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Потекао бакар из нове топионице у Бору

Фото: Љ. Алексић

Изливена прва анода

Б. Спасковски: Први
бакар из нове топионице најбољи
је доказ да су нова топионица и фабрика
сумпорне киселине готове, да су сва постројења
у функцији и да раде. Ово је изузетан дан за
Боране и мештане околних села, који добијају чисто
небо, али и изузетан дан за све грађане Србије, јер
радом нове топионице РТБ Бор повећава своје учешће
у бруто друштвеном производу земље, отвара нове
правце развоја у делу прераде бакра и могућности за
повећање стандарда у одређеним привредним гранама. Првих 150 тона анода добијених по аутогеној флеш-смелтинг
технологији излила друга смена топионичара, 25. априла
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Потекао бакар из нове топионице у Бору

Изливена прва анода
За изградњу нових пирометалуршких постројења у Бору, односно за
замену технологије топљења новом, савременом аутогеном јединицом са фабриком сумпорне киселине која ће убудуће
радити у складу са светским еколошким стандардима и која је оправдана са
еколошког, али и са економског аспекта,
утрошен је 251 милион евра.
Радом нове топионице РТБ Бор ће, с
једне стране, удвостручити производњу
бакра, племенитих метала и сумпорне
киселине, а са друге – чиста технологија
коначно доноси и чисто небо над Бором
и околином. Модернизацијом топионице у Бору емисија и имисија штетних
материја у ваздуху, води и земљишту
биће испод законом прописаних вредности, а у исто време искоришћење сумпор-диоксида и бакра биће 98 процеБлагоје Спасковски
ната што ће задовољити еколошке станРТБ. – Након три и по године мукот- нове топионице сви смо допринели дарде који важе у Србији и Европској
рпног рада, пројектовања и изградње, а и стабилизацији државе коју води унији. Нова технологија захтева висок
потом и функционалног испитивања садашња Влада – подвукао је Спасковски. капацитет због смањења трошкова
нове топионице и фабрике сумпорне
киселине у Бору и свих њених пратећих
постројења, 25. априла око 22.30, потекао је и први бакар из нових пирометалуршких постројења. Изливена је
прва анода по аутогеној флеш-смелтинг
технологији и добијено првих 150 тона
анодног бакра.
-Комплетан циклус је заокружен,
постројење је окончано и функционише цела металуршка линија. Први
бакар из нове топионице најбољи
је доказ да су нова топионица и фабрика сумпорне киселине готове, да
су сва постројења у функцији и да
раде. Ово је изузетан дан за Боране и
мештане околних села, који добијају
чисто небо, али и изузетан дан за све
грађане Србије, јер радом нове топионице РТБ Бор повећава своје учешће
у бруто друштвеном производу земље,
отвара нове правце развоја у делу прераде бакра и могућности за повећање
стандарда у одређеним привредним гранама – изјавио је с нескривеним задовољством генерални директор
РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
Спасковски се захвалио свима који
су, како је рекао, допринели изградњи
нових пирометалуршких постројења у
Бору и учинили све да нова топионица
и фабрика сумпорне киселине почну
Драган Маринковић (директор пројекта нове топионице),
да раде. – Хвала свим учесницима у
Благоје Спасковски (генерални директор РТБ-а Бор) и
овом великом пројекту, највећем екоБобан Тодоровић (директор Топионице и рафинације)
лошком и економском подухвату у
Србији. Учествовањем у изградњи

Генерални директор РТБ-а са радницима топионице

и већег искоришћења бакра и сумпор-диоксида, а пројектовани (прерада до 400 хиљада тона концентрата
бакра годишње) сасвим је прихватљив
јер ће рудници у Бору и Мајданпеку
фазном модернизацијом и повећањем
производње обезбедити планирану количину за прераду.
Нову топионицу и фабрику сумпорне киселине градили су канадски
„СНЦ Лавалин“ и његов подизвођач,
уједно и власник аутогене флешсмелтинг технологије „Отокумпу“,
финска компанија „Оутотек“. Надзор
над пословима које су носили Канађани
и Финци, али и свим локалним радовима
који су били поверени „Енергопројекту“,
обавио је Грађевински факултет, Београд. Велики део уграђених елемената
произведен је у Србији, а на пројекту је
било ангажовано око 800 радника.
Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

Ливење првих анода добијених новом технологијом топљења
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Актуелно

Раде нова топионица и фабрика сумпорне киселине

Нових 160 тона бакра
без дима!

РТБ. – Само дан након што је
друга смена борских топионичара
излила први бакар по аутогеној флешсмелтинг технологији, када је добијено
и првих 150 тона анода из нове топионице, уследио је и други талас „бакарне реке“ коју је досад у Бору пратило веће или мање загађење ваздуха
сумпор-диоксидом, зависно од руже
ветрова. Већ два дана на димњацима
у граду нема дима, а производња тече.
-Погледајте димњак, дима нема,
а ми радимо! Производимо бакар
и то у већим количинама! Димњак
без дима и свеж ваздух најбоља
су потврда како раде нова топионица и фабрика сумпорне киселине – каже прекаљени ливац Зоран
Спасојевић, радник Топионице и
рафинације од 1988. године. Кренула
је нова технологија топљења бакра а
са њом је, додаје Спасојевић, дошло и
олакшање у смислу бољих услова рада.
– Топлоте на анодним пећима има,
али нема више оних високих температура као на старој пећи, нема сумпор-диоксида и осталих гасова који
„штипају“ очи. Борани и мештани
околних села сада, и кад ми радимо,
могу да удишу чист ваздух.

Зоран Спасојевић

Генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски казао је да је ливењем прве
аноде по аутогеној флеш-смелтинг
технологији, која ће, како је рекао,
производњу бакра учинити јефтинијом,
означен почетак нове ере РТБ-а Бор.
- Данас лијемо нових 160 тона
анода и тиме потврђујемо да је континуитет технолошког процеса нове
топионице и фабрике сумпорне киселине у потпуности успостављен.
Потврђујемо радом, а како би
другачије, и да производњу бакра у
Бору више не прати дим јер је небо
изнад града чисто, онакво какво је
било 1903. године – рекао је Спасковски.
Текст: Г.Т.В.
Фото: Љ. А.

Актуелно
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Менаџерски тим „Ототека” отпутовао у Финску:

Остављамо вам најмодерније
постројење
- Тони Коркан је одговорио: - Сви
пројекти ове величине, као у РТБ-у,
нису лаки. Критични елемент на свим

Енди Мустафа, Тони Коркан и Арон Вард

Б. Спасковски: Завршили смо стратешки економски и еколошки објекат државе Србије. То
је био циљ Владе и менаџмента РТБ-а. - Тони Коркан: Остављамо вам добру инвестицију,
најновије и најмодерније постројење са жељом да сто година добро служи РТБ-у
РТБ. - Поводом завршетка изградње
нове топионице и фабрике сумпорне
киселине, генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор
Благоје Спасковски примио је пројектменаџера „Ототека” Тонија Коркана
са сарадницима Ароном Вардом и
Ендијем Мустафом. После пријема и
заједничког обиласка новоизграђеног
објекта менаџери „Ототека”, задовољни
оним што су урадили, отпутовали су у
Финску.
-Завршили смо стратешки економски и еколошки објекат државе
Србије. Имаћемо већи профит и веће
учешће РТБ-а у бруто друштвеном
производу Републике, али и чисто
небо над Бором и околином. То је био
циљ Владе и менаџмента РТБ-а и, ево,
успели смо. Добро смо сарађивали и
захваљујем се менаџерима „Ототека”

који су за три и по године окончали
овако велико дело - рекао је генерални
директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
-Остављамо вам добру инвестицију,
најновије и најмодерније постројење
са жељом да сто година добро служи
РТБ-у. Било нам је задовољство
радити са вама. Одлазимо задовољни
у име „Ототека”, али и лично јер
знамо да смо изградили нешто што ће
допринети и овој компанији и Србији.
На жалост, остављамо и велики број
пријатеља, али таква пријатељства
обично трају дуго година - рекао је,
у своје и име својих сарадника Арона
Варда и Ендија Мустафе, пројектменаџер „Ототека” Тони Коркан.
На новинарско питање: „По чему се
овај пројекат у Бору разликује од сличних које је „Ототек” градио у свету”

пројектима је однос који инжењер (у
овом случају то смо ми) успоставља
са власником. То увек доприноси разлици између успешног и неуспешног
пројекта. Имали смо срећу да успоставимо близак однос са РТБ-ом и та
сарадња је допринела успешном завршетку посла.
Текст: М. Милошевић
Фото: Љ. А.

Снимак за успомену - менаџери РТБ-а и Оутотека

Саниране последице пожара у новој сумпорној

Фабрика поново загрејана и ради
Демонтирана сва испуна (преко 90 кубних метара) из сушног торња, монтирани њени носача и постављен гасовод од полиестера – Д.
Маринковић: По испоруци материјала из Кине организован тросменски рад са дуплим посадама

Адел Шедиак

НОВА СУМПОРНА. – Завршена је
санација последица пожара у којем је 31.
марта изгорео део цеви од фибергласа
који повезује електростатички филтер
са сушним торњем у новој фабрици сумпорне киселине. Ово је средином априла

изјавио Драган Маринковић, директор пројекта реконструкције топионице
и изградње фабрике сумпорне киселине
у Бору.
- Демонтирана је сва испуна
(преко 90 кубних метара) из сушног
торња. Постављен је гасовод од полиестера, који је урађен у Прибоју,
монтирани носачи испуне у сушном
торњу и враћена испуна у сушни
торањ. Завршени су и сви радови
везани за гасоводе, инсталације,
чишћења и прања и постављени
мерни инструменти. Све се још
једном проверано пре почетка поновног загревања фабрике – нагласио је Маринковић.
О завидној брзини којом су обављени
радови говори и чињеница да је део
опреме дошао из Немачке, а једна испорука чак из Кине, док је остало, углав-

Драган Маринковић

ном, домаћа опрема или са складишта
где Басен има резервне делове. У овим
пословима ангажовани су људи из АТБ
ФОД-а, „Моки-монта” из Бора, а изузетно значајно је учешће радника РТБ-а
који су у три смене извлачили испуну

из сушног торња, чистили, прали, затварали отворе на свим торњевима и
инсталацијама.
-Максимално смо били ангажовани да што пре санирамо последице
пожара. По испоруци материјала из
Кине, организовали смо тросменски
рад са дуплим посадама, тако да није
било застоја – објаснио је директор
пројекта нова топионица.
Адел Шедиак, сајт-менаџер „СНЦ
Лавалина”, канадске компаније која је
градила нову фабрику сумпорне киселине, оценио је да је санација пожара,
коју је извео „СНЦ Лавалин” уз помоћ
РТБ-а и српских фирми, завршена изузетно брзо.
Ј. Станојевић
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Првомајска

Првомајска честитка генералног директора РТБ-а

Бор чистог неба
Б. Спасковски: Нова топионица ради и
сада потпуно уверен могу да кажем да од
наредне недеље више неће бити дима у
Бору. Нове технологије и рудне резерве
гарантују свима нама боље сутра, бољи
стандард и, наравно, чисто небо, а РТБ Бор
ће захваљујући томе бити бренд Србије

РТБ. – Задовољан што, како је рекао,
Борани и басенски радници првомајске
празнике дочекују практично без дима,
иако топионица ради пуним капацитетом, генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје Спасковски се, честитајући Међународни
празник рада свим басенским радницима, грађанима Бора, Мајданпека и
мештанима околних села, осврнуо на
најзначајније догађаје између два празника.
-Завршетак изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине и
њихово пуштање у рад обележило је

излазак из реструктурирања, па први
човек РТБ-а то наводи као другу битну
чињеницу за запослене, али и за бивше
раднике Басена и инвалиде рада друге и
треће категорије који имају привремена
решења за пензију.
-Унапред припремљени план
реорганизације предузећа подразумева сигурност за запослене у
РТБ-у јер ће компанија остати у
државном власништву. Дакле, нема
приватизације, Басен ће стопроцентно бити државна компанија, а
то је став и Владе Репбулике Србије.
Молим, зато, пензионере, инвалиде
рада и грађане да сачекају усвајајње
УППР-а. Онда ће добити све оно што
сада траже и то ће добити од државе.
Влада Србије стоји иза тога и подржава овакав УППР да би, између
осталог, и ти проблеми били решени.
Само његовим усвајањем људи ће

период између два празника. Нова топионица ради и сада, с правом и потпуно уверен, могу да кажем да од наредне недеље више неће бити дима у
Бору. Ни у пи-пи-ем-има! Само још
неколико дана, док се не „увежу“ и
нови конвертори, појављиваће се
краткотрајни испади, а када они
крену, од петог-шестог маја, имаћемо
потпуно чисто небо. Нове технологије
и рудне резерве гарантују свима нама
боље сутра, бољи стандард и, наравно,
чисто небо, а РТБ Бор ће захваљујући
томе бити бренд Србије – рекао је Спасковски.

Првомајска честитка Синдиката „Независност“

Немерљив еколошки
ефекат нове технологије
РТБ. – Синдикат „Независност“ РТБ-а
честита Празник рада свим запосленима
у Рударско-топионичарском басену Бор,
а посебно свим учесницима у великом
пројекту који су својим залагањем увели
нову технологију топљења. Осим економског ефекта значајног за РТБ Бор, али и за
Србију, нова технологија даје и немерљив
еколошки ефекат веома значајан, не само
Драган Јанкуцић
за град Бор, околна села, већ и за регион
– каже се у првомајској поруци „независних“
радним људима Басена коју су потписали Драган Јанкуцић, регионални повереник синдиката „Независност ИЕР-а“ и Нинослав Вукашиновић, регионални координатор овог синдиката.
-Синдикат „Независност“ један је од водећих репрезентативних синдиката Рударско-топионичарског басена Бор и значајан партнер у
социјалном дијалогу са послодавцем – истиче се даље у честитки. – Потписник је колективног уговора који РТБ-у као компанији, а пре свега њеним
радницима, гарантује стабилност и остваривање уговорених права. У
Унапред припремљеном плану реорганизације предузећа, Синдикат „Независност“, такође, види добру намеру да се очува РТБ Бор као компанија
и једину гаранцију да опстане 5.000 радника, да се одржи производња и
исплате уложене инвестиције.
Синдикат „Независност“ – наглашава се у празничној поруци – наставиће
позитивну политику социјалног дијалога са послодавцем у корист радника, компаније РТБ Бор и привреде Србије.
Љ.А.

Ништа мање важна ствар од рада остварити своја права – казао је
нове топионице није ни израда УППР-а, Благоје Спасковски.
документа који ће компанији омогућити
Г.Т.В.

Првомајска честитка Самосталног синдиката РТБ-а Бор

Чека нас изузетан посао
РТБ. - Свим запосленима, а посебно
радницима Рударско-топионичарског ба
сена Бор, желимо срећан Празник рада 1.
мај и да их срећа прати на породичном и
пословном плану - каже се у првомајској
честитки Самосталног синдиката коју је
потписао Драган Алексић, председник
Синдикалне организације РТБ Д.О.О. Бор Матично предузеће.
-У овој години очекује нас изузетан Драган Алексић
посао - излазак из реструктурирања
и формирање јединственог предузећа. Верујем да ће то предузеће бити у
већинском власништву државе, што ми у Самосталном синдикату заступамо још од прве, на срећу неуспеле, приватизације. Једно је сигурно: треба
улагати у рударство у Бору и Мајданпеку заједно са стратешким партнерима који ће инвестирати и у овај крај и у свој развој. На тај начин РТБ ће
опет бити, као некад, једна од водећих компанија у Србији, па и у Европи.
У преговорима државе и Басена са стратешким партнерима залагаћемо се
да запослени сачувају своја радна места. Добили смо нову топионицу и фабрику сумпорне киселине и са повећањем производње отвара се перспектива за младе у Бору и Мајданпеку да остану и граде своје градове - истиче
у првомајској честитки Драган Алексић, председник Синдикалне организације
РТБ Д.О.О. Бор - Матично предузеће.
М.М.

Актуелно

Понедељак, 4. мај 2015. Број 2257, страна 6

РТБ предао суду у Зајечару Унапред

Комбинат бакра спремно

Благоје Спасковски

РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор налази се у завршној фази
поступка реструктурирања, процеса
који је у борској компанији трајао више
од десет година (од 2004.), а уведен
је као неминовност због нагомиланих дуговања компаније од 1960. до
2009. године. У том периоду, како је на
конференцији за новинаре (14. априла)
рекао генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски, „историјски дуг“
Басена достигао је цифру од 700 милиона евра, а реч је о историјском наслеђу
јер је у тој цифри, између осталог, садржана вредност старе топионице у Бору,
која ће бити срушена ових дана.
- У тих 700 милиона евра дуга
налази се и део који је уграђен у ХЕ
„Ђердап“, у пругу Бор-Мајданпек, у
пут Бор-Параћин, у станове у којима
Борани и Мајданпечани данас живе.
Тај дуг, иако је у тренутку настанка
сигурно имао своје оправдање, био
је очигледно превелики баласт за
производњу која је тада у комбинату бакра остваривана. Процес
реструктурирања који је уведен 2004.
године омогућио је РТБ-у заштиту од
поверилаца и та дуговања су била блокирана. С обзиром на то да РТБ Бор
последњих пет година послује позитивно, сматрали смо да је прави тренутак да се коначно реше све његове
обавезе из прошлости, а уједно да се
реши и правни статус компаније.
РТБ Бор је, зато, поштујући одредбе
Закона о приватизацији, предао
надлежним органима у законском
року Унапред припремљени план
реорганизације предузећа (УППР),
документ који, уколико буде усвојен,
РТБ-у Бор омогућава излазак из
реструктурирања. Јер, УППР је не
само прилика да се намире повериоци
и реше вишедеценијски дугови, већ и

да РТБ Бор настави да ради и да постане једна од водећих компанија у
Србији – рекао је Благоје Спасковски.

Стабилна компанија
Поред
поменутог
позитивног
пословања које РТБ Бор остварује у
последњих пет година, борска компанија
данас има редовну производњу, тржиште,
а самим тим и извор финансирања.
Компанија је, како каже њен први човек,
способна да затвори цео репродукциони

циклус јер јој укупан приход у наредним годинама, након што измири зараде
запосленима, порезе, доприносе, ренте,
трошкове репроматеријала, резервних
делова, енергената и остале фиксне
трошкове, обезбеђује новостворену
вредност или добит из које ће се намиривати репрограмиране финансијске
обавезе предвиђене УППР-ом, пре свега
обавезе према комерцијалним повериоцима.
– РТБ није у истој ситуацији као
осталих 160 српских компанија за које
заштита од наплате потраживања
престаје да важи 31. маја. У
последњих пет година показали смо
да можемо да живимо јер нам резерве
руде од милијарду и по тона гарантују
производњу још сто година. Показали смо да имамо тржиште јер без
проблема продајемо све оно што произведемо, показали смо да сопственим средствима можемо да покријемо
све трошкове, од репроматеријала до
плата, пореза и доприноса. Од 2010.,
када је РТБ Бор први пут после десет
година пословања са губитком остварио добит из текућег пословања од
35,5 милиона долара, до данас, показали смо да РТБ може опстати. Данас
смо стабилна компанија у којој 5.200
радника тачно у дан прима просечно
70 хиљада динара нето плату. Зарадили су је људи, нико им за све то
време није ништа поклањао, нико из
буџета као до 2008. године није РТБ-у
Бор давао. А, од 2001. до 2008. из буџета
Србије извучено је 65 милиона евра
за плате и очување социјалног мира.
Данас Влада Србије брине о развоју
РТБ-а и контролише средства, оно
што је позајмљено из Фонда за развој,
што ће се вратити. Влада Србије то
будно контролише, не поклања ништа
– подвукао је Спасковски.
У прилог томе су, како је додао, честе
посете премијера и ресорних министара
Бору и Басену, а њих менаџмент, али и
радници, тумаче као подршку. – Честе
посете водећих државника Бору и
РТБ-у уливају сигурност свима, и
менаџменту и радницима. Када запо-

Горица Тончев Василић, Благоје Спасковски, Мирјана Антић и Бобан Тодоровић

РТБ Бор надлежним органима у законском року предао
Унапред припремљени план
реорганизације
предузећа
(УППР), документ који, уколико буде усвојен, овој
компанији омогућава излазак
из реструктурирања. – Б. Спасковски: УППР је не само прилика да се намире повериоци
и реше вишедеценијски дугови, већ и да РТБ Бор настави
да ради и да постане једна од
водећих компанија у Србији.
Чврсто верујемо да ће УППР
бити усвојен и то због тога
што овај документ показује,
и доказује, опстанак РТБ-а
Бор на тржишту, а и зато што
стари повериоци његовом
реализацијом могу да добију
много више но што би добили
у случају банкрота компаније.
- Овим документом треба да
се уреде сви историјски и
текући односи са повериоцима чија потраживања постоје
у
евиденцијама
зависних
предузећа РТБ-а Бор на дан
31.12.2014., а ниједан поверилац – како је изјавила Мирјана
Антић - није заборављен
слени знају да су сигурни, онда они
другачије и раде. Радници воле да
зараде плату и није истина да исто
раде они који од државе добијају
субвенцију и они који плату сами
зарађују. Наставићемо, дакле, да
радимо као досад, трудићемо се и да
буде боље, а предстоји нам јача контрола трошкова јер ће се будно пратити оно што ће Привредни суд,
надам се, потврдити. Привредни суд
не суди, он само потврђује правну
форму УППР-а као документа. Суштина је да се повериоци, пре свега
државни као већински, а потом и
комерцијални, сложе и гласају за
овакав документ. Гласање за УППР
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припремљени план реорганизације предузећа

Актуелнo

чека излазак из реструктурирања
значи да су повериоци уверени да ће
им новац бити враћен, а за усвајање
документа довољно је да више од 50
одсто поверилаца гласа. Тада Суд
удара печат и почиње да прати да ли
менаџмент извршава своје обавезе и
на време плаћа рате које доспевају
према државним и комерцијалним
повериоцима. УППР-ом је, да нагласим, предвиђена промена власништва
над РТБ-ом Бор и конверзија дуга
према држави у капитал државе. РТБ
Бор ће постати државно предузеће уз
потпуно оправдање јер му је основна
делатност експлоатација минералног
богатства (руде бакра, злата и сребра)
– рекао је Благоје Спасковски.

Нико није заборављен
Привредном суду у Зајечару и
двема државним комисијама предата
су 31. марта четири УППР-а, за свако
предузеће у оквиру РТБ Бор Групе посебно, додала је заменица генералног
директора РТБ-а за економска питања
Мирјана Антић. – У оквиру Закона
о стечају реорганизација је посебна
област и по тим прописима су документи и рађени. У исто време прати
нас и Агенција за приватизацију, њој
су такође достављена сва четири
УППР-а, са свим прилозима који прате
ове документе, пошто и она треба
да се изјасни као надлежни орган за
предузећа у реструктурирању, односно
за предузећа која послују са претежно
друштвеним капиталом. Суштина је
да овим документом треба да се уреде
сви историјски и текући односи са повериоцима чија потраживања постоје
у евиденцијама зависних предузећа
РТБ-а Бор на дан 31.12.2014. и да
све повериоце, сагласно законским
прописима, према врсти обавезе и
другим критеријумима, разврстамо
у тзв. класе поверилаца. Постоје
обезбеђени и необезбеђени повериоци
и то је њихова општа идентификација.
Обезбеђени повериоци су они који
имају квалитетну врсту обезбеђења
својих потраживања у виду државних гаранција или успостављања хипотеке и ручне залоге, а сви остали
повериоци налазе се у категорији

Менаџмент компаније пред
новинарима 14. априла

Мирјана Антић

необезбеђених. Градација на државне
и комерцијалне повериоце је у овом
тренутку мање битна од статуса поверилаца са становишта обезбеђења
и последица које та обезбеђења носе.
Басенски повериоци разврстани
су у четири основне класе, мада у
неким зависним предузећима, за-

висно од структуре, постоји и више
класа, али суштина је да су интерни односи између зависних
предузећа издвојени у посебну класу
и нису предмет УППР-а. Дужни смо
били да их идентификујемо, али су
само екстерни повериоци предмет
регулисања кроз УППР. Завршили
смо стручан и веома комплексан
посао, који је трајао више месеци, а
у припремању материјала (који је дословце био тежак десетак килограма)
помагала нам је консултантска кућа
БДО тако да смо сигурни да ниједан
поверилац није заборављен, сви су
евидентирани – истакла је Антићева.
Држава је највећи поверилац РТБ-а
јер је она највише и улагала у „Бор“. У
многим случајевима са доста оправдања,
али понекад је то било и неоправданао,
чуло се на конференцији за новинаре.
-Највећи повериоци су Агенција за
осигурање депозита, где се налазе кредити Лондонског и Париског клуба
поверилаца, банке у стечају, Фонд за
развој и неколико комерцијалних поверилаца – подвукла је заменица гене-

Представљање УППР-а изазвало је велику
медијску пажњу

ралног директора РТБ-а за економска
питања.
Пред РТБ-ом Бор је сада поступак
који ће водити надлежни суд у Зајечару,
а компанија ће бити суочена са две
могућности: једна је стечај и све што иде
уз то (обустављање производње, престанак рада нове топионице, пет хиљада
људи без посла). Друга могућност је да
РТБ Бор настави да ради и да повериоце
намири на начин који предвиђа управо
УППР. Од већине поверилаца добијена
је необавезујућа сагласност на предложени УППР и зато је он крајем марта
предат суду на усвајање.

„Бомбардовање“
Чврсту веру Спасковског у то
да ће Унапред припремљени план
реорганизације за РТБ бити усвојен,
није пољуљало ни упозорење које
је, како каже, недавно чуо и савет да се он и компанија спреме на
„бомбардовање“. – Очекујем нападе
са свих страна, Србија је ово, а успех
се у овој земљи не прашта. Биће доста критике, политике и разних оцена,
чак и од оних који немају представу о
томе шта је УППР. Ипак, уверен сам
да ће све проћи глатко – прокоментарисао је Спасковски.

- УППР, дакле, значи да ће РТБ
Бор наставити да послује, сви његови
пословни партнери и добављачи
биће испоштовани, а из прихода које
компанија остварује намириваће се
стари повериоци и то на начин који
предвиђа овај документ, односно на
начин који су сами повериоци прихватили. Стручна кућа БДО израдила
је план и кеш-флоу (кретање новца и
капитала), а из њих се, поред трошковног дела и пораста прихода, види
да РТБ Бор може да отплаћује рате.
Зато чврсто верујемо да ће УППР бити
усвојен и то због тога што овај документ
показује, и доказује, опстанак РТБ-а
Бор на тржишту, а и зато што стари повериоци његовом реализацијом могу да
добију много више но што би добили у
случају банкрота компаније – закључио
је Спасковски.
Горица Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

Јавне набавке
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У оквиру припрема за излазак РТБ-а из реструктурирања:

Басен добио стручњаке
за јавне набавке

Након обуке и полагања испита, сертификат за послове јавних набавки добили: Никола Науновић (РБМ), Славко Вукосављевић и Дарко
Божић (РББ), Јелена Гавриловић (ТИР), Драгана Маринковић и Мирјана Попадић (Матично предузеће). - Без људи квалификованих за тај
посао, сутра, као државно предузеће, не бисмо могли да спроводимо јавне набавке. То је врло озбиљан посао и зато ћемо у перспективи посветити озбиљну пажњу и едуковању запослених у делу планирања јавних набавки - каже заменица генералног диреткора РТБ-а Бор за економска питања Мирјана Антић
РТБ. – Иако Рударско-топионичарски басен Бор и сва његова зависна
предузећа нису обавезна да примењују
Закон о јавним набавкама, у догледно
време, када компанија буде изашла из
реструктурирања и формира се као
јединствена државна фирма, овај закон
сигурно ће бити императив пословног
понашања према партнерима, односно
добављачима. Због тога, у оквиру свих
припрема које су обављене ради изласка из реструктурирања, надлежни у
РТБ-у благовремено су одабрали и људе
који ће се у будућности бавити јавним
набавкама. Шесторо басенских радника недавно је добило сертификате јер
су прошли обуку и положили испит за
службенике јавних набавки. Прошли
су, дакле, комплетан пут до потпуне
квалификације за тај посао.
- Без људи квалификованих
за овај посао, сутра, као државно
предузеће, не бисмо могли да спроводимо јавне набавке. Могли бисмо,
рецимо, да ангажујемо спољне сараднике, али реноме једног РТБ-а просто
не дозвољава да те послове поверимо неком другом и плаћамо му те
услуге. Посветили смо, зато, посебну
пажњу одабиру људи, па се у групи од
шесторо запослених налазе и правници, и економисти, и техничка лица.
Свако од четири зависна предузећа
у саставу РТБ Бор Групе добило
је шансу да из своје средине предложи особу која ће се у перспективи
бавити јавном набавком и план је да
се након реструктурирања формира
јединствена стручна служба набавке,
а њих шесторо наћи ће се у једној
целини. Екипу оспособљених за послове јавних набавки чине: дипломирани економиста Никола Науновић
(РБМ), инжењер машинства Славко
Вукосављевић и дипломирани економиста Дарко Божић (РББ), дипломирани економиста Јелена Гавриловић
(ТИР), дипломирани економиста Драгана Маринковић и дипломирани
правник Мирјана Попадић (Матично
предузеће) – каже заменица генералног диреткора РТБ-а Бор за економска
питања Мирјана Антић.

Мирјана Антић

Ова служба, како каже Антићева,
неће бити специјализована само за једну
струку јер јој је основна одлика мултидисциплинарност. Сви мора да разумеју
суштину јавних набавки и да у послу
учествују равноправно, а сада су сви
они и квалификовани и компетентни да
се баве тим пословима.
-Службеник за јавне набавке је у
суштини финалиста тог посла. Он је
тај који се појављује према спољном
свету (партнерима и добављачима)
и на прописани начин „слаже“
документацију. Јавне набавке су
врло озбиљан посао и зато ћемо у
перспективи посветити озбиљну
пажњу и едуковању запослених у
делу планирања јавних набавки. То
у РТБ-у Бор, можда, јесте болна тема,
имајући у виду гломазност, разуђеност
и комплексност производног процеса,
али и поред тога би неке ствари требало одговорније планирати – истиче
Мирјана Антић.
Проблеми који би, ако се не отклоне,
у будућности могли да ремете процес

јавних набавки односе се на одржавање,
наводи наша саговорница. Слабости су, каже, уочене код планирања и
предвиђања потреба за резервним деловима, материјалима за одржавање и
услугама. – Чињеница је да се многе
хаварије дешавају неочекивано,
али би требало да постоји правилно
вођење сваке машине. Потребно је да
све имају своју идентификацију и да
у њиховом „здравственом картону“

буду уписани подаци о томе када, на
пример, треба заменити уље, када
и како обавити превентивну дефектажу неког дела, када се ради мали
ремонт, а када капитални итд. То је
наша слабост и она је последица времена када нисмо имали довољно пара
да превентивно делујемо. Но, та времена су иза нас и сада томе треба посветити пуну пажњу. Рецимо, као
што из досадашњег искуства могу
да кажем да апсолутно благовремено и квалитетно планирамо набавку репроматеријала и енергената и да се ниједног тренутка није
десило да производни циклус трпи
због тога, и у овом болном делу требало би да тако буде. Пре усвајања
финансијског плана морамо да имамо
оквире за дефинисање потребних
улагања у резервне делове, али не
глобално, већ аналитички, по структури. То је оно што захтева мало већу
прецизност, али то је и битан елеменат на основу кога ће се најпре правити финансијски и планови јавних
набавки, а након тога и спроводити.
Наше колеге које су положиле испит
за службенике јавних набавки биће од
помоћи тим људима који треба да се
баве планирањем јер ће их упућивати
на законске оквире и обавезе. Реч је о
здравој логици која постоји у сваком
домаћинству када просто знате да је
дошло време да набавите џак соли –
сликовито је објаснила заменица генералног директора РТБ-а за економска
питања.
Г. Тончев Василић

УППР решава и проблем инвалида рада

Привремена решења постају коначна
РТБ. - Захтеви бивших и садашњих
радника, инвалида рада друге и треће
категорије
Рударско-топионичарског басена Бор, који имају привремена решења за пензију - ускоро ће
бити решени мерама садржаним у
УППР-у (Унапред припремљени план
реорганизације) за сва предузећа у саставу РТБ Бор Групе.
-По основу права из пензијскоинвалидског осигурања РТБ Бор не
дугује својим радницима, а инвалидима рада друге и треће категорије

у потпуности је регулисао и све пореске и друге обавезе по основу накнаде зараде коју Републички фонд
пензијско-инвалидског осигурања
(ПИО) не признаје као њихову основицу за пуну и коначну пензију. Због
тога пензионери који су отишли у
пензију као инвалиди рада друге и
треће категорије још увек имају привремена решења и умањене пензије
- каже Мирјана Антић, заменик генералног директора РТБ-а за економска питања. Она напомиње да ће такво

стање бити исправљено спровођењем
мера УППР-а:
-Овај проблем ће коначно бити
решен кроз мере предвиђене за
регулисање укупних обавеза садржаних у Унапред припремљеном
плану реорганизације (УППР)
за предузећа у саставу РТБ Бор
Групе. УППР је сачињен са пресечним датумом 31. децембар
2014. године и у законском року
(31. март 2015.) достављен Привредном суду у Зајечару, надлеж-

ним републичким комисијама
и Агенцији за приватизацију
на даље поступање - објашњава
Мирјана Антић.
Овај проблем до сада није могао
да буде решен, и поред укључивања
централе ПИО и Министарства за рад,
запошљавање и социјалну политику,
јер нема законских могућности за то
осим регулисања свих пореских обавеза из протеклог периода и то за све
запослене у Басену.
М. Милошевић

Признања
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У Новом Саду уручена републичка признања „Капетан Миша Анастасијевић“

Укорак са Европом и светом
На предлог Привредне коморе Србије
Благоје Спасковски проглашен је лидером привредног амбијента у земљи и
овогодишњи је добитник републичког
признања „Капетан Миша Анастасијевић“.
– Кори Удовички, Вања Удовичић, Мира
Адања-Полак, проф. др Бранко Ковачевић,
Живојин Болботиновић и остали лауреати, који својим радом и трудом доприносе
бољој будућности земље, иду укорак са Европом и светом и њихов пут треба следити, чуло се на свечаности у Матици српској
у Новом Саду. - Признање заједнички
додељују Агенција „Медиа Инвент“ из Новог Сада и Новосадски и Београдски универзитет уз помоћ привредних комора
Србије и локалних самоуправа

Овогодишњи добитници републичког признања „Капетан Миша Атанасијевић”

осталог, наведено: „Благоје Спасковски је на чело
РТБ-а Бор дошао крајем 2008. године. Оживео је рударску производњу и за годину дана је удвостручио,
а Рударско-топионичарски басен Бор је од губиташа
постао профитабилна компанија. Наредних година,
под његовим руководством, у комбинату бакра изводили су се велики и важни пројекти, а круна
свега је изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине. Изградњом нових пирометалуршких постројења Спасковски је житеље овог града на
истоку Србије ослободио отровног дима који су удисали читав век“.

рад и допринос образовању младих у Србији награда
је припала декану Електротехничког факултета у Београду проф. др Бранку Ковачевићу, а матурнат новосадске гимназије „Јован Јовановић Змај“ Стефан

Министарка Кори Удовички и Благоје Спасковски
у разговору

Веља добио је награду за најбољу иновацију Србије.
Републичку награду из својих области добили су и:
привредник из Кладова Живојин Болботиновић (за
најбољи породични бизнис у Србији), министар омладине и спорта Вања Удовичић (за допринос развоју
Позната новинарка Мира Адања Полак и генерални спорта у земљи), генерални директор и главни уредник компаније „Новости“ Ратко Дмитровић (за ангадиректор РТБ-а Бор

Перо Зубац уручује награду Благоју Спасковском

НОВИ САД. – На свечаности поводом промоције
најбољих актера привредног, друштвеног и јавног
живота у Србији, у оквиру акције „Пут ка врху“,
појединцима и фирмама које пословањем, понашањем
и одговорношћу могу да послуже другима за пример,
уручена су у Новом Саду (7. априла) републичка
признања „Капетан Миша Анастасијевић“. Престижну
награду, коју заједнички додељују Агенција „Медиа
Инвент“ из Новог Сада и Новосадски и Београдски
универзитет, уз помоћ привредних комора Србије и локалних самоуправа, ове године добило је 27 истакнутих појединаца, установа и компанија у области привреде и друштвеног живота.
Жири којим је председавао вршилац дужности ректора Новосадског универзитета проф. др Радован Пејановић, на предлог Привредне коморе
Србије, донео је одлуку да ове године лидером привредног амбијента Србије прогласи генералног директора РТБ-а Бор Благоја Спасковског. Највише
признање додељено је Спасковском на основу резултата у унапређењу пословања РТБ-а Бор и промоције
привреде Тимочке крајине, а у образложењу је, поред

-Награда прија и ту је увек као подсетник да
неко мотри, вреднује и оцењује рад и труд сваког
појединца или компаније. Ово признање афирмише праве вредности Србије и велика је част и
задовољство наћи се „раме уз раме“ са, рецимо,
потпредседницом Владе Србије и министарком државне управе и локалне самоуправе Кори
Удовички, новинарком Миром Адањом-Полак,
проф. др Бранком Ковачевићем, Живојином
Болботиновићем и другима. Ову награду бих поделио са свим запосленима у РТБ-у Бор, али и са пословним партнерима попут „Енерготехнике - Јужна
Бачка“ и „Elixir Grupe“. Наравно, велику захвалност дугујем и Влади Србије која ми је у кључним
моментима помогла да РТБ Бор остане на правом
путу – путу који, како и слоган ове акције гласи,
стреми ка врху – изјавио је Спасковски.
Републичку
награду
„Капетан
Миша
Анастасијевић“ за најбоље предузеће у Србији понео
је Аеродром „Никола Тесла“ у Београду, за нај
жену проглашена је Кори Удовички, а за партнерство и пријатељство са Србијом признање је припало амбасадорки Француске Кристин Моро. Престоницом српске културе проглашен је град Сомбор,
а за афирмацију уметности и културе комуникација
највише признање припало је новинарки и ТВ уредници Мири Адањи-Полак. За научноистраживачки

Свечаност у Матици српској, Нови Сад

жовано и квалитетно информисање). Societe Generale
банка проглашена је најбољом банком у Србији,
компанија „Scheider Electric“ добила је признање за
најбољи стратешки развој, док је директор нишког
Клиничког центра др Зоран Радовановић добитник
признања за запажен допринос развоју здравствене заштите у Србији.
Г. Тончев Василић

Наука
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Проф. Владимир Крстић из Канаде: Док има бакра, развијајмо и нешто друго

Ретки метали и неметали
најздравије алтернативе
Без обзира колике су резерве бакра, он ће једног дана нестати и зато се мора нешто ново урадити знатно пре него сто до тога дође – поручује
проф Крстић. - Потражња и примена ретких метала ће расти, а тиме и њихова цена јер се сматра да без њих неће бити могућ развој електронике, оптике и електромагнетизма. Ја не знам шта Бор има од ретких метала али то треба испитати и покушати да се пронађе начин за
производњу бар оних елемената које борске руде/јаловина садрже. - Неки ретки метали су и до сто пута скупљи од бакра и Бор би могао да
формира научноистраживачку јединицу која би радила на развоју производње тих елемената
QUEEN’S УНИВЕРЗИТЕТ, КАНАДА. – Ових
дана стигао нам је мејл од проф. др Владимира
Крстића, нашег стручњака светског гласа, са Queen’s
универзитета у Канади (Department of Mechanical
and Materials Engineering) у Кингстону (Онтарио)
где већ дуже живи и ради. Родом је из Рготине, а по
дипломирању на Технолошко-металуршком факултету
у Београду (1969.) радио је (до 1974.) у Институту за
нуклеране науке у Винчи, да би 1979. докторирао на
McMaster Универзитету у Канади – област савремена
керамика и неметали – вратио се у Бор где је радио
као истраживач у Институту за бакар и хонорарни професор на Техничком факултету. Од 1985. је поново у
Канади, где предаје Материјале на Queen’s универзитету. Као „наше горе лист“ прати догађаје у завичају,
искрено поздрављајући сваки напредак у комплексу
бакра, какав је увођење нове техологије топљења, али
– пошто је у прилици да „с много вишег брда“ гледа
куда иде наука и модеран свет – не може да одоли потреби да, посредством нашег листа, укаже и на путеве
којима би нам ваљало на време кренути.
Конференција о развоју и примени материјала
у оптици одржана у Сан Франциску, Калифорнија,
којој је присуствовао пре месец дана, била је непосредан повод да нам се јави и укаже на значај неметала и ретких метала, њихову потражњу и профитабилност у будућности. - То су, у овом случају,
материјали – пише проф. Крстић - који емитују
одређену врсту боје када се на њих усмери извор
веће светлости укључујући и ласер. Кључни еле-

Владимир Крстић

Проф. Крстић сматра да је јавности Србије, а нарочито оној у источној Србији, важно предочити да ће
бакар једног дана, без обзира колике су резерве, нестати, а да би се наставило са стварањем дохотка мора
нешто ново да се уради, знатно пре него што до тога
дође.

менти који омогућавају добијање светлости су
- Будући да развој електронике, магнетизма,
ретки метали као што су Ce (церијум), Y (итријум), оптике и васионске индустрије није могућ без
Eu (Еуропијум) итд. С обзиром на њихову улогу у ретких метала две најздравије опције су неметали
оптици имао сам прилику да сазнам нешто више о и ретки метали (наравно, и високочисти метали) значају ретких метала за будућност многих грана
индустрије. Општи закључак је да ће потражња и
примена ретких метала да порасте, а тиме и њихова
цена. Сматра се да без ових елемента неће бити
могућ развој електронике, оптике и електромагнетизма.
-Имајући ово у виду – додаје Крстић - треба очекивати да цена ових метала настави да расте као
што је то било у блиској прошлости. Кина контролише преко 90% светске производње ретких
метала и сасвим је сигурно да ће они бити веома
профитабилан посао. Ја не знам шта Бор има од
ретких метала, али у сваком случају то треба испитати и покушати да се пронађе начин за њихову
производњу, бар оних елемената које борске руде/
јаловина садрже. У прилозима које вам шаљем
види се о којим се елементима ради као и то да је
цена неких ретких метала и до сто пута скупља
од бакра. Бор би могао да формира научноистраживачку јединицу која би радила на развоју
производње тих елемената.

истиче проф. Крстић. - Западне земље немају ретке
метале и мораће да их потраже ван својих граница.
Земља са највећим резервама ретких метала је
Кина (преко 90% светске производње). Пре неколико година, Кина је забранила њихов извоз, што
је довело до наглог пораста њихове цене. У једном
периоду цена је скочила чак за 40 пута. Када се то
упореди са ценом бакра онда се види да доходак од
продаје ретких метала може да превазиђе доходак
од продаје бакра. На пример, ако би се остварила
производња од око 1.000 тона годишње, по цени од
само 100 долара по килограму (цена бакра је 5-6
долара по килограму) остварио би се доходак од око
100 милиона долара, исто као од продаје 20.000 тона
бакра. Ако би се произведени ретки метали продавали у виду једињења (соли), њихова цена била би
преко 1.000 долара по килограму, што би донело доходак од око милијарду долара годишње (за 1.000 т/
годишње). Цене неких ретких метала достижу вредност и до 10.000-20.000 долара.
Проф. Крстић нам је послао и неколико дијаграма
који илуструју његову причу. Први показује који се
елементи и колико сматрају критичним у развоју
обновљивих извора енергије („decarbonization” како
то Европска унија зове). Елементи у првој колони су
од највећег значаја. Други дијаграм показује кретање
цене неколико ретких метала (La и Ce), где се види да
је њихова цена скочила чак 30 пута за само неколико
месеци. Трећи показује економски значај елемената и
ризик при њиховом снабдевању (област одакле долазе/
где се производе). Четврти илуструје стварну промену
цене (у 2013. години) по тони neodymium oxida који
се користи за израду јаких магнета (за брзе возове).
Послао нам је и дијаграм који показује табелу лаких и
тешких ретких метала.
-Стране инвестиције неће решити све наше економске проблеме, већ ми сами, својим снагама и
средствима, треба нешто да урадимо – сматра проф.
Крстић. - РТБ Бор има своје стручњаке, ту су и Факултет, Институт, које држава плаћа и који би се
могли укључити у такве програме. Ако држава
већ обезбеђује доходак за такве људе зашто да их
не упослимо на програмима који могу да имају
велики економски потенцијал. Коме користи
да хиљаде способних људи ради на пројектима
од којих држава нема никакву корист? Другим
речима, нису у питању само средства, већ и жеља
да се организујемо и да нешто корисно урадимо.
Увек сам размишљао о томе како да нешто корисно започнемо у нашем крају, али до сада нисам
успео да заинтересујем људе који одлучију. Србија
неће изаћи из кризе док се сами не организујемо.
И Запад данас има своје проблеме који нису мали.
Љубиша Алексић

Сан Франциско
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Нови агрегати

Вертикални млин ради од осмог априла

Старт без проблема
БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. - Осмог
априла завршена је прва фаза линије за
флотирање топионичке шљаке и пуштен
је у пробни рад вертиклни млин какав
у РТБ-у досад није коришћен. Како нам
је рекао Јовица Анђеловић, руководилац пројекта, око 17 сати у млин су убачене прве количине шљаке, пошто су
претходно повезане све инсталације и
пратећи агрегати. Док не стигне шљака
из нове топионице, оператери борске
флотације имаће таман толико времена
да са старом шљаком уходају нови млин
и остале машине и доведу све технолошке параметре на ниво који ће гарантовати што мање губитке у производњи
и што веће искоришћење бакра из
шљаке.

облога, он доноси већа и временска
и искоришћења бакра, лако се њиме
управља и лако се одржава, ниски
су оперативни трошкови, а дуг му
је радни век. Капацитет млина је 42
тоне сировина на сат, а ради са мање
буке и мање вибрација од хоризонталних. То је потврдио и једноставан
експеримент за све време тестирања
када је супервизор ставио новчић на
обрађену површину млина. Новчић се
није макао, што значи да су вибрације
готово једнаке нули. У вертикалном
млину обављаће се домељавање, односно трећа фаза млевења које започиње
у млину са шипкама, одакле честице
руде или шљаке одлазе у млин са куглама, а завршавају у овом вертикалном, уситњене до 40 микрона. Надамо

Јовица Анђеловић, Josh Fiedler, Иван Анђеловић и Зоран Левковски

-Пуштање млина у пробни рад
протекло је без икаквих проблема на
задовољство свих нас који смо учетсвовали у овом послу – каже Анђеловић.
- Посебно бих похвалио раднике РББ-а
који су се изузетно потрудили да
доведу у ред стару опрему и „упаре“
је са новом како би млин могао да
стартује. Супервизор компаније
„Мецо Минералс“ која је испоручилац
опреме све време је пратио монтажу,
тестове опреме и почетак рада како
вертикалног млина, тако и линије
пумпи, па и хидроциклона који су у
систему прве фазе нове линије за прераду шљаке. Све радове је извео АТБ
ФОД Бор са својим подизвођачем
A&D WOOD-ом из Свилајнца.
Пробни рад, како нам је објаснио
Анђеловић, подразумевао је непрекидан
дванаесточасовни рад током којег су на
сваки сат мерене температуре свих виталних тачака млина (а и пумпи), као
што су лежајеви. Мерена је и ампеража, да би се видело оптерећење млина.
Млин је потом заустављен да би се затегли сви завртњи на тзв. моменте прописане процедурама и да би се, према
потреби, допунио куглама. Након ове
операције уследило је потписивање записника о примопредаји и почели су
да теку гаранцијски услови за опрему
уграђену у овој првој фази.
- О карактеристикама вертикалног млина, који је технолошка новина
не само у Србији него и у овом делу
Европе, говорили смо у више наврата, али ваља поновити – додаје
Анђеловић - да уз мањи утрошак
електричне енергије и тзв. медија,

се да ћемо већ са старом шљаком
добити боље резултате, али верујем да
ћемо, чим стигне нова шљака, имати
оно што сви очекујемо, а то је веће
искоришћење бакра из ње.
Упоредо са припремама за монтажу вертикалног млина и пратеће нове
опреме, урађен је и ремонт старе. Репарирани су млинови са куглама и шипкама
и монтиране две нове хидроциклонске
батерије. У новом систему су и цевоводи
са муљним пумпама. Уграђено је девет
таквих пумпи од којих је пет почело да
ради, а четири су у резерви. Флотирање
ће се још неко време обављати на старој
ремонтованој опреми док се не уграде
нове флотационе машине.
-Све је ишло како треба и за 11 дана
смо инсталирали млин – рече нам Josh
Fiedler, супервизор из „Меца“. - То је
прилично брзо ако се има у виду да је
план био да се то уради за две недеље.
С обзиром на то да се овде први пут
инсталира овакав млин, задовољан
сам како је све било припремљено.
Верујем да ће за следећи бити још
боље - каже у шали млади стручњак из
Сент Луиса у Мисурију (САД). - „Мецо“
је само у Шведској инсталирао шест
великих вертикалних млинова, а
доста их је и у Канади, Русији, Јужној
Америци... Јер, њихове главне предности су мањи трошкови одржавања
(имају мање делова), високо временско и искоршћење метала, веома фино
млевење, заузимају мањи простор у
погонима, брже се (де)инсталирају...
Сарадња са људима из РТБ-а била је
добра, разговарли смо, договарали се,
и ако бих је оцењивао од један до десет,

Пошто је дванаесточасовна
проба, током које је на сваки
сат мерена ампеража и
температура виталних тачака,
протекла без проблема,
обављена је примопредаја
и млин је започео редован
рад. - „Припреме су добро
обављене, добро смо
сарађивали и инсталирали
смо млин брже него што
је планирано“ – каже Josh
Fiedler, супервизор из
компаније „Мецо Минералс“,
и додаје: „Допали су ми се
ваши људи, храна, а памтићу
и поглед са терасе хотела на
дивно Борско језеро
оцена би била осмица. Најважније је
да се нико није повредио!
Као специјалиста не само за вертикалне, већ и хоризонталне млинове, господин Fiedler је радио широм света:
у Русији, Канади, Шведској, Турској,
Перуу, Чилеу... Посао у Бору се, како
рече, није много разликовао од оних у
поменутим земљама, али допали су му
се наши људи, храна, и радо ће се, каже,
вратити на неки нови посао. Не крије ни
своје одушевљење смештајем у хотелу
„Језеро“ на Борском језеру: „Нисам очекивао да у овој забити постоји такав

следи инсталирање нових флотационих машина и анализатора. Тиме ће
бити комплетиран процес прераде
нове топионичке шљаке, али млин већ
испробавамо са старом. Подсетићу да
од почетка године у борској флотацији
ради нова линија дробљења, сада смо
ево комплетирали млевење и остаје
још линија за флотирање. Радимо
једно по једно, људи су обучени, сада
се договарамо шта да пуштамо, шта
да заустављамо, шта да контролишемо, шта да мењамо у ходу. За месец-

Радници АТБ ФОД-а укључују млин

хотел“ – каже Џош. – „Дуго ћу памтити
поглед са моје терасе на дивно Борско
језеро.“
Управник Борске флотације Саша
Милић рече нам да су његови људи
прошли обуку, тренинге, које су држали
„Мецо“ и „Микрокотрол“, фирма која
је дизјанирала и монтирала систем за
управљање млином, тако да су спремни
да њиме рукују: - Предстоји нам да
технолошки „снимимо“ процес и да
видимо шта добијамо од вертикалног
млина. Он је, подсетићу, дизајниран
за нову топионичку шљаку и већ смо
спремни да је прихватамо. Млин је
само део реконструкције овог (пра)
старог погона и у следећем кораку

два следи прва инспекција млина од
стране испоручиоца, што је такође редовна процедура.
Завршетком посла задовољан је
и Иван Анђеловић, заменик руководиоца пројекта: - Било ми је част и
привилегија да будем део тима који
учествује у монтажи вертикалног
млина као једне технолошке новине у
нашој фирми и овом делу Европе. То
је био велики изазов, имали смо пуно
проблема које смо решавали у ходу,
уједно учећи, и сада нам само остаје
да пратимо рад млина, да видимо
како ће се показати и да ли ће испунити наша очекивања.
Текст и фото: Љ. Алексић

Рударство РББ
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Рудници бакра Бор

Кварови их ометају,

РББ. – Да није било пробоја у статору мотора једног од млинова друге
секције у кривељској флотацији, РББ би
крај априла, као и претходних месеци,
чекао без много недоумица око испоруке планираних количина бакра у концентрату. И поред тога што ће до краја
месеца радити са две (од три) млинске
секције, захваљујући бољем садржају
бакра у руди и томе што је повољнија за
флотирање, само из “Великог Кривеља”
може се очекивати – како нам је рекао
Видоје Адамовић, технички директор
РББ-а за производњу - око 1.600 тона
бакра у концентрату (за 21 дан дате су
1.034 тоне). Захваљујући томе што су у
флотацији неки параметри побољшани,
а то се види и по квалитету концентрата у коме је садржај бакра преко
20 одсто (што тражи нова топионица),
искоришћење бакра из руде већ иде

И поред тога што више од пола месеца кривељска флотација ради са две млинске секције, из
овог рудника до краја априла се очекује 1.600 тона бакра у концентрату, са Церова 400, а из
Јаме 270 тона. - На највећем, кривељском копу “отворена” руда за готово годину дана, али ће
се за месец и по, са флотом од двадесетак тешких камиона, кренути у још обимније раскривање
источног дела јер годишњи план РББ-а је 14,77 милиона тона руде и 28 милиона тона јаловине! Припреме за улазак у “Церово 2”. – Јама има перспективу, а њени бољи дани везују се за почетак
експлоатације тзв. капе “Борске реке” и рудних тела “Т3” и “Д” наредне године
бакра у концентрату и уклоне 28,3 милиона тона раскривке. Тромесечна
производња бакра у концентрату је 94
процента планиране и може се сматрати задовољавајућом. Произведено
је 6.760 тона, што значи да је минус око
400 тона. Адамовић је уверен да се наредних месеци он може надокнадити,
као и седмопроцентни подбачај на руди.
Међутим, јаловина је најболнија тачка,
пошто су домети половични. Због тога
је приоритетан задатак да се у наредном

лиона тона, што је помак у односу на
претходне месеце – каже он. - Главни
проблем су камиони, јер зимски
период редовно доноси тешкоће у
одржавању путева и веће застоје због
замене гума и поправки. Међутим,
већ смо обезбедили доста делова тако
да крај месеца очекујем са 18 исправних камиона у “Кривељу” и четири на
“Церову”. Са том флотом у мају ћемо
сигурно дати преко два милиона тона
јаловине, што нам је циљ, јер сав зао-

Видоје Адамовић, технички директор РББ-а

преко 80 процената. За исто време сва
три рудника заједно (Церово, Кривељ и
Јама) дала су 1.524 тоне бакра у концентрату.
- “Церово” добро ради овог месеца
и за преосталих девет дана даће преко
100 тона бакра у концентрату, па је
укупних 400 тона из овог рудника
“добра прича”– каже Адамовић. - За
разлику од претходног месеца, Јама
априла ради мало слабије. Почетком
месеца било је партија руде са мањим
садржајем бакра (због специфичних
метода откопавања појединих рудних
тела), али се сада улази у бољу руду и
покушаће се надокнада подбаченог. Из

Јаме се у априлу може очекивати око
270 тона бакра у концентрату и преко
сто тона из старе шљаке која се такође
прерађује у борској флотацији. И у
тој флотацији је, међутим, било доста
застоја због превезивања две секције
и уградње вертикалног млина. Али,
„Б“ секција је сада спремна за шљаку
из нове топионице, а саниране су и последице пожара у трафо-станици тако Процес у кривељској флотацији ускоро ће бити потпуно аутоматизован
да ради пуним капацитетом.
периоду у “Кривељу” уклања преко два статак током претходна три месеца, а
и априлски, морамо да надокнадимо.
милиона тона месечно.
Јаловина најболнија тачка
- За 21 дан априла откопано је
Према плановима за ову годину близу 900.000 тона јаловине, што је
Припреме за “Церово 2”
Рудници бакра Бор из 14,77 милиона 89 процената плана. Рачунам да ћемо
Завршницу рударења у “Церову 1”
тона руде треба да дају 32.220 тона до краја месеца уклонити око 1,3 ми- прате мале количине јаловине јер ће се у

Реконструкција
Кречане
У Кречани Заграђе реконструишу
се старе пећи како би убудуће, због
мањих трошкова, уместо на течно
гориво, радиле на угаљ. Сада ради
само једна, а очекује се да наредног
месеца прораде и друге две и тако
престане куповина недостајућег
комадног креча за басенске флотације.

ПМС-постројења на Церову

овом лежишту бакар копати највише још
годину дана. За то време мора да се припреми “Церово 2”. Према речима нашег
саговорника, пројектна документација
је урађена и предстоји измештање далековода, откуп земљишта и почетак
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солидни у априлу

ал’ рудари се не предају
доста опреме и радне снаге на свакој
позицији, па је у таквим условима тешко
одржати ефикасну производњу. Зато
сада и радимо пројекат откопавања тзв.
капе “Борске реке” изнад 19. хоризонта.
Реч је о 50-ак милиона тона руде са 0,7
одсто бакра. Пројектује се откопавање
методом засипавања откопаних простора флотацијском јаловином којој
би се додавали адитиви и тако стварао
чврст засип задовољавајуће носивости.
-Пошто имамо извозни систем за 2,5
милиона тона руде годишње из Јаме,
односно транспортни систем до 19. хо-

Проширење
кривељског
јаловишта

За месец дана почиње обимније раскривање источне стране копа

раскривања. Пошто се на Церову руда не
само копа, већ дроби и меље а онда хидротранспортом допрема на флотирање
у “Кривељ”, Адамовић најављује добру
вест:
-Ових дана у кривељској флотацији
пустићемо нову линију за флотирање
руде са Церова, што подразумева њену
бољу прераду. Са старом и том новом
линијом, РББ ће имати капацитет
за прераду 5,5 милиона тона церовске руде, али повећање капацитета са
садашњих 2,5 на тих 5,5 мора да испрате још неки инвестициони захвати.
Али, о том - потом. “Церову 2”, а посебно “Церову примарном”, придаје
се посебна пажња јер се повећање количина концентрата, односно бакра
првенствено везује за ова лежишта, с
обзиром на то да је “Кривељ” готово
заокружен на 10,6 милиона тона.

“Кривељ” ка 900.000 тона руде
месечно
“Кривељ” даје очекиване количине
руде, просек од почетка године је око
850.000 тона месечно, са тежњом да
наредних месеци буде и 900.000 тона,
што је већ достизао. По Адамовићу,
нема препрека да се то оствари тако да
ће се у овом руднику који носи басенску производњу бакра сигурно и брзо
стићи до поменутих 10,6 милиона тона
руде годишње а и припадајућих количина бакра.
-“Отворена” је руда за готово
целу годину – каже он. - Али, у још
обимније раскривање кренућемо за
месец дана на источном делу копа.
Багер ће се преселити на коту 530, а
јаловина одлагати на источном планиру који је ближи захвату, па ће се
са мање камиона превозити више ископина. Повећавамо и њихов број са
циљем да план на јаловини остваримо преко 90 одсто. За ову годину у
“Кривељу” је планирано 24 милиона
тона, а верујем да ћемо уклонити бар
20 милиона тона. Притом посебно рачунам на даљи добар рад транспортног система као “жиле куцавице”
кривељског рудника с обзиром на
то да преко 80 одсто јаловине њиме
“путује” у борски коп. Померањем
одлагача на ивицу копа директно
се одлаже много више јаловине, уз
велике уштеде горива, пошто је тиме
елиминисан рад булдозера.

Осим на копу, Адамовић ускоро
очекује стабилну производњу и у
тамошњој флотацији кад се оконча њена
реконструкција. – Уз поменуту линију
за руду са “Церова”, овог месеца завршавамо и аутоматизацију комплетног процеса флотирања – каже наш
саговорник. – Онда следи доказивање

а и злата и сребра. Сваког тренутка
знаћемо шта се налази у улазној сировини и на основу тога подешавати
процес.

Перспективе Јаме
У Јами су активна четири радилишта: “Брезаник”, “Тилва рош”, “П2а”

Како смо сазнали од Адамовића,
ове године је почела припрема
пројектне документације за изградњу
„нулте“ бране, или „нултог“ поља
кривељског јаловишта, пошто је
његов капацитет на измаку. Нова,
“нулта” брана градила би се испред
садашње прве, па ово проширење
подразумева и изградњу двокилометарског колектора уз Кривељску
реку и бочне притоке: Борску реку и
Сарака поток.

ризонта, настојаћемо да већ наредне
године имамо стабилну производњу
из “Борске реке” – најављује технички
директор РББ-а за производњу. - У 2016.
рачунамо и на добре садржаје бакра
и злата из рудног тела “Т3” између
17. и 15. хоризонта, а у току је израда
приступног ходника ка рудном телу
“Д” и његово доистраживање. Дакле,
Јама има перспективу и настојаћемо
да повећамо количине руде, а тиме
и бакра из ње. Пошто ће се повећати
учинак Јаме, борска флотација се
спрема да и то пропрати. Њена “Ц”
секција прерађиваће јамску руду и
У Јами се копа на четири радилишта
још неко време стару шљаку чије су
уговорених параметара и веома из- и рудно тело “Т1”. Та рудна тела су на резере већ при крају.
весно повећање искоришћења бакра, различитим хоризонтима, што захтева
Текст и фото: Љубиша Алексић
Директно одлагање кривељске јаловине у стари борски коп доноси и велике уштеде
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После 15 година у Флотацији РБМ-а

Прорадила шеста секција
производњи.
-Шеста секција не може одмах да
ради пуним капацитетом и за сада
нам даје сигурност у производњи.
Почели смо и оспособљавање седме

старије варијанте и да није дошло
до убрзаног хабања и ломљења зуба,
па смо решили да старију варијанту
зупчаника заменимо новом на свим
млиновима - објашњава Небојша

секције и тај посао ћемо завршити
брже него на шестој - наглашава директор РБМ-а Бранислав Томић.
Како је реч о старој опреми којој су
реконструкција и ревитализација неопходни, ништа се у РБМ-у не препушта
случају.
-Дугогодишња експлоатација је
показала да су погонски зупчаници
18 и гоњени 188 поузданији у раду од

Стојановић, заменик директора РБМ-а.
Уз одржавање квалитета концентрата неопходног за нови процес
топљења, следећи кораци за повећање
капацитета и стабилизацију прераде у
Флотацији РБМ-а јесу оспособљавање
седме секције, “генералка” у погону
Дробљења и старт нових флотацијских
машина.
С. Вукашиновић

Рад шесте секције, старт нових флотацијских машина и
реконструкција Дробљења - услови за подизање капацитета
прераде са прошлогодишња четири милиона тона руде на 8,5
односно 11 милиона тона годишње. - Ревитализација мајданпечке
Флотације наставља се радовима на “подизању” седме секције
РБМ. – После 15 година ван
производње, у Флотацији Рудника
бакра Мајданпек пуштена је (6. априла)
у пробни рад шеста секција. То је наставак активности за повећање капацитета и стабилизацију прераде која је у
прошлој години достигла четири милиона тона руде и 10,5 хиљада тона бакра
у концентрату. Уз потребан квалитет
концентрата за нови процес топљења
ово је један од предвиђених корака за
подизање капацитета прераде на 8,5, односно 11 милиона тона руде годишње.
-Шеста секција није била у
функцији од јесени 2000. године.
Њено оспособљавање једна је од
мера за подизање капацитета пре-

раде у складу са плановима – наводи
Јелена Ђурић, управница Флотације
РБМ-а. – Пратићемо њен рад и
испуњавати производне планове на
трећој, четвртој и осталим секцијама
које раде. Шеста секција, будући да је
из реда „великих”, моћи ће да замени
рад треће и четврте.
Оспособљавање шесте секције протекло је без тешкоћа, али је трајало дуже
него што су у РБМ-у очекивали због
чекања на специфичне резервне делове.
Део послова, који је био обавеза РБМ-а,
урађен је на време и без негативног
утицаја на редовну производњу.
Шеста секција је, за сада, пуштена у
рад само као сигурност и стабилност у

Априлска производња у Руднику
бакра Мајданпек

Успорен рад на јаловини
Фото: Милан Клческо

РБМ. - На априлску производњу у
Руднику бакра Мајданпек негативно
је утицало “испадање” Транспортног
система за превоз јаловине. Тај
проблем условио је велики подбачај
на раскривању рудних лежишта на

Руда ископавана само на Доловима 1. - Почињу инфраструктурни радови за
раскривање Андезитског прста.

Бранислав Томић

Андезитском прсту, Плумбарији и
Праурији и свео копање руде само на
Доловима 1.
За 23 дана априла са Долова 1
ископано је скоро 350 хиљада тона руде,
чиме је план остварен са 82 одсто, док је
учинак на јаловини био тек нешто изнад
половичног, па је смањен и резултат на
укупним ископинама.
-Од половине априла повећали
смо број возила у раду и отварањем
нове етаже повећали рад на Северном

ревиру, на Доловима 1, како бисмо
обезбедили залихе руде за производњу
у периоду планираног застоја на
дробљењу наредног месеца – каже
Драгиша Анђелковић, управник
Површинског копа.
Осим тога што је руде било мање
од плана, и садржај бакра у руди био
је за око пет одсто мањи од очекиваног.
То ће се одразити на коначан априлски
производни резултат, па се пажња
усмерава на стварање услова за повећани
учинак у наредном периоду.
-Хаварија на Транспортном систему 1 (пуцање осовине на затезном бубњу траке Т04), која је, додуше,

брзо санирана, створила је додатне
тешкоће у производњи, посебно на
јаловини, и успорила нас да доспемо
до руде на Андезитском прсту - каже
Бранислав Томић, директор Рудника
бакра Мајданпек, и наглашава да се
ужурбано морају раскривати и друга

лежишта, пре свих Андезитски прст.То је повезано и са бројним инфраструктурним радовима које морамо
почети по завршетку радова на етажи
395. Предстоји нам пројектовање, па
измештање далековода, а после тога
следи измештање деонице магистралног пута, корита реке Пек и дела Аутобуске станице.
Сви ови велики инфраструктурни
радови, како би се што пре дошло до руде
и обезбедла континуирана производња у
Руднику бакра Мајданпек, почеће првих
дана маја.
С. В.
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Рударство РБМ

Настављени радови у флотацији Рудника бакра Мајданпек

Производња не сме да трпи
Саставни део радова на проширењу
капацитета прераде у Флотацији је и
ремонт седме секције. Прерада шест
милиона тона руде у Флотацији РБМ-а
могућа је уз рад комплетног низа
секција, од шесте до једанаесте: - Седма
секција се не може „подићи” пре августа, јер је на „критичном путу“ зупчаник на млину са куглама. Први зупчаник који је уговорен биће испоручен у

најважнија је синхронизација рада,
тачност и квалитет. Наша прва обавеза и даље је производња, која не сме
да трпи због других активности, али
ни на тим пословима не сме да дође
до закашњења и одлагања – наглашава
Јелена Ђурић, управница Флотације
РБМ-а.
- Повећање капацитета фло
тацијске прераде је приоритетан за-

јуну, али ће због лошег стања десете
секције бити уграђен у њу – објашњава
Душан Петровић, помоћник директора
РБМ-а за инвестиције.
-Због чињенице да су у многим
пословима ангажовани исти људи,

датак - истиче и Бранислав Томић,
први човек РБМ-а. Он додаје да је до
досадашњих одступања долазило због
дугих рокова испоруке специфичних
увозних делова.
С. Вукашиновић

У нове савремене флотацијске машине “Метсо минералса”
радници РБМ-а убацују механизме, а упоредо раде и друге
послове за што брже пуштање у рад нове опреме ради повећања
капацитета прераде на шест, 8,5 и 11 милиона тона руде годишње
РБМ. – На првом најнижем нивоу
огромне флотацијске хале Рудника
бакра Мајданпек, у којем је до половине 2014. године царевала тишина
јер тај део деценијама није радио,
ових дана је као у кошници. На више
страна ради се на највећем инвестиционом подухвату у РБМ-у последњих
деценија. Циљ је повећање капацитета
флотацијске прераде са 3,6 милиона,
на шест, па на 8,5, а онда на 11 милиона тона руде годишње. Настављено је
склапање нових флотацијских машина
и монтажа пратећих постројења, а упоредо се рашчишћава простор на којем би
ускоро требало да започне градња трафо
станице за напајање нових линија.
-Настављена је монтажа машина
и убацивање механизама импелера. До мањег застоја дошло је
због реализације царинских обавеза.
Екипа ФОД-а почела је монтажу
кошева и канала за пулпу. Како је

рок за окончање тих послова 60 дана,
завршетак се очекује до краја јуна.
До тада, ми морамо да завршимо све
послове за уградњу домаће и “Метсо
минералс” опреме, коју испоручују и
уграђују сами произвођачи. Када је
реч о електро напајању, по сазнањима
које имамо, очекује се расписивање
тендера, али страхујемо да не дође до
пролонгирања предвиђених рокова каже Светомир Мустецић, помоћник
директора РТБ Бор за инвестиције у
РБМ-у.
-Уграђујемо челичне конструкције
и опрему, конкретно то су кошеви
за пумпе, канали за пулпу и за преливе флото машина, а радимо и
одговарајуће ослонце за њих – набраја
Миодраг Кекић, који предводи екипу
од шест радника ФОД-а. -Имамо знања
и искуства за сличне послове, а уколико буде потребе, појачаћемо екипу
јер је уговорни рок је два месеца.

Генерални ремонт у погону „Дробљење” РБМ-а

„Затезање” комплетне линије

би требало да крене из Шведске. За направљен је термин план од седам дана.
двадесетак дана очекује се завршетак
-За то време имаћемо и друге акдругог икс-центра, па бисмо крајем тивности на целој линији. Према

Упоредо са припремама за ремонт примарне, обављен
ремонт прве терцијалне дробилице. - Очекује се приспеће
нове ХП6 дробилице.
РБМ. – У Руднику бакра Мајданпек
у току је генерални ремонт свих
постројења у погону „Дробљење” са
циљем да производ дробљења има
горњу граничну крупноћу 16 мм. То
је услов да се повећа капацитет млинова и искоришћење према базном
инжењерингу „Metso mineralsa“ како би
се повећао капацитет флотацијске прераде.
-Ремонт дробилица је услов да овај
погон одговори планираним новим,
увећаним, задацима. Реч је о ремонту примарне, све четири секундарне, набавци нове терцијалне дробилице, али и замени сејних површина на ситима – објашњава Јелена
Ђурић, управница Флотације РБМ-а. -

То ће обновити погон и оспособити га
да даје квалитетнији производ, односно испуни захтев од 100 одсто класе
минус 16 мм.
-Пре неколико дана завршен је
ремонт крушке за примарну дробилицу, набављени су делови за њен
ремонт који треба да почне 7. маја.
Са нама би требало да буде и сервисер
из “Metso mineralsa” – каже Светомир
Мустецић, помоћник директора РТБ
Бор за развој и инвестиције у РБМ-у. Завршен је ремонт прве терцијалне
дробилице (позиција 28Е). Иксцентар је коначно обрађен у ФОД-у,
иако је било тешкоћа због недостатака који су том приликом уочени.
Нова ХП6 дробилица купљена је и већ

маја могли да очекујемо и завршетак друге терцијалне дробилице, док
ћемо за ремонт преостале две морати
да се стрпимо још осам до 10 недеља
колико је потребно да пристигну сви
оригинални делови.
За ремонт примарне дробилице

плану, у флотацији ће, ипак, доћи
до мањег застоја, иако смо планирали да напунимо бункере. Застој
ћемо искористити за сервис пумпи и
других линија, за санацију пробоја и
завршетак осталих послова - наводи
Мустецић.
С. В.

Безбедност на раду
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Пројекат нова топионица донео још један бенефит РТБ-у

Побољшана безбедносна култура радника

Похвалницу „за допринос безбедности и здрављу на раду на градилишту реконструкције топионице и изградње фабрике
сумпорне киселине” заслужило 14 појединаца из „СНЦ Лавалина”, „Оутотека”, Енергопројекта, београдског „Монтера”, новосадске
„Енерготехнике-Јужна Бачка” и АТБ ФОД-а. – М. Стојановић: Велико искуство из овог пројекта ми много значи, посебно за едукацију
и професионалну надградњу као лица задуженог за безбедност. – Е. Томсон: Надамо се да ће се новине и побољшања која смо овде
донели прихватити и користити. Онда ће „СНЦ Лавалин” моћи да каже да је био успешан на овом градилишту
НОВА ТОПИОНИЦА. – Служба за
безбедност и здравље на раду у ТИР-у
одлучила је да награди људе који су се
посебно истакли у овој области. Тако је,
по њиховој оцени, похвалницу „за допринос безбедности и здрављу на раду на
градилишту реконструкције топионице
и изградње фабрике сумпорне киселине”
заслужило њих 14: Ерл Томсон, Јован
Животић и Мирко Стојановић (СНЦ
„Лавалин”), Владица Глигоријевић,
Бојан Младеновић и Арон Вард („Оутотек”), Љубиша Јовановић, Драгољуб
Ђорђевић, Милун Савић и Александар Величковић (Енергопројект),
Зоран Бургић и Немања Јевтић
(„Монтер” из Београда), Душко
Спасојевић
(„Енерготехника-Јужна
Бачка” из Новог Сада) и Мирјана
Марковић (АТБ ФОД).

остаје нам и побољшана безбедносна
култура код фирми које су учествовале у реализацији највећег еколошког и економског пројекта на Балкану
- каже мр Бранислав Живановић, координатор за безбедно извођење радова
у ТИР-у.
Мирко Стојановић, инжењер заштите животне средине, у „СНЦ Лавалину” обавља послове вишег инспектора задуженог за безбедност. Од укупно
осам година радног стажа, непуне три је
на градилишту нове топионице. Овде се
обрео јуна 2012. године.

три године немамо ниједну тешку
повреду на раду. Велико искуство из
овог пројекта ми много значи, посебно за едукацију и професионалну
надградњу као лица задуженог за
безбедност. Питање је да ли ћу моћи
у Србији да радим на још неком
овако великом пројекту – наглашава
Стојановић.
Ерл Томсон је други „официр” за
безбедност у „СНЦ Лавалину”. Овај
посао обавља већ десет година и
специјалиста је за обуке и рад на терену.
Ван Канаде, ово је трећа земља у којој
ради – Мадагаскар, Јордан и сада Србија.
На градилиште нове топионице дошао је
новембра 2013. године. Пре доласка чуо

- Од почетка мог присуства на градилишту до сада приметан је велики
напредак код свих. Имамо 1,3 милиона радних сати без изгубљеног радног
времена, што говори колико смо „извршили притисак” на друга лица за
безбедност наших подизвођача да се
укључе у пројекат и поштују безбедносне прописе на градилишту. То је изузетно побољшање статистике „СНЦ
Лавалина” у области безбедности и
ова драгоцена искуства свакако ћемо
искористити за друге пројекте. Ту је
и посебан бенефит за раднике РТБ-а
који су много озбиљније схватили ову
проблематику, па сада сами долазе
и траже рукавице или заштитне наочаре. Надамо се да ће се новине и
побољшања која смо овде донели прихватити и користити. Онда ће „СНЦ
Лавалин” моћи да каже да је био успешан на овом градилишту – закључује
Томсон.
Мирјана Марковић је шеф Службе
за БЗНР и животну средину у АТБ
ФОД-у. У овим водама је већ 34 године.
Иначе, из ове борске фирме, подизвођача

Мирко Стојановић

Бранислав Живановић

- Планом превентивних мера
предвиђено је изрицања мера (опомене, удаљавање са градилишта) запосленима који се не понашају у
складу са тим планом, али и могућност
награђивања оних који су дисциплиновани и испуњавају све прописане мере. Похвалнице смо поделили
људима који су били дуже времена на
градилишту, а већина их је била од
почетка до краја изградње, и дали су
свој допринос безбедности и здрављу
на раду, па се није десила ниједна повреда. Осим ове важне чињенице,
много су учинили на подизању опште
безбедносне културе не само нас координатора и радника РТБ-а, него и
свих извођача радова (20-30 фирми
је прошло кроз градилиште). И ови
похваљени појединци су прихватили
такав начин рада и наставили да га
примењу, што је највећа добит из ове
приче. Осим два грандиозна објекта,

- Дотад сам радио пројекте у
индустрији, али не овако велике.
Ово је пројекат који се изводи поред
постојећих постројења (тзв. braun-fild
инвестиција), и већ по томе је специфичан. Стара фабрика ради, упоредо се гради нова, имамо везу између
њих, а све то треба уклопити. Пре почетка радова од инвеститора РТБ-а
добили смо План превентивних мера
по коме је требало да уређујемо градилиште. Уз њега, морали смо да пратимо и упутство за безбедан рад наше
фирме. Прописи „СНЦ Лавалина”
у области безбедности строжи су од
српских закона. Код нас се као рад на
висини сматра онај на необезбеђеном
простору на 1,8 метара изнад земље,
док је у Србији то рад на 3 метра. Или
други пример - сва мобилна опрема
(дизалице), према домаћим прописима, има обавезу да буде сертификована од стране лиценциране куће на
три, а у „СНЦ Лавалину” на годину
дана. Наш посао се своди на проверу
примене законских регулатива на градилишту, разне обуке, усавршавање,
помоћ подизвођачима да успешно и
безбедно (сигурно) заврше посао. У
прилог томе говори чињеница да за

Ерл Томсон

је „да је велики изазов овде радити, јер
безбедносна култура није била на завидном нивоу”. Стога је одмах по доласку
иницирао да се „извуку” сви ризици на
градилишту, направи анализа безбедности и то је била основа за даљи рад. Као
највећу тешкоћу на овом градилишту, и
он је посебно истакао чињеницу да је
реч о тзв. braun-fild инвестицији.
- Водили смо рачуна да наше раднике осигурамо од радова у постојећој
фабрици, где је требало обезбедити
континуирану производњу, али и
да тамошње запослене осигурамо
од наших грађевинских радова. У
једном периоду, поготово при крају
реализације пројекта, на градилишту
је било близу 800 радника који у почетку нису носили заштитна средства,
били су у одећи са кратким рукавима,
у патикама. Наш посао на терену је
да видимо који су проблеми, шта се
дешава, шта можемо да решимо на
лицу места. И поред изазова, тешкоћа,
а понекад и неразумевања између нас
и подизвођача радова или РТБ-а, све
се превазишло на добробит свих –
рекао је Томсон и додао:

Мирјана Марковић

радова Енергопројекта, било је ангажовано, у просеку, 70 радника, и то од
првог дана изградње. - Придржавали
смо се домаћих законских обавеза,
али и захтева инвеститора. За сваку
активност требало је прибавити дозволу од „СНЦ Лавалина” (дневне,
недељне, месечне у зависности од
врсте посла). То нам није тешко пало,
јер АТБ ФОД већ две године има интегрисани систем менаџмента који
укључује стандарде ИСО 14000 (заштита животне средине) и ИСО 18000
(безбедност и здравље на раду). Радници су се придржавали свих правила, носили одговарајућу заштитну
опрему у сваком тренутку и тај ниво
културе безбедности задржали смо и
на другим пројектима.
Ј. Станојевић
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Металургија

Производни рапорт металурга

Топионички историјски април
Б. Тодоровић: Последњи дани априла биће упамћени по изливању прве аноде из новог
пирометалуршког постројења и пробном раду (при чему су неки од технолошких
параметара већ доказани), по пуштању у рад постројења за пречишћавање отпадних вода и
припремама за старт конвертора 3 и 4 чијим пуштањем у рад доводимо еколошке параметре
(емисију сумпор-диоксида) у законом дозвољене границе
ТИР. - У Топионици и рафинацији
бакра Басена Бор април 2015. године
остаће записан по изливању прве аноде
у новом пирометалуршком постројењу
и производњи прве количине сумпорне
киселине у новој фабрици. Овај месец
остаће упамћен и по томе што су истовремено радиле и стара и нова топионица, као и стара „контактна 2” и нова
фабрика сумпорне киселине.
За 27 дана априла у топионицу је
допремљено 13.289 тона концентрата
са 20,9 процената бакра и 2.777 тона
метала. Од тога борска флотација је испоручила 256 тона метала, флотација
„Велики Кривељ” 1.849 и мајданпечка
флотација 672 тоне метала. Очекивани
пријем концентрата бакра у априлу је
око три хиљаде тона.
У априлу је радила технолошка
линија 1 (стара топионица) и нова топионица, па је укупно прерађено 14.980

Прва анода по новој технологији

тона шарже (дневни просек је 650 тона). и произвела 3.557 тона монохидрата, па
Радили су и конвертори 1 и 2 и прера- су тренутне залихе 5.820 тона.
У погону електролизе радиле су 284
ћелије, па је произведено 2.440 тона
катодног бакра. Очекује се да укупна
априлска производња буде око 2.750
тона катода.
Погон старе енергане радио је стабилно и припремао продукте за остале
погоне ТИР-а и за градску топлану.
Ливница бакра и бакарних легура
произвела је 181 тону за 27 дана априла,
па се очекује укупно око 200 тона одливака.
Бобан Тодоровић
Фабрика бакарне жице дала је 520
дили 980 тона хладног бакроносног тона жице, а погон арматура три тоне
материјала. Произведено је 2.955 тона одливака.
анода, од тога 2.160 тона из концентрата,
Транспорт ТИР-а и у априлу је
а остало из ретура бакра. Залиха шарже био упослен у складу са захтевима коизноси 6.752 тоне и садржи 1.248 тона рисника и превозио концентрат бакра,
метала. Истовремено је радила и фа- кречњак, кварцни песак, угаљ и остале
брика сумпорне киселине „контактна 2” сировине.

Ниво воде у Борском језеру је око
десет центиметара испод прелива, па
менаџмент ТИР-а апелује на све кориснике да штеде технолошку воду ради
очувања туристичког бисера РТБ-а и општине Бор.
-Последњи дани априла 2015.
године биће упамћени по изливању
прве аноде из новог пирометалуршког постројења и пробном раду (при
чему су неки од техноилошких параметара већ доказани), по пуштању у
рад постројења за пречишћавање отпадних вода и припремама за старт
конвертора 3 и 4 чијим пуштањем
у рад доводимо еколошке параметре (емисију сумпор-диоксида) у законом дозвољене границе - истиче
Бобан Тодоровић, директор Топионице
и рафинације бакра РТБ-а Бор.
Текст: М. Милошевић
Фото: Љ. А.

Електролиза

Акције провере гликемије и крвног притиска радника ТИР-а

Превентивна контрола здравља

Б. Живановић: Имамо раднике који редовно одлазе на систематске прегледе и проверавају своје здравствено стање, док остали (скоро половина укупног броја запослених) не иду, јер нису на радним местима са повећаним ризиком, па је ово била шанса да и они исконтролишу основне биометријске параметре
ТИР. – Служба за безбедност и
здравље на раду у ТИР-у, у сарадњи са
Службом поливалентне патронаже борског Дома здравља, крајем марта и почетком априла организовала је четири
акције провере нивоа шећера у крви
(гликемије) и крвног притиска. Проверама је било обухваћено скоро 300 радника Топионице, Електролизе, Фабрике
сумпорне киселине, Ливнице бакра и
бакарних легура, Енергане, Транспорта
ТИР-а и главног складишта (осим Фабрике бакарне жице и Прераде метала).
- Безбедност и здравље на раду
јесте обезбеђивање таквих услова на
раду којима се, у највећој могућој

мери, смањују повреде и професионална обољења. Али, то не значи да
водимо рачуна само да се неко не повреди него и да превентивно контролишемо здравље тих људи. Имамо
раднике који редовно одлазе на систематске прегледе и проверавају
своје здравствено стање. Међутим,
остали (скоро половина укупног
броја запослених) не иду, јер нису на
радним местима са повећаним ризиком, па су ретко у ситуацији да контролишу своје здравље. Тако је ово
била шанса да и они провере основне биометријске параметре. Било
је случајева да поједини чак 20-30

година нису ишли код лекара, а многи
су се и изненадили када су видели
колики им је крвни притисак – рекао
је мр Бранислав Живановић, координатор за безбедно извођење радова у
ТИР-у.
Наш саговорник је додао да су изузетно задовољни сарадњом са Службом
поливалентне патронаже. Будући да су
погони ФБЖ и Прерада метала дислоцирани, такође ће настојати да организују
посебну акцију за њихове раднике, као и
још једну за оне који су почетком априла
имали много посла, попут оних из Сумпорне, па су се одазвали у малом броју.
Ј. Станојевић

Жене РТБ-а
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Симка Ибрахимовић, кривељски коп

Поглед кроз Симкино прозорче
Све време док комади руде пристигли на прво уситњавање, уз тресак и прашину, клизе у чељусти дробилице, Симка Ибрахимовић
стоји крај затвореног прозорчета командног пулта са прстом на
дугмету спремна да све то моментално заустави уколико се појави
превелик комад који прети да заглави или оштети дробилицу
КОП „КРИВЕЉ“. - Симка
Ибрахимовић, пултиста на примарном
дробљењу површинског копа „Велики
Кривељ“, и њене четири колегинице
које (по сменама) примају руду са копа
на прво уситњавање, међу првима знају
и колико су рудари тога дана били
вредни. Сваки дампер са рудом који
стигне до примарне дробилице најпре
„уђе“ у њихово блокче, у рубрику багера
који их товари. Запишу број камиона и
време кад је стигао, а онда се, на њихов
знак, преко 200 тона бакроносних стена

Симка са пословођом

саспе у грло моћне дробилице која је
„скрцка“ на комаде не веће од 17 сантиметара. Све време док комади, уз тресак
и прашину, клизе у чељусти дробилице,
Симка стоји крај затвореног прозорчета са прстом на прекидачу. Спремна
је да све то тренутно заустави уколико
се појави нешто сумњиво или превелик
комад који прети да заглави дробилицу.
-Овде сам већ десет година – каже
Симка. – Посао ми је да пратим истовар камиона и како материјал
даље иде на траке. Радим у све три
смене а трећа је, наравно,
најтежа,
поготово
пред
зору. Материјал из дробилице пада у бункер, па преко
чланкастог додавача иде на
систем трака који је одвозе на
депонију, а ми, пратећи истовар кроз ово прозорче и сигнале на пулту, гледамо да не
дође до заглаве, да не упадне
неко гвожђе у дробилицу (зуб
багера или нека навлака).
Најбоље је кад нешто од тога
приметимо још у камиону,
па возачу радио-станицом
јавимо да то избаци негде
ван. Ако већ доспе у дроби-

лицу, онда је одмах заустављамо да
не дође до веће заглаве или хаварије.
Онда те комаде вадимо помоћу куке
и крана, а ако и тако не може, онда
на сцену ступају минери. Долазе палиоци, буше комад, стављају експлозив, скидамо прозоре, напуштамо
просторију и стена се разбије.
Симка је задовољна својим радним
местом, а главна брига јој је посао за
сина који управо завршава машинство
у Нишу. Стигао је до диплмског, а она
би, исто као и он, волела да остане у
свом родном граду. - Школовала сам
га без оца - додаје сетно. – Мој супруг
је имао тешку повреду у Јами 1988.
године и од последица је умро 2004.

године. Била бих пресрећна, као и
сваки други родитељ, да и моје дете
нађе посао у нашој великој фирми.
Пошто је крај смене, звони телефон
и Симка рапортира колико тура је било
са ког багера. Потом, нешто ведрија, одговара на наше питање како се њих пет
слажу са колегама и како славе Осми
март: - Ма одлично, ми смо им главне,
без нас нема ништа. Осми март обично
прође радно, ове године сам га „славила“ у трећој смени. Пажња, ипак,
не изостане. Синдикати обично о томе
воде рачуна, а доста тога зависи и од
самог пословође.
Љ. Алексић

Гордана Лацковић, борска флотација

Пиштаљком се дозивамо,
ал се добро разумемо
После три године чекања на посао, први сусрет са борском
флотацијом није одушевио Гордану Лацковић, рударског техничара,
али је за непуне три године научила да ради за пултом, да дозира
реагенсе, контролише многе процесе и даље учи од малобројних
колега са којима се одлично слаже
БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. - У новембру ће три године како се Гордана
Лацковић, рударски техничар, запослила у борској флотацији. Радно место
је добила захваљујући срећној околности да је њен свекар отишао у пензију.
Он отишао, а она се запослила после
три године чекања на заводу и није,
каже, знала да ће доспети овде, у стару
борску флотацију. Није имала ни представу како изгледа тај погон, па је први
сусрет са првим радним местом није
баш одушевио. - Почетних неколико
дана није ми било баш једноставно –
добро се сећа Гордана. – Наоколо све
старо, прљаво, мокро, труло, мораш
да пазиш где газиш... Али, дан по дан
све сам упознала, научила да радим,
спријатељила се са људима који су
овде и почетни страх је поптпуно ишчезао.
-Дошла сам на место погонског лаборанта - објашњава Гордана - Пратим
улаз и излаз сировина из млина, подешавам, мерим, мењам реагенсе зависно од тога шта долази на прераду. Временом, поред старијих
пултисткиња научила сам да пуштам
и млинске секције, да држим везу са
погоном, дајем потребне информације
са пулта. Као што и сами чујете, због

буке овде је мало теже споразумевање,
па ни ја у почетку скоро ништа нисам
разумела, али “има лека” и за то и
сада ми је лакше.
Док смо разговарали, имали смо
прилику и да видимо и чујемо како то
изгледа када Гордана треба некога нешто
да упозори или обавести доле на млину
или некој другој машини: узме микрофон са пулта, а онда звизне у њега или
дуне пиштаљком, како би онај доле преко
разгласа чуо да неко хоће са њим да разговара. Јер, само звиждук, појачан разгласом, може да надјача грмљавину млинова и скрене пажњу извршиоцу на то
што му се дојављује са пулта. У погону
сви имају пиштаљке, неки црвене пластичне, а старије пултисткиње имају оне
најпродорније – судијске.
-Овде добијам, а и прослеђујем,
све информације са млинова и из
подрума које се тичу трака, хранилица, пуштања секција, пумпи, или
ако треба да зовем електричаре, браваре, филтражу. Имамо и телефоне,
али већином зовемо са пулта. Кад
нисам за пултом, обавезно проверавам дозирање пенушача и реагенаса,
а кад сам овде пратим како иде прерада руде или шљаке јер може нешто
да „избаци“, може да стане трака,

Гордана Лацковић за командним пултом борске флотације

пумпа, читав погон. Могу да кажем да
сам савладала оно што је најбитније
за пулт, за реагенсе, али има овде још
доста тога да се учи. Ускоро ће стићи и
нове машине, што је нови изазов баш
за нас који смо управо почели своју
радну каријеру.
Гордана Лацковић има сина Петра,
у четвртом основне, и кћер Катарину, у
првом разреду. Имала је срећу да дође
до посла када су деца већ порасла тако
да њен рад у другој и трећој смени није
превелико искушење за њене малишане.
Наш разговор прекида позив из
дела погона где се дозира креч. Пумпа
„не баца добро“, јавља радник одоздо,
па млади сменски пословођа Саша
Анђеловић интерфоном даје упутства

шта да се ради док ми довршавамо разговор. Питамо Гордану, имајућу у виду
све изазове са којима се овде срела, да
ли прижељкује неко друго место, неки
други погон. А, она, реална и свесна
колико је данас тешко доћи до посла,
једноставно рече: - Није неко време за
бирање, данас је најважније само да
се ради. А, што се осмог марта тиче
– додаје - у овом нашем малом, али
сложном погону Рудника бакра он се,
ипак, разликује од осталих дана. Не
изостане ни лепа реч колега, ни цвеће,
па ни покоји поклон.
Љ. Алексић
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Миријана Јовановић (Топионица)

Без иједне повреде на
новој топионици
Координатор за БЗНР је ″врховна власт″ на градилишту за све што
се тиче безбедности, онај ко може сваког радника или руководиоца
да врати са градилишта уколико се не придржава прописа. Делили смо ″жуте картоне″ у виду усмених упозорења, а мало је фалило да буде и ″црвених″. - Успели смо, заједно са људима из ″СНЦ
Лавалина″ и ″Оутотека″, да безбедност наших радника подигнемо
на виши ниво, а надам се да ће тако остати и када они буду отишли
ТОПИОНИЦА. – Градилиште нове
топионице и фабрике сумпорне киселине у претходне две и по године постало је малтене нови дом Миријане
Јовановић. Ту је свакодневно, викендом, без обзира на то које је доба дана
или ноћи, смена, временске (не)при-

лике. Затекли смо је како разговара са
радницима, проверава да ли су прописно везани, објашњава, саветује. Јер,
Миријана је координатор за безбедно
извођење радова и лице задужено за безбедност и здравље на раду и заштиту од
пожара на градилишту нове топионице.
Миријана, необичног имена које
је добила да би се слагало са сестром

близнакињом Маријаном, рођена је
1964. године у Белој Цркви. Отац, који
је у Бор дошао да студира, довео је и
породицу, па је овде завршила основну
и средњу школу, а на Техничком факултету стекла је звање дипломираног
инжењера машинства. Прво запослење
″десило″ се 1988. у Заједничким службама ТИР-а (Служба за развој), где је
провела осам година. Потом је прешла
у Прераду метала и радила на различитим пословима (цртање у AUTOCAD-у,
конструкцијама). Година 2003. била је у
сваком погледу преломна за Миријану
- оклизнула се и смрскала скочни зглоб,
после чега су уследиле три операције.
Након ове тешке повреде на раду и опоравка, понудили су јој, и она је прихватила, да се бави заштитом на раду. Положила је три стручна испита: за обављање
послова безбедности и здравља на раду,
заштиту од пожара, као и за координатора безбедног обављања радова на
градилишту. Из Прераде метала 2009.
године отишла је у Фабрику бакарне
жице, а 2012. у Топионицу. Од јула те
године, заједно са колегама Миодрагом Петковићем и мр Браниславом
Живановићем, ангажована је, као координатор, на градилишту највећег еколошког и економског пројекта на Балкану.
Миријана нам је најпре објаснила да
послови БЗНР и ЗОП подразумевају свакодвени обилазак погона, указивање на
недостатке, потпуно уређење фабрика

које ће радницима омогућити безбедно
радно место. Ту је и брига о запосленима и њиховом здравственом стању,
физичким и радним способностима, лекарским прегледима, обукама за безбедно обављање послова. Све то би било
немогуће без сталног праћења законске
регулативе која уређују ову област. Али,
како рече, искуство са градилишта нове
топионице је драгоцено и немерљиво.
-Координатор је спона између инвеститора и свих извођача радова који,
такође, имају своје ″безбедњаке″.
Иако смо нас троје били добро ″потковани″ стручним испитом, нама је
ово било прво градилиште. Мали проблем на почетку нам је представљало
то што се ради са странцима, али
убрзо енглески језик више није био
препрека. Остварили смо веома добру
комуникацију, а сарадња је била
веома успешна, чак одлична. Све је
функционисало као сат. Захваљујући
томе, није било ниједне повреде, што
сматрам нашим највећим успехом поносно истиче Миријана.
Наша саговорница додаје да се ″СНЦ
Лавалин″ придржава својих процедура и

строгих критеријума, али да и ми ″коња
за трку имамо″. - По нашем закону, координатор је ″врховна власт″ на градилишту за све што се тиче безбедности, онај ко може сваког радника
или руководиоца да врати са градилишта уколико се не придржава прописа. Давали смо ″жуте картоне″ за
непрописно понашање. Углавном смо
ишли на блаже варијанте у виду усмених упозорења. Један од случајева је
био за пребрзу вожњу на градилишту
и, после ″жутог картона″ који смо
упутили тој особи, сви су возили како
треба. ″Црвених″ није било, али мало
је фалило да их појединци добију, јер
нису поштовали мере безбедности.
Опомињали смо раднике да ставе
шлем на главу, заштитне наочаре.
Дешавало се да не буду везани, онда
су се спуштали са висине, а њихови
″безбедњаци″ су организовали додатну
обуку. Успели смо, заједно са људима
из ″СНЦ Лавалина″ и ″Оутотека″, да
безбедност наших радника подигнемо
на виши ниво, а надам се да ће тако
остати и када они буду отишли.
Ј. Станојевић

Ивана Милутиновић (Електролиза)

„Од наших анализа зависи
квалитет бакра”

Стално смо у контакту са различитим хемикалијама, па то
захтева пажљив рад и руковање
ЕЛЕКТРОЛИЗА.
–
Епрувете,
пипете, разне лабораторијске посуде,
хемијске анализе, контакт са различитим хемикалијама – уобичајени су
реквизити за сваког хемичара, али
и за тридесеттрогодишњу Ивану

Милутиновић,
техничара-аналитичара, запослену у Електролизи. Премда
је завршила Техничку школу (занимање
електролизер), све то постало је део
и њеног свакодневног радног миљеа.
Најпре се 2012. године запослила у

Фабрици сумпорне киселине и ту је
провела шест месеци у погону као
радник на прању гаса – секција један.
Потом је прешла у Електролизу, где
у лабораторији, заједно са још три колегинице, обавља хемијске анализе за
потребе све три радне јединице овог
погона – Електролитичку рафинацију
бакра, Регенерацију и Златару.
-Одређујемо хемијски састав електролита, отпадних вода, киселине,
селена и бакра. Анализе се раде у
свакој смени – за Регенерацију оне су
обавезне на два сата, за Рафинацију
(само одбакривање) и за Златару по
потреби, као и отпадне воде. Посао
није физички тежак и захтеван,
једино излазимо да узмемо узорке из
Рафинације, док их из Златаре доносе
у лабораторију. Стално смо у контакту са различитим хемикалијама,
па то захтева пажљив рад и руковање.

Деси се понекад да прсне киселина,
али зато смо у мантилима и обавезна
је употреба рукавица и других заштитних средстава. Међутим, наш
посао је веома одговоран, јер се, у
односу на те анализе, одређује и формира састав електролита (пумпари
после додају киселину и воду), као и
квалитет добијеног бакра. Од тога
како обавимо наш посао, у великој
мери, зависи како ће да функционишу
Регенерација и Рафинација. Иначе, за
колеге имам само речи хвале – веома
су коректни и стално помажу – истиче
наша саговорница.
Ивана је удата и мајка деветогодишње
девојчице и седмогодишњег дечака.
Иако она и колегинице раде у првој и
другој смени, успева јој да уклопи пословне и породичне обавезе, јер су ту
баба и деда да прискоче у помоћ када је
потребно.
Ј. Станојевић

Друштвена одговорност
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Друштвено одговорно пословање РТБ-а Бор

Рударска солидарност
без граница
За отклањање последица елементарних непогода у Србији током
2014. године РТБ Бор је, и поред решавања сопствених проблема
изазваних поплавама и леденом кишом, издвојио близу 50
милиона динара. - Као друштвено одговорна компанија, Басен
готово свакодневно помаже и локалне самоуправе у Бору и
Мајданпеку где има производне погоне

РТБ. - Рударско-топионичарски
басен Бор је годинама носилац развоја
Бора и Тимочке крајине. Као друштвено
одговорна компанија комбинат бакра
се понашао и када је запошљавао 22
хиљаде радника у бившој Југославији, а
тако се понаша и сада када има 5.200 запослених и представља мотор привредног развоја источне Србије.
Протекла 2014. година у Србији и
региону остаће упамћена као година
елементарних непогода праћених отежаним привредним и економским ус-

тила еколошка катастрофа, експлоатисана је и прерађивана руда која није флотабилна и економски исплатива... Услед
свега тога Басен је претрпео велику
материјану штету не само због губитка
у текућој производњи финалних производа и кашњењу у раскривању руде него
и због неконтролисаних трошкова за
санацију насталих штета у угроженим
производним погонима.
И поред решавања сопствених проблема због елементарних непогода, РТБ
Бор је, као и увек у сличним ситуацијама,

За санирање последица поплаве у
РЕИК Колубара РТБ Бор је позајмио,
иако су и њему биле потребне, шест
стационарних пумпи великог капацитета (које једино он има у Србији) за

селима су реновирани домови културе и
цркве, у Бору је изграђено седам кружних токова, окречене су фасаде зграда у
главним улицама, изграђена дечија игралишта, спортски објекти, зоолошки врт...

Бор

Мајданпек

ловима. Али, чак и када је и сам трпео
штету изазвану природним катастрофама, РТБ Бор је и материјално и у
радној снази помагао становништву на
најугроженијим подручјима и по ко зна
који пут показао да рударска солидарност нема границе. То потврђује и податак да је комбинат бакра и у таквим
условима у 2014. години за отклањање
последица елементарних непогода на
подручју Србије издвојио 49.710.589,00
динара.
Производни погони РТБ-а Бор на
подручју општина Бор и Мајданпек
током 2014. године били су директно
изложени утицају различитих временских непогода. Најозбиљније последице претрпели су површински копови у
Мајданпеку, Великом Кривељу и Церову.
На дубљим етажама ових копова кише
и поплаве створиле су језера, појавила
су се клизишта и неконтролисани доток
муља, јаловишта су за кратко време примила критичне количине воде, па је пре-

показао препознатљиву рударску солидарност и међу првима притекао у
помоћ страдалима од елементарних непогода у Обреновцу, Крупњу, Шапцу,
Косјерићу, Текији, Грабовици, Бољетину,
Мајданпеку и Неготину, а учествовао је
(стручно и у радној снази) и у санацији
бране на јаловишту Костајник рудника
Столице код Крупња.
За отклањање последица елементарних непогода у Србији Басен Бор је обезбедио: флаширану пијаћу воду, конзервирану храну, хлеб и друге намирнице,
средства за хигијену, ћебад, гумене
чамце, пумпе за испумпавање воде из
стамбених и комуналних објеката...
Осим тога, ангажовао је и сопствену
механизацију (багере, утовариваче, камионе, грејдере, цистерне, моторне тестере) са руковаоцима и горивом, чету за
спасавање и специјалисте за јаловиште,
обезбедио је туцаник, одводне цеви,
бетон, гвожђе и други материјал за
санацију клизишта.

испумпавање воде из површинских
копова од 11. јуна до краја новембра
прошле године. Рад ових пумпи био
је од општег интереса за земљу јер је
створио услове за убрзано обнављање
производње угља у РЕИК Колубара.
РТБ Бор, као друштвено одговорна
компанија, готово свакодневно помаже и
локалне самоуправе у Бору и Мајданпеку
где има производне погоне. Захваљујући
тој помоћи реновирани су многи објекти
у оба града и у селима обе општине.
Између осталог, ангажовањем Басена и
уз помоћ његових пословних партнера у

Комбинат бакра редовно учествује
у великим медијским акцијама за
прикупљање новчане помоћи за лечење
оболеле деце (помоћ Тијани Огњеновић),
за опремање породилишта (акција
„Битка за бебе”)...
РТБ Бор помаже бројне културне,
просветне, туристичке и спортске установе и манифестације и директно и конкретно показује да је друштвено одговорна компанија која све више постаје
мотор развоја Тимочке крајине и Србије.
М. Милошевић

Бор
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Спорт

Делегација ФК „Црвена звезда“ у јамском „кафићу“

У тунелу, усред мрака,
сија
Звезда...
Црвено-бели су у Бор допутовали поводом оснивања клуба навијача у граду бакра. Пре оснивачке
скупштине, фудбалски великани Србије, предвођени председником Светозаром Мијаиловићем,
капитеном и голманом Предрагом Рајковићем, нападачем Дарком Лазовићем и легендама
„Црвене звезде“ Владицом Поповићем и Стеваном Остојићем, посетили „кафић“ у Јами
РТБ. – „У тунелу, усред мрака, сија
звезда...“ Сви се вероватно сећају ове
песме, па и навијачи фудбалског клуба
„Црвена звезда“ из Бора који су се 30.
априла, заједно са гостима из Београда,

представницима фудбалског великана
Србије, спустили 400 метара испод
земље у јамски „кафић“ Рударско-топионичарског басена Бор. У рударском лифту, на путу у средиште земље,
навијачи су запевали, додуше не песму
с’ почетка, него Звездину химну. Гостима чији је поглед говорио да им „није
свеједно“, како ће касније и признати
Дарко Лазовић, било је, чини се, мало
лакше да уз химну веселих навијача
издрже та четири минута, колико је
трајала вожња до 11. јамског хоризонта
где се „кафић“ налази.
А „кафић“ је за ту прилику, пошто
је делегација најтрофејнијег српског
фудбалског клуба најављена пар дана
раније, био и опремљен у црвено-белом
тону. Звездина застава, шалови, црвенобеле чаше, постери. На уласку их је сачекао борски рудар Мирослав Моца
Стојановић, „шистековац“ РТБ-а и ватрени навијач „Црвене звезде“ који
је, како се чу у разговору, своме сину
дао име по чувеној „Звездиној“ звезди
Дарку Панчеву.
У „кафићу“, фудбалски великани
Србије предвођени председником Светозаром Мијаиловићем, капитеном
и голманом Предрагом Рајковићем,
нападачем Дарком Лазовићем и легендама „Црвене звезде“ Владицом
Поповићем и Стеваном Остојићем, с

пажњом и нескривеним одушевљењем
саслушали су причу домаћина, директора Рудника бакра Бор Небојше
Виденовића и инжењера Саше
Србуловића, о томе зашто је рударски

посао најтежи посао на свету и зашто се
у народу каже да рудари једу „хлеб са
седам кора“.
-Мојим дечацима је посао фудбал,
као што је рударима посао овде. Добро
је што смо сишли у јаму и што су
момци могли да виде нешто што до
сада сигурно нису. Да се упознају са
другачијом врстом посла од њиховог

и то ће им значити, сигуран сам. Ова
генерација дечака која данас игра у
„Звезди“ мораће да „рудари“, односно
напорно ради, не би ли дошла до славе
наших великана Владице Поповића и
Зорана Остојића – рекао је највиши
функционер црвено-белог клуба Светозар Мијаиловић.
Некадашњи успешни играчи, репрезентативци и тренери Владица Поповић
и Стеван Остојић били су одушевљени
амбијентом у јамском „кафићу“,
предусретљивошћу домаћина из РТБ-а
Бор и навијачима. – Стварно се дивим
Бору, навијачима и рударима. Поново
осећам онај адреналин као у време
када сам играо фудбал, нарочито зато
што сам још од најранијег детињства
маштао да сиђем у рудник. Ево, сада,
после 73 године, та жеља ми се остварила. Одушевљен сам људима овде и
рударским градом. Ипак, треба имати
храбрости, али и љубави према рударском послу да би се њиме бавили.
Дечаци који играју за „Звезду“ морају
данас, чини ми се, много више да раде
од нас који смо фудбал играли пре
више од пола века. Рано одлазе у иностранство и одвајају се од „матице“, а
да нису малтене формирани ни у личности, а камоли велике играче. То је
велика мана данашњег модерног фудбала – казао је легендарни центарфор
црвено-белих Стеван Остојић.
Млађаном Дарку Лазовићу ово је
била друга посета Бору у последњих
месец дана. Након мини-припрема на
Борском језеру, где су првотимци Ненада

Лалатовића могли да уживају и у чарима
хотела „Језеро“, као и пријатељског меча
са Фудбалским клубом „Бор“, „Звездин“
нападач и, кажу, најбољи играч Лазовић,
упоредио је количину адреналина коју
носи вечити дерби управо са силаском
400 метара испод земље.
-Искрено, уопште ми није било
свеједно док смо се спуштали лифтом
на ову дубину. Али, сад је супер и
драго ми је што сам и ово искусио.
Стварно треба ово да се доживи, нарочито што сам чуо да ни многи Борани
нису сишли у Јаму. Тим пре ми је
драже што сам овде био – прокоментарисао је „Звездин” голгетер.
Голман Предраг Рајковић све време
је намештао рударски шлем и шалио се
да га ни за „живу главу“ неће скинути
док поново не угледа сунце. Чак ни пред
ТВ камерама које су испратиле „Звездин“
поход и нову авантуру. – Први пут сам у
Бору, иако сам родом из суседног Не-

Вођа борских навијача црвено-белих
Милан Првановић прима дрес од
председника „Црвене звезде” Светозара
Мијаиловића

готина. Ово је невероватно искуство
за мене и, ако бих повлачио паралелу
између рударског и посла којим се ми
бавимо, сада сам уверен да је рударски много тежи – признао је Рајковић.
Након посете руднику РТБ-а Бор
гости из Београда присуствовали су
оснивачкој Скупштини Клуба навијача
„Црвене звезде“, на којој је за председника и вођу црвено-белих из града бакра
изабран Милан Првановић.
Г. Тончев Василић

Туризам
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Сарадња РТБ-а Бор и Хенкела

„Loktite” технологија у
рударству
Благоје Спасковски: Применом Хенкелових решења и
технологије у рударству РТБ ће имати економичнију производњу.
- Владимир Радуловић: Свака инвестиција у одржавање опреме
вишеструко је исплатива

Благоје Спасковски отвара регионални скуп о одржавању машина
и опреме у рудницима

БОРСКО ЈЕЗЕРО. - У сарадњи
са Рударско-топионичарским басеном
Бор компанија Хенкел Србија организовала је од 22. до 24. априла пролећни
регионални скуп „Одржавање машина
и опреме у рудницима бакра, олова и
цинка”. Представницима РТБ-а Бор и
рудника Грот Врање, Рудник Горњи Милановац и Бучим из Македоније у хотелу

„Језеро на Борском језеру Хенкел је
представио актуелна „Loktite” решења
и технологије у рударској индустрији.
Отварајући скуп генерални директор Басена Бор Благоје Спасковски је
истакао да у комбинату бакра верују да
ће Хенкелове напредне технологије допринети ефикаснијем и квалитетнијем
одржавању машина које се користе у

рудницима у Бору и Мајданпеку: - Са
новом топионицом и фабриком сумпорне киселине РТБ Бор постаје бренд
Србије, а са новооткривеним лежиштима постаће бакарни центар света.
То говори да је Хенкел на правом
месту за пласман производа у области рударства јер само велики могу
опстати са великима. Применом Хенкелових решења и технологије у рударству РТБ ће имати економичнију
производњу.
На скупу на Борском језеру
компанија Хенкел, која запошљава 47
хиљада људи, представила је напредне
технологије и решења за одржавање
дробилица, флотацијских млинова,
индустријских пумпи и осталих машина

у рударској производњи.
-Напредним технологијама Хенкел
санира оштећења рударске опреме
услед појачане абразије и корозије
и тако продужава њен радни век
и повећава ефикасност производних процеса. Свака инвестиција
у одржавање опреме вишеструко је
исплатива - истакао је представник
компаније Хенкел Србија Владимир
Радуловић.
Осим презентације и теоријског
дела, на овом стручном скупу на Борском језеру Хенкелови стручњаци приказали су и практичну употребу производа ове компаније.
М. Милошевић

Сарадња хотела „Језеро” и Туристичке агенције „Xwаy”

За госте са адреналином
ним водичима), а туристички објекти
имају прилику и за додатну зараду. На
пример, наши гости са водичем моћи
ће да посете Злотске пећине, а после
тога пожелеће да се освеже у ресторану, што значи да треба активирати
мотел и ресторан у њему. То, такође,
значи да треба да објединимо туристичку
понуду и да активирамо све
За ускршње празнике капацитети хотела били попуњени
туристичке потенцијале не само у оп85 одсто, а за првомајске празнике очекује се стопостотна
штини Бор него и на подручју Тимочке
попуњеност. - Нова понуда, којом хотел жели да привуче нове
специфичне госте који уживају у узбуђењима, од вишеструке је крајине - каже Милица Миловановић,
управница хотела „Језеро”.
користи и за госте хотела и за угоститеље у борској општини и
Нову понуду хотела „Језеро”
Тимочкој крајини
реализује борска Туристичка агенција
БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Захваљујући хотелу, већ им је циљ да упознају око- „Xwаy”. Између осталог, гости хотела
лепом времену и доброј организацији, у лину и уживају у узбуђењима и адрена- моћи ће са искусним водичима да
време ускршњих празника посећеност лину. Овом понудом хотел жели не само посете: Дубашницу, Црни врх, Стол,
на Борском језеру била је као у време да привуче нове специфичне госте него Ртањ, Злотске пећине (Лазареву и
некадашњих првомајских празника: и да ти гости посете и остале локали- Верњикицу), Рајкову, Боговинску и Манкапацитети хотела „Језеро” били су тете и туристичке објекте на подручју дину пећину, Стојкову леденицу, кањон
Лазареве реке... У понуди су и обиласци
попуњени 85 процената. Осим Борана, општине Бор и Тимочке крајине.
локалитета на Дунаву (Ђердапска кликоји су четири нерадна дана ускршњих
-Од нове понуде очекујемо випразника породично провели на Бор- шеструку корист и за туристе и за сура, Казан, Трајанова табла) и осталих
занимљивих туристичких, историјских
ском језеру, гости хотела били су и туугоститеље. Туристи ће употпунити и археолошких локалитета у Тимочкој
ристи из Београда, Новог Сада, Ниша и
других градова, а посредством бугарске свој боравак новим садржајима (оби- крајини.
Нова заједничка туристичка понуда
туристичке агенције „Yubim”, са којом ласком и других локалитета са искусвећ је дала прве резултате: у време
хотел успешно сарађује, дошли су и
ускршњих празника Туристичка
гости из Бугарске.
агенција „Xwаy” за групу гостију
За ускршње празнике хотел је имао и
хотела „Језеро” организовала је
специјални ускршњи аранжман: заједно
посету видиковцу кањона Лазареве
са куварима гости хотела су фарбали
реке и разгледање пећине Верњикице.
ускршња јаја, посетили Лазареву пећину
-Имамо и разноврсне понуде
и такмичили се за најтврђе јаје. Победза захтевније госте, оне који
ници су добили вредне награде.
воле узбуђења и налет адреОд недавно хотел на Борском језеру
налина. Организујемо летење
има нову понуду: у сарадњи са борпараглајдером са Црног врха
ском Туристичком агенцијом „Xwаy”
и Ртња и бициклистичке туре
Звонко Трифуновић: Имамо понуду за оне
организује низ активности за госте који
изнајмљеним брдско-планинским
који воле узбуђења у природи
не желе да свој одмор проведу само у

бициклима. У сарадњи са „Србија
шумама” организујемо лов, а у понуди
је и безбедно вађење устрељене
животиње
са
неприступачних
терена. Планирамо да водимо рони-

Милица Миловановић

оце (који имају сопствену ронилачку
опрему) на роњење код бране где је
Борско језеро најдубље - каже Звонко
Трифуновић, власник и директор Туристичке агенције „Xwаy”. - Ускоро
ћемо отворити за посетиоце нови део
најдуже пећине у Србији, Лазареве,
која је једини туристички објекат те
врсте у Србији по европским стандардима и по лепоти накита превазилази
чувену Постојнску јаму у Словенији.
У хотелу „Језеро” задовољни су почетком овогодишње сезоне и, судећи
према интересовању туриста да
првомајске празнике проведу на Борском
језеру, очекују стопостотну попуњеност
капацитета. Такође у мају, од 15. до 17.,
биће одржана модна ревија београдске
Модне агенције „Селект” коју ће пратити осамдесетак новинара из Србије.
М. Милошевић
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Локална самоуправа

На једанаестој седници Скупштине општине Бор

Нова кадровска решења
За директора Дома здравља са четворогодишњим мандатом изабран др Миодраг Карабашевић, а вршиоци дужности директора
јавних предузећа постали су: Дарко Милићевић (Топлана), Зоран
Марковић (Водовод) и Душица Јањић (Водосистем „Боговина”). За новог члана Општинског већа изабран Александар Орловић
БОР. - Одложена због недостатка
кворума, па одржана после осам дана
(16. априла), једанаеста седница Скупштине општине Бор завршена је за
нешто више од три сата рада, иако су одборници од предложених 30 усвојили 29
одлука. На додатно разматрање, после
повлачења са дневног реда, упућен је
предлог одлуке о увођењу Октобарске
награде и општинских признања.
Борска јавно-комунална предузећа
Топлана, Водовод и Водосистем „Боговина” добила су нове вршиоце дужности директора. Већином гласова одборници су на руководеће место у Топлани изабрали Дарка Милићевића,
у Водоводу Зорана Марковића и у
„Боговини” Душицу Јањић. Др Миодраг Карабашевић изабран је за
директора Дома здравља у Бору са
четворогодишњим мандатом.
За новог члана Општинског већа

изабран је Александар Орловић.
Највише полемике на седници изазвао је предлог одлуке о одређивању матичних подручја на територији општине.
Објашњено је да је реч о техничком захтеву због увођења електронске управе и
могућности добијања докумената путем
рачунара, па је предлог усвојен. Рок за
почетак електронског издавања докумената је 1. јануар идуће године.
Приликом усвајања предлога Програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине истакнуто је да је најзначајнији пројекат
замена застарелих азбестно-бетонских
водоводних цеви.
Усвојеном променом оснивачког акта
Јавног предузећа за стамбене услуге Бор,
која је објашњена усклађивањем са законом, ово предузеће више се неће бавити
закупом пословног простора.
Одборници СО Бор усвојили су и

одлуку о учешћу општине у проценту
јавног капитала Центроистока сагласивши се да би требало издејствовати
да се из приватизације тог предузећа
изузме објекат пијаце, који локална самоуправа жели да уреди и задржи у
власништву.
-Од првог дана од када сам председник инсистирам на пијаци. За мене
је несхватљиво да било ко узме пијацу
осим општине Бор. Несхавтљиво је
да, поред толиког дуга Центроистока,
пијацу узме неко други. Учинићемо

све напоре, ићи ћемо у Агенцију за
приватизацију, у министарство, да
нам објасне због чега то није приоритет и због чега не може да се пијаца да
општини - закључио је председник Општине Бор Живорад Петровић.
Једина једногласно прихваћена
одлука на 11. седници СО Бор била
је одлука о стипендирању студената
и награђивању ученика. Овом одлуком поново се, после три године, уводи
стипендирање дефицитарних кадрова.
М. Милошевић

Подршка изградњи саобраћајног коридора Исток

Темељ развоја региона
Коридор Исток ушао у пет најважнијих стратешких пројеката Владе Републике Србије. - Траса аутопута, дуга 138 километара, повезивала
би Пожаревац и гранични прелаз Мокрање код Неготина и требало би да прође у близини Кучева, Жагубице, Мајданпека, Бора и Неготина. Осим аутопута, била би изграђена и железница
БОР.
Пројекат
изградење
саобраћајног коридора Исток, према
одлуци Владе Републике Србије, ушао
је међу пет најзначајнијих републич-

темељ економског, социјалног, еколошког и демографског развоја региона - рекао је Мирослав Кнежевић, начелник Борског округа.
Коридор Исток, који је ушао у пет
најважнијих стратешких пројакета
Владе Републике Србије, повезивао би

-Коридор
Исток
није
пети,
већ један од пет стратешки
најзначајнијих коридора у Србији.
Он повезује друмски, железнички и
речни саобраћај, повезује Србију са
Бугарском, Румунијом и даље. Тиме
је враћа на мапу Европе, где Србије

Пожаревац и гранични прелаз Мокрање
код Неготина, у близини тромеђе Србије,
Бугарске и Румуније. Према плану, траса
ауто пута (138 километара) требало би
да прође у близини Кучева, Жагубице,
Мајданпека, Бора и Неготина. Осим ауто
пута била би изграђена и железница.

тренутно нема јер су изграђене заобилазнице. Зато је ова траса, можда,
и најважнија - истакао је Ненад
Чоловић, аутор идејног пројекта. - По
угледу на светска искуства, трошкови изградње овог коридора могли
би да буду и до 40 одсто мањи уколико

Ненад Чоловић

ких коридора. На састанку у Бору са
представницима републичких органа (9.
априла) представници општина и градова Борског и Браничевског управног
округа дали су пуну подршку активностима које би омогућиле изградњу коридора Исток, односно ауто и железничког
пута кроз источну Србију. Закључено је
да овај пројекат што пре треба реализовати на најбржи, најекономичнији и технолошки најсавременији начин.
-Овај коридор је изузетно значајан
за целу Републику. Циљ овог састанка
је да пошаљемо јасну поруку да потпуно подржавамо, свим расположивим капацитетима, изградњу коридора Исток и активности Владе
Србије да се пројекат релизује на
најбржи, најекономичнији, технолошки најсавременији и еколошки
најодговорнији начин. Он може бити

би се за изградњу користио отпадни
материјал са депонија и јаловишта
из Смедерева, Бора, Мајданпека, Костолца, Кучева...
Значај коридора Исток био би огроман не само за источну Србију већ и за
целу Европу, јер би на најједноставнији
начин спојио трасе коридора Југ који
полази од обале Португалије и води до
Црног мора.
-Ако хоћемо да развијамо источну
Србију, неопходан нам је овај коридор. Без путева нема ни привреде ни
туризма, што је веома значајно за општину Кладово. Са коридором Исток
и Лука Прахово добија на значају. У
противном, биће затворена - рекао је
председник Општине Кладово Радован
Арежина.
- Рударско-топионичарски басен
Бор суштински зависи од добрих
транспортних коимуникација (пут
них, железничких, речних), па је коридор Исток неопходан за овај део
Србије - рекао је председник Општине
Бор Живорад Петровић.
Идеја о изградњи саобаћајног коридора Исток уобличена је 2006. године
и после низа презентација ушла је у
стратешке планове Владе Србије. На
презентацији у Бору је истакнуто да
најпре треба обезбедити средства за
пројектно-техничку документацију, чија
израда ускоро треба да почне како би
се конкурисало за средства из фондова
Европске уније за изградњу коридора
Исток. То подразумева и претходну промену Просторног плана Тимочке крајине.
Како би реализација овог пројекта
што пре почела, на састанку у Бору
формирана је трочлана радна група за
комуникацију са државним органима.
М. Милошевић

Мајданпек

Понедељак, 4. мај 2015. Број 2257, страна 24

Рудник помаже уређење Мајданпека

МАЈДАНПЕК. – Уређење
Мајданпека овог пролећа почело је
раније и интензивније него ранијих
година. Задужени за ове послове добили
су правовремену помоћ и подршку Рудника бакра Мајданпек: не чекајући календарско пролеће, запослени у РБМ-у
су започели чишћење корита Пека у
кругу рудника, али и према граду до
моста код Аутобуске станице. Као и
прошле године, када су на бројним местима у граду постављене клупе, помоћ
је пружена и у опремању омиљеног излетишта Мајданпечана, простора испред
Рајкове пећине.
-Ми показујемо друштвену одговорност и жељу да у складу са
могућностима
помогнемо
све
У складу са могућностима, из РБМ-а су помогли чишћење
акције у граду. Како је пролећно
корита Пека, али и опремање простора испред Рајкове пећине
уређење морало да буде темељније и
свеобухватније, због свега онога са године, када су временске неприлике редну ситуацију, половином марта зачиме смо се суочавали током прошле у четири наврата биле разлог за ван- почели смо чишћење корита Пека –
каже Бранислав Томић, директор Рудника бакра Мајданпек.
Из корита Пека уклоњено је на
стотине кубика наноса и шута. У делу
радова кроз град учествовали су и запослени у ЈП за грађевинско земљиште и
путеве. Они су се побринули за одвоз
материјала, а потом и прање обала,
чишћење ризле, окопавање и орезивање
вишегодишњих засада и дрвећа, садњу
цвећа, редовно прање градских улица...
Били су ангажовали и на уређењу простора испред Рајкове пећине, омиљеног
излетишта Мајданпечана и њихових
гостију. Поставили су припремљена

Фото: Милан Клческо

За лепши и уређенији град

постоља и започели коначно уређење
овог излетишта. Са столовима, клупама, оградама, дренажним платоом
и другом опремом, простор испред
Рајкове пећине ће другачије изгледати и
бити потпуно спреман за излетнике већ
за првомајске празнике, када би требало
да се ту одржи концерт групе С.А.Р.С.
И у овом послу велика помоћ стигла
је из РБМ-а: - Од остатака материјала
направили смо конструкције за
опрему, која ће, практично, оплеменити тај простор и добро доћи излетницима – каже Неђељко Чавић,
помоћник директора РБМ-а за електромашинство и управник ПУС-а у којем је
сва та опрема направљена.
С. В.

Познати резултати конкурса за изложбу “Жене сликари 2015”

Велика награда Снежани Пешић Ранчић
МАЈДАНПЕК. - У конкуренцији
више од стотину радова 57 уметница
на овогодишњој 13. изложби “Жене
сликари”, једној од препознатљивих
обележја
културног
живота
у
Мајданпеку, “Grand prix” освојила је
Снежана Пешић Ранчић, дипломирани сликар текстила из Београда, за
рад “Изван оквира.” Тако је одлучила
Комисија за доделу награда којом је

председавала Бранислава Стојановић,
прошлогодишња победница изложбе.
Добитнице првих награда по
категоријама су: за сликарство Љиљана
Кнежевић из Новог Сада за “Зелени
поглед”; Јована Митић, сликарка из
Лесковца за цртеж “A day in the life”;
магистар вајарства Славица Дундас
Лазић из Београда за скулптуру “Успомена, беле слике” и магистар графич-

ког дизајна Естер Милентијевић, ванредни професор Факултета уметности у
Звечану за рад “Не чујем” у категорији
дигитал арт.
Захваљујући учешћу уметница из
Словеније и ова изложба је међународна.
На отварању (30. априла) награђеним
уметницама додељена су признања.
Љубомир Брандушановић, в. д. директора Центра за културу Мајданпек,

подсећа да је ово друга година како се
термин отварања везује за празник са
циљем да жене сликари који дан више
проведу у овом граду.
Изложба “Жене сликари” у великој
сали Дома омладине у Мајданпеку
трајаће месец дана.
С. В.

Нови експонати у мајданпечком Музеју

Антички питос и средњовековни мач

У Музеју планирају изложбе током којих ће посетиоци моћи да
виде новине у археолошкој и другим збиркама
МАЈДАНПЕК. - Античка посуда
питос импресивних димензија, која је
изворно служила за чување житарица,
и један предиван средњовековни мач

нови су експонати мајданпечког Музеја
и разлог више да знатижељници посете
ову установу и од запослених чују много
више о овим и другим вредним експо-

натима.
-Реч је о изузетном налазу античког
питоса са територије града Врања, из
села Преображење. Питос је поклонио
и даривао музеју Стојан Симоновић,
који живи и ради у Мајданпеку – каже
Александар Репеџић, в. д. директора
Музеја у Мајданпеку.
Дародавац Стојан Симоновић у
Мајданпеку живи од ране младости: Овде сам се запослио и радио, тако да
је моја љубав овде и одлучио сам да
овој установи поклоним питос како не
би пропадао у мом родном селу у околини Врања. Детињство сам провео
уз овај питос. Причали су ми да су га
плугом закачили приликом орања,
извадили из њиве и користили га за
печење ракије, остављали зрневље,
кукуруз, пшеницу... Ми смо се, као
деца, приликом игре у њега увлачили.
Антички питос, допремљен уз техничку помоћ Рудника бакра Мајданпек
који је обезбедио и постоље за његово
чување и излагање, није једина новина
међу експонатима мајданпечког Музеја.

Ту је, од прошлог месеца, и један моћан
средњевековни мач.
-То је случајан налаз сарадника
музеја који је кренуо да набере коприве, а пронашао – мач. Реч је о
средњовековном мачу који припада,
како нам је потврђено из пожаревачког музеја, групи српских мачева. То
су потврдили и археолози из Бора, а
детаљније анализе ће прецизније
одредити његову старост и друге карактеристике. Ово је предиван експонат за мајданпечки музеј и у јако
добром је стању, недостаје му само
врх – појаснио је Репеџић.
Литература говори да је један од
наших највећих средњовековних “брендова” био српски мач, који за колекционаре има непроцењиву вредност јер
се данас у свету може наћи тек стотинак примерака. У Мађарској се налази
тридесетак српских мачева (угарска
варијанта), док их у Србији има десет
од којих се најрепрезентативнији чува у
музеју у Ваљеву.
С. В.
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Култура

Делегације Турн Северина и Свињице (Румунија) у посети Бору

Предложено братимљење Бора
и Турн Северина
Разматрана сарадња три општине и пројекти прекограничне
сарадње Румуније и Србије од 2014. до 2020. године који ће
бити финансирани средствима из фондова Европске уније
БОР. - Делегације румунских пограничних општина Свињица и Турн Северин, које су предводили потпредседник
Општине Свињица Николај Курић и заменик предеседника Општине Турн Се-

верин Ливиу Николичеа, посетиле су
Бор. У разговору са домаћином Сашом
Вукадиновићем, замеником председника Општине Бор, члановима Општинског већа Славишом Буђеланом и др

Синишом Србуловићем и са директором Опште болнице у Бору Игором
Маљковићем истакнуто је да све три
општине највише интересује сарадња у
области привреде, економије, туризма,
здравства, културе и спорта.
-Наша сарадња мора да буде бржа
и ефикаснија како бисмо дошли до
финансијских средстава из фондова
Европске уније за пројекте прекограничне сарадње Румуније и Србије од
2014. до 2020. године. Заинтерсовани
смо за инфраструктурне пројекте и
сарадњу у здравству - рекао је заменик председника Општине Бор Саша
Вукадиновић.
-Да бисмо убрзали нашу сарадњу,
предлажем да се градови Бор и Турн
Северин побратиме. Делегација Турн
Северина била је у Бору још 2008.

године, али од тада до данас ништа
конкретно нисмо урадили. Сада
морамо радити брже и ефикасније предложио је заменик предеседника
Општине Турн Северин Ливиу Николичеа.
У разговору о сарадњи Турн Северина, Свињице и Бора истакнуто је
да је пројекат прекограничне сарадње
између Румуније и Бугарске потписан
и да су преговори почели, док општина
Неготин већ има завршене пројекте за
сарадњу Србије и Румуније.
После разговора у згради Скупштине општине чланови делегације из
Румуније посетили су Општу болницу у
Бору јер су заинтересовани и за сарадњу
у области здравствене заштите.
М. Милошевић

Изложба слика Ненада Всиљевића

Пут љубави и уметности
БОР. - У галерији Музеја рударства
и металургије у Бору до 7. маја отворена
је четврта самостална изложба слика
Ненада Васиљевића под називом „Бору
и Боранима”. Овом изложбом, на којој
је изложено више од 40 уља на платну,
борски сликар је заокружио тридесет
пет година успешног бављења сликарством.
-Сликари имају визију, они виде
будућност, а пут који ка будућности
трасира борски сликар Ненад
Васиљевић Нешке јесте пут љубави
и уметности - рекао је на отварању изложбе Миленко Јанковић, оснивач и
директор Центара за визуелне уметности „Барти” у Београду. - Задивљен сам
овим сликама, овде је сва лепота Бора
и околине пренета на платно. Ненад
је савладао све сликарске вештине и
то ради управо као највећи и најбољи

На четвртој самосталној изложби борски сликар Ненад
Васиљевић Нешке изложио више од 40 уља на платну и
заокружио 35 година бављења сликарством. - М. Јанковић:
Задивљен сам овим сликама, овде је сва лепота Бора и околине
пренета на платно

српски сликари.
-Ја сам реалан човек и сликам
онако како видим и што мислим да је
пријемчиво за око и другим људима.
То је реализам који јако ценим и
мислим да нисам погрешио - истакао
је Ненад Васиљевић на отварању изложбе којој је присуствовало много поштовалаца његовог стваралаштва.
Отварању изложбе у галерији борског Музеја рударства и металургије
присуствовали су генареални директор
Рударско-топионичарског басена Бор
Благоје Спаковски и заменик председника Општине Бор Саша Вукадиновић.
Они су исказали задовољство што град
бакра, осим природног богатства, има и
огромно благо у људима попут Ненада
Васиљевића за кога су природне лепоте
Бора прави изазов.
М. Милошевић

Награда за друштвено одговорно пословање

ЈП „ШРИФ” четврти у Србији
БЕОГРАД. - У традиционалном
избору Привредне коморе Србије у области друштвено одговорног пословања
Јавно предузеће „Штампа, радио и
филм” у Бору заузело је четврто место
у категорији малих и микро предузећа у
Србији. Ово престижно признање, које
се додељује привредним друштвима
посвећеним идеји друштвено одговорног пословања заснованог на етичким,
економским, еколошким и социјалним
нормама и принципима - уручено
је директору ЈП „ШРИФ” Владану
Нововићу на свечаности у Привредној
комори Србије.
-За ЈП „ШРИФ” велики је
успех што се сврстао у 10 најбољих
компанија и предузећа у Србији, посебно ако узмете у обзир чињеницу да
је био у ликвидацији, а у последње две
године остварује добит и плаћа порез
на добит. Према истраживањима
агенција, спада у ред успешнијих
предузећа, што је права реткост, пре
свега, у медијима у Србији. Пројекти
које реализује имају социјални моменат јер су од значаја за станов-

нике источне Србије - истакао је на
дедели призања у Привредној комори
Србије директор ЈП „ШРИФ” Владан
Нововић. - Упркос чињеници да нас
очекује својинска трансформација,
осим добрих финансијских резултата,
предузеће показује да може и друштвено одговорно да послује. Осим изузетне сарадње са општинама у региону, уско сарађујемо и са невладиним организацијама, медијски
их промовишемо и подржавамо,
емитујемо програм на језицима националних мањина... Пример друштвено одговорног пословање је свакако и уступање дискотете (која је
у саставу предузећа) на бесплатно
коришћење борском Центру за културу за организацију културних и музичких манифестација ради подизања
културног живота у граду.
„ШРИФ” је настао из редакције „Колектива”, најстаријег фабричког гласима у бившој Југославији. Некада су
ово јавно предузеће чинили: листови
„Колектив” и „Борске новости”, часопис „Бакар”, „Бакар филм”, Радио Бор

По критеријумима Привредне коморе Србије, ЈП „ШРИФ” се
сврсатао у десет најбољих компанија и предузећа у Србији, а у
категорији малих и микро предузећа заузео је четврто место
и Дописништво ТВ Београд из којег је
1993. године настала општинска ТВ Бор.
Сада су у његовом саставу Регионална
телевизија Бор и Радио Бор.
Осим ЈП „ШРИФ”, награду за друштвено одговорно пословање у категорији
малих и средњих предузећа добили су:
Компанија за производњу и промет коз-

метике „Аура” Д.О.О. Ниш, „Special
Travel Agency” Београд, „Eco Fenix” Суботица (предузеће за рециклажу отпада)
и „Космос” Београд (бави се професионалном рехабилитацијом особа са инвалидитетом).
М. Милошевић

Култура
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Прича
Колекшива
Питам милицајце, је л хоће да их
водим да и оскорушу виде, али кажу
да одмах уђем у кола. Што – то ће,
веле, да ми кажу у станици. Ставише ме позади, у средину, па у Паланку, под онај велики брест. Изведоше ме пред једног бркатог, унук
може да ми буде.
Шта имаш да ми кажеш? – пита
отуд, и мерачи ме.
Ако сте ме чак овде довели због
оскоруше, могли су ови твоји и горе
да чују...
Кад он цикну – Какву оскорушу,
мајку ти јебем дртаву – за злато
те питам! Код цркве!
Ја – рекох – дете моје, знам о
томе колико и ти, и ови твоји. И
мање, јер сам ишао да косим, а не
да гледам. Посао притисо, а ја сам и
стар...
Колко вас је било? Или си сам узео
све, мада не верујем да си кадар да
сам онолику рупу ископаш!
Рекох ти, дете моје – ја с тим
послом везе немам. Али и код оскоруше...
Пљас! Ошљакоса он мене, као
што ме нико није још од покојног
оца, кад нисам хтео да ме жени овом
мојом Даницом, него сам га молио
да се врати код мог таста Спасе и
испроси ми Даринку, њену млађу и
лепшу сестру.
Пуче шамар, ја се само ухватих
руком за образ.
Познајеш ли ово – суну ми отуд
под нос оно сломљено држаље од
крампа.
Не познајем, шушну ја једва –
криво ми за онај шамар; стар сам
човек.
Кад ме он одвали њиме преко
леђа!
Познајем, рекох – видим да ће на
велико ово да изађе.
Е, сад певај: ко је све био, колко
сте злата нашли, и где је?!
О, Боже мој, и Свети Николо –
угризох се за усне – па зар до овога да
дође! Какво злато, ко ће да поверује.
Испричам им све, потанко, како је
било, како смо и зашто учинили –
мислим, сад ће да ме пуште кући;
јок! Сведоше ме доле, затворише у
некој тескоби, ни да седнем не могу
поштено. Скупих се у једном ћошку,
мора да сам и задремао од напора,
кад се отворише врата и уђе један
мали, али широк у раменима, и
одмах поче у мене да удара, као у џак.
Море, браних се ја рукама па и гласно
запомагах као женско, али кад видох
да не помаже, одустадох. Нек бије,
рекох, док не паднем. После ће ваљда
да ме мане.
А он, све време – Где је злато, па
где је злато?
Нема злата, кукам. Шала је, нема
злата!
Шала, а? – хукће онај набијени –
Е, сад ће да видиш шалу, па још више
навали.

Оскоруша (2)

Море, кад он оде, не
склупчах се у ћошку, него се само
прући на под. Од њега ми боље јер ме
хлади. Бубреге не осећам више. Шта
ћу, мислим, сад јадан да радим: Да
им кажем да смо нашли злато и сакрили га, само да ману да ме бију и да
ме изведу одавде. Али шта ћу после,
кад злата нема – тек тада има
батине да буду!
Не знам које време – горела је само
једна слаба лампа и није се знало да
л је дан ил је ноћ – отворише врата
и бацише ми хлебац као кучету, и
воду, душу да повратим. Не потраја
дуго, уђе други и одмах ми нареди да
изујем опанке и наглавке: кад ме први
пут по табанима шибну, као да ме
ножем у срце убоде – одмах се подамном створи бара. Мислим, види,

Али, како да нам верују да злата
није било? Да га нисмо стварно ископали и узели. На дршци крампа
нашли моје отиске, кад ли су пре
стигли да их нађу. А Милету још
остао и опанак у рупи – није видео,
онако припит, да је кући отишао бос.
Други му опанак нашли крај кревета.
Знате ли да за ово можете да од–
лежите дебелу робију, само ако вас
оптужимо.
Ми, као пред попом, сви сагнули
главе.
Ајде, сад можете да идете. Овде
нисте ни били. Али, ако откријемо
да сте нас лагали – ово што је овде
било, има да буде шала према оном
што ће бити.
Кад се до куће довукох – има
шта да видим: Моја Даница није

ни злато ни милицајце, затрло се
дабогда и једно и друго, него крпи и
ушивај, и гледај своја посла!
Пред зиму, узмем моторну тестеру, упалим трактор, па до оскоруше. Осушила се преко лета, рез
тежак, ланац једва кроз дебло пролази. За две приколице насечем, па
под шупу.
Снег удари тек по Божићу. Али ни
снег више не уме да падне као некада
– једва до глежњева. Само јутром,
у свануће, ледени цветови мраза
шарају прозоре.
Намирим сточицу, напојим, па
у собицу. Ложим: гори оскоруша,
бога јој њеног, само пуца у шпорету.
Гледам како у прозору вене ледено
цвеће, како са стакла нестају шаре,
и како се видик за маглом шири преко

сама смела да спава у кући, била
код комшије. А у нашој кући десило
се чудо: врата разбијена, шпорет
разваљен, шифоњери и кревети
од зидова мицани; дуваре копали;
све разровано – душеци посечени,
јоргани иситњени, јастуци на под
истрешени – Светог Николу из рама
извадили, ко да је злато иза његове
седе браде стало! Злато тражили!
Кука моја Даница и проклиње
лопове – Тражи, вели, милицајце! Да
виде како су ми лоповчине јастук сасекли, као главу на злату држим.
Море, рекох, не помињи ми више

потока и брда – онамо иза шуме где
се, кад зими шума оголи – некада
дизао оскорушин врх.
Руке на дупету укрстим, ка
топлом леђа окрећем, ближе се
ватри њеној примичем – бубреге ка
плотни гурам, утопљавам.
Злато ме жига.
Радиша Драгићевић
(Из књиге „На другој обали“, 2005;
награђена Књигом године борског
аутора, и била у конкуренцији за
награду Вечерњих новости
„Меша Селимовић“- за ову
прилику са дијалекта преведена на
књижевни језик.)

Илустрација: Игор Крстић

па ће да ме мало штеди, ал он јок:
Злато, где је злато?!
Нема злато! Ево, убиј ме, просто
ти од Бога било, али нема! Шала је!
Кад су ме поново извели горе пред
брку – море, кад су ме изнели горе
јер табани нису хтели на степеник
– сунце већ високо у прозору; други
дан, ваљда, већ пролази. Довели и
Милета и Добрија – подбули ко да
су их осе уједале.
Брка и још један старији, ћелави,
се иза стола дошаптавају.
Признали су сви, каже брка. И
искази им се у ситницу поклапају.
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Мозаик

Изложба Браниславе Стојановић у Мајданпеку

“Бакарна жена”
ниславе Стојановић, самоуке сликарке
из Бора и добитнице Велике (“Grand
prix”) награде на прошлогодишњој
Међународној изложби “Жене сликари”.
Њене радове Мајданпечани и њихови
гости моћи ће да погледају у наредних
месец дана.
-Ово је моје вече, пресретна сам
што у Мајданпеку могу да покажем
своје радове и тако оправдам награду коју сам добила прошле године
– казала је, на отварању изложбе, Бранислава Стојановић поносна што је
значајну награду донела свом граду и
то за слику “Мој град” на којој је Бор
са два димњака и чистим небом. То је
слика која је настала много пре него што
је завршена топионица, па је ауторка
срећна што ће њена сликарска визија
бити остварена.
Сликама нежног женског рукописа
МАЈДАНПЕК. - У Градској
галерији у Мајданпеку 20. априла је от- и топлих боја на којима преовлађују
ворена изложба “Бакарна жена” Бра- бакарни тонови Бранислава оправ-

Поводом Дана омладинских радних
акција, 1. априла 2015, разни медији
објавили су информацију о акцији на
сечи дрва на Црном врху, у јануару
1945. Пошто у информацијама постоји
низ погрешних података, насталих
једноставним коришћењем оскудне литературе, додајем неколико нових података који су непобитни, а у циљу правог
информисања јавности о црновршкој
акцији. Личну компетентност за писање
о тој акцији заснивам на веома богатом акцијашком искуству. Аутор сам
вероватно најпотпуније књиге о томе
(„Црни врх 45“, 1985, поводом четири
деценије од завршетка акције), а 1986.
године био сам организатор снимања
филма на ту тему „Људи са Црног врха2
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Како се калио челик“, аутора Владимира Буњца, учесника на сечи дрва.
Најпре морам рећи да постоји још
много непознатих чињеница о учинку
бригадиста. Сигурно је да акција сече
дрва на Црном врху није завршена 1.
априла 1945, како се погрешно мисли.
Ту постоји непобитно утврђен датум, а
он је 28. март 1945. Завршна свечаност
одржана је у Бору, 3. априла 1945. На
основу само ова два податка апсолутно
је извесно да се 1. април као Дан омладинских радних акција не обележава по
акцији на Црном врху. Тај датум се обележава по почетку припрема за акцију
на изградњу пруге Брчко-Бановићи (1.
мај до 7. новембар 1946.), односно по
највећој радној акцији у Југославији, а
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Бранислава Стојановић

Људи са Црног врха

О акцији на сечи дрва, 1945.

1

дава назив изложбе “Бакарна жена”: Бакар је обезбеђивао егзистенцију
моје породице, њему дугујем много,
јер сам радни век провела у РББ-у и,
као једина жена пословођа, радила
мушки посао у руднику. Једноставно,
дозволила сам да ми бакар обоји
живот и слике. За мене је сликарство много више од хобија. Све
што радим, радим срцем, а сликам
душом и за душу. Желим да свој рад
представим и даље од ових наших
простора. Мајданпек ће, међутим,
као и изложба “Жене сликари”, за
мене увек имати посебан значај.
Бранислава Стојановић сликарством се бави од 1975. године. Излагала је у Бору, Брестовачкој Бањи,
Зајечару и учествовала на Мајским и
Октобарским салонима у Бору и на
Међународној изложби “Жене сликари” у Мајданпеку.
С. В.
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то је изградња пруге Шамац-Сарајево.
Изградња је почела 1. априла 1947, а
завршена је 17. новембра те године. Не
бих замарао детаљима о акцији изузев
да је у њој учествовао 211.381 бригадист сврстаних у 887 бригада.
Ваља рећи и да је датум
обележавања прилично анахрон, сличан
доскорашњем Дану Републике. Наиме,
та прва акција по којој се обележава
тај дан, организована је на територији
Босне и Херцеговине и требало би
одредити други дан за обележавање у
Србији. Могао би то да буде и почетак
акције на Црном врху, дакле, 11. јануар
(1945.). Никако се не би могао обележавати крај акције.
Такође је сасвим сигурно да акција
на Црном врху није прва радна (ратна)
акција на подручју Југославије, па ни у
Србији. Само бих поменуо Добрун, где
је још у октобру 1941. организована омладинска акција бербе кукуруза, затим
ту су село Војић у Босанској крајини, па
Рудник, Срем...
Не постоје тачни подаци о количини насеченог дрвета. Најчешће се
помиње 20.000 кубика, неко помиње
16.000, а најприближнији истини је

10.000 кубика.
Постављање пруге почело је 11.
јануара, а завршено 24. марта 1945.
Права акција почела је извлачењем насечених стабала (урадили Немци, односно логораши), 7. фебруара, а извлачење
је завршено 28. фебруара 1945. Тек
тада је могла да почне сеча. Дакле, она
је почела 1. марта и до 17. марта 1945.
насечено је 5.800 кубика, рачунајући и
стабла извучена из јаруга (није поменута тачна количина).
О томе постоје писани подаци и све
остало је ствар реконструкције. Право
питање је колико је кубика буковине
могло да се насече од 17. до 28. марта
1945, када је оглашен крај акције?
Оно што је апсолутно сигурно је
да је црновршка акција била величанствени догађај, који је неко време
био табу тема у Србији. Можда и због
тога има оволико различитих прича и
када се ту додају и некомпетентни саговорници, онда је опасност од незаслужене конфузије веома могућа.
Штета за један оволики догађај, можда
највеличанственији који се догодио
Бору и Боранима.
М. Радуловић

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Међународни празник рада, 7. Манастир код Крушевца,
14. Предујам, аконтација, 15. Углед, реноме, 17. Стара јапанска престоница, 18.
Метак, куршум, 19. Планина код Београда, 20. Органи чула вида, 21. Главни град
Перуа, 22. Роман Моме Капора, 23. Симбол иридијума, 24. Уметничко остваривање
драмских улога, 26. Почетак трке, 28. Ловачко удружење (скр.), 30. Исаило одмила,
31. Кровни сливник, 32. Име глумице Рас, 35. Медитеранска биљка, траторак, 37.
Мера за папир, 38. Мера за тежину, 39. Празник посвећен св. Ђурђу, 41. Алатка
за дубљење, 42. Оружана пратња (фр.), 43. Вршилац анкете.
УСПРАВНО: 1. Велика рекламна плоча, 2. Спортиста у рвању, 3. Бразилска
авио-компанија, 4. Име глумице Гогалове, 5. Матица Српска (скр.), 6. Врста сточне
хране, прекрупа, 7. Нето (скр.), 8. Анкетни одбор (скр.), 9. Уобичајени назив за
масовни излазак радника у природу за празник рада, 10. Произвођач пива, 11.
Атија одмила, 12. Аутомобилске трке, 13. Сеоско подручје, 16. Десна притока Саве,
18. Хладно годишње доба, 21. Украсна висећа светиљка, 22. Одговор на критику,
25. Дубровачка поскочица, 26. Смрзла роса, 27. Товар, бреме, 28. Брод (мн.), 29.
Смисао за оно што је лепо, 31. Омладинска радна акција (скр.), 33. Хигијенски
памук, 34. Римски бог љубави, 36. Аркус (скр.), 37. Речно острво, 38. Ето, ено, 40.
Виша тарифа (скр.), 41. Дом културе (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2257 – ВОДОРАВНО: прабаба, полутон, Рапало,
љубичица, атол, Раец, динар, Гал, марш, Нил, ТА, Осака, кајак, пр, трс, Пера,
руб, лепра, отац, Сида, Осми март, имелар, Дан жена, исправа.

Понедељак, 4. мај 2015. Број 2257, страна 28
Меморијални турнир РТС-а „Играјмо за 16”

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Бор победник у
малом фудбалу

Дроновима ће садити
дрвеће

Зелена страна дронова – ове беспилотне летелице ускоро би могле да добију и еколошку употребу, будући да једна компанија са
седиштем у Оксфорду намерава да се супротстави крчењу шума
тако што ће помоћу дронова засадити милијарду стабала за годину дана.
Компанија „Биокарбон енџиниринг“
(BioCarbon Engineering) истражује
методе прецизног сађења дрвећа као и
технике мапирања како би остварила
овај циљ, преноси руска телевизија РТ.
„Променићемо свет тако што ћемо
одједном засадити милијарду стабала“,
рекла је Лорен Флечер, извршни директор и бивши инжењер агенције
Наса. „Једина опција коју смо раније
имали је ручно сађење, које је споро и
заиста скупо и не може да поништи штету коју доноси масовна дефорестација“,
рекла је Флечерова. „Надамо се ће наше технологије обезбедити прилику за
интензивније пошумљавање“, додала је.
Најновији подаци показују да се сваке године уништи око 26 милијарди
стабала, док се само 15 милијарди поново посади. Компанија „Биокарбон“ је
унапредила претходно мањкаве методе сађења из ваздуха и минимизирала
људски рад у том процесу. Та фирма
са седиштем у Оксфорду користи дронове који лете изнад одређене области и процењују успешност стопе
обнављања шума. Након тога, дронови се спуштају ниже и сеју махуне
у којима се налази још непроклијало
семе прекривено хранљивим хидрогелом.
Флечерова је изнела процену да
би два оператера уз помоћ неколико беспилотних летелица могла да посаде
до 36.000 стабала дневно. „Биокарбон“ ради на томе да беспилотне летелице
почну да се користе за пошумљавање до краја лета. Флечерова је рекла да би
Бразил и Јужна Африка могле бити прве области у којима би пројекат могао
да буде спроведен.
Пројекат пошумљавања уз помоћ дронова је био један од финалиста
такмичења „Дронови у добре сврхе“, одржаног у Уједињеним Арапским Емиратима.
Сајт РТС-а

Прве занатлије и трговци
Мо н о с т р у к т у р а л ност привреде Бора била
је очигледна још на почетку експлоатације бакроносног рудишта. Уколико се изузме Рудник са
својим погонима, остаје
доста оскудна привредна
разгледница града бакра
између два светска рата.
Све што је у том периоду
постојало ослањало се
на традиционалне делатности: пољопривреду, занатство, трговину, угоститељство, грађевинарство и
саобраћај. Мало шта је од тога излазило из оквира услуга, па се њихов развој
поуздано може окарактерисати као екстензиван, док је пољопривреда чак
уназађена, јер су гасови из топионице деградирали земљиште и оштећивали
усеве.
Бор је 1939. године имао 53 занатске радње у којима је био заступљен
21 занат. Најбројнији су били пекари и месари, следе абаџије и кројачи (12
радњи), фризери и бербери (11), опанчари и обућари (девет), сајџије (три), по
један лимар и бакрачар. У Бор-селу су радили и ковачи, поткивачи, колари, вуновлачари, ваљари, сарачи и други. Трговину међуратног времена обележила
је уситњеност капацитета – најчешћи су објекти са мануфактурном робом,
дућани и бакалнице мешовите робе, првенствено опремљени за задовољавање
основних кућних потреба и исхране, а било је и неколико специјализованих
радњи. Бор је 1941. имао 87 трговинских радњи, 71 кафану (шест су имале ресторане и собе за преноћиште). У насељу су радиле и четири народне кухиње.
На снимку из старог албума – први ковачи из прве деценије 20. века.
Ј. С.

БЕОГРАД. - У суперфиналу 16. Меморијалног турнира РТС-а „Играјмо за 16“
у малом фудбалу (19. априла), који се игра у знак сећања на 16 погинулих радника РТС-а и жртве НАТО бомбардовања у Србији 1999. године, екипа Бора била
је боља од прошлогодишњег победника РТС Обезбеђења и заслужено славила резултатом 2:1.
После два и по месеца такмичења „Играјмо за 16” широм Србије у организацији
Радио-телевизије Србије и Спортског савеза Београда, суперфинални меч на
Бањици у Београду директно је преносила Телевизија Београд. У величанственој
и спортској атмосфери меч је био неизвестан до последњих секунди. Била је то
„тврда” утакмица са доста прекршаја. Сви голови постигнути су у другој половини другог полувремена. Иако је екипа Бора све време сусрета била боља од фаворизованог РТС Обезбеђења, победоносни гол постигла је неколико секунди пре
завршетка меча, па су „рудари” заслужено освојили и прелазни и пехар у трајном
власништву.

Екипа Бора, чији је тренер Марио Поповић, играла је у саставу: Срђан
Анђелковић, Нино Стојановски, Ђорђе Јаретић, Марко Цокић, Милан
Булатовић, Никола Крстић, Марко Терзић, Драган Петковић, Дејан Машић,
Милош Станојевић, Давор Чауревић и Миливој Ђенадић.
Награду за фер плеј примио је играч Бора Марко Терзић. Најбољи голман
је Ненад Милићевић (РТС Обезбеђење), најбољи стрелац Филип Савић (РТС
Обезбеђење), док је најбољи играч турнира Никола Крстић из Бора.

На Меморијалном турниру РТС-а „Играјмо за 16” ове године учествовало је
2.500 такмичара и 170 екипа из целе Србије. Турнир у малом фудбалу организован
је у осам градова у Србији и у Београду. Идуће године организатори очекују још
више учесника широм земље.
М. Милошевић

