
27. јануара 2015. године у Бору. Умро је 
један из плејаде старих Борана који су 
трасирали пут развоја општине Бор и 
Басена Бор. Богољуб Шаиновић је рођен 
25. јануара 1932. године у Књажевцу. 
По рођењу, са мајком долази у Бор, где 
му је отац био запослен као рударски 
пословођа. У Бору проводи детињство, а 
1946. се са породицом сели за Алексинац, 
где завршава Гимназију. Правни факултет 
завршава у Београду. Прво радно место 
дипл. правника било му је у Алексинцу, 
у државној управи, 1957. године. Након 
шест година рада у Алексинцу и седам-
наест година ван Бора, враћа се у Бор, 
у време када су граду и РТБ-у били најпотребнији високостручни кадрови 
разних струка. Као дипл. правник обављао је правне послове у више установа 
у граду и Басену. Био је први секретар тадашњег Рударско-металуршког фа-
култета у Бору, правник у правној служби Генералне дирекције РТБ-а, секре-
тар општинске Самоуправне интересне заједнице основног образовања и др. 
За судију Општинског суда у Бору  изабран је 1980. године и као судија радио 
до 1983. када је изабран за Општинског јавног правобраниоца – дужност коју 
је обављао до одласка у пензију 1997. године. Правном систему Бора оставио 
је пуно, активно учествујући у писању свих статута општине Бор и свих са-
моуправних споразума Басена Бор, а као судија трудећи се да поштује закон и 
поштено суди. Био је врстан стручњак, частан и поштен човек који је уважавао 
саговорнике, колеге и приправнике и имао моћ и снагу да их саслуша, поучи и 
пружи им руку када је то било потребно. Био је изузетно привржен својој по-
родици - супрузи Вери, сину Миодрагу, снахи Гордани и унуцима Милици и 
Милу, као и другим најмилијима. Имао је пуно пријатеља и важио за ведрог, 
веселог, позитивног човека увек спремног за шалу. Волео је и спорт, и поно-
сио се развојем спорта у Бору, нарочито шаха, кошарке и фудбала. За свој пре-
галачки рад добио је Орден рада са сребрним венцем, а носилац је и Октобар-
ске награде града Бора.

(Део текста преузет је из књиге проф. др Милана Димитријевића 
– Судство у Бору-Прилози за историографију правосуђа, стр. 436-437. 
Коришћени су и делови текста Божидара Јовановића, адвоката из Бора.)

БОР. – За запослене у Генералној дирекцији Рударско-топиони-
чарског басена Бор Поливалентно патронажна служба борског Дома 
здравља организовала је акцију провере крвног притиска и шећера 
у крви. Циљ ове бесплатне акције превенције, коју су заједнички 
реализовали Дом здравља и Рударско-топионичарски басен Бор, 
јесте да се запосленима укаже на факторе ризика код хроничних 
незаразних обољења и да се истовремено провере основни параме-
три који указују на могућа кардио-васкуларна обољења и дијабетес.

Сарадња РТБ-а Бор и борског Дома здравља биће настављена.
М. М. 

Провера гликемије 
и притиска

БОР. - Због великог интересовања гледалаца, у Музеју рударства и металургије 
од 23. до 27. фебруара одржано је репризно приказивање флмова са смотре 23. 
Међународног фестивала етнолошког филма у Етнографском музеју у Београду. 

И први и други пут у Музеју у Бору приказано је шест филмова и сви су, углав-
ном, награђени: „Да ли верујеш у љубав?” (Израел), „Неодољива жеља за брковима” 
(Белгија), „Цветанка” (Бугарска), „Срећа обећана земље” (Француска), „Услуга чо-
банска” (Србија) и „Свиње, шишарке и други смртници” (Шпанија). Сваки од ових 
филмова, и први и други пут) у просеку је гледало по више од 30 гледалаца.

-Теме ових филмова углавном су животне приче. Највише гледалаца имао 
је израелски филм „Да ли верујеш у љубав” који говори о Израелки оболелој 
од мишићне дистрофије. Ова жена има јединствен приступ животу и успешно 
спаја парове, пре свега, особе са инвалидитетом. Филм је добио велику на-
граду фестивала - каже директор борског Музеја рударства и металургије Сузана 
Мијић. 

Борски Музеј ће и убудуће организовати приказивање филмова одмах после 
одржавања смотре у Етнографском музеју у Београду. 

М. Милошевић 



Субота, 28. фебруар 2015. Број 2255, страна 24

Млађи нараштаји си-
гурно ће бити изненађени 
чињеницом да су коњи оди-
грали велику улогу у историји 
и развоју Басена Бор, будући 
да су више од пола века 
били главно превозно сред-
ство (од 1903. до 1966., када 
су их у борској јами заме-
ниле акумулаторске локомо-
тиве пренели су половину од 
четири милиона тона бакра 
колико је добијено у борском 
и мајданпечком руднику). 
Према подацима из 1934. у рударским погонима за вучу су коришећена 39 
коња и 84 вола, а у топионици локомобиле и један коњ (на једном колосеку 
од 200 метара). У годинама после Другог светског рата транспорт руде на 
јамским хоризонтима обављале су, такође, ове племените и интелигентне 
животиње.

Некадашњи новинар „Колектива” Рајко Чукић у својој книзи „Тамо где 
теку бакар и злато” веома надахнуто је писао о њиховом животу и раду у ду-
бинама рудника. Сваки коњ имао је шталу и свој бокс. По строгим правилима, 
са њима се морало лепо поступати, па су уредно тимарени и храњени, а тамо 
су се и ждребили. Само су рудари-коњовоци знали колико су били вредни и 
дисциплиновани – једну смену су вукли вагоне, а две одмарали. После дужег 
боравка под земљом, без сунчеве светлости, коњи би ослепели, али су ин-
стинкти остали неповређени. Чукић помиње Бубија који је одлично позна-
вао пут којим је вукао руду, Шагала – великог размаженка који се времено 
толико навикао на шећер и карамеле да без њих није хтео да ради, Ригу који 
је чак умео да „броји”. Покушавали су да му подвале и, уместо десет, придо-
дали би му још један вагон, али Рига није хтео да се макне док му није био 
откачен 11. вагон.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Пола века превозили руду

Соларни авион спреман 
за пут око света

Солар Импулс 2, скраћено СИ-2 стигао је у Абу Даби у деловима. 
Направљен већином од лагане пластике ојачане стаклом, авион се сада 
поново саставља и припрема за пут око света. Тај концепт је већ тести-
ран на претходном авиону Солар Импулс 1, 2012. године током дугачког 
лета од Европе до северне Африке, а затим 2013. када је прелетео од ис-
точне до западне обале Сједињених Држава.

Крила авиона СИ-2 дужине 72 метара, прекривена су са више од 
17 хиљада соларних ћелија, које могу да произведу до 52 киловата 

енергије. Ћелије, такође, 
пуне батерије за покретање 
четири електрична мотора 
током ноћи. Авион за једну 
особу кренуће из Абу Дабија 
и летеће путањом преко ек-
ватора где је Сунце најјаче, 
а слетаће сваких неколико 
дана. Два пилота ће наизме-
нично управљати авионом, а 
мењаће се када авион при-
времено слети.

Кооснивач пројекта, Бертранд Пикар, који је уједно и један од 
пилота, каже да ће лет изискивати истрајност.“То је врло узбудљиво 
за све нас. Тренутно смо на психолошким припремама, пилот и 
тим, јер иако је технологија у реду, морате да се носите са дугач-
ким летовима: један пилот сам пет дана и пет ноћи. То је много 
стреса за све”.

Кооснивач и пилот у алтернацији, Андре Боршберг каже да, иако 
СИ-2 може да лети уз помоћ аутопилота, план је да пилот спава само по 
20 минута одједном. “Тешко је рећи колико ћемо моћи да дремамо 
током ноћи. Прошли смо тренинг у симулатору да спавамо 6 или 
7 пута на 24 сата, што значи око 2 сата сна дневно, што није 
много”.

Бертранд Пикар додаје да је циљ пројекта да се покажу предности 
извора обновљиве енергије и чистих технологија. “Ако авион може да 
прелети свет без горива, онда замислите како ова технологија 
може да се користи у друге сврхе”. СИ-2 би требало да полети у марту 
и да се у Абу Даби врати током месеца јула. 

Ј. С.

Камером и пером

БОР. - Они који воле изазове дужих и стрмих снежних стаза имали су их ове 
зиме, у „пакету“ са жичаром, на Црном врху, а они којима је лед већи изазов, нашли 
су га на клизалишту испред борског Дома културе. Неки већ смело, а неки држећи 
се за руке и ограду, док не стекну довољно вештине, могли су и ове зиме да уживају 
(по цени од 100 динара) од десет ујутру до десет увече. 

Било је то лепо место за здраво дружење, па и надметање, пошто је Борски тури-
стички центар (седмог фебруара) оргнизовао регионално такмичење у клизању под 
геслом „Покажи шта знаш“. Како нам је рекла Весна Дробњаковић, пи-ар поме-
нутог центра, пријавило се четрдесетак кандидата а бодрило их је и пуно навијача. 

Најбољи у првој старосној групи (од 2002. – 2004.) били су: Петар Спасић, 
Матија Николић и Јелена Милосављевић. У другој (од 2005. до 2006.) доми-
нирали су Марко Стојановић, Анђела Новаковић и Ивана Мартинезић, а у 
трећој (1999. година) Катарина Терзић и Милица Миленовић. Прво место у 
групи најмлађих припало је Марти Митовски. Првонаграђени су добили бес-
платно клизање до краја сезоне, другопласирани две недеље, а трећи недељу дана.

Љ. А.

Показали шта знају

       на леду

Ђорђе Путић, сајт “Гласа Америке”


