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БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Влада 
Републике Србије и Министарство 
рударства и енергетике препознају 
рударство као један од сектора коме 
у будућности треба посветити доста 
пажње и где улагања могу довести 
до увећања бруто производа наше 
земље. Стога нам је циљ да новим 
Законом о рударству и геолошким 
истраживањима, чији смо нацрт 
измена и допуна пустили у јавну 
расправу, учинимо да још више 

иностраних инвеститора улажу у тај 
сектор. 

Ово је, између осталог, истакла 
Мирјана Филиповић, државни секре-
тар Министарства рударства и енерге-
тике, која је 26. маја отворила Шести 
међународни симпозијум „Рударство 
2015”. Овај научно-стручни скуп, који је 
организовала Привредна комора Србије, 
одржан је од 26. до 28. маја у хотелу 
„Језеро” на Борском језеру.

Синиша Танацковић, помоћник 
министра рударства и енергетике, 

истакао је да је основна улога Сектора 
геологије и рударства, на чијем је челу, 
обављање послова који се односе на 
утврђивање мера и активности у области 

„минералне политике”, спровођења 
законске регулативе и стварања 
предуслова за инвестирање у рударску 
индустрију. 

-- Претходних година учињени 
су извесни, али још увек недовољни 
кораци у том погледу. Усвојена је 
Стратегија одрживог коришћења 
природних ресурса, као и 
Закон о рударству и геолошким 

истраживањима којим су обједињени 
геологија, геолошка истраживања 
и рударство. Пошто се тај закон 
у својој примени није показао 
баш најбоље, одлучили смо да га 
изменимо и допунимо. У припреми је 
и нацрт правилника о извештавању о 
резултатима геолошких истраживања, 
ресурсима и резервама минералних 
сировина и њихова класификација. 
Министарство је сигурно да ће се 
доношењем унапређеног и савременог 
закона, као и сета нових подзаконских 

аката створити неупоредиво бољи 
услови за сигурност улагања у 
рударском сектору – нагласио је 
Танацковић.

-Привредна комора Србије 
препознала је вредност и значај 
развоја рударства и указује на 
важност информација, обуке и 
одговарајућих институција које су у 
њиховој функцији. Стога ће настојати 

да помогне стварању привредног 
амбијента, мера економске политике 
и услова пословања, како би 
максимализовали користи које 
могу произићи из развоја рударског 
сектора – рекао је др Мирослав 
Игњатовић, саветник у ПКС.

Димча Јенић, директор за 
инвестиције и развој РТБ-а, најпре је, 
у лично и у име компаније, поздравио 
присутне и пожелео им успешан рад и 
подсетио да рударство на просторима 
Бора и Мајданпека датира из 1903. 
године, а да данас представља основну 

подршку развоју привреде Србије. 
- Бакар је стратешка сировина и 

то је подстакло Владу која је препо-
знала могућности да се ова компанија 
још боље и више развија у духу сав-
ремених технологија. Тако је пре не-
колико година (2008.) покренут нови 
развојно-инвестициони циклус у об-
ласти рударства и металургије у 
РТБ-у. Данас имамо прве резултате 
тог циклуса, а то су пуштање у рад 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине, што је основ за даљи развој 

рударства и просперитет овог краја и 
целе Србије. Овај циклус се односи, 
пре свега, на рударство и заснива се 
на огромним овереним геолошким 
рудним резервама, као и на стратегији 
развоја постојећих и отварања нових 
рудника ради стварања услова за 
производњу 400.000 тона концен-
трата бакра за топљење у новим ме-
талуршким постројењима. Данас 
се налазимо и при крају изласка из 
реструктурирања и стварања нове 
компаније, што је, такође, урађено уз 
подршку ВРС – нагласио је Јенић.

Директор за инвестиције и развој 
РТБ-а је потом држао једно од пленар-
них предавања „Стратегија развоја ру-
дарства и повећања производње концен-
трата бакра у РТБ-у Бор у периоду 2016-
2022. године”.

Ј. Станојевић

Шести међународни симпозијум „Рударство 2015”

Наука

М. Филиповић: Влада и Ми-
нистарство рударства и енер-
гетике препознају рударство 
као један од сектора коме у 
будућности треба посвети-
ти доста пажње и где улагања 
могу довести до увећања бру-
то производа наше земље. – М. 
Игњатовић: ПКС ће настојати 
да помогне стварању привред-
ног амбијента, мера економске 
политике и услова пословања, 
како би максимализовали ко-
ристи које могу произићи из 
развоја рударског сектора. – Д. 
Јенић: Развојно-инвестициони 
циклус у РТБ-у се односи, пре 
свега, на рударство и заснива се 
на огромним овереним геолош-
ким рудним резервама, као и на 
стратегији развоја постојећих и 
отварања нових рудника ради 
стварања услова за производњу 
400.000 тона концентрата ба-
кра за топљење у новим мета-
луршким постројењима

Економски ефекти 
рударског сектора

- Србија спада у ред земаља са раз-
новрсним и, са аспекта резерви, бо-
гатим минералним ресурсима. Тре-
нутно се у нашој земљи геолошка 
истраживања изводе на 105 истраж-
них и 250 експлоатационих поља, уз 
доминантно учешће иностраних ис-
траживачких компанија, односно ино-
страног капитала. Најбољи резултати 
геолошких истраживања постигну-
ти су у оквиру јадарског басена и бор-
ске металогене зоне. Очекујемо даљи 
развој и нове инвестиције у рудар-
ске басене „Колубара” и „Костолац”, 
као и да ће будућа реорганизација и 
приватизација РТБ-а и ЈП за подземну 
експлоатацију угља довести до развоја 
ове две компаније и производњу на ни-
воу великих светских система. Све ра-
димо са једним циљем – да значајно 
увећамо економске ефекте рудар-
ског сектора тако што ћемо у блиској 
будућности отворити нове руднике, а 
тиме створити услове за нова радна ме-
ста. Планирамо, такође, увођење сав-
ремених технологија у истраживања, 
експлоатацију и прераду минералних 
сировина, као и стручно усавршавање 

кадрова – поручио је Танацковић. 

Новим законом до више 
иностраних инвеститора

Димча Јенић
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Озбиљно интересовање инвеститора за партнерство са „Бором“

Актуелно

„РТБ ће радити још сто 
година“

 БОР. - Србија је врло интересантна 
инвеститорима, а томе у прилог говори 
податак о 105 истражних простора где 
рударске радове изводи 20 страних 
компанија. Једна од њих је за ову годину 
припремила 18 милиона долара која 
ће уложити у истраживање управо у 
Борском округу, рекао је помоћник 
министра рударства и енергетике 
Синиша Танацковић на симпозијуму 

„Рударство 2015.“ који је крајем маја 
одржан на Борском језеру. 

– Страним компанијама смо инте-
ресантни због минералних сировина 
које имамо и ту је ствар врло проста. 
У Србији не постоји фонд који би био 
спреман да инвестира толико пара 
у нешто што се сутра може испоста-
вити као неисплативо. А, минералне 
сировине су у власништву Републике 
Србије и њима располаже она, а не 
онај ко отвори рудник. Сви рудници 
који су у власништву странаца, на-
докнаду за коришћење минералних 
сировина плаћају редовно, проблем 

имамо са домаћим рудницима. То је 
одговор делу јавности који сматра да 
би геолошка истраживања требало 
да обављају домаће компаније. Па, 
у Србији су данас, што се рударства 
тиче, далеко најбоља два приватна 
рудника олова и цинка. Реч је о рудни-
цима који својевремено нису радили 
и које је из пепела подигао страни ка-

питал, па сада врло успешно послују. 
То исто очекујемо и код „Бора“. РТБ 
је веома успешно радио 112 година, а 
нова геолошка истраживања показују 
да ће ова компанија минимум још 
толико дуго радити - каже помоћник 
министра рударства за сектор геологије. 

РТБ је, како каже Танацковић, у 
озбиљним преговорима о приватизацији, 
постоји одређен број инвеститора који 
су заинтересовани за партнерство са 
њим, па се очекује да у најскорије време 
буде постигнут договор о улагању у 

„Церово“ и „Мајданпек“. - Држава нема 
средстава за нова улагања и, ако неко 
нуди новац, то треба прихватити и 
приватизовати делове РТБ-а, али не 
сто одсто. Србија треба да задржи удео, 
али и да омогући даљи развој рудар-
ства – тврди помоћник министра. 

Додаје да ће нови Закон о рудар-
ству и геолошким истраживањима, чији 
нацрт убрзо треба да уђе у скупштин-
ску процедуру, зато бити атрактивнији 
за стране инвеститоре у области гео-
лошких истраживања и експлоатације 
руде, што је, како истиче, био циљ. 
Привлачење страних инвеститора је ос-
новни разлог за измене и допуне закона, 
а покретање инвеститорске климе у ру-
дарству јесте један од предуслова за 
већи утицај овог сектора на бруто наци-
онални доходак Србије.

-Нови закон у односу на постојећи 
даје велику предност улагањима јер 
нам је циљ да што више страног ка-
питала уведемо у Србију. Убрзаће се 
издавање одобрења за експлоатацију 
како би се што једноставније и 

брже могло почети са геолошким 
истраживањима. У Србији сада 
имамо 105 истражних поља и до 
прошле године страни инвести-
тори, који држе већину тих истраж-
них радова, трошили су између 40 
и 50 милиона долара на геолошка 
истраживања. Очекујемо, зато, да 
ћемо новим законом привући стране 

инвеститоре (у најави већ имамо до-
лазак нових) и да ћемо на тај начин 

побољшати инвеститорску климу – 
оценио је Танацковић.

РТБ-у Бор и свим осталим рудар-
ским комплексима у Србији потребно 
је више новца за покретање целокуп-

ног процеса, додала је државни секре-
тар Министарства рударства и енер-
гетике Мирјана Филиповић. – Осим 
пара, стратешки партнер или неки 
вид партнерства, такође може да 
донесе нове инвестиције, технологије 
и све оно у чему је Србија у заостатку. 
Морамо да развијамо сопствене руд-
нике, али тај развој и истраживања 
мора да прати адекватна законска ре-
гулатива. Србија, земља која је у про-
цесу стабилизације и прикључења 
Европској унији, односно отварања 
разних поглавља која се тичу 
приступања, једноставно мора да 
испоштује све оне директиве које ЕУ 
налаже и сваки даљи развој рудар-
ског сектора мора да буде усклађен 
са европским трендовима. Држава 
и Министарство рударства ту виде 

свој интерес и наш заједнички циљ 
је да новим законом помогнемо да 
се инвестиције убрзају – истакла је 
Филиповићева. 

Г. Тончев Василић 

„Бор“ је веома успешно радио 112 година, а нова геолошка истраживања показују да ће ова компанија 
минимум још толико дуго радити, каже помоћник министра рударства и енергетике у Влади Србије 
Синиша Танацковић. – РТБ је у озбиљним преговорима о приватизацији и постоји одређен број ин-
веститора који су заинтересовани за партнерство са њим. Очекујемо да у најскорије време постиг-
немо договор о улагању у „Церово“ и „Мајданпек“. Држава нема средстава за нова улагања, па ако 
неко нуди новац, то треба прихватити и приватизовати делове РТБ-а, али не сто одсто. Србија тре-
ба да задржи удео, али и да омогући даљи развој рударства, истиче Танацковић

 Синиша Танацковић

Мирјана Филиповић
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Руководство „Ототека” о новој топионици у Бору:

Најуспешније уходавање постројења

РТБ. - Директор „Ототека” за 
Европу, Средњи исток и Африку 
Адел Хатаб, заменик директора 
„Ототека” Ким Фагерлунд, сајт-
менаџер Тони Коркан и процесни 
менаџер Кари Пиенимаки посе-
тили су (12. маја) погон нове топи-
онице и своје раднике који, заједно 
са радницима Рударско-топиони-
чарског басена Бор, уходавају нову 
технологију. Они су у разговору у 
погону и са руководством Басена 
Бор изразили задовољство што нова 
топионица ради и што су у њеној 
изградњи и пуштању у рад учество-
вали најбољи радници „Ототека” и 
Басена Бор.

-Уживали смо у сарадњи са 
РТБ-ом свих ових година колико 
је заједнички пројекат трајао 
јер и ви и ми имамо спосо-
бан тим и добре раднике. Веома 
смо задовољни јер смо за овај 
важан пројекат испоручили 
најмодернију технологију, а ви сте 
добили погон светске класе - рекао 
је Адел Хатаб, директор „Ототека” 

за Европу, Средњи исток и Африку.
Генерални директор РТБ-а 

Благоје Спасковски захвалио се 
менаџерима „Ототека” на сарадњи 
јер су показали озбиљност своје 
компаније: - Процесни менаџер 

„Ототека“ Кари Пиенимаки рекао 
ми је да никада досад лакше и 

брже није покренуо ниједну то-
пионицу, од ове наше. А, морам 
да нагласим, реч је о браунфилд 
инвестицији, где се њихова нова 
опрема повезује са постојећом. 
Под надзором стручњака „Ото-
тека” наши топионичари већ сада 
воде процес производње у новом 
погону. Очекујем да ће за месец-
месец и по искоришћење на бакру 
бити 98,5 и на сумпору 98 про-
цената, како је и пројектовано, 
па ће производња бити знатно 
економичнија него у старој топи-
оници.

-Импресионирани смо оним 
што смо видели у новом погону. 
Ово је једно од најуспешнијих 
и најједноставнијих уходавања 
постројења која смо у протеклих 

неколико година имали прили-
ком покретања флеш-пећи широм 
света, а то не би било могуће без 
стручних људи које РТБ Бор има. 
Доста дугујемо и доброј сарадњи 
са њима током пројекта, током 
уходавања, потом и загревања 
флеш-пећи, па до текућег рада. 
Ово ће бити веома успешна топи-
оница и ми ћемо и даље тесно и, 
убеђен сам, успешно сарађивати - 
оценио је Ким Фагерлунд, заменик 

директора „Ототека”.
У разговору између руководства 

„Ототека” и РТБ-а Бор истакнуто је 
да ће у блиској будућности „Ототек” 

отворити канцеларију у Београду 
као што је учинио канадски СНЦ 
Лавалин који је, заједно са „Ототе-
ком”, градио нову топионицу и фа-
брику сумпорне киселине у Бору.

М. Милошевић 

Актуелно

А. Хатаб: Испоручили смо 
најмодернију технологију, а ви 
сте добили погон светске кла-
се. - К. Фагерлунд: Ово ће бити 
веома успешна топионица и 
ми ћемо и даље тесно и, убеђен 
сам, успешно сарађивати. - Б. 
Спасковски: Под надзором 
стручњака „Ототека” наши то-
пионичари већ сада воде про-
цес производње у новом погону

Благоје Спасковски

Ким Фагерлунд

Адел Хатаб
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Делегација Светске банке посетила РТБ Бор

РТБ. – Делегација Светске банке, 
предвођена директором Канцеларије СБ 
у Србији Тонијем Верхеијеном, посе-
тила је 14. маја Рударско-топионичар-
ски басен Бор, како би се уверила да су 
нова топионица и фабрика сумпорне ки-
селине завршене. Гости су најпре разго-
варали са генералним директором РТБ-а 
Благојем Спасковским и његовим са-
радницима, а потом су и на лицу места 
видели да је највећи еколошки и еко-
номски пројекат на Балкану реализован. 
Челни човек комбината бакра је изразио 
посебно задовољство и част „што нам је 
у гостима господин Тони Верхеијен који 

је дао изузетан допринос да нова топио-
ница и фабрика сумпорне киселине буду 
готове.” 

- Светска банка је увек била из-
ричита у захтеву – хоћемо чисто небо 
изнад Бора, чисту реку, да тло више не 
буде загађивано и да људи удишу чист 
ваздух. Притисак који је вршила на 
нас да се активира нова металургија 
је допринео да ово стварно и буде 
готово. Ми смо завршили и они су се 
на „лицу места” уверили у то. Кори-
стим прилику да се господину Тонију 
и Светској банци захвалим за све што 
су учинили да би ово било урађено – 
нагласио је Спасковски. 

Господин Верхеијен се најпре за-
хвалио генералном директору на позиву 

да посете РТБ Бор. – Дуго радимо са 
овим регионом, такође, и са вашом 
компанијом која је поднела Унапред 

припремљен план реорганизације 
да би изашла из реструктурирања. 
Један од разлога данашње посете 

јесте што смо од директора желели 
да чујемо шта је могуће, а шта не у 
вези са реструктурирањем компанија 
које су укључене у план Агенције за 
приватизацију, јер ми обезбеђујемо 
помоћ Влади за ту сврху. Генерални 
директор нам је објаснио на какве 
препреке се наилази да би се завр-

шио овај процес и да Бор дође на 
пут финансијске одрживости. Са 
интересовањем смо слушали његове 
планове да се то заврши у оквиру 
рокова које је премијер задао за 
окончање овог процеса. Желимо му 
успех у томе и да компанија поново 
постане финансијски одржива.

Одговарајући на питање о 
будућој сарадњи са РТБ-ом, директор 
Канцеларије СБ у Србији је рекао:

- Светска банка не ради дирек-
тно са државним или приватним 
компанијама. Она сарађује са Владом 
и обезбеђује да се план Агенције за 
приватизацију успешно решава, као и 
да Влада постигне најбоље резултате 
из оваквог процеса у циљу очувања 
запослености у „погођеним” обла-
стима, као и добијања најбољег што 
овакав план може да пружи. 

Гости су посетили и хотел „Језеро” 
на Борском језеру.

Б. Спасковски: СБ је увек била 
изричита у захтеву – хоћемо 
чисто небо изнад Бора, чи-
сту реку, да тло више не буде 
загађивано и да људи удишу 
чист ваздух. Притисак који је 
вршила на нас да се активи-
ра нова металургија је допри-
нео да ово стварно и буде гото-
во. – Т. Верхеијен: Од директо-
ра смо желели да чујемо шта 
је могуће, а шта не у вези са 
реструктурирањем компанија 
које су укључене у план 
Агенције за приватизацију, јер 
ми обезбеђујемо помоћ Влади 
за ту сврху. Желимо му да се то 
заврши у оквиру рокова које је 
премијер задао и да РТБ поново 
постане финансијски одржив 

Излазак из 
реструктурирања

- Разговарали смо и о изласку наше 
компаније из реструктурирања. 
Предат је УППР и ових дана очекује 
се „отварање процеса”. Тај процес 
мора бити завршен у року који је 
премијер Александар Вучић објавио 
за РТБ Бор и „Ресавицу”. Морамо 
испоштовати обећање да ће за го-
дину дана то бити готово и морамо 
изаћи из реструктурирања. Лично 
очекујем позитиван исход – пору-
чио је генерални директор Басена.

Уверили се да нова топионица ради 

Ј. Станојевић

Благоје Спасковски и Тони Верхеијен

Гости у разговору са менаџментом Басена
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РТБ. - Стратешки план развоја ру-
дарства и повећања производње бакра 
у Рударско-топионичарском басену 
Бор заснива се на овереним биланс-
ним резервама руде бакра већим од 
1,3 милијарде тона, на могућности 
повећања капацитета експлоатације 
руде набавком нове висококапацита-
тивне рударске механизације. Осим 
тога, бржи развој Басена биће омогућен 
и реконструкцијом и набавком нове 
флотацијске опреме и применом нове 
флеш-смелтинг технологије топљења 
концентрата у новоизграђеној топио-
ници, као и добијањем сумпорне кисе-
лине у новој фабрици сумпорне кисе-
лине. На тај начин ће се постићи већи 
технолошки резултати и заштита жи-
вотне средине према највишим еколош-
ким стандардима - каже се, између оста-
лог, у документу „Стратегија развоја ру-
дарства и повећање производње кон-
центрата бакра у РТБ-у Бор од 2016. до 
2021. године”. 

У овом документу, који је урадио 
Димча Јенић, директор за инвестиције и 
развој РТБ-а, предвиђена је реализација 
новог развојно-инвестиционог циклуса 
у Басену уз подршку Владе Републике 
Србије.

Дугорочно планирање производње у 
РТБ-у Бор у наредних десет до петна-
ест година базираће се на површинском 
откопавању, подземној експлоатацији, 
отварању нових рудника и примени 
нових технологија у рударству и 
металургији.

-У масовној експлоатацији повр-
шинским начином откопавања осла-
њаћемо се на: Рудник бакра „Церово” 
(лежишта „Церово 2”, „Церово при-

марно” и „Дренова”) са капацитетом 
од 2,5 милиона тона руде годишње у 
првој фази и прелазним капацитетом 
од 5,5 до коначног капацитета од 12 

милиона тона руде годишње у другој 
фази; на Рудник бакра „Велики 
Кривељ” са капацитетом од 10,6 ми-
лиона тона руде годишње; на Рудник 
бакра Мајданпек - лежиште „Јужни 
ревир” са капацитетом од 8,5 мили-
она тона руде годишње у првој фази и 
капацитетом од 11 милиона тона руде 
годишње у другој фази. Такође, ра-
чунамо и на интензивнију подземну 
експлоатацију у лежишту „Борска 

река”, после утврђивања адекватне 
методе откопавања са очувањем око-
лине и изградње потребних инфра-
структурних објеката, одводњавања 

и проветравања јаме, као 
и на отварање нових руд-
ника и примену нових 
технологија у рударству и 
металургији. Ослањамо се 
и на нову топионицу и нову 
фабрику сумпорне кисе-
лине, где ће искоришћење 
бакра и сумпора бити 98 
процената. Уз смањење 
аерозагађења обезбедиће се 
и заштита од утицаја отпад-
них вода функционисањем 
постројења за третман от-
падних вода - истиче ди-
ректор развоја РТБ-а Димча 
Јенић.

На основу тих елемената 
Димча Јенић закључује да 
постоје реалне претпоставке 
за дугорочну производњу 
бакра из лежишта Бора и 
Мајданпека. Та производња 
може бити исплатива под 
претпоставком да се про-
изводни капацитети знатно 

повећају и модернизују у складу са сав-
ременим достигнућима у развоју тех-
нике и технологије и побољшају економ-
ски параметри. 

-Са осиромашењем рудних ле-
жишта у свету и развојем науке и 
технике, економски значај рудних 
лежишта Бора и Мајданпека биће 
све већи, па зато лежишта у Бору и 
Мајданпеку представљају велики 
привредни потенцијал наше земље 

који треба, у оквиру стратешког 
развоја, најрационалније искори-
стити. Рудне резерве бакра у експло-
атационим зонама Бор и Мајданпек 
су озбиљно истражене. РТБ Бор има 
евидентиране геолошке резерве веће 
од 2,6 милијарди тона руде од чега 
оверене билансне рудне резерве са 

стањем радова 31. децембра 2014. 
године износе више од 1,3 милијарде 
тона - каже Јенић. 

Развојно-инвестициони циклус за 
повећање производње руде и концен-
трата у РТБ-у Бор је у току јер су нова то-
пионица и фабрика сумпорне киселине 
пуштене у рад. Највише ће се инвести-
рати у повећање капацитета производње 
у руднику „Церово”, односно у отварање 
нових површинских копова „Церово 2” и 

„Церово примарно” и у изградњу новог 
постројења за прераду са новом згра-
дом флотирања и припадајућом инфра-
структуром. Планирано је и повећање 
производње у јами, односно почетак 
отварања лежишта “Борска река” изнад 
17. хоризонта и отварање рудних тела 
“Т3” и “Д”. Значајне инвестиције се већ 
остварују у Руднику бакра Мајданпек за 
реконструкцију флотације капацитета 
од шест, осам и 11 милиона тона руде 
годишње, а планира се и набавка по-
требне рударске механизације на повр-
шинском копу “Јужни ревир” за капаци-
тет од 11 милиона тона руде годишње.

М. Милошевић

Развој
Стратегија развоја рударства у РТБ-у Бор до 2021. године

Стратегија развоја 
у бројкама

У периоду од 2016. до 2021. године 
планирано је откопавање 744,819 ми-
лиона тона ископина, односно 521,662 
милиона тона јаловине и 223,157 ми-
лиона тона руде са средњим садржајем 
0,316 одсто бакра из лежишта „Це-
рово“, „Велики Кривељ“, „Јама“ и 

„Јужни ревир“. Тако ће се добити 683. 
056 тона бакра у руди, односно 606.451 
тона бакра у концентрату. Укупна пла-
нирана количина концентрата до 2021. 
године је око 2.905.000 тона, што значи 
да ће РТБ Бор од 2017. године произ-
водити потребну количину од 400.000 
тона концентрата из домаћих сирови-
на. 

Циљ је да се оствари што већа до-
бит компаније и бољи стандард рад-
ника, да се побољшају услови живо-
та и рада становништва општина Бор 
и Мајданпек и повећа учешће РТБ-а 
Бор у бруто националном дохотку Ре-
публике Србије.

Исплатива дугорочна 
производња бакра

Д. Јенић: Са осиромашењем рудних лежишта у свету и развојем науке и технике, економски значај рудних лежишта Бора и 
Мајданпека биће све већи, па зато лежишта у Бору и Мајданпеку представљају велики привредни потенцијал наше земље који 
треба, у оквиру стратешког развоја, најрационалније искористити. РТБ Бор има евидентиране геолошке резерве веће од 2,6 
милијарди тона руде од чега оверене билансне рудне резерве са стањем радова 31. децембра 2014. године износе више од 1,3 
милијарде тона

Димча Јенић

Кривељска флотација
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БЕОГРАД. - Скупштина 
Србије усвојила је измене Закона о 
приватизацији којима се омогућава 
да 17 предузећа од стратешког 

значаја за државу, као и привредни 
субјекти на Косову и Метохији, буду 
изузети у односу на постојећи рок за 
приватизацију најдуже за годину дана.

Закон предвиђа да се друштвени 
капитал субјеката приватизације мора 
приватизовати најкасније до 31. децем-
бра ове године, а усвојеним изменама 
предвиђено је да се то не односи на оне 
који су актом Владе одређени за субјекте 
од стратешког значаја, као и на субјекте 
чије се седиште налази или претежна 
делатност обавља, или им се имовина 
налази на територији Косова и Метохије.

Осим РТБ-а Бор, на списку 17 
стратешких предузећа, која ће бити 
заштићена од поверилаца у наредних 
годину дана, а који је утврдила Влада 

Србије, налазе се: ФАП из Прибоја, 
Пољопривредни комбинат Београд - 
ПКБ, произвођач лекова Галеника, Поли-
тика АД, Фабрика мазива ФАМ из Кру-

шевца, панчевачка Петрохемија, рудник 
Ресавица, Холдинг компанија Памучни 
комбинат Јумко из Врања, Трајал из Кру-
шевца, Фабрика аутобуса Икарбус из 
Београда, холдинг предузећа Каблови 
Јагодина, Прва петолетка из Трстеника 
(ППТ) -ТМО ад, ППТ Сервоуправљачи 
ад, ППТ Кочна техника ад и ППТ За-
птивке ад из Трстеника.

У тим предузећима је, како је навела 

Влада Србије, запослено око 25.000 
радника, па би одлазак у стечај тих 
предузећа и губитак посла великог броја 

грађана довео до потреса у Србији на 
социјалном и привредном плану.

Измене Закона о приватизацији 
омогућиће да се одложи стечај и при-
нудна наплата у 17 предузећа за највише 
годину дана, да би она могла да се 
успешно приватизују, затим да се поново 

уради процена имовине предузећа у 
року од 30 дана после расписивања 
јавног позива за приватизацију. 

Продужетак рокова Влади Репу-
блике Србије да у наредних годину дана 

штити велике компаније од поверилаца 
одобрио је и Међународни монетарни 
фонд.

Танјуг 
Фото: Љ. А.

Актуелно
Држава наставља да штити велике компаније од поверилаца

Измене Закона о приватизацији, које је усвојила Народна 
Скупштина, омогућиће да се одложи стечај и принудна наплата 
у 17 предузећа за највише годину дана. - Продужетак рокова 
Влади Републике Србије да у наредних годину дана штити 
велике компаније од поверилаца одобрио је и Међународни 
монетарни фонд

И РТБ заштићена 
компанија
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КОП „ВЕЛИКИ КРИВЕЉ”. - Ни 
проблеми, који су ове зиме пратили 
рударе на површинском копу „Велики 
Кривељ” Рудника бакра Бор, нису спре-
чили запослене да у првом кварталу ове 
године ископају близу три милиона 200 
хиљада тона руде у којој је било 8.834 
тоне бакра, што је 11 процената више 
од плана. Истовремено, остварена рас-
кривка износи скоро три милиона 800 
хиљада тона, што са рудом даје близу 
седам милиона тона ископина. За четири 
месеца ове године флотација „Велики 
Кривељ” из руде са кривељског копа 
произвела је 6.060 тона бакра у концен-
трату, што је у оквиру плана.

Од почетка године просечна 
остварена месечна количина руде са 
кривељског копа износи око 850 хиљада 
тона. Наредних месеци се очекује и 900 
хиљада тона, па ће овај површински 
коп, који је носилац производње бакра 
у Басену, достићи годишњу производњу 
већу од десет и по милиона тона руде.

Да нема препрека за остварење 
таквог плана, потврђује технички ди-
ректор Рудника бакра Бор Видоје 
Адамовић јер је „отворена” руда готово 
за целу годину, а обимније раскривање 
почиње на источном делу копа. Осим 

тога, јаловина се одлаже ближе захвату, 
па је за више ископина потребно мање 
камиона.

Добрим производним резулта-
тима у првом кварталу ове године, који 
гарантују и испуњење планова до краја 

године, подједнако доприносе и руко-
водство и рудари на кривељском копу 
који су спој младости и искуства. О 
раду у зимским и летњим условима и на 
старим и савременим рударским маши-
нама разговарали смо са возачем тешких 
камиона Дејаном Аџићем, представни-

ком старије генерације, и са багеристом 
Александром Ристовићем, представ-
ником млађе генерације рудара на копу 

„Велики Кривељ”.
-Када су суви транспортни путеви, 

као сада, милина је возити ове нове 
камионе, али када је магла, снег и 
лед, онда морамо да будемо опрезни 
јер су ове грдосије веома скупе и 
производња не сме да трпи. Али, сна-

лазимо се подједнако добро и у зим-
ским и у летњим условима. Ја сам 
почео давне 1986. године као возач 

у погону „Јама”, а на копу „Велики 
Кривељ” возим од 1999. године. Почео 
сам на „еуклиду” и „унитрагу”, сада 
возим најновији „белаз”, а повре-
мено и стари „еуклид”. Возио стари 
или нови камион - мени је исто што 
се тиче одговорности. Када са транс-
портни путеви добри, и стари и нови 
камион у рукама доброг возача иду 
подједнако. Међутим, ново је ново и 
много је лакше радити када је кабина 
климатизована - искрен је возач Дејан 
Аџић.

Багериста Александар Ристовић је 
представник млађе генерације рудара 
на кривељском копу јер овде ради тек 
три године. Као рударски техничар, 
наставља породичну традицију јер су му 
и отац и мајка пензију стекли у Рудар-
ско-топионичарском басену Бор - отац 
је радио као пословођа на копу „Церово” 
и на транспортном систему „Велики 
Кривељ”, мајка као палилац мина на 
старом борском површинском копу, а 
по затварању копа пензију је стекла у 
генералној дирекцији Басена.

-Још као мали долазио сам са оцем 
на површински коп и дивио се вели-
ким рударским машинама. Завршио 
сам школу за рударског техничара, за-
послио се и радим на великом рудар-
ском багеру. Тако се испунио мој де-
чачки сан. Овде радимо у свим вре-
менским условима, али и лети и зими 
треба чувати овако велике и скупе 
машине. Радим и на старим и на новим 
багерима, и на нижим и на вишим ета-
жама. Нема неке велике разлике осим 
што је савремена машина лепша, па 
је веће и задовољство и одговорност. 
Важно је да сви заједно дајемо што 
већу производњу и да чувамо вредне 
машине са којима радимо - каже баге-
риста Александар Ристовић. 

Са рударима који размишљају и раде 
као возач тешких камиона Дејан Аџић и 
багериста Александар Ристовић повр-
шински коп „Велики Кривељ” још дуго 
ће бити носилац рударске производње у 
Рударско-топионичарском басену Бор.

М. Милошевић

Рударство
Први квартал на копу „Велики Кривељ”

Од почетка године просечна остварена месечна количина руде са кривељског копа износи око 
850 хиљада тона. Наредних месеци се очекује и 900 хиљада тона, па ће овај површински коп, 
који је носилац производње бакра у Басену, достићи годишњу производњу већу од десет и по 
милиона тона руде

Више од плана 
11 одсто бакра

Дејан Аџић

Александар Ристовић

У Новом сервису РБМ-а нема немогућих мисија

Нови живот 
„белаза 7”

Готово отписано тешко возило поново крстари повр-
шинским копом. - У „подизању” хаварисаног возила 
учествовали радници Новог сервиса уз помоћ елек-
тро екипе и радника централне радионице ПУС-а

 С. В.

РБМ.- На Површинском копу 
мајданпечког Рудника бакра, у Новом 
сервису, запослени имају стални зада-
так да, бринући о исправности тешких 
возила, створе услове за испуњавање 
амбициозних производних задатака. 
Тако су вратили у живот камион „белаз 
7”, носивости 130 тона, који је после 
хаварије две године био изван “флоте”.

-Чињеница да је реч о релативно 
новом возилу које није имало преве-

лики број радних сати, определила 
нас је да урадимо све како бисмо га 
поново вратили у производњу – каже 
дипл. инж. Родољуб Рајковић, тех-
нички руководилац у Новом сервису. - 
Најтеже је било синхронизовати на-
бавку неопходних делова. 

„Белаз 7” је две године био парки-
ран, а тако служио за узимање делова, 
за подизање расположивости других 
возила, па је са њега скинуто готово све 

осим дизел мотора. 
-Уложено је доста пара, купљени 

нови делови, нешто је направљено 
ново, нешто репарирано код нас и у 
централној радионици ПУС-а, тако да 
су наши мајстори успели у „подизању” 
тог возила – истиче дипл. инж. Милош 
Поповић из Новог сервиса. - Потрајало 
је мало дуже јер смо чекали делове и 
уграђивали их како су пристизали, 
али добили смо скоро ново возило. 

Радило се за време, али и пре и 
после радног времена. Осим инжењера 
Родољуба Рајковића и Милоша 
Поповића, овај посао, као велики 
изазов, завршили су мајстори Саша 
Вилић, Дарко Павић, Дарко Андраш, 
Драгиша Ђурић, вариоци Зоран 
Цепењор и Драгомир Ђорђевић, Ђура 
Керановић, Зоран Беловановић и 
електро екипа са пословођом Синишом 
Рајковићем.
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РТБ. – Недавно је из штампе изашла 
монографија „Српско рударство и 
геологија у другој половини 20. века” – 
јединствен и обиман истраживачки и из-
давачки подухват без премца у домаћој 
литератури, али и ван граница наше 
земље. У прилог томе говоре подаци: 
2.370 страна изворног материјала, 592 

стране штампаног издања, 617 гра-
фичких приказа, 530 појмова у ин-

дексу кључних речи, 214 скраћеница, 75 
аутора, 15 чланова уређивачког одбора, 
12 рецензената и четири лектора.

Ово оригинално научно дело састоји 
се од четири велика поглавља – корени; 
научне, школске и друге инстутуције 
од значаја за рударство и геологију; 
геологија и рударство. Посебна вред-
ност књиге је обједињеност приказа ру-
дарства и геологије на територији Ре-
публике Србије и Републике Српске. 
Велики посао (прикупљање материјала, 
припрема и писање) трајало је пет 
година и плод је петогодишњег рада 
тима од 87 аутора и рецензената. Један 
од њих је и Димча Јенић, директор за 
развој и инвестиције РТБ-а, који је об-
радио експлоатацију руда бакра (Рудник 
бакра Бор и Рудник бакра Мајданпек). 

- Када се има у виду обим и раз-
личитост информација са разуђеног 
простора српског рударства и 
геологије, схвата се зашто је рађање 

монографије трајало пет година и 
колико је било потребно креатив-
ног напора, истраживачке енергије и 
специфичних стручних знања. Пред 
ауторима је стајала шума разновр-
сих, често скривених и тешко доступ-
них података у великом броју извора, 
књига, инжењерско-пројектне и тех-
ничке документације, статистич-
ких прегледа, архивских материјала, 
личне документације. Монографија 
може служити као извор научних и 
стручних информација рударским 
стручњацима, геолозима, историча-
рима, географима, просторним и при-
вредним планерима и свима заинтере-
сованима за минерално-сировински 
комплекс. Књига има непроцењив 
научни, стручни, културолошки и 
историјски значај и припада поро-
дици издања чија ће вредност и значај 
временом расти – поносно истиче 
Јенић и додаје да је писање био изазо-

ван, захтеван и одговоран задатак. 
Издавачи овог монументалног 

дела су Академија инжењерских наука 
Србије, Матица српска Нови Сад и Ру-
дарски институт Београд, док су Ми-

нистарство просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије, као 
и 13 институција материјално помогли 
штампање. 

Ј. Станојевић

РББ. - Из рудника бакра Бор („Јама” 
и површински копови „Велики Кривељ” 
и „Церово”) у мају је борској топио-
ници испоручено 2.330 тона бакра у 
концентрату. Ова количина је квалитета 
21 проценат бакра у концентрату, што 
задовољава технолошке захтеве за пре-
раду у новој топионици.

Површински коп „Велики Кривељ” 
дао је 1.700 тона бакра у концентрату, а 

„Церово” и „Јама” још по 350 тона, што 
је укупно 2.400 тона, односно 80 проце-
ната од мајског плана. 

-Разлози за мањи подбачај у 
производњи слични су по погонима. 
На површинском копу „Велики 
Кривељ” имали смо неповољне услове 
утовара са горњих етажа и мање 

искоришћење на бакру у флотацији 
од планираног. Руда са дна површин-
ског копа „Церово” имала је повећану 
тврдоћу, па флотација није остварила 
планирану производњу концентрата 
бакра. У „Јами” смо имали мањи 
подбачај због повећаних транспор-
тних дужина из рудних тела и непла-
нираних застоја утоварне и транспор-
тне механизације - објашњава разлоге 
за нешто мању мајску производњу од 
планиране Видоје Адамовић, технички 
директор РББ-а.

У мају је забележен и подбачај у 
раскривању рудних лежишта на повр-
шинском копу „Велики Кривељ” који је 
носилац рударске производње у Рудар-
ско-топионичарском басену Бор. 

-У мају смо скинули 1.200.000 тона 
јаловине, али план расривке нисмо 
остварили из два разлога: у раду смо 
имали 14 тешких камиона уместо 
17 планираних и имали смо мање 
искоришћење транспортног система 
за јаловину. Наиме, због нестабилне 
подлоге и клизања материјала према 
дну копа, морали смо често да поме-
рамо одлагач и да нивелишемо трасу 
транспортера на самом одлагачу - 
каже Адамовић.

У Рудницима бакра Бор у јуну 
очекују бољу производњу него у мају. 

На површинском копу „Велики 
Кривељ” радиће свих 17 камиона, а 
померањем једног багера у захвату 

„северозапад” стварају се услови за 

откопавање више јаловине (план је 
1.800.000 тона).

На површинском копу „Церово” 
и у јуну ће откопавати руду са слич-
ним карактеристикама као у мају, па 
ће повећање капацитета прераде у 
флотацији бити могуће променама у си-
стему дробљења и млевења руде.

У „Јами” ће настојати да у јуну 
откопају 50 хиљада тона руде, што ће 
бити осам хиљада више него у мају.

-Као и у мају, и у јуну ћемо ква-
литетом око 21 одсто бакра у кон-
центрату испунити технолошке зах-
теве нове топионице - нада се Видоје 
Адамовић.

М. Милошевић

Рударство РББ
Мајска производња у Рудницима бакра Бор

Објављена монографија „Српско рударство и геологија у другој половини 20. века”

Златно доба 
српског рударства
За 8.000 година трајања на на-

шим просторима српско рударство и 
геологија свој највећи развој и успон 
доживели су у два раздобља – у време 
процвата средњовековне српске држа-
ве, када је рударство било окосница 
њеног богатства, економске, политич-
ке и војне моћи, и у другој половини 
20. века, када су имали истоветну уло-
гу у изградњи, привредном и општем 
напретку земље. Остваривани су ре-
зултати који су нашу геологију и ру-
дарство високо рангирали према ме-
рилима најразвијенијих минералних 
економија света. Обојени, племени-
ти метали и концентрати обојених 
метала заузимали су високо место у 
спољнотрговинском билансу земље. 
Годишње се експлоатисало око 100 
милиона тона различитих руда што 
је, сразмерно величини Србије, вели-
ка производња. Директна годишња 
вредност ове производње била је пре-
ко две милијарде долара, а двостру-
ко већа с вишим нивоима прераде – 
пише у предговору монографије проф. 

др Слободан Вујић.

Лична карта књиге: 2.370 страна 
изворног материјала, 592 стране 
штампаног издања, 617 графичких 
приказа, 530 појмова у индексу 
кључних речи, 214 скраћеница, 75 
аутора, 15 чланова уређивачког 
одбора, 12 рецензената

Извор научних и стручних информација

Рудници бакра Бор 
борској топионици 
у мају испоручили 
2.330 тона бакра 
у концентрату . - 
Видоје Адамовић: 
Као и у мају, и у јуну 
ћемо квалитетом 
око 21 одсто бакра у 
концентрату испунити 
технолошке захтеве 
нове топионице

Квалитет концентрата за нову 
топионицу

Видоје Адамовић
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Велики посао у флотацији Рудника бакра Мајданпек

РБМ улагања

РБМ. - Пловећа пумпна станица, из-
узетно важно постројење за производњу 
у Руднику бакра Мајданпек, требало је 
да буде измештена још деведесетих 
година прошлог века. О томе говори 
технолошки пројекат из 1994. године 

“Снабдевање флотације Мајданпек по-
вратном индустријском водом” којим је 
предвиђено њено пресељење у средњи 
или далеки залив. Као скуп пројекат, од-
лаган је због недостатка средстава, па 
се тек сада припрема измештање, како 
због саме локације и све мање дубине 
замуљеног језера, тако још и са циљем 
да се вода одбије са превоја Шашка и та 
брана, односно тај сектор, потпуно оси-
гура за несметан рад наредних деценија.

-У току ове године пловећа 
пумпна станица требало би да се 
измести, јер је угрожена муљем. 
Хидроциклонирањем јаловине гради 
се брана, али се ситан муљ испушта 
и таложи у језеру смањујући дубину 
код понтона пловеће пумпне станице 
на око 3,5 метра. Она додуше, може 
да ради и на дубини од метар и по, 
али измештање је потребно јер је та 
брана надвишена до коте 537, ојачана 
је у основи 180-190 метара, има завр-
шен дренажни систем који смо запо-
чели пре 15-16 година и који функ-
ционише, али је то једина брана 
која је у контакту са водом и у сек-
тору В је најугроженија – каже дипл. 
инж. Војислав Новаковић, технички 
руководилац филтраже, јаловишта и 
водоснабдевања. - Још више је била 

угрожена прошле године због киша, 
када је кота воде порасла на 521,7 
метара, што је изнад кота природ-
ног терена у превоју Шашка и што 
би у случају рушења бране произ-
вело несагледиве последице, односно, 
довело до пробоја воде и јаловине у 
доње јаловиште, Шашки поток, па би 
читав потез био угрожен.

Да би осигурали сектор В, у РБМ-у 

морају да одбију воду, направе пеш-
чану “плажу” ширине 150 метара и 
тако задрже воду од контакта са браном 
на удаљености од најмање 150 метара. 
Због тога треба изместити пловећу 
пумпну станицу. Муљ који смањује 
ниво воде код понтона нагло долази, 
иако се сада циклонира на другом крају 

јаловишта, код бетонске бране. Ако на 
овом месту пумпе повуку муљ, стаће 
и оне и флотација коју оне снабдевају 
индустријском водом, па и рудник, 
што говори у прилог реализацији овог 
пројекта. 

-У току прошле године разма-
трали смо пет варијанти нове трасе за 
измештање пловеће пумпне станице 
у средњи залив. Дужина нове трасе је 
1.600 метара, од чега би 1.125 метара 
требало да прође кроз шуму коју треба 
исећи у ширини 12 метара (повр-
шина 1,35 хектара) до нове локације. 
Предуслов да почну радови је да се са 

“Србијашумама” постигне договор о 
сечи, а према до сада вођеним разгово-
рима то би могло да се догоди ускоро - 
каже Новаковић.

Када је одређивана најповољнија 
траса, кључни критеријуми су били 
да буде ван зоне будућих насипа, од-
носно брана, пошто два потисна цево-
вода не би смела да буду затрпана на-
сипима. Конкретно, у зони где су бране 
траса мора да буде изнад коте 550 метара 
надморске висине. Други критеријум је 
подразумевао да буде ван зоне будућег 
воденог огледала пошто се подизањем 
насипа дижу јаловина и водено огледало 
у јаловишту. Трећи захтев је да траса 
буде што краћа због инвестиција у це-

вовод и енергетске каблове. Јер, не сели 
се само понтон већ и високонапонско 
постројење неопходно за рад пловеће 
пумпне станице. Четврти критеријум је 
могућност изградње приступног пута са 
што блажим падом због кретања терет-
них возила која треба да интервенишу 
због резервних делова, сервисирања и 
рада на пумпама, а пети, да се не изгуби 
много на капацитету пумпи упркос 
издизању потисног цевовода због чега 
се отпори повећавају, а капацитет пумпи 
смањује.

Пошто су потребна два паралелна 
потисна цевовода од 1.600 метара, 
пречниика 700 мм, откопан је цевовод 
пумпне станице Лесково - Пустињац и 
почело вађење око 1.800 метара цеви, 
тако да ће један цевовод бити обезбеђен 
цевима, уз уштеду од око 20 милиона 
динара, док ће за други морати да се 
купе, вероватно, пластичне цеви, које се 
лакше и брже монтирају. 

Направљена је спецификација по-
требних енергетских каблова до нове 
локације високонапонског постројења 
и покренута процедура набавке. Реч 
је о великој количини која ће коштати 
доста, јер пловећа пумпна станица има 

двоструко напајање из трафо станице 
Мајданпек 1 и из пумпне станице број 
2, испод Флотације, јер не сме да остане 
без струје. Ту се, међутим, отвара про-

блем који треба решавати тачно по 
пројекту, будући да се из високонапон-
ског постројења напаја и јаловиште, од-
носно, пумпна станица Шашки поток 
која све воде из тог јаловишта препум-
пава у горње јаловиште Ваља фундата, а 
за то су потребна још два додатна кабла. 

Овај велики посао се у идеалним ус-
ловима може обавити за 180 дана, чак и 
да се одвија као на филмској траци, па 
је реално да ће трајати бар два месеца 
дуже. 

-Пловећу пумпну станицу треба 
преселити, ако је могуће, без или 
уз минималне застоје флотације 
(максимално два дана застоја). 
План је разрађен до детаља и то је 
могуће урадити, а када буде завр-
шен нови цевовод, високонапонско 
постројење ћемо пребацити прак-
тично у раду, половину за полови-
ном – објашњава Новаковић. - Прво 
ћемо искључити један ред пумпи и 
за тај ред струју, пребацићемо понтон 
и пумпе, прикључити и пустити да 
ради десна страна, а кроз један цево-
вод омогућити да после краћег застоја 
флотација ради, па након тога преба-
цити и другу половину и после месец-
два пустити у рад. Већ је јасно да су 
највећи и најтежи варилачки послови 
на цевоводу, јер треба урадити, испи-
тати, снимити сваки вар и комплетан 
и један и други цевовод. 

Пројекат је сложен и веома битан за 
РБМ, јер је без пловеће пумпне станице 
незамислив рад флотације, а радови би 
могли да почну одмах по обезбеђењу до-
зволе “Србијашума” за сечу шума.

-Најбитније је добити дозволу, ис-
крчити шуму, урадити трасу, канал за 
укопавање цевовода, цевовод, анке-
рисати га бетонским држачима, зат-
рпати, па положити каблове, подићи 
зграду за високонапонско постројење 
на коти 555 (око 200 метара од понтона 
на равном делу), повезати каблове, 
преместити понтон, повезати кабло-
вима два пута по три пумпе – набраја 
Војислав Новаковић и закључује: - Све 
је сложено и деликатно, поред осталог, 
и због неприступачног терена. 

С. Вукашиновић

Предстоји измештање 
пловеће пумпне станице

Са циљем да се обезбеди несметани рад пловеће пумпне 
станице, која снабдева водом флотацијску производњу, и 
подигне безбедност флотацијског језера и јаловишта - 
припрема се њено пресељење на 1,6 километара удаљену 
локацију, у средњу увалу. – Комплетно измештање би у 
идеалним условима могло да буде завршено за 180 дана и уз 
минималне застоје у раду флотације

Војислав Новаковић
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У Рудник бакра Мајданпек стигла нова „HP6” дробилица

РБМ. - Прва, од две нове “HP6” 
дробилице које ће дробљењу руде у 
мајданпечком Руднику бакра помоћи 
да повећа капацитет и тако не буде 
уско грло и непремостива препрека 
на плану повећању прераде руде са 
3,5 на шест, односно 8,5 и 11 милиона 
тона годишње, допремљена је у РБМ. У 
присуству сервисера “Metso mineralsa” 
почела је њена монтажа која ће до краја 
маја бити окончана, али се стартовање 
очекује половином јуна до када би тре-
бало да стигне и буде постављен метал- 
детектор.

-Нова “HP6” дробилица је стигла, 
тако да данас почиње монтажа која 
би, према плану, за два до три дана 

требало да се заврши – потврдио нам 
је средином последње недеље маја Све-
томир Мустецић, помоћник директора 
РТБ Бор за инвестиције и развој у РБМ. 
Притом је додао да би извесних про-
блема могло да буде око ангажовања 
крана јер се истовремено одвија и ремонт 
терцијалне дробилице 28 м. - Планом је 
предвиђено да два сервисера „Metco 
minerals“ са нашим људима заврше 
монтажу нове “HP6” дробилице, а да 
њено пуштање у рад уследи касније. 
Јер, произвођач опреме условио је 
стартовање постављањем метал-де-
тектора који ће бити монтиран од 
16. до 18. јуна, до када би требало да 
буде испоручен од „Metso mineralsa“, 

будући да су рокови мало дужи.
Нова “HP6” дробилица је капаци-

тета 500 до 800 тона на сат у зависно-
сти од гранулата који даје. Њене тех-
ничке карактеристике омогућавају да 
се побољша сигурност рада дробљења, 
а самим тим и повећа укупан капаци-
тет. Повећањем капацитета дробљења 
стварају се услови да и флотација 
оствари већу производњу, а пре свега 
повећа часовни учинак млинова. 

-Ограничавајући фактор за 
пуштање у рад нове дробилице која 
ће бити на позицији 28Д је и мон-
тажа сита. Према плану једно сито 
димензија 7x16 фита из ситаре тре-
бало би да се пребаци у терцијално 

постројење. Како „Гоша“ управо завр-
шава сито димензија 8x20, а стварају 
се и могућности да се једно сито 
мањих димензија из ситаре пребаци 
на терцијално дробљење, то ипак не 
би требало да буде озбиљнији проблем 
– упознао нас је са свим детаљима везано 
за почетак рада нове дробилице Свето-
мир Мустецић.

Како сазнајемо и друга нова дроби-
лица спремна је за испоруку, а обе вреде 
више од милион долара и део су вели-
ких овогодишњих улагања у повећање 
капацитета прераде руде у мајданпечком 
Руднику бакра.

 С. Вукашиновић

Почетак рада, очекује се у другој половини јуна, након постављања метал-детектора. – Капацитет нове 
дробилице је 500 до 800 тона на сат, што побољшава сигурност процеса дробљења руде

Почела монтажа

РБМ. – Запослени у Руднику бакра 
Мајданпек су током маја производњу ус-
мерили на завршне радове на радилишту 
Долови и Северном ревиру на којем би 
експлоатација требало да буде завршена 
откопавањем око милион тона руде бога-
тог садржаја, али тек када се за то створе 
услови будући да је реч о најнижим ета-
жама, а производна активност већ од 
јуна преусмерава се на Јужни ревир и 
раскривена лежишта Андезитског прста.

За 26 дана маја план укупних ис-
копина остварен је са 81 одсто, а на 
раскривању са 84 процента. Како је 
садржај бакра у руди био у границама 
планираног и остварење на бакру је тек 
нешто веће од оног на руди.

-У постојећим условима – где 
значај раван учинку у производњи 
имају активности за повећање ка-
пацитета, стварање услова за 
будући рад и постизање стабилно-
сти у производњи – резултат оства-
рен у мају сасвим је солидан. Јер, 
практично у свим производним це-
линама, уз редовну производњу, 
обављали смо и друге значајне по-
слове. У флотацији постављамо нове 
флотацијске машине, на дробљењу 
руде у току су припреме за ремонт 
и генерално сервисирање комплет-
ног постројења које ћемо завршити 
почетком јуна ремонтовањем при-
марне дробилице. Претходно смо тај посао завршили на терцијалним, 

секундарној дробилици и радили на 
монтажи прве од две нове дробилице – 
објашњава Бранислав Томић, директор 
Рудника бакра Мајданпек. Он признаје 
да се пред бројним инфраструктур-
ним радовима, које треба обавити како 
би Рудник даље могао да се шири и 
развија, све теже излази из шуме про-
писа који их успоравају и спутавају. – У 
намери да испоштујемо све процедуре 
за добијање дозвола и сагласности, 
готово свакодневно се обраћамо рефе-
рентним установама, организацијама 
и представницима власти и меродав-
нима за поједине области, ресоре, над-
лежности. Све чешће нам се догађа да, 
када и постигнемо договор са њима, 
на првој следећој инстанци све буде 
враћено на почетак.

То речито потврђује развој договора 
са „Србијашумама“. У преговорима са 
њиховим представницима постигне се 
усмена сагласност за рад на површинама 
под шумама (чији је корисник то јавно 
предузећа), али и даље се чека дозвола, 
па се тако и санација и заштити терена 
и животне средине одлажу. То је велики 
проблем, ако се зна да за наставак рада 
на Јужном ревиру треба што пре оба-
вити бројне инфраструктурне радове и 
са чворишта на самом улазу у град, под 
Андезитским прстом, изместити маги-
стрални пут, далековод, корито реке, те-
лекомуникационе везе и део аутобуске 
станице. Почетак тих радова не зависи 
од спремности људи у Руднику бакра 
Мајданпек, а последице одлагања већ 
утичу на рад и пословање.

С. Вукашиновић

Од јуна руда са 
Андезитског прста

Након завршетка 
ремонта у погону 
Дробљења, руда 
ће пристизати са 
Андезитског прста, 
односно Јужног 
ревира, док је на 
Северном преостало 
откопавање још само 
око миллион тона 
руде са најнижих 
етажа
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Мајски производни резултати металурга у знаку уходавања нових постројења

Пословодство ТИР-а одлучило да повремено „укључује” стару топионицу

ТИР. – За 26 дана маја Топио-
ница је произвела укупно 2.910 тона 
анодног бакра. На залихама има око 
5.500 тона шарже, са 1.000 тона „црве-
ног” метала, па се, по речима Влади-
мира Јаношевића, заменика директора 
ТИР-а за производњу и развој, очекује 
да топионичари крајем месеца достигну 
биланс од 4.000 тона анода.

- Почев од 23. априла, када је стар-
товала нова флеш-пећ, заједно са 
стручњацима „Ототека”, почело је 
доказивање, „пеглање” и кориговања 
фактора новог агрегата. Стога се у по-
четним данима рада није могла оче-

кивати велика производња, пошто 
је такав период уходавања код свих 
постројења. Тек половином маја 
успели смо да ухватимо ритам и 
значајно поправимо производњу 
анода. Изашли смо из тзв. почетне 
фазе, тако да флеш-пећ сада ради ка-
пацитетом од 30 тона на сат. Усталили 
смо и стабилизовали производњу која 
се претходних дана креће од 200 до 
220 тона бакра дневно. Рачунамо да 
за преосталих пет дана у мају дамо 
још 1.000 тона и крај месеца дочекамо 
са 4.000 тона. Пошто су се стекли сви 
услови, у јуну очекујемо добре произ-

водне резултате – поручио је Јаношевић.
Од старта нове топионице ради 

искључиво нова фабрика сумпорне ки-
селине. С обзиром на то да и Топионица 
још увек није „подигла” производњу 
на максимални капацитет, Сумпорна, у 
просеку, даје 500-600 тона монохидрата 
дневно, па је за 26 дана у мају продуко-
вала 10.000 тона. 

Због уходавања нових металуршких 
постројења, Електролиза ће мај завр-
шити са салдом од 2.200-2.300 тона ка-
тодног бакра. - Успели смо да крајем 
месеца мобилишемо преко 2.200 тона 
бакра у Електролизи, што, са овак-
вим радом Топионице, ствара услове 
за знатно већу производњу катода, па 
у јуну очекујемо да дамо преко 4.000 
тона. Погон се и даље припрема за 
продукцију до 7.000 тона „црвеног” 
метала. С обзиром на извесне веће ко-
личине катода, ових дана се анали-
зира могућност повећања и капаци-
тета за производњу плавог камена – 
наглашава технички директор ТИР-а. 

Ливница бакра и бакарних легура 
остварила је планираних 200 тона ме-
синга и испоручила их познатом 
(италијанском) купцу. Ливница фа-
зонских одливака је радила по захтеву 
тржишта, углавном тапинг-блокове и 
чауре за потребе РТБ-а. Погон арма-
тура дао је близу четири тоне различи-
тих производа (арматура и кућишта во-
домера). Фабрика бакарне жице није 
радила у мају, а то време је искористила 

за мини ремонте и превентивне сервисе, 
па се спрема за старт и нову кампању по-
четком јуна. 

Енергана је прихватала и обрађивала 
вишак топлотне енергије из Топио-
нице, Енергане и Сумпорне и дистри-
буирала је ка Електролизи. Полови-
ном маја пуштена је у рад пумпна ста-
ница на Бељевинској реци која тренутно 
упумпава 100 литара воде у секунди у 
Борско језеро. - С обзиром на очеки-
вано топло и суво лето, желимо да 
се припремимо и језеро „одржимо” у 
што бољем стању, чији је ниво ових 
дана 52 цм испод тачке прелива – каже 
Јаношевић.

Утоварна и превозна механизација 
Транспорта ТИР-а ангажована је за ис-
товар приспелих увозних и домаћих кон-
центрата бакра, као и у превоз шљаке из 
нове топионице до нове флотације. 

Ј. Станојевић

ТИР. – Пословодство Топионице 
и рафинације бакра одлучило је да 
повремено „укључи” стару топионицу, 
како би се надокнадио енергетски 
биланс и претопиле све количине 
хладних материјала који настају у новим 
металуршким постројењима. Управо 
због њеног повременог рада, у граду 
се половином маја осетило присуство 
сумпор-диоксида у атмосфери. По оцени 
Бобана Тодоровића, директора ТИР-а, 
очекује се да ће најкасније до краја јуна 
у потпуности овладати технологијом 
са богатим бакренцима, када ће бити 
заустављена стара топионица. 

- Нова топионица и фабрика сум-
порне киселине почеле су да раде 23. 
априла и за три недеље пробног рада 
веома смо задовољни резултатима, 
нарочито емисијама. Емисије из 

нових металуршких агрегата, које 
се стално мере на димњацима, 
износе 126 ппм-а, што је у складу 
са законима Републике Србије и 
Европске уније. Нажалост, дошло 
је до стварања одређених количина 
хладних бакроносних материјала као 

последица рада нових металуршких 
постројења. Да бисмо спречили 
њихово даље гомилање, одлучили 

смо да повремено „укључујемо” 
стару топионицу. Очекујемо да ћемо 
до краја јуна зокружити комплетан 
циклус хладних материјала – истакао 
је Тодоровић.

Процесни инжењер „Ототека” Кари 
Пиенимаки и остали надлежни у овој 
финској компанији, која је испоручилац 

флеш-смелтинг технологије, казали 
су да је током периода уходавања 
сасвим нормално да се прикупи 
„одређена количина материјала за 
међускладиштење”, као и да је та 
појава саставни део покретања новог 
постројења.

- Флеш-топионица РТБ-а Бор и 
њена пратећа постројења налазе се 
у првој фази подизања производње 
након мање од два месеца рада, а 
процесне јединице постројења 
ове величине обично се до својих 
пројектних параметара уходавају 
од осам до девет месеци – изјавио је 
Пиенимаки. 

 Ј. Станојевић

Ухватили добар ритам

Радиће још месец дана

За 26 дана маја 
Топионица дала 2.910 
тона анода, Електролиза 
2.300 тона катода и 
Сумпорна 10.000 тона 
монохидрата. – В. 
Јаношевић: Изашли 
смо из тзв. почетне 
фазе, тако да флеш-пећ 
сада ради капацитетом 
од 30 тона на сат. 
Стабилизовали смо 
производњу која се 
претходних дана креће 
од 200 до 220 тона 
бакра дневно

Мање загађење него лани
У Одељењу за заштиту ваздуха Агенције за заштиту животне средине 

(СЕПА) при Министарству пољопривреде и заштите животне средине пажљиво 
прате стање квалитета ваздуха у Бору, посебно промене после активирања 
новоизграђених погона у ТИР-у. На основу поређења извештаја о измереним 
концентрацијама сумпор-диоксида на аутоматској мерној станици „Бор – град-
ски парк” у периодима јануар-мај 2014. и јануар-мај 2015., приметно је да је 
загађеност ваздуха данас много мања него у истом периоду минуле године. – 
Радујемо се тренду смањења учесталости повећаних концентрација SО2 у Бору – 

поручио је Тихомир Поповић, начелник овог оделења.

Б. Тодоровић: Очекујемо да ћемо најкасније до краја јуна у 
потпуности овладати технологијом са богатим бакренцима. 
- Емисије из нових металуршких агрегата износе 126 ппм-а, 

што је у складу са законима Србије и ЕУ. – К. Пиенимаки: 
Флеш-топионица РТБ-а Бор и њена пратећа постројења 

налазе се у првој фази подизања производње након мање 
од два месеца рада, а процесне јединице ове величине 

обично се уходавају од осам до девет месеци

Владимир Јаношевић

Бобан Тодоровић Кари Пиенимаки
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Амбасадор Републике Мађарске у посети Мајданпеку

Мајданпечком сликару уручена Златна значка КПЗ Србије 

Објављен јавни позив за приватизацију Индустрије за прераду Мајданпек

Признање Зорану 
Митровићу

Продаја имовине

 МАЈДАНПЕК. - Амбасадор Ре-
публике Мађарске Атила Пинтер, у 
пратњи саветника за економска питања 
Тамаша Бакоа, посетио је 12. маја 
Мајданпек и разговарао са челним 
људима општине. Од ове посете, до 
које је дошло захваљујући пословно-
пријатељским контактима, очекује се 
да дефинише правце будуће сарадње у 
области привредно-економских односа 
Мађарске и овог дела Србије. У разго-
вору је истакнуто да су мађарске фирме 
годимана присутне у Србији, али углав-
ном у Војводини и Београду, док са 
другим регионима није постигнута 
задовољавајућа сарадња. 

 На почетку посете, високе званич-

нике ове суседне државе поздравио је 
Дејан Вагнер, председник Општине 
Мајданпек и упознао са најважнијим 
карактеристикама, могућностима и пла-
новима.

 -Највеће мађарске фирме већ го-
динама раде у Србији, али су до сада 
биле фокусиране на њене северне 
делове. Мој план је да ситуацију про-
меним и друге регионе ставим на 
мапу мађарских фирми. Мађарске 
фирме су заинтересоване за 40 
српских компанија, а Ексим банка 
поседује кредитну линију од 45 мили-
она евра које могу да користе не само 
предузећа већ и локалне самоуправе – 
рекао је амбасадор Атила Пинтер.

 Високе званичнике из Мађарске у 
име домаћина поздравили су председ-
ник Општине Мајданпек Дејан Вагнер 
и Бранислав Томић, директор Рудника 
бакра, у име привредника Мајданпека. 

Посету Мајданпеку амбасадор 

Атила Пинтер искористио је за обилазак 
водозахвата Пустињац и Рајкове пећине 
и обећао да ће ускоро посетити и део 
уз Дунав који најдиректније повезује 
Мађарску и општину Мајданпек.

 С. В.

ИПМ МАЈДАНПЕК. - Агенција 
за приватизацију Републике Србије 
објавила је 27 . маја јавни позив за 
учешће у поступку јавног прикупљања 

понуда са јавним надметањем 
ради продаје имовине, односно, 
приватизације Индустрије за прераду 
Мајданпек у чијем саставу послују „Зла-

тара Мајданпек“ и „Мегапласт“ Доњи 
Милановац. У структури капитала ове 
фирме 40 одсто припада РТБ Бор Групи, 
а 60 процената ИПМ-у Мајданпек.

Најновији покушај приватизације 
мајданпечке Индустрије за прераду (у 
чијем су саставу, после приватизације 
ФЕП-а Доњи Милановац 2008. године, 
остали „Златара Мајданпек“ и „Мега-
пласт“ Доњи Милановац са укупно 319 
радника) обавиће се моделом продаје 
имовине методом јавног прикупљања 
понуда са јавним надметањем. Домаћим 
и страним правним и физичким лицима 
продаје се целина ове фирме која под-
разумева: фабрике “Златара Мајданпек” 
и “Мегапласт”, односно грађевинске 
објекте у Мајданпеку, Дебелом Лугу, 
Бору, Књажевцу, Ваљеву, Пожаревцу 
и Мосни и у ванкњижном власништву 
на три локације у Београду и једној 
у Нишу, те земљиште у својини упи-

сано у Мајданпеку, Дебелом Лугу, 
Мосни и Рудној Глави, опрему и залихе 
материјала, недовршену производњу, 
готове производе од злата и сребра... 
Тржишна вредност имовине процењена 
је на више од 3,5 милиона евра колико 
износи и почетна цена.

-Надамо се да ће овај покушај 
приватизације бити успешан и да 
ће купац наше фабрике запослити 
све раднике – кратко је прокомен-
тарисао објављивање јавног позива 
Синиша Јеврић, директор мајданпечке 
Индустрије за прераду.

Пријаве за учешће у овом поступку 
приватизације подносе се најкасније 
до 20. јула, док ће откуп продајне 
документације по цени од 200 хиљада 
динара бити могућ до 10. јула.

Отварање пријава заказано је за 22. 
јул у 13 часова у просторијама Агенције 
у Београду.

МАЈДАНПЕК. - Мајданпечки сликар Зоран 
Митровић, организатор у култури и председник 
Удружења за уметност, културу и туризам “МајданАрт” 
у Мајданпеку, један је од овогодишњих добитника 
Златне значке Културно просветне заједнице Србије. 
Свечано уручење овог високог признања добитницима 
је уприличено 22. маја у Народном позоришту у Бео-
граду.

Зоран Митровић је рођен у Пожаревцу, а у 
Мајданпеку живи више од пет деценија. Више од 30 
година бави се сликарством, а последњих 15 познат 

је и као оснивач и председник „МајданАрта“, највеће 
манифестације визуелне уметности у источној Србији. 
У њеном саставу основао је и Уметничку радионицу 
за дизајн накита, радионицу уметничке керамике и 
међународну изложбу “Уметност у минијатури”. 

-Награду сам доживео као признање не само 
мени већ и свима са којима сам сарађивао - рекао 
је Зоран Митровић на вест да бројним признањима 
придодаје и Златну значку Културно просветне 
заједнице Србије. 

 С. В.

Тржишна вредност имовине процењена је на више од 3,5 милиона 
евра колико износи и почетна цена. – Пријаве се подносе до 20. јула, 
а отварање понуда заказано је за 22. јул у 13 часова у просторијама 
Агенције за приватизацију

 С. В.

Реалне могућности за 
унапређење сарадње
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Седница Скупштине општине Бор

Иницијатива СО Мајданпек

БОР. - На дневном реду 12. сед-
нице Скупштине општине Бор (од-
ржана 25. маја) било је 29 предлога 
одлука. Највише расправа одборници 
су водили о буџетским средствима за 
субвенције пољопривреде и о методу и 
моделу приватизације Јавног предузећа 

„Штампа, радио и филм”. Најзначајније 
одлуке донете су о кадровским 
решењима у делу јавног сектора. Једино 
није усвојен предлог Управног одбора 
Апотеке Бор да се за директора ове уста-
нове изабере Снежана Јанковић. 

Одборници СО Бор већином гласова 
усвојили су предлог „Програма мера 
подршке за  спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја 
за подручје територије општине Бор 
од 2015. до 2018. године”. Овај до-
кумент предвиђа да се за субвенције 
пољопривредницима из буџета издвоји 
20 милиона динара, знатно више него 
претходних година. У расправи је 
тражен одговор на питање како кон-

кретно помоћи пољопривредницима да 
пронађу профитабилне културе за тип 
земљишта на подручју борске општине. 
Истакнуто је да је то задатак Одељења 
за пољопривреду СО Бор.

-Од 20 милиона, колико смо 
издвојили из буџета, шест и по ми-
лиона динара су директне субвенције 
пољопривредницима, а 13 и по мили-
она је предвиђено за рурални развој. 
Циљ нам је да задржимо младе људе на 
селу, помогнемо јачању газдинстава 
и фарми, како би пољопривредници 
могли да запосле чланове своје по-
родице, евентуално још неког, чиме 
би се њихов статус побољшао, а ис-
товремено смањио притисак на 
запошљавање у Бору - нагласио је Жи-
ворад Петровић, председник Општине 
Бор. Он је обећао да ће највероватније до 
краја године бити урађен пут Горњане - 
Рудна Глава и да ће решити проблеме 
водоснабдевања у селима у којима то до 
сада није урађено - са циљем да млади 

не одлазе из села.
Када је реч о кадровским решењима, 

дужности је разрешен досадашњи ди-
ректор Јавног  предузећа за стамбене 
услуге Бор Срђан Радошевић, а за 
в. д. директора је постављен Горан 
Петровић. Одборници су изгласали 
неповерење и директору Установе 
Спортски центар Милану Илићу и про-
дужили в. д. статус директорици Зоо-
лошког врта Мирјани Марић. Ни трећи 
пут у овом сазиву одборници нису при-
хватили предлог Управног одбора Апо-
теке Бор да се за директора ове уста-
нове изабере Снежана Јанковић, па 
опозиција с правом тражи од владајуће 
коалиције да најзад реши то питање.

У расправи о моделу и методу 
приватизације ЈП „ШРИФ” опози-
циони одборници су заступали став 
да ова медијска кућа, уколико се не 
приватизује, неће моћи самостално да 
послује на тржишту.  Одборници су оба-
вештени да је предвиђена продаја 100 

одсто капитала овог предузећа, а уко-
лико продаја не буде успешна, акције ће 
бити понуђене радницима.

-Медији су врло осетљива тема. 
Процедура приватизације биће спро-
ведена по закону. Многи од услова који 
су дати Агенцији за приватизацију 
су прихваћени. Ту нема много рас-
праве. Уколико се неко јави у закон-
ском року, „ШРИФ” ће бити при-
ватизован, у супротном акције ће 
бити понуђене радницима - нагласио 
је Саша Вукадиновић, заменик пред-
седника Општине Бор.

Одборници СО Бор усвојили су и 
одлуку о изради Програма развоја спорта 
у општини до 2018. године, иницијативу 
за оснивање Савета скупштина градова 
и општина југоисточне Србије и одлуке 
о давању објеката у јавној својини оп-
штине Бор  на коришћење месним 
заједницама, основним и средњим шко-
лама и Предшколској установи „Бамби”.

М. Милошевић

МАЈДАНПЕК.- Одборници Скуп-
штине општине Мајданпек иницирали 
су враћање Основног јавног тужилаштва 
(које је у Мајданпеку престало да ради 

када је спроведена реформа правосуђа), 
усвојили одлуке о манифестацијама 
у 2015. години и о именовању в.д. ди-
ректора у Јавном предузећу за путеве 

и грађевинско земљиште Мајданпек и 
Јавно комуналном предузећу Доњи Ми-
лановац. На предлог Кадровске комисије 
одлучено је да се мандат в.д. дирек-
тора у Јавном предузећу за путеве и 
грађевинско земљиште Мајданпек и у 
наредних шест месеци продужи Ивану 
Николићу, а у Јавно комуналном 
предузећу Доњи Милановац за врши-
оца дужности директора постављен је 
Ненад Радић.

Сагласност одборника добио је Про-
грам рада Туристичке организације 
Мајданпек, Одлука о ауто такси превозу 
и о изради Плана детаљне регулације 
за туристичко насеље Ладне воде, као 
и одлука о боравишној такси. Усвојен 
је и предлог о одређивању органа за 
закључивање колективног уговора за 
јавне службе чији је оснивач општина, 

као и измењени предлог о утврђивању 
доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта.

Ова седница Скупштине општине 
почела је, на захтев предлагача, одлу-
ком о повлачењу са дневног реда тачке о 
изменама и допунама Одлуке о радном 
времену угоститељских, трговинских и 
занатских радњи. Када је реч о предлогу 
одлуке о манифестацијама, из редова 
опозиционе ДС упућене су критике да 
је расподела морала да уследи на основу 
резултата конкурса и да су се на списку 
морале наћи још неке традиционалне 
манифестације. У одговору се чуло да 
ће већина тих манифестација добити 
прилику за финансијску подршку из оп-
штинског буџета на основу конкурса за 
финансирање удружења грађана.

 С. В.

Вратити Основно јавно 
тужилаштво

Дужности су разрешени директор Установе спортски центар Милан Илић и директор Јавног предузећа за стамбене услуге Срђан Радошевић. 
Уместо Радошевића за вршиоца дужности постављен Горан Петровић, а статус вршиоца дужности продужен је директорици Зоолош-
ког врта Мирјани Марић. - Највећа расправа водила се о средствима која се издвајају за субвенције пољопривреде и  о методу и моделу 
приватизације ЈП „Штампа, радио и филм”

Разрешења и именовања
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БОР. - У Народној библиотеци у 
Бору одржана је (7. маја) промоција 
романа „Исцељење, или како је један рат 
спасио једног човека” писца из Трсте-
ника Страхиње Голубовића. О роману 
су говорили сам аутор, издавач Божидар 
Андрејић („Анаграф”), књижевни кри-
тичар Рајко Лукач и директорка борске 
Библиотеке Весна Тешовић.

Наслов романа („Исцељење”) и под-
наслов („Како је један рат спасио једног 

човека”) већ на први поглед сугеришу 
читаоцу да је то антиратни роман. Од 
догађаја који описује (рат у околини Ву-
ковара) протекло је двадесетак година: 
радња се одиграва на почетку јесени 
1991. године, од мобилизације вој них 
ре зер ви ста Тр сте ни ка и Кра ље ва и њи-
хо ве при пре ме за од ла зак у ра том за хва-
ће но под руч је – ис точ ну Сла во ни ју (у 

пр вом сег мен ту овог дво том ног ро ма на) 
до са мог ра та и рат них окр ша ја (у на ред-
ним сег мен ти ма).

-Ро ман о то ме „ка ко је је дан рат 
спа сио јед ног чо ве ка”, ка ко гла си 
ње гов под на слов, ни је на пи сан са мо 
на осно ву не по сред ног рат ног ис ку-
ства, што је ауто ру омо гу ћи ло аутен-
тич ну фа бу лу, већ је он ткан пи шче-
вим да ро ви тим сти лом и сми слом за 
пси хо ло шко ни јан си ра ње ли ко ва ко је 
пра ти све њи хо ве пре о бра жа је у рат-
ним усло ви ма, те сми слом за је д но-
став ну и исто вре ме но жи во пи сну ре-
че ни цу, че сто обо га ће ну ду хо ви тим 
до сјет ка ма и јет ким ко мен та ри ма, па 
и спе ци фич ном рат нич ком иро ни јом. 
Тра гич ним до га ђа ји ма су прот ста вља 
се вој нич ки ху мор, за чи њен псов ком 

и улич ним ар го ом, без па да ња у ба-
нал но, што при чи да је по се бан шарм, 
ши ри ну и за мах... Та ко смо ов ђе до би-
ли не са мо до га ђа ји ма, већ и је зич ки 
бо га ту, ра зно вр сну про зу, у ко јој не ма 
цр но-би је лог при ка зи ва ња ли ко ва, 
већ се из но се и вр ли не и ма не, она ко 
ка ко их ју на ци ис по ља ва ју у ме ђу соб-
ним од но си ма и ка ко схва та ју јед ни 
дру ге. Ти ме иро ни ја и ху мор по ста ју 
уто чи ште пред рат ном тра гич но шћу и 
бе сми слом - оценио је књижевни крити-
чар Рајко Лукач.

Издавач Божидар Анђелић, уред-
ник библиотеке „Анаграф”, истиче да 
је роман написан „проживљено и веома 
кохерентно, базиран је на истини и до-
кументарности”: - У овом антиратном 
роману о тешком времену десетак 

пажљиво одабраних ликова својом 
аутентичношћу илуструју социјалне 
категорије из којих потичу. Види 
се велико пишчево мајсторство у 
грађењу ликова који говоре из своје 
перспективе и свог социјалног миљеа.

У разговору у борској Народној би-
блиотеци дошло се и до одговора на 
питање о наслову („Исцељење”) и подна-
слову романа („Како је један рат спасио 
једног човека”): могуће је исцељење 
и ратом када долази до просветљења, 
неке врсте катарзе, али и само писање 
и читање књиге о тој теми исцељују и 
писца и читаоца. Тако је један рат спасио 
(исцелио) једног човека. 

М. Милошевић

Дани књиге Народне библиотеке Бор

Култура

БОР. - Дани књиге борске Народне 
библиотеке почели су 21. маја излож-
бом фотографија са конкурса бор-
ског професора српског језика Саше 
Чорболоковића „Ко је, бре, непис-
мен?!” Изузетно креативну поставку 
осмислиле су библиотекарке Дечијег 
одељења Весна Јовановић и Марија 
Радосављевић. За ауторе фотографија 
са најупечатљивијим грешкама 
обезбеђене су пригодне награде, а 
једна од добитница јесте и Ана Митић, 
ученица четвртог разреда Основне 
школе „Трећи октобар” у Бору.

Најзанимљивије књижевно вече 
одржао је 25. маја писац за децу и младе 

Слободан Станишић који је представио 
едицију књига „Деца читају српску 
историју” (Пчелица, 2014.). Свака 
књига ове богато илустроване едиције 
обрађује део живота једног владара и на 
занимљив начин реконструише сцене 
из њиховог свакодневног живота. На 
Сајму књига прошле године у Београду 
ова едиција добила је награду за најбољу 
дечију књигу.

На књижевној вечери у Бору 
Слободан Станишић одушевио је младе 
не само стиховима које је неуморно 
казивао него и начином на који то ради. 
Станишић је познат по великом броју 
књижевних сусрета на којима рецитује, 

глуми и црта на лицу места (радио је као 
карикатуриста у „Јежу”). То је поновио 
и на књижевној вечери у борској 
Библиотеци: неуморно је рецитовао, 
глумио, анимирао младе и одговарао 
на многобројна питања знатижељних 
ученика. Показао је да није без 
разлога један од најпродуктивнијих и 
најчитанијих писаца за децу и младе и 
добитник готово свих награда које се 
додељују за стваралаштво за децу.

На сличан начин занимљив песнички 
сусрет Слободан Станишић сутрадан је 
приредио и ученицима Основне школе 

„Станоје Миљковић” у Брестовцу. 
Дани књиге Народне библиотеке 

Бор настављени су и у јуну 
готово свакодневним књижевним 
вечерима, предавањима, изложбама 
и представљањем текуће издавачке 
продукције борске Библиотеке.

М. Милошевић

У мају и јуну борска Библиотека организује готово 
свакодневне књижевне вечери, предавања, изложбе и 
представља своју текућу издавачку делатност

Могуће је исцељење и ратом када долази до просветљења, неке врсте катарзе, али и само 
писање и читање књиге о тој теми исцељује и писца и читаоца. Тако је један рат спасио (исцелио) 
једног човека - могући су одговори на питање о наслову („Исцељење”) и поднаслову („Како је 
један рат спасио једног човека”)

Антиратни роман – исцељење 
ратом

Слободан Станишић одушевио децу

Промоција романа „Исцељење” Страхиње Голубовића

Страхиња Голубовић

Слободан Станишић
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Одговорно друштво 
неодговорних појединаца

„Запис о Бору”

Први Међународни фестивал фолклора „Борско пролеће”

БОР. - У организацији Центра 
за културу општине Бор и Културно–
уметничког друштва Бор у амфитеатру 
Дома културе средином маја одржан је 
први Међународни фестивал фолклора 

„Борско пролеће”. Кроз игру и песму 
народно стваралаштво своје земље 
представили су ансамбли из Румуније, 
Македоније и Бугарске и домаћина Кул-
турно-уметничког друштва Бор. 

-Годинама је КУД Бор учество-

вао на фестивалима ван граница 
Србије, па се родила идеја да и ми 
угостимо ансамбле из иностранства. 
Циљ је очување традиције и кул-
туре нашег краја, размена искустава 
и представљање других култура 
борској публици. Велику захвалност 
дугујемо Општини Бор која је препо-
знала значај овакве манифестације 
и помогла у организацији - рекао је 
Драган Петровић, уметнички руково-

дилац КУД-а Бор.
За представнике гостујућих кул-

турно-уметничких друштава, приређен 
је пријем у Општини Бор.

-Ово је најбољи начин да се народи 
што више зближе како би касније и 
економски боље сарађивали. Верујемо 
да је „ Борско пролеће“ одличан поче-
так и да ће прерасти у традиционалну 
смотру културно-уметничких друш-
тава са још већим бројем учесника 

- рекао је Саша Вукадиновић, заменик 
председника Општине Бор.

На првом Међународном фести-
валу „Борско пролеће“ учествовало је 
близу 120 чланова културно-уметничких 
друштава. Они су посетили туристичке 
локалитете у борској општини и упоз-
нали природно богатство и културно-
историјске знаменитости Бора и око-
лине.

М. М. 

БОР. - У галерији „Бакар” у Бору 
отворена је изложба слика академског 
сликара Радислава Тркуље под називом 
„Запис о Бору”. Од средине маја изло-

жено је осам слика већег формата које су 
део уметничке збирке Музеја рударства 
и металургије у Бору. Реч је о делима 
која је Тркуља насликао када је 1968. 

године, на позив Рударско-топионичар-
ског басена, боравио у Бору. Он је тада 
имао свој атеље и урадио је слике већег 
формата, које данас красе најзначајније 
институције и установе.

-Радислав Тркуља је један од 
наших најзначајнијих ликовних 
уметника друге половине двадесе-
тог и почетка 21. века. Већ на самом 
почетку његовог стваралаштва ли-
ковна критика оценила га је као сло-
бодног и неоптерећеног разним пра-
вилима. Суштина његове уметности 
ни данас се није променила - рекла 
је на отварању изложбе аутор поставке 
Данијела Матовић и нагласила да осам 
изложених слика већег формата чини 
изузетно вредан део уметничке збирке 
борског Музеја рударства и металургије. 
- Изложба „Запис о Бору” конципи-
рана је тако да чини два дела: један је 

управо запис из Бора, односно слике 
површинског копа, рудника и оста-
лих мотива града бакра, а други део 
изложбе чине слике тематски везане 
за богато народно наслеђе и традици-
онални фолклор и митологију овога 
краја, јер Тркуља потиче из источне 
Србије. 

Радислав Тркуља рођен је у Кла-
дову 1938. године. Академију ликов-

них уметности у Београду завршио је у 
класи Ђорђа Андрејевића Куна, а пост-
дипломске студије у мајсторској радио-
ници Крсте Хегедушића у Загребу. Из-
лагао је у земљи и иностранству и до-
битник је престижних награда за сли-
карство. Његове слике налазе се у фон-
довима музеја и галерија, као и у приват-
ним колекцијама. 

М. М. 

Лепо је видети: умивене фасаде 
зграда, асфалтиране улице, кружне 
токове, фонтане, уређене паркове и 
дрвореде, зеленило и цвеће у фабрич-
ком кругу... Свега тога има у Бору 
захваљујући градским комуналним 
службама и друштвено одговорном 
понашању, пре свих, Рударско-топио-
ничарског басена Бор. 

Није лепо видети: псе луталице на 
улицама и у парковима, мрачне улице 
чак и у елитним деловима града, пар-
киране аутомобиле на тротоарима и 
зеленим површинама, почупано и из-
гажено цвеће, поломљене или наго-
реле контејнере, разбацане пластичне 
кесе око канти за смеће и у парковима... 
Свега тога има у Бору захваљујући не-

одговорним појединцима.
То што је лепо и што није лепо 

видети у Бору (и не само у Бору) виђа 
се свакодневно. 

Јутро. Сви журе на посао. Највише 
у друштвено најодговорнију фирму - 
РТБ Бор. 

Друштвено одговоран господин 
улази у аутомобил који је синоћ пар-
кирао на зеленој површини: пролази 
поред контејнера и, у журби, кроз 
прозор баца пластичну кесу. Промашује 
контејнер и ђубре се разлети около. 

Друштвено одговорна дама одго-
ворна је и према свом домаћинству: 
носи пластичну кесу и, у журби, спушта 
ђубре поред контејнера јер јој је блам 
(нежна је, на штиклама и нашминкана) 

да подигне поклопац. 
До оглашавања рудничке сирене за 

почетак радног дана више је ђубрета 
око него у контејнеру. 

А онда наилазе они који нигде не 
раде, а морају од нечега да живе. Они 
би радо били друштвено одговорни, али 
немају ту прилику, па се препуштају 
борби за личну егзистенцију: 
претражују оно што су у журби оста-
вили друштвено одговорна „господа” и 

„госпође”. Кивни на сопствену судбину 
- отпатке не враћају у контејнер.

Када оду кивни на одговорно 
друштво, наступају пси луталице (по-
себна категорија некадашњих кућних 
љубимаца које су одбацили неодго-
ворни појединци): развлаче остатке 

ђубрета које је завршило поред 
контејнера. Што не развуку они, одува 
ветар и разнесе око зграда лепо окрече-
них фасада. Комуналци не стигну пре 
ветра да покупе оно што су појединци 
разнели.

У лепо уређеним зградама станују 
друштвено одговорна господа и госпође 
који раде у најодговорнијем предузећу 
у граду. Тиме се поносе јер и они су за-
служни што нам је град тако леп и тако 
чист. А то што није лепо видети - то 
ради неко други. 

Ми јесмо одговорно друштво - само 
нам сметају неодговорни појединци.

М. Милошевић

Белешка

Изложба слика Радислава Тркуље у галерији „Бакар”

Да се народи зближе
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У јесен, кад љути сумпорни 
димови и први хладни језици ок-
тобра обоје рујним широке ке-
стенове крошње пред прозорима 
канцеларије у којој радим, појави 
се она. Јутром, кад радње на својим 
стакленим вратима окрену друга 
лица папирних обавештења, кад 
из комбија на киоске пренесу 
свеже дневне новине, кад у напола 
испражњеним рудничким пого-
нима забрује машине и заискре 
варови, кад по уредима службе-
нице попију своје јутарње кафе и 
попуше цигаре. 

Она, дакле, стигне у зеленом – 
у време кад све престаје да зелени. 
Метлом од уплетеног прућа, 
метлом која готово надмашује 
њен ниски раст, њену помало згу-
рену прилику, од семафора до руд–
ничке дирекције сакупља хумке 
лишћа, на коме још сијају окто-
барске росе.

Таквим јутрима, готово у сла-
лому између шуштавих гомила, 
идем до киоска пред дирекцијом 
где купујем доручак: ако закасним 
за кроасан или плетеницу од лис-
натог теста, онда је ту кифла са 
кремом; понекад, ако и ње нема – 
сумњива виршла са благо-зеленим 
сенфом или танковијаста љута 
домаћа кобасица у лепињи. У по-
вратку, да ми не би оловом дуже 
прљале дланове, купујем дневне 
новине, и, ако нема милиције близу, 
„сечем“ улицу мимо прелаза.

Она понекад и седне на две 
даске које су, попречно преко две 
шипке, некада биле клупа и имале 
наслон. Метлу од прућа, којом се 
безуспешно бори против лисне 
немани, одлаже са леве или десне 
стране, овлаш прислоњену уз 
бедро; понекад је, усправно, држи 
међу коленима јер је тротоар 
узан и може се неко у пролазу са-
плести. Она, чини се, погледом не 
прати никога: ни господствене 
службенике из дирекције, ни 
њихове утегнуте колегинице на 
високим штиклама – свет који 
се миче – ни лишће које, упорно, 
ветар носи; она, као дубоко кон-
центрисана, гледа у нешто само 
њеним очима видљиво и знано.

Понекад, уз њу је око поднева 
и ситна црнпураста девојчица 
са старински сплетеним гаравим 
кикама на темену главице. Седе 
збијене или, ретко, раздвојене 
усправном плетеном метлом. 
Понекад устану и онда заједно 
сакупљају лишће које непрестано, 
као што знају да капљу јесење 
кише, упорно капље и капље. Оне, 
заједно, али са супротних страна, 
сатерују то немирно лисно стадо 
– она метлом, девојчица кратким 
и танким ножицама – у гомилу. И, 
девојчица шири голему картонску 
кутију са именом детерџента 

кога на телевизији рекламирају 
заносне плавушне домаћице, и, 
потом, кутију (пуну до врха) 
гурају до контејнера, па заједно 
седну, седну једна блиско уз другу, 
на остатке једне од клупа. 

Да, приметио сам како, јутром, 
девојчица са торбом на леђима 
одлази у школу. Ходајући тик 
уз сјајне излоге банака и радњи, 
можда загледајући или само 
огледајући свој малени одраз у го-
лемим дебелим стаклима. И онда 
Зелена жена стоји са метлом у 
рукама, помало нагнутом напред 
као на поздрав, све док девојчица 
са торбом на леђима не замакне 
иза градње која је некада била 
хотел са именом континетнта, 
а сада само руинирана зграда за 
смештај избеглих и прогнаних 
несрећника.

Понекад, кад дођем да купим 
доручак, дочека ме ред. Најчешће, 
не буде никог: једна жута и 
прљава мачка која, намамљена 
мирисом, трља свој шкембасти 
стомак наизменично о ивице 
киоска и о моје ноге – пас меша-
нац који чучи под таблом на којој 
јутром лепе свеже осмртнице, по-
времено дижући своје клемпаве 
уши. Како Ваш притисак, знају 
да ме питају иза стакла јер њиме 
правдам своју лаку јутарњу ис-
храну. 

Једног јутра, Жена у зеленом 
стајала је пред оним шалте-
ром. Иза ње, стварао се ред – ред 
чијем сам се крају прикључио већ 
цвокоћући јер знам да похитам 
и без јакне. Нисам сигуран да ли 
сам и чуо „не“, али сам јасно видео 
више пута поновљено одречно 
махање главом иза стакла. И 
јасно сам видео Зелену жену како 

сагнуте главе и празних руку при-
лази девојчици која је, са торбом 
на леђима, чекала иза табле 
тамних осмртница. И нисам чуо 
шта јој је казала. И, од мртвих 
ликова, нисам могао да им видим 
лица. 

Низ ред сјајних излога 
девојчица је отишла погнуте 
главе. Отишла је погнутих уских 
и нејаких рамена: хоћу да верујем 
погнутих само под тежином ве-
роватно половних и ижврљаних 
књига, књига са цртежима цвећа 
и причицама о принцезама у 
њима јер живот, бар у том добу, 
не належе тако сурово на плећа. 
Отишла је ка школи у којој се 
стичу животна знања и где се на 
великим одморима једу ужине.

Ни данас нисам сигуран како је 
требало да поступим: да кажем 

– Дајте, комшинице, ја ћу то 
да платим. Али, ред је био већ 
подужи и требало је доћи напред, 
брзо и агресивно се прогурати, јер 
је девојчица већ погнуто одми-
цала ситним детињим кораком. 

Или је требало да заувек ис-
тупим из тог реда. Али ја још 
увек купујем на истом месту.

Још увек одговарам како је са 
мојим притиском, како је време 
јутрос свеже, како све чешће 
мирише на снег; она жута шкем-
баста мачка се и ове јесени упорно 
и предући таре о моје ноге, а 
нови и нови ликови са пописима 
ожалошћених јутрима освањују 
на прочељу големе табле мртвих – 
само клемпавог кучета више нема.

Знам, од тада и та слика боли.
Знам и да често загледам људе 

како једу. И гледао сам безубе 
старце како на рубу станич-
них перона, као на рубу света, 

издвојени од свега и телом и духом, 
једу са листа новина или из ша-
рених рупчића који вероватно 
миришу на нафталин из дрвених 
шкриња; и неугледне, како, на клу-
пама у парку, опет издвојени, по-
гледом проничући у нешто дубоко 
пред њима у земљи, једу; и гледао 
сам како (у градским задимљеним 
кафанама) вођство, менаџменти, 
функције, елите, једу – онако како 
и живе: осионо, гласно, бахато. 

У кантини наше Фабрике, оне 
Гладне године ’93. (а некима су и 
све године такве), гледао сам како 
људи (уз бонове) доводе још по-
спану децу: некада су заједно, по-
родично, обедовали у маси рад–
ничких блуза и погледа, а некада 
су само ћутке седели и гледали 
своју децу како, још нејаким ру-
чицама, откидају хлеб, како голе-
мим кашикама, још превеликим 
за њихова уста и залогаје, једу – 
све док се руководство, у страху 
од нечега, није досетило и блин-
дирало улазна врата те се у кан-
тину могло само уз службену про-
пусницу поред стражара, из фа-
бричког круга.

Да, и ја сам тада, те Гладне 
године, свакога јутра у тој кан-
тини жвакао парче меса из 
тањира са жигом фирме јер су 
мислили да ће их такве, жигосане, 
ређе красти – жвакао, знајући да 
га у мојој кући, у тањирима моје 
деце, тога дана неће бити. И да 
га и многих наредних дана неће 
бити.

И не знам колико сам пута до-
лазио кући празних руку и праз-
ног срца. И не знам колико пута 
сам имао довољно речи. И колико 
је свега, уопште, било доброг и 
колико ће га, под оваквим небом, 
још и бити; чак и ако добрим на-
зовемо и све оно на шта човек 
успе само да се навикне.

И данас ме, несмањеном снагом, 
боле те слике. И данас из мојих 
уста није нестала та горчина. 
Али ваљда тако углавном мора 
да буде, јер живот је бол.

Од првог удаха који нам поцепа 
груди (и који је можда и најјачи 
бол, само смо одвише мали и ми-
мосвесни да га запамтимо), до 
последњег, смрти, која, вероватно, 
исто боли.

Јер само тако спознајемо, јер 
тако одрастамо, тако прелазимо 
нашу сунчеву путању: од изласка, 
до заласка. Уз бол.

Јер живот је само бол.
Радиша Драгићевић

Илустрација: Игор Крстић

Написано на Светски дан сиромашних, октобра 2009.
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PRIMER ZA STAN OD 50m2

Rizici Suma osiguranja

Za građevinski objekat 1.800.000,00 RSD

Za stvari 360.000,00 RSD

Za građevinski objekat 54.000,00 RSD

Za stvari 108.000,00 RSD

Požar

Lom stakla 9000 RSD

Izliv vode iz instalacija

Lom opreme 126.000,00 RSD

Provalna krađa i razbojništvo

Odgovornost prema
trećim licima 100.000,00 RSD

Mesečna premija

Zemljotres

108.000,00 RSD

439,00 RSD

Za građevinski objekat 1.800.000,00 RSD

Za stvari 360.000,00 RSD

MOJA
KUĆICA

24h HITNE
KUĆNE POPRAVKE

JEDNA POLISA
ZA OSIGURANJE
CELOG DOMAĆINSTVA

Puna sigurnost za Vaš dom, stvari u njemu, Vas i Vaše ukućane.
Jedinstveni program osiguranja u Srbiji, koji pruža punu zaštitu
Vašem domaćinstvu.

www.ddor.rs ddor

Za dodatne informacije, pozovite broj:  030/ 421-303  ili se lično informišite
u našoj poslovnici u Boru, ulica Đorđa Vajferta broj 3.

Za maksimalno bezbedno putovanje, bez stresa i briga!
Uz polisu osiguranja od autoodgovornosti, a za kompletnu zaštitu
na putu, DDOR Vam pruža dodatnu mogućnost u vidu posebnih
paketa osiguranja.

PAKETI UZ
OSIGURANJE OD

AUTOODGOVORNOSTI

Manje popravke na 
vozilu na teritoriji Srbije

Pokriće štete na 
putničkom vozilu usled 
prirodnih rizika (oluje, 
groma, grada, poplave i sl.)

Organizacija i pokriće 
troškova šlepanja

Osiguranje stakla 
od loma

Osiguranje nezgode 
vozača i putnika

Pomoć na putu i pokriće 
troškova širom Srbije i 
Evrope, u saradnji 
sa Centrom za pomoć 
korisniku „Europ Assistance”

Plus
GODIŠNJA PREMIJA: 

DINARA

Standard
GODIŠNJA PREMIJA: 

DINARA

Max
GODIŠNJA PREMIJA: 

DINARA

987

3.817

7.312

Bez obzira na to u kojoj ste osiguravajućoj kući uplatili polisu osiguranja
od autoodgovornosti, možete iskoristiti ove pogodnosti u skladu sa
svojim budžetom:

U JEDNOM PAKETU,
SIGURNOST ZA VAS, VAŠE SAPUTNIKE
I VAŠEG ČETVOROTOČKAŠA

www.ddor.rs ddor

Za dodatne informacije, pozovite broj:  030/ 421-303  ili se lično informišite
u našoj poslovnici u Boru, ulica Đorđa Vajferta broj 3.

TIR - BOR DOO “NEZAVISNOST”
030 427 487

TIR - BOR DOO “NEZAVISNOST”
030 427 487
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Најава успешне сезоне хотела „Језеро” на Борском језеру

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2257 – ВОДОРАВНО: Први мај, Наупара, аванс, ау-
торитет, Нара, зрно, Авала, очи, Лима, Уна, Ир,  глума, старт, ЛУ, Иса, олук, 
Ева, акант, арак, грам, Ђурђевдан, длето, ескорта, анкетар.

УКРШТЕНЕ РЕЧИ

ВОДОРАВНО: 1. Мајстор који ради на арматури за бетон, 7. Планина код 
Мајданпека, 14. Врста минерала, морска пена, 15. Планина код Бора, 17. Пла-
нина код Бајине Баште, 18. Висинска тачка (мн.), 19. Хемијски елемент, тежак 
метал, 20. Река у северној Италији, 21. Морски сисар, туљан, 22. Терени, земљишта, 
23. Име француског певача и глумца Монтана, 24. Мањи сукоб, 26. Гнојна упала 
ткива на кожи, чир, 28. Удружење таксиста (скр.), 30. Предигра у старом шпан-
ском позоришту, 31. Растење, 32. Интерна прва помоћ (скр.), 35. Састанак на врху 
(лат.), 37. Врста револвера на бубањ, 38. Планина код Бора, 39. Планина код 
Књажевца, 41. Врста лирске песме (мн.), 42. Звезда у сазвежђу Шкорпија, 43. Пла-
нина код Бора.

УСПРАВНО: 1. Име данске глумице Нилсен, 2. Планина код Сокобање, 3. 
Планина код Доњег Милановца, 4. Врста жалосне врбе, 5. Ауто-ознака за Рашку, 6. 
Ударац одапетим прстом, чврга, 7. Бродске саонице, 8. Симбол титана, 9. Помоћник 
свештеника у католичкој цркви, 10. Инсект са рилицом, риличар, 11. Било ко, 12. 
Ситан бескичмењак (мн.), 13. Алатка за риљање, 16. Грчко слово, 18. Кокошка, 
21. Чупава памучна тканина, 22. Град у Италији на Јадрану, 25. Име шахисткиње 
Марић, 26. Први прст на руци или нози, 27. Руски космонаут, Герман, 28. Део 
главе, усна дупља, 29. Река у Француској, притока Гароне, 31. Сужањ, 33. Подруж-
ница (скр.), 34. Танка метална плоча, лим, 36. Име америчког глумца Дејмона, 37. 
Коњски брзоход, 38. Служба помоћи и информација (скр.), 40. Симбол берилијума, 
41. Име америчке глумице Хатавеј.

Изјава захвалности 
Дана 21. 05. 2015. године, прерано 

и изненада, у 48-ој години напустио 
нас је наш мили

МИЛАН СТЕВАНОВИЋ 
ЈУМБА

Захваљујемо свима који су се 
23. 05. 2015. године придружили 
нашем болу и дошли на последњи 
испраћај нашег Милана. Они су 
покушали да нас утеше, али утехе 
нам нема. Јер, зла судба га је 
отела из наших живота, али 
заборав га из наших срца никад 
однети неће.

Са тугом у срцу, и на овај начин се од њега опраштају 
његови најмилији:

отац, мајка, ћерка, сестра и остала родбина

Крста Иванов
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БОРСКО ЈЕЗЕРО. - У првом 
тромесечју ове године хотел „Језеро” на 
Борском језеру имао је 2,6 пута више 
гостију него у истом периоду прошле. 
Од јануара до априла попуњеност 
смештајних капацитета је 42 процента. 
С обзиром на најаве у сезони и до краја 
године очекује се просечна попуњеност 
капацитета 45 одсто, што ће бити чак 
четири пута више него прошле године.

-Наша очекивања су реална јер 
смо се добро припремили. Највише 
рачунамо на конгресни туризам јер 
већ имамо резервације за одржавање 
семинара, саветовања и предавања у 
јуну и јулу. Почела је и сезона свадби, 
па ћемо до краја новембра организо-
вати свадбена весеља готово сваког 
викенда - оптимиста је управница 
хотела „Језеро” Милица Миловановић.

Од најављених семинара, 
саветовања и предавања у јуну и јулу 
менаџмент хотела посебно издваја скуп 
Инжењерске коморе Србије (од 10. до 12. 
јуна) са 110 учесника, велики конгрес 

„Metco minerals”-а (од 17. до 19. јуна) са 
250 учесника, стручни скуп Савеза гео-
дета Србије (од 19. до 21. јуна) са 300 
учесника и стручни скуп туристичких 
радника источне Србије (16. јуна) са 
стотинак учесника. И ове године, као и 
прошле и претпрошле, хотел има добру 
сарадњу са београдском туристичком 
агенцијом „Робинзон” која за туристе из 
Немачке организује викиншку туру „Пу-

тевима римских императора, па ће у јуну, 
јулу, августу и септембру по једна група 
ових туриста одседати у хотелу на Бор-
ском језеру.

-Планирамо да на главној плажи 
до 10. јула завршимо адаптацију етно 
ресторана да бисмо у редовној понуди 
гостима дочарали амбијент и кухињу 
овога краја који су непознати мно-
гима и из Србије и из иностранства. 
На тераси хотела током лета имаћемо 
тематске музичке вечери (сваки пут 
друга земља са обележјима њене кул-
туре), па ће наши гости, осим у пре-
лепом амбијенту и феноменалној 
кухињи, уживати и у музици аку-
стичких оркестара из Бора и око-
лине. Са локалним спортским клу-
бовима током лета организоваћемо 

турнире на отвореним спортским те-
ренима - набраја активности и летњу 
понуду хотела управница Милица 
Миловановић.

-Они који скоро нису били у хотелу 
„Језеро”, биће пријатно изненађени 
новинама: све терасе освежили смо 
цвећем, на тераси базена и око хотела 
засадили смо више од хиљаду садница 
руже, петуније, мушкатле, бегоније, 

љубичице и другог цвећа - истиче за-
меник управника хотела „Језеро” Ми-
одраг Миловановић и додаје да на 
расположење госта да опет дође утичу 
не само смештајни капацитети и добра 
услуга него и амбијент у коме проводи 
пословне активности (конгресни тури-
зам) или годишњи одмор (појединачни 
гости и организоване туристичке групе).

М. Милошевић

Ову пословну годину хотел „Језеро” је добро почео и судећи по припремама и најави, пре свега, семинара, саветовања и предавања - 
очекује се просечна попуњеност смештајних капацитета чак четири пута већа него прошле године. - До 10. јула очекује се завршетак 
адаптације етно ресторана на главној плажи. - На терасама и око хотела засађено више од хиљаду садница цвећа

Четири пута боље него 
прошле године

Милица Миловановић
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Одмах по ослобођењу Бора у 
Другом светском рату (3. октобра 
1944.) почела је интензивна обнова 
производње бакра која је у наредној 
години прерасла у својеврсно 
такмичење. Иако је одзив радника у 
овим акцијама био изузетно велики, 
у другој половини 1945. донета је 
одлука о постављању разгласне ста-
нице у Бору ради мотивисања рад-
ника у извршавању производних 
планова и пропагирања нове власти. 
Крајем те године инсталирана је 
звучна станица која се састојала од 
три појачивача (од по 200 вати), док 
је у граду од тзв. подринских станова 
па све до Савића потока постављено 
око 20 звучника (од по шест вати).

Како нам пише Момчило 
Јовановић, пензионер РТБ-а, ста-
ница је била монтирана у ондашњем Дому културе (сада главна зграда Тех-
ничког факултета), где је био смештен и уређивачки колегијум. Станица је 
радила од шест до 22 часа. Емитован је скроман програм – прилози о раду 
Басена и дешавањима у Бору, а преносиле су се и вести Радио Београда. „У 
почетку су била два спикера – Миле Јовановић Кепа, а другоме сам забора-
вио име. Сви запослени су били радници РТБ-а. Станица је „заћутала” када 
је почео да излази лист „Колектив” – сећа се наш верни читалац.

На снимку из старог албума – мрежа звучника „покривала” је све басенске 
погоне, а један је био на супротној страни копа (на Тилва Мики).

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

новости

Разгласна станица за поуздано информисање

Научници открили 
ново агрегатно стање!

Осим агрегатних стања око којих нема дилеме – чврстог, течног 
и гасовитог – постоји још најмање 15 агрегатних стања, а тим 
научника је недавно открио још једно, које би могло да направи 
револуцију на пољу суперпроводника!

Разлика између чврстог, 
течног и гасовитог стања очи-
гледна је посматрачу, али науч-
ници који се баве проучавањем 
тих стања, али плазме, коло-
ида и Бозе-Ајнштајновог кон-
дензата, дубље су анализи-
рали њихове карактеристике, 
попут густине, хемијског са-
става и проводљивости, пише 
портал Mother Nature Network. 
Међународни тим физи-
чара, хемичара и стручњака за 
материјале, тестирајући карактеристике но вог материјала, направљеног у 
лабораторији, дошао је до открића за које верује да ће променити поглед на 
уобичајено коришћење енергије. Открили су супстанцу која је истовремено по-
казивала одлике изолационог материјала, суперпроводника, метала и магнета. 
Резултати њиховог истраживања објављени су у часопису Science Advances.

Они су обогатили фулерене (молекуле од 60 атома угљеника, као на 
илустрацији) атомима рубидијума, које су мењали и у складу с тим мењали 
и агрегатно стање супстанце.Током тог поступка, наишли су на фазу у којој 
се материјал трансформише из изолатора у проводник, процес познат као 
Јан-Телеров ефекат, откривен још 1937. године. Због тога су нови материјал 
назвали Јан-Телеров материјал.Уколико њихов рад потврде експерименти у 
лабораторијама широм света, откриће би могло да унесе револуцију у начин на 
који користимо и производимо енергију.Јан-Телеров метал могао би да најави 
нови тип суперпроводника, за каквим научници и инжењери већ деценијама 
трагају.

Суперпроводници не пружају никакав отпор, што би, теоретски, могло да 
створи невероватно ефикасне електричне уређаје. Има више материјала који 
могу да буду суперпроводници, али је неопходно да се охладе до температуре 
ниже од -100 степени Целзијуса.За научнике је и даље мистерија зашто ови 
материјали постају суперпроводљиви само на тако ниским температурама, али 
количина енергије која је потребна за хлађење кошта више од енергије коју 
тренутно губимо због неефикасних проводника, због чега су потпуно непрак-
тични за индустријску употребу.

Ј. С.

Продајно изложбени сајам

Сајт РТС-а

„Чувари традиције”

БОР. - На првом продајно изложбеном сајму уникатних рукотворина и орган-
ских производа „Чувари традиције”, који је 23. и 24. маја одржан у доњој галерији 
Спортског центра у Бору, учествовало је 25 излагача из Тимочке крајине. 

Борани су на сајму могли да виде и купе домаће производе: разне предмете од 
природних материјала, сувенире, лековито биље, органске и производе од меда 
којих готово да нема више у продавницама.

Прву манифестацију овакве врсте у Бору пригодним културно уметничким про-
грамом обогатили су ученици борске Основне школе „Трећи октобар“ и малишани 
обданишта „Бамби”.

М. М. 


