www.rtb.rs
www.kolektiv.co.rs

KOLEKTIV
ONLINE

Управни одбор РТБ-а усвојио извештаје о пословању Матичног предузећа у 2014.

„ Мајка“ фи рм а у п л ус у
58 ми л и он а д ин ара

РТБ. – Матично предузеће из састава РТБ Бор Групе је, као и увек до
сада, делило судбину осталих басенских предузећа и 2014. године пословало буквално „на ивици жилета“, како
у економском тако и у делу ликвидности. И поред тога, „мајка“ фирма завршила је прошлу пословну годину са
58 милиона динара добити из текућег
пословања, па су чланови Управног
одбора Басена, на седници одржаној 29.
јуна, без икакве дилеме закључили да је,
уз све пратеће отежавајуће околности,

Матично предузеће из састава РТБ Бор Групе завршило прошлу годину са 58 милиона динара добити
из текућег пословања. – Завршне рачуне за 2014. урадила сва четири басенска предузећа и документа
су у законском року предата АПР-у, а пошто „мајци“ фирми, као носиоцу сложеног пословног система,
предстоји и израда консолидованог финансијског извештаја до 31. јула ове године, Управни одбор
РТБ-а на седници 29. јуна разматрао и усвојио само њен финансијски и извештај о пословању у
прошлој години. – Пословање целе РТБ Бор Групе долази на дневни ред у јулу

са иностранством, његово пословање
у 2014. години у доброј мери обележиле су инвестиције у завршетак тог
пројекта. ТИР је, као власник нових
објеката, током прошле године додатно
закључио и уговоре о изградњи пратећих
постројења, па је и за њих било нужно
да се обезбеде знатна новчана средства
која је, опет, требало уплатити у току
2014. Сагласно динамици плаћања, али
и извођења радова, Матичном предузећу
и у 2015. предстоји намирење још неких
обавеза из пројекта „нова топионица“,
чуло се на Управном одбору.
Говорећи о отежавајућим околностима које су пословни амбијент Мапрошле године остварено позитивно тичног предузећа чиниле изузетно
пословање у производњи бакра, злата,
сребра и осталих племенитих метала.
Финансијски и извештај о пословању
Матичног предузећа у 2014. усвојен је
једногласно.
Како се чуло на седници, завршне
рачуне за прошлу годину урадила су
сва четири басенска предузећа и то по
новим законским прописима који, поред
осталог, подразумевају и другачију динамику усвајања. Документа су у законском року (до 30. јуна) предата Агенцији
за привредне регистре (АПР), а пошто
„мајци“ фирми, као носиоцу сложеног
пословног система, предстоји и израда
консолидованог финансијског извештаја неповољним, у наставку седнице исдо 31. јула ове године, пословање целе такнута је криза пласмана бакра у свету
РТБ Бор Групе наћи ће се на дневном (па и у Србији), а она се у Басену, како
реду наредне седнице Управног одбора се чуло, најоштрије манифестовала у
последњем кварталу 2014. Проблем
РТБ-а.
Пошто је Матично предузеће било пласмана додатно је погоршавао проосновни носилац пројекта изградње блем финансирања јер се из једне кризе
нове топинице и фабрике сумпорне ки- родила друга – она на финансијском
селине, имајући у виду чињеницу да је тржишту. Пословне банке, све у Србији,
оно учестововало у правном промету без обзира на то да ли су у власништву

странаца или је реч о тзв. домаћим банкама, почеле су да стварају отклон према
РТБ-у због статуса реструктурирања
и уласка предузећа у поступак израде
УППР-а и једноставно су одбијале да
финансијски „прате“ РТБ Бор. - Једини
кредитор у 2014. била је банка „Intesa“,
која годинама краткорочним кредитима подржава Басен, уз инструмент
обезбеђења у виду залагања будуће
производње, односно производње у
току. Практично, верује нам на реч!
– истакла је заменица генералног директора за економска питања Мирјана
Антић.
Прошлу годину, како се чуло, обележила је и одлука да се коначно раш-

ступак реструктурирања заврши до 31.
маја 2015., РТБ Бор је у своје пословне
књиге увео комплетне обавезе које годинама није евидентирао у реалном
изосу. Имао их је у номиналној вредно-

Немања Стевановић

чисти са тзв. историјом и реликтима
прошлости, односно са фамозним обавезама о којима се у РТБ-у Бор годинама причало, али које из разних разлога никада у њиховој реалној вредности нису биле стављене у билансе
(њихово уношење у билансе аутоматски производи акумулирање губитака). Међутим, пошто су нови законски рокови из 2014. налагали да се по-

сти, неке од њих водио је у ванбилансним евиденцијама, док је текуће ажурно
водио. Добра околност у свему томе је
та што је, као нека врста равнотеже, у
2014. први пут процењена имовина по
фер тржишној вредности и она је тако
и укњижена. То је, у односу на раније
године када се имовина „рачунала“ по
набавној вредности и књиговодствено
амортизовала по старим принципима,
увећало активу предузећа и колико-толико умањило разлику која постоји
између вредности имовине и вредности обавеза. Зато ће се у консолидованом билансу, који ће Управном одбору
РТБ-а Бор бити предочен у јулу, наћи и
акумулирани губици из ранијег периода.
Г. Тончев Василић

Актуелно
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На Борском језеру одржан

Нове технологије за
Близу 300 стручњака за припрему минералних сировина из 28
земаља света окупило се 18. и 19. јуна на Борском језеру. - Б. Спасковски: Реконструкција кривељске и мајданпечке флотације,
где је уграђена модерна и капацитативнија опрема произведена
у Metso Minerals-у, још један је доказ да само искуства великих
компанија могу унапредити и појефтинити производњу. – С. Китаноски: Крајњи циљ јесте да се сви ти пројекти, са знањем и резултатима, пренесу на стручњаке који раде у Басену. То је задатак
који никад не престаје и који ће Meтso Minerals, заједно са РТБом, сигурно довршити. – Г. Газалајева: Импресионирана сам овим
постројењем. Изузетно је добро организовано у техничком и технолошком смислу, велико је искоришћење и млевења и флотирања
руде
С. Китаноски и Б. Спасковски (први и други слева) говоре на Конгресу

РТБ. – Завршили смо рекон
струкцију флотације у „Великом
Кривељу”, а у децембру ћемо и у
Руднику бакра Мајданпек. У истом
објекту, без нових капиталних улагања,
уграђене су нове флотационе машине
капацитета десет („В. Кривељ”) и 50
пута („Мајданпек”) већег капацитета
од дотадашњих, које је произвео Metso
Minerals. Добили смо модерну опрему
која је допринела бољем квалитету
концентрата за више од шест одсто,
смањењу потрошње реагенаса за
10, а електричне енергије за чак 20
процената. Захваљујући томе што су
инсталиране боље, рекао бих најбоље,
моћне HP дробилице, капацитет
прераде у „Великом Кривељу”
повећан је на 10,6 милиона тона руде
годишње (заједно са церовском рудом
на скоро 14 милиона тона), а у РБМ-у
на девет милиона тона. Економија је
показала да је укупна цена коштања
по тони добијеног бакра на линији
дробљење-флотација смањена за 15
одсто. Тако ћемо повећати и учешће
РТБ-а у БДП-у државе Србије.
Овом оценом је Благоје Спасковски,
генерални директор РТБ-а, истакао да
је управо завршетак реконструкције
кривељске флотације био повод и мотив
што је позната финска компанија Metso
Minerals, водећи светски произвођач
опреме за обогаћивање и концентрацију
минералних сировина, 18. и 19. јуна,

организовала скуп флотера на Борском
језеру. На конгресу се окупило близу
300 стручњака у области припреме
минералних сировина из 28 земаља (16
из централно-источне Европе и 12 из
остатка света).

великих компанија могу унапредити
и појефтинити производњу. Metso
Minerals је фирма која данас нуди
нову технологију - да се на коповима,
уместо камиона, користе системи
транспортних
трака
(смањују
трошкове за више од 20 процената),
што је будућност развоја и копа у
„Церову”. Metso је урадио много да би
Басен данас био једна од модернијих
компанија и настојаћемо да и ово буде
примењено - поручио је Спасковски.
Сашо Китаноски, директор Metso
Minerals-а за централну и источну
Европу, најпре је показао „личну карту”
ове финске компаније која се сврстава у
ред старијих – постоји већ 200 година.
Присутна је у више од 150 земаља
света, где је услов да пружи потпуно
исти квалитет услуга и производа у
било којој од њих. Данас је Metso
једина светска компанија која може
да понуди постројење за припрему
минерала, почев од копа до производње
концентрата, по систему „кључ у руке”,
при чему инвестира велики новац у

коме смо покушали да наше знање
прилагодимо његовим специфичним
потребама и – успели смо! Затекли
смо стару технологију и, заједно
са стручњацима и пословодством
комбината бакра, успели смо да је
„подигнемо на ноге”, да уградимо
нове и модерније компоненте које
су већ доказале своје капацитете и
квалитете. Крајњи циљ јесте да се сви
ти пројекти, са знањем и резултатима,
пренесу на стручњаке који раде у
Басену. То је задатак који никад не
престаје и који ће Metso Minerals,
заједно са РТБ-ом, сигурно довршити
– казао је Китаноски, и додао:
--На Конгресу смо представили
пет-шест нових технологија које још
увек нису примењене ни у Европи
нити у Србији. Сматрамо да су
оне будућност рударства и развоја
процесне технологије, зато што „у
једном пакету” нуде будући развој
рудника и заштиту животне средине.
То је изузетно важно, јер већина
наших купаца има тај проблем –

Сашо Китаноски

- Циљ је оправдао средства - својим
и средствима Владе Републике Србије
убрзали смо и завршили овај посао.
Захвалио бих се Влади која је помогла
и подржала ревитализацију борског
рударства према свим плановима, па
и у делу ревитализације флотација.
Хвала и финској компанији на томе
што је учинила да њихов базни
инжењеринг (дизајн) буде нивоа
какав РТБ заслужује. Ово је још
један доказ да велики могу радити
само са великима и да искуства
Капацитет прераде у кривељској флотацији повећан на 10,6 милиона
тона руде годишње

Реконструисана флотација у „Великом Кривељу”

развој нових технологија. Подсетио је да
је Metso присутан у РТБ-у већ 85 година,
као и да њихова најстарија машина
(дробилица из 1926. године) још увек
ради у преради шљаке.
-Захвалио бих се РТБ-у, његовом
менаџменту и експертима што су
дали шансу Metso Minerals-у да
оправда своје име, а искуство и знање
подели и пренесе у Бор. Поносни
смо на чињеницу да смо скоро девет
деценија присутни у РТБ-у. Са њим
имамо најдужи партнерски однос у

екологија успорава развој рударства.
Досад смо делимично уградили те
нове технологије које ће у будућности
сигурно показати перформансе и РТБ
довести у врх рударства и припреме
минералних сировина. У рударству
не сме да се стане. Ако искористите
најновију технологију, инжењеринг
и знање велике компаније, као што
је Metso или нека друга, ваше шансе
да преживите и остварите профит
су много веће. С обзиром на то да у
Metsu поштујемо традицију, надам се
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Међународни конгрес флотера

Актуелно

будућност рударства
које, како је рекао, више не сматра
партнерима него пријатељима.
Нада Чавић, члан Организационог
одбора, рекла је да је циљ Конгреса
испуњен. – Данас су се на истом месту
нашли научни радници, истраживачи
који преносе нова научна сазнања
у праксу, произвођачи опреме,
пројектанти. Ово је најбољи начин
како да се састајемо и убудуће.
Учесници Конгреса нису крили
одушевљење оним што су видели.
–
Заиста
сам
импресиониран
постројењем које је велико, модерно,
урађено на високом професионалном
нивоу – казао је Ференц Прикоши из
Мађарске. И Катарина Маљнишкова
(Русија) је поделила његово мишљење. –
Било је занимљиво. Организатори су
нам показали флотационе погоне који
прерађују руду уз примену савремених
машина и технологије и ефективно

Еро Хамалаинен

на производњи и искоришћењу
бакра.
Импресионирана
сам
овим постројењем. Изузетно је
добро организовано у техничком

Гивен Онал уручује плакету Благоју Спасковском

да ћемо сарађивати са РТБ-ом још 100
И Учесници Конгреса из Русије,
година – поручио је Китаноски.
Немачке, Италије, Турске, Румуније,
И његов колега Еро Хамалаинен, Бугарске, Грчке, Албаније, Мађарске,
задужен за маркетинг у Metso Minerals-у, Аустралије, Велике Британије, САД-а

Учесници Конгреса одушевљени великим, модерним постројењем урађеним
на високом професионалном нивоу

Катарина Маљнишкова, Галина Газалајева и колегиница из Русије

такође, се захвалио менаџменту РТБ-а и свих република бивше СФРЈ имали
што је омогућио да овде организују су прилику да се у то увере 19. јуна,
конференцију финске компаније и када су посетили реконструисани

Аутоматизован процес
- Реконструкција кривељске флотације почела
је 2011. године уградњом прве ХП дробилице. У
наредном периоду настављена је уградњом још
две, чиме су премошћени проблеми на дробљењу
које од тада ради стабилно. Потом су инсталиране
машине за основно флотирање (запремине 100
кубних метара) на све три секције, као и машине
за пречишћавање (40 кубика). Нова опрема значи
потпуну аутоматизацију процеса и одсуство
субјективних грешака. Пре два месеца пустили
смо у рад и анализаторе, тако да у сваком тренутку
имамо и хемијске анализе продуката флотације, што
у процесу много значи - истакао је Саша Милић,
управик Флотације „Велики Кривељ”.

презентују најновије технологије и
патенте у рударском сектору, фокусиране
на ПМС, које је изнедрила у претходних
пет година. - Данас сам посетио Бор
други пут. Први пут је то било 1985. и
могу рећи да је за 30 година и РТБ и
град Бор веома напредовао.

погон Флотације „Велики Кривељ”.
Проф. др Гивен Онал, председник
Балканске академије наука за минералне
технологије, уручио је плакету челнику
Басена за допринос организацији
Конгреса. И Китаноски се захвалио
Спасковском, РТБ-у и целом тиму

Искуства великих компанија могу унапредити и појефтинити производњу

искоришћење садржаја бакра у
руди, што је за нас у Русији посебно
интересантно. Њена колегиница и
земљакиња Галина Газалајева је
додала: - Радим у великом институту

и технолошком смислу, велико је
искоришћење и млевења и флотирања
руде. Концентрат излази са 20-28
одсто, изузетно је доброг квалитета.
Ј. Станојевић
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На Копаонику 18. и 19. јуна

Чувајмо природу за

јер природом своје делатности, штети
и земљишту, и води, и ваздуху околине,
али истовремено чини и напоре да све
то врати у првобитно стање. Уз краћи
историјат борског и мајданпечког рударства, Живковић је истакао да ће се оно
наставити и наредних 100 година, пошто
је оверено 1,38 милијарди тона руде са
5,1 милиона тона бакра, 202 тоне злата
и 1.477 тона сребра.

Нова топионица велики
еколошки искорак

Шездесетак учесника из девет земаља представило 116 радова. – Милинко Живковић: РТБ Бор
подржава овакве скупове и увек ће бити уз људе који се баве екологијом јер природом своје
делатности штети и земљишту, и води, и ваздуху, али истовремено чини напоре да све то враћа
у првобитно стање. – Филтери нове топионице и затворен систем за третман вода зауставиће
појаву штетних материја у ваздуху и води Бора и околине
КОПАОНИК. - На Копаонику је Пољске и наше земље. Председник земљишта, енергетском ефикасношћу,
19. јуна (у хотелу „Путник“, на 1660 Организационог одбора конференције производњом здраве хране, урбам) завршена 23. „Еколошка истина“, проф. др Радоје Пантовић задовољан је ном екологијом, водоснабдевањем,
образовањем, туризмом, одрживим
развојем.
Велику пажњу учесника привукла су пленарна предавања, а посебно предавање директора за маркетинг РТБ-а Бор Милинка Живковића,
народног посланика, које се односи на
еколошке и економске аспекте изградње
нове топионице у Бору. Он је представио рад под насловом „Ефекти услужне прераде увозног концентрата
бакра у новој топионици у Бору“ чији
је коаутор са Благојем Спасковским,
Сашом Стојадиновићем и Радојем
Пантовићем. Директор пројекта нове

Наводећи да је РТБ покренуо низ активности са циљем да ублажи и санира
свој негативни утицај на животну средину, Живковић је најпре указао на двоструку корист од запуњавања старог
борског копа јаловином из „Великог Кривеља“, као и на неке пројекте
рекултивације јаловишта који, због глобалне и домаће економске ситуације,
засад мирују. Међутим, решен је један,
по здравље Борана и околине, много
опаснији проблем, а то су полутанти из
старих топионичких постројења. После
више од пола века, у Бору је 23. децембра прошле године (након непуне три
године изградње) завршена нова топионица (финска „Outotec“- технологија)
и фабрика сумпорне киселине („SNC
Lavalin“, Канада). У тај еколошко-економски пројекат уложен је, уз подршку
државе, 251 милион евра. Постројења
се уходавају, а први бакар потекао је
априла ове године. Нова технологија
може да ухвати штетне материје (As,
Hg, Cd, Pb, Zn) у затвореном систему за
третман вода, а систем филтера спречава
да оне доспеју у ваздух. Дакле, не само
да ништа штетно неће излазити из РТБ-а
него ће и оно што се од тога тражи бити
понуђено тржишту.

Овогодишњи скуп окупио је учеснике из девет земаља

међународни скуп са шездесетак научника, истраживача, професора, студената, инжењера, биолога, хемичара,
лекара. Дошли су из Босне и Херцеговине, Републике Српске, Македоније, Бугарске, Румуније, Хрватске, Словеније,

посетом и дводневним радом током којег
је представљено 116 радова штампаних у Зборнику (од 850 страна). Радови
се баве заштитом и очувањем природних вредности, технологијом и рециклажом отпада, заштитом вода, ваздуха,

Ладислав Лазић (лево), декан Металуршког факултета у Сиску, један је од
добитника захвалнице за дугогодишњу сарадњу

Дејан Бучановић: „Rakita Exploration” одржава високе стандарде очувања средине

топионице Драган Маринковић упознао је учеснике са њеним техничкотехнолошким детаљима, а на изложбеном простору РТБ-а Бор могли су да
погледају преко стотину фотографија,
као и кратке филмове о изградњи топионице, процесу и производима РТБ-а,
о хотелу „Језеро“ и клубу РТБ-а у
Брестовачкој Бањи.
Преносећи поздраве 5.000 басенских радника и 45.000 Борана Милинко Живковић је посебно нагласио
да РТБ подржава овакве скупове и увек
ће бити уз људе који се баве екологијом,

Пленарним предавањем Живковић
је представио анализе ефеката услужне
прераде увозног концентрата као једне
од опција за обезбеђење недостајућих
количина, с обзиром на то да у РТБ-у
још не постоји довољно сировина за
топионицу која годишње може да преради 400.000 тона концентрата и произведе 80 до 100 хиљада тона анодног
бакра. РТБ може да обезбеди 250.000
тона сопственог концентрата, а за куповину недостајућих 150.000 тона, са просечном ценом од 1.500 долара по тони,
било би му потребно, како се наводи у
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одржана 23. „Еколошка истина“

будућа поколења
раду, 225 милиона долара. Због статуса
реструктурирања (у коме је од 2004.)
РТБ не може да подигне кредит за куповину концентрата, па решење проблема
може бити, упркос тешким условима,
услужна прерада увозног концентрата и
то уз финансијски и еколошки профит.
- Тренутно се око 150.000 тона концентрата за ову годину надомешћује
из увоза, али нам не иду на руку светски услови – казао је Живковић. - Цена
прераде пада, а диктирају је Кинези
откупљујући и прерађујући (по својој
технологији и јефтином радном снагом)
све слободне количине на тржишту,
а улажу и у руднике. Међутим, врло
је битно да са новом топионицом
престају све еколошке муке које су
имали РТБ Бор и околина. Јер, РТБ
је са старом технологијом успевао да
ухвати 40 до 50 одсто сумпора и искористи 91 одсто метала из концентрата.
Новом хвата 98,5 одсто сумпора и 98
процената бакра, па ће се емисија
штетних материја смањити на свега
123 пипиема, што је и доња граница у
Европској унији.

Исплатива и услужна прерада
увозног концентрата
Са просечном ценом услужне прераде концентрата од 50 долара по тони,
РТБ прерадом 150.000 тона увозног
концентрата (топљење и рафинација),
може да оствари, како је образложено
у раду, профит од 6,8 милиона долара
само на бакру. Профит од других метала
процењује се на 50 одсто профита на
бакру. Међутим, како је обавеза РТБ-а
да испоручи метал при искоришћењу
од 95, а нова технологија гарантује 98,5
одсто, профит ће бити већи, а очекује се
и додатни од сумпорне киселине, као
и уштеда због некоришћења угља. Разлике у ефектима између старе и нове
технологије Живковић је илустровао и
овим примером:

Милинко Живковић поздравља учеснике међународног еколошког скупа у име РТБ-а и Борана

којима је прерађивао концентрат. По
том основу морао је да врати, из сопствених сировина, 3.049 тона бакра
који је тада вредео преко 18 милиона
долара. Када се то одузме од онога што
је тада постизано прерадом сопствених сировина да би се вратило уговорено, остваривана је цена те услужне
прераде од само 27 долара по тони. Са
новом технологијом, за увозни концентрат постигнут је ефекат од 121
долар, а за две године, кад будемо отворили нови рудник „Церово“ и све то
радили са сопственим сировинама, он
ће бити 192 долара по тони.
Ефекти које доноси нова технологија
пружиће могућност да се решавају и
остали еколошки проблеми као што је

за научноистраживачки рад. А, то је да
- откривајући корак по корак шта је то
еколошка истина - очувамо планету како
бисмо на њој живели здравим и бољим
животом.

Истином ка здравијем животу
И потпредседник општине Рашка
Иван Вуковић је изразио наду да ће
овакви скупови код свих нас – од детета
до министра - подићи свест да сачувамо оно што су нам Бог и природа дали

берзи као један од највећих произвођача
бакра и молибдена у свету), да ова млада
борска компанија, регистрована за геолошка истраживања у Србији, одржава
високе стандарде очувања средине, као
и њена „матица“ на пројектима широм
света.
Оцењујући домете конференције
чији је генерални спонзор Министарство науке, просвете и технолошког
развоја, а финансијски су је помогли
РТБ Бор, Ракита експлорејшн, Трајал

Драган Маринковић говори о техчничко-технолошким детаљима нове топионице

Скуп је пратила и изложба о изградњи нове топионице,
процесима и производима РТБ-а Бор

- Када је РТБ од 2004. до 2009.
увозио око 300.000 тона концентрата
на прераду, по уговору, требало је
да обезбеди 0,95 одсто искоришћења
ономе са ким је уговор склапан. Ако
је постизано искоришћење од 0,91
одсто, то значи да је морао својим сировинама да надомешта метал онима

реконструкција колектора Кривељске
реке, рекултивација старих јаловишта,
а уз помоћ међународне заједнице, и
чишћење читавог слива Борске реке.
Дакле, све је у складу са заједничким
циљем који је, отварајући овај скуп,
подвукла проф. др Драгана Живковић,
продекан борског Техничког факултета

како бисмо нешто оставили будућим
поколењима и сачували здраво потомство. Избор Копаоника за овај скуп
је прави, јер се тамо где треба да буде
највећа заштита воде, флоре и фауне,
догађају свакодневни напади на те ресурсе. Скуп су поздравили и проф. др
Свилен Рачев са Техничког факултета у Габрову (Бугарска) и Ладислав Лазић, декан Металуршког факултета у Сиску, који је позвао младе научнике да не гледају са стране, већ да
више доприносе новим интеграционим процесима на просторима бивше
Југославије. Било је задовољство чути
од Дејана Бучановића, помоћника директора фирме Rakita eksploration d.o.o.
која је власништво америчке компаније
Freeport McMoRan (листирана на

корпорација и Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља из Ресавице,
проф. др Пантовић каже: - Еколошки
проблеми не знају за границе, они су
планетарни. Тежећи да се прикључи
Европској унији Србија мора да реши
и одређена поглавља која се односе
на заштиту животне средине, а ова
конференција томе доприноси. ЕУ
посвећује пуно пажње заштити животне средине, прописи у вези са тим
су веома ригорозни и Србија на том
плану мора пуно да ради. А, многи
радови који су овде представљени у
правцу су решавања тих проблема,
усвајања еколошких норми и њихове
реализације.
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Како “Ракита експлорејшн” штити терене на којима истражује

“Бароид систем” и геотекстил
Вода која се користи за испирање бушотине пролази кроз систем
где се под притиском одваја чврста материја, а она поново користи
при бушењу. - Главно својство геотекстила, који се полаже на радилиштима, јесу хемијска отпорност на киселине, базе и микроорганизме. – “Чукару пеки” обећава бакар и злато, али је још увек у
раној фази истраживања
КОПАОНИК.
–
“Еколошки
аспекти бушачких активности у
оквиру геолошких истраживања“
компаније “Rakita eksploration” било је
једно од четири пленарна предавања
на овогодишњем скупу “Еколошка
истина 2015” (Копаоник, 18. и 19. јуна).
Аутори рада су др Дејан Кожељ, V. M.

„Бароид систем” на делу

Mac Canby и Дарко Стојадиновић,
који га је и представио учесницима
скупа. Стојадиновић је најпре истакао да
је “Friport McMoRan” (у чијем је власништву “Rakita”) међународна компанија
са седиштем у САД (Финикс, Аризона).
Највећи је произвођач молибдена у свету,
бакра, злата, нафте и гаса. У Србији
је присутна од 2001. преко компаније
“Rakita eksploration” регистроване за ге-

олошка истраживања (поседује четири
лиценце). - Најважнији пројекат
је “Чукару пеки”, шест километара
од Бора, и он је – како је нагласио
Стојадиновић – још увек у раној фази
истраживања, мада су досадашња
бушења донела охрабрујуће резултате
са високим садржајем бакра и злата,
што дефинише велики потенцијал да
се пројекат развије у рудник. До сада
је избушено преко 65.000 м бушотина,
а план за ову је између 16.000 и 20.000
метара.
Познато је да свакој експлоатацији
минералних
сировина
претходе
истраживања која могу да носе негативне утицаје на животну околину,
као и сам процес експлоатације. Због
тога су издувни гасови, прашина и
бука, вибрације, подземна загађења,
деградација земљишта, воде, стални
предмет пажње “Раките експлорејшн”
ради њихове неутрализације. Она у
томе, како се чуло од Стојадиновића,
и успева уз модерне системе и средства. Један од њих је “Бароид систем
360”, за решавање проблема исплаке,
поготово што материјали који се користе приликом њене израде, а нарочито
горива и мазива, не подлежу природној

разградњи.
- “Бароид систем” је дизајниран
да уклони неупотребљиве материје
из течности (исплаке) и први пут је
инсталиран у овом делу Европе, и
то на истражном пољу „Брестовац –
Метовница“ – казао је Стојадиновић.
- Проблем исплаке је, иначе, годинама био присутан, а “Фрипорт”
и “Ракита” су га решили тако да се
вода која се користи за испирање бушотине, након проласка кроз систем,
где се под притиском одваја чврста
материја, поново користи при бушењу.
Тиме се решавају и чести проблеми
обезбеђења воде за бушотине на

Постављање геотекстила

терену, а смањује и њена потрошња
за 75 одсто, безбедније и лакше одлаже
отпад и повећава ефикасност бушења.
У склопу бројних законских обавеза
заштите околине, ова компанија на радилиштима поставља и тзв. геотекстил,
неткани текстил добијен технологијом
израде руна из висококвалитетних синтетичких влакана (полиестера и поли-

Дарко Стојадиновић

пропилена). Његово главно својство је
хемијска отпорност на киселине, базе
и микроорганизме (трулеж, плесни).
Поменимо и редовна хидрогеолошка
истраживања код којих су резултати
испитивања површинских и подземних вода показали – како се чуло од
Стојадиновића - да није било негативних утицаја истражног бушења. Ради
праћења загађености ваздуха издувним
гасовима и прашином која се ствара
приликом бушења, компанија „Rakita
Exploration“ управо инсталира екстерне
јединице за очитавање евентуалних промена у ваздуху.
На крају рецимо да се по завршетку
бушења деградиране површине рекултивишу. Бушотина која се напушта ликвидира се према програму, а документ
о томе чува у досијеу бушотине. Ипак,
стогодишње рударење у Бору уобличило је еколошку ситуацију у ширем
окружењу. Управо са таквим негативним еколошким наслеђем сусреће се
у својим истраживањима и компанија
„Rakita Exploration“, али је то само додатни мотив – како рече Стојадиновић да се комплетна истраживања реализују
у складу са еколошким стандардима.
Љ. Алексић

Индустријски и комунални отпад као сировина

Сумпорни бетон – нови
грађевински материјал
КОПАОНИК. - На трећем пленарном предавању овогодишње, 23. „Еколошке истине”, одржане на Копаонику
18. и 19. јуна, др Милица Влаховић
из београдског Института за хемију,
технологију и металургију, Универзитета у Београду, представила је, у
име групе аутора у којој су још Сања
Мартиновић, из истог института, и

Татјана Волков Хусовић са Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у Београду, рад под насловом „Валоризација секундарног сумпора из процеса рафинације нафте
за добијање сумпорног бетона“. Јер, у
време када индустријски и комунални
отпад постаје изузетно значајан као
потенцијална сировина, грађевински
материјали – како се чуло - долазе у
жижу интересовања.

- Циљ нашег истраживања – каже
др Милица Влаховић - био је примена
секундарног сумпора као везива за
добијање сумпорног бетона. Сумпорни бетон је термопластични композит сачињен од минералног агрегата и филера са сумпором као везивом (уместо Портланд цемента
и воде као у конвенционалном
бетону), на температури изнад тачке
очвршћавања сумпора. Овај релативно нови грађевински материјал,
показало се, може да замени Портланд цементни бетон у многим областима примене.
Указујући на то да је глобална
производња сумпора 2013. и 2014.
године износила око 60 милиона тона
годишње, а прогнозира се да ће до 2019.
достићи 70 милиона тона, др Влаховић
је нагласила да ће овакав тренд резултовати годишњим вишком од пет милиона
тона. Дакле, очигледно је да последњих
деценија расположивост сумпора из
рафинације нафте и прераде природног гаса знатно расте, углавном због све
оштријих еколошких прописа.
У раду који је представила наша саговорница детаљно је приказан технолошки поступак добијања сумпорног бетона коришћењем секундарног сумпора из Рафинерије нафте Панчево, песка као агрегата и различитих

Он може да замени Портланд цементни бетон у
многим областима примене, поготово у агресивној
средини – каже др Милица Влаховић, из Института
за хемију, технологију и металургију. - Последњих
деценија расположивост сумпора из рафинације
нафте и прераде природног гаса знатно је порасла,
углавном због све оштријих еколошких прописа
филера (талк, глиница, микросилика и
летећи пепео). Модификација сумпора
извршена је цикличним угљоводоником
(дициклопентадиеном), а након његове
провере у агресивној средини, дошло
се до следећег закључка: - Сумпорни
бетон као релативно нов грађевински
материјал – каже др Влаховић - може
да замени Портланд цементни
бетон у многим областима примене.
Понашање узорака пратили смо током
године дана третмана у растворима
хлороводоничне и сумпорне киселине,
као и натријум-хлорида. Механичка
испитивања показала су да је добијен
сумпорни бетон добрих својстава и да
их је сачувао у задовољавајућој мери
после третмана.
Ваља рећи да су током истражвања
примењене и недеструктивне методе

карактеризације, као што су анализа слике површине узорака сумпорног бетона снимљених оптичким микроскопом, ултразвучна испитивања
унутрашњости узорака и скенирајућа
електронска микроскопија. Поређења
ради, приказани су и неки резултати
испитивања Портланд цементног бетона.
- На основу свега можемо закључити
да је секундарни сумпор из процеса
рафинације нафте успешно валоризован као везиво у бетону, пошто је
показао предности у односу на Портланд цемент. Приказани резултати се
могу искористити и за проналажење
нових могућности примене сумпорног
бетона, нарочито када је потребна отпорност на корозивне ефекте средине
– каже др Милица Влаховић.
Љ. Алексић
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Рударство РББ

Полугодишњи домети Рудника бакра Бор

„Кривељ“ носи производњу
бакра

РББ. - За шест месеци ове године
у Рудницима бакра Бор откопано је
90 процената планираних количина
руде. Топионици ће бити испоручено
13.500 тона бакра у концентрату, што
је 85 одсто у односу на план, док је

Седамдесет одсто бакра из борског дела РТБ-а стигло је са кривељског копа, а од силаска у
богатије слојеве и управо завршене аутоматизације тамошње флотације технички директор
РББ-а Видоје Адамовић очекује још боље резултате до краја године. – “Кривељ” има довољно
раскривене руде, али су планска остварења у уклањању јаловине још увек половична. - „Церово“
већ прерађује 7.000 тона руде дневно, што је добар показатељ. – Стабилизована производња
комадног креча у Заграђу
Видоје Адамовић

полугодишњи биланс раскривања половичан. Међутим, до краја године се
очекује остварење од близу 90 процената,
пошто технички директор РББ-а Видоје

све боље јер се откопавањем силази у
богатије слојеве. Како је у кривељској
флотацији ових дана завршена потпуна аутоматизација процеса, и са
те стране очекујемо напредак. Тех-

Одлагач кривељске јаловине у стари борски коп

Адамовић најављује стварање услова за
уклањање по два милиона тона јаловине
месечно. Мора се, како рече, поштовати
рударски пројекат откопавања до 2031.
године и не сме се дозволити озбиљнији
поремећај односа руде и јаловине.

Концентрат према
захтевима нове топионице

- Крај јуна у РББ-у очекујемо са
око 2.400 тона бакра у концентрату,
што ће бити око 90 одсто остварења
у односу на план за овај месец – каже
Адамовић. – Одмах да похвалим
рудник “Велики Кривељ” који носи
ову производњу јер преко 70 одсто тог
бакра је из Кривеља. Производња на
највећем копу је стабилна, са довољно
раскривене руде доброг садржаја,
мада се са горњих етажа узимају и
мање количине које су неповољне за
флотирање. Због њих, искоришћење
бакра је око 80 процената, али се
надам да ће у наредном периоду бити

нолошки процес пратиће се и водити
посредством електронике и задатих параметара и тако елиминисати субјективне процене и пропусти.
Адамовић наглашава да РББ поштује
захтеве нове технологије топљења и
испоручује концентрат са преко 20 процената бакра. Настоји и да влагу у њему
спусти испод 10 процената. Ових дана
стижу тзв. флокуланти управо за те
намене.
- Јуна ћемо дати 70-ак одсто
јаловине у односу на план – проценио је пет дана пре истека месеца
наш саговорник. - Узрок томе је рад
транспортног система са прекидима
због клизања материјала око одла-

гача (висина одлагања је преко 350
метара) и потребе да се одлагач често
помера како би био на безбедном. Све
то омело је постизање задатог капацитета. Међутим, крајем јуна, како смо
и најавили, селимо један од багера
на источни обод копа и почињемо
уклањање већих количина јаловине.
Тај захват је близу нових одлагалишта, релације су кратке, па до краја
године очекујем преко два милиона
тона јаловине месечно и остварење
плана у раскривању од деведесетак
одсто. Било је проблема и са камионима, број активних је са 16 падао на
13, али почетком јула очекујем да их
најзад буде 18. Морам да кажем да, уз
све тешкоће које нас прате, запослени
пуно доприносе да одржимо темпо.
Схватају да само радом можемо позитивно да послујемо, ондосно да измиримо све обавезе и да имамо за плате.
У “Кривељу” очекујем стабилно
рударење до краја године.
У “Церову” се, такође, све боље ради.
Повећан је капацитет прераде руде и већ
иде преко 7.000 тона дневно. - Надам се
да ћемо га одржати у наредном периоду јер је на тамошњем копу отворено
довољно руде, ускоро ће се укључити
четврти камион, и са два багера, бушилицом и булдозером имамо стабилан систем откопа руде. Проблем са
чланкастим додавачем на примарној
дробилици решен је, а убацивањем
нових облога и још неким захватима
повећали смо капацитет флотацијске
прераде – каже наш саговорник.

Захвати на кривељском јаловишту
Од техничког директора Рудника бакра
Бор сазнали смо да се увелико пројектује
„нулто“ поље кривељског јаловишта (биће
узводно уз Кривељску реку, према копу)
с обзиром на то да је капацитет “поља
два” исцрпљен, а “поља један” при крају.
Адамовић најављује да у наредна три месеца,
сопственим снагама, треба да се оконча
и санација колектора испод кривељског
јаловишта. Провера је показала да није
у критичном стању, међутим, РББ има
обавезу да, чим опадне ниво Кривељске реке,
замени ојачања у виду металних прстенова, Ојачавање кривељског колектора
такозване ременате, које су попустиле. У току
је и уговарање багремових садница којима би се најесен пошумиле друга и трећа
брана, а у међувремену ће почети довлачење земље, прављење тераса за њихово
сађење и припрема система за заливање тих садница.

Мада још увек има доста проблема,
и Јама је последњих дана појачала испоруке богатије руде. Раштркана рудна
тела подразумевају велико ангажовање
транспортне и утоварне механизације
да би се остварили плански циљеви.
Због тога је започета процедура набавке
једне чељусне дробилице која би олакшала рад под земљом. - Руда се више не
би возила успоном до постојеће дробилице – објашњава Адамовић - него ће се
спуштати ка новој која би била на 19.

У „Церову” се све боље ради

хоризонту. На тај начин би се повећао
капацитет транспорта и смањило
ангажовање опреме, а створили би се
и услови за улазак у тзв. капу “Борске
реке”. И борска флотација све боље
ради. Њена „Ц“ секција без проблема
прерађује сву руду из Јаме, а „Б“, на
којој је уграђен вертикални млин,
шљаку из нове топионице. Параметри
који су пројектом дати за нову шљаку
- поштују се.
Пуштањем једне од две „Auerbach“
пећи у Заграђу стабилизована је и
производња комадног креча. Према
Адамовићевим речима дневно се
већ производи преко 150 тона, што
задовољава потребе РББ-а. Интензивно
се кренуло и у ремонт друге такве пећи
и план је да се до шестог августа и она
пусти у рад. – Са њом би количине комадног креча прешле преко 220 тона
дневно, чиме бисмо задовољили и
потребе мајданпечке флотације. То
значи да РТБ више не би имао потребе
да набавља креч са стране. Креч из
Заграђа је задовољавајућег квалитета
(активност преко 80 процената), тако
да можемо да очекујемо и добре улазне
параметре у процесу флотирања.
Љ. Алексић

Припрема сировина
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Кречана у Заграђу прешла на угаљ уместо мазута

Активирана још једна пећ
Пошто је последњих деценија са четири пећи спала на само једну,
руководство РББ-а и Кречане одлучило је да реконструише две АФпећи како би уместо скупог мазута користиле угаљ и једна од њих је
успешно стартовала почетком јуна. – Милан Јовановић: Флотације
у борском делу басена већ могу да рачунају на довољно креча из
Заграђа

Милан Јовановић, управник Фабрике креча у Заграђу

КРЕЧАНА ЗАГРАЂЕ. - У Фабрици
креча Заграђе успешно је окончана
реконструкција вишекоморне АФ-пећи
(Auerbach Foro, немачка технологија)
и 23. маја је почело њено загревање. За
седам дана температура у свим коморама
достигла је потребан ниво и пећ је – како
нам рече Милан Јовановић, управник
Фабрике – од првог јуна ушла у редовну
производњу полако се приближавајући
пројектованом капацитету од 70-ак
тона комадног креча за 24 часа. Народски речено, пећ је преправљена тако да

убризгава угљена прашина. Рад АФпећи је, за разлику од старих Фориндус пећи (италијанске производње,
од две такође ради само једна) непрекидан, јер се 24 сата помало
пуни и празни тако да нема наглих
дешаржирања која обарају квалитет креча. Овако решена производња
потпуно је рентабилна и оправдава
улагање и у другу АФ-пећ. Уосталом, већи део опреме је и урађен за
две пећи, што даје наду Кречани да
сигурније корача у будућност.

два-три бравара из осталих погона
РББ-а. Уз подршку директора РББ-а
Небојше Виденовића, који је очигледно веровао у своје инжењере, у прорачунима и избору опреме учествовали
су, наш саговорник, Милан Јовановић
(дипл. инж. технологије), Славољуб
Марковић (дипл. инж. машинства),
Јована Петровић (дипл. инж. енергетике) и Мића Карајмановић (електротехничар).
Управник нам је појаснио да у
Заграђу постоје четири пећи. Две
италијанске Фориндус-пећи и две немачке АФ-пећи. До скора је радила
само једна италијанска, а од првог јуна
прикључила јој се АФ-пећ о којој говоримо. Друга од италијанских, или како
их у Заграђу зову старих пећи, услед
дуге употребе, претрпела је механичка
оштећења (накривила се) и од априла
прошле године не ради. Процене су да
не постоји могућност њеног сигурног
рада без озбиљнијег ремонта. Међутим,
питање је да ли је он уопште исплатив. Била би то, по речима Јовановића,
велика улагања у стару технологију
са малим ефектима и много извршилаца. Сагледавајући шта се ради у свету,
менаџмент РББ-а и Кречане дошао је до
сазнања да друге две АФ-пећи (немачке

производње са течним горивом. Пре
почетка њене реконструкције блицанализа исплативости показала је да
би производња креча била дупло или
најмање за трећину јефтинија него
ако би пећ радила на мазут.
Отуда су у току припреме да се преправи и друга АФ-пећ за рад на угаљ.
Након обнове ватросталног озида
прешло би се на машински део посла,
а да би ове две пећи уопште могле да

раде, већ је реконструисана комплетна
линија довоза кречњака, пошто од
старе није остало ништа. Постављено
је 11 нових транспортних трака са
пратећом опремом за допрему камена,
а и три транспортера за угаљ, силоси,

Модерно управљање процесом стигло је и у стару кречану

производње из 1976. године) могу да
раде и на чврсто гориво.
- С обзиром на то да су у много
бољем стању, одлучили смо да их
преправимо – каже Јовановић. Реконструкција једне од њих управо
је окончана и уместо мазута сада
ради на угаљ. Ова АФ-пећ делимично
је ремонтована 1999. године, али
заустављена због нерентабилности

постројење за млевење угља и компресор са ињекторима за његово удувавање
у пећ. Све то убрзаће укључење у процес
друге АФ-пећи кад буде ремонтована, а
онда би се кренуло у ремонт треће, старе
(Фориндус) пећи, која је до скора једино
радила, да би се са све три стигло до
преко 200 тона креча дневно.
Текст и фото: Љ. Алексић

Антрацит и кокс уместо мазута

уместо мазута ради на угаљ (антрацит и
кокс, јер остављају мало пепела и пале
се у пожељној зони пећи), након што су
рачунице указале на исплативост оваквог потеза.
- Комплетан процес је аутоматизован – каже управник Јовановић. Мешање угља и камена потпуно се
контролише. Уз помоћ трачне и електронске ваге дозирају се према тачно
задатом технолошком односу који
зависи од квалитета камена. У свакој
комори мери се температура и уколико не задовољава, по потреби се

Радећи са две пећи Фабрика је почетком месеца давала 130 до 140 тона
креча дневно, а сада, кад се већ захуктала управо ремонтована пећ, из ње
излази око 150 тона. Након ремонта
и друге АФ-пећи из Заграђа се, из три
агрергата, може очекивати око 210 тона
квалитетног комадног креча на дан, чиме
ће се задовољити потребе свих басенских флотација. Вредност досадашњих
захвата је око 200.000 евра, а подухват
су осмислили људи из РББ-а. Машински
део ремонта обавила је група машинског одржавања из Заграђа, уз помоћ

Циљ - преко 200 тона креча дневно за све басенске флотације
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Припрема сировина

У борској флотацији бољи радни услови, мање расипања

Пуштен у рад систем за отпрашивање
БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. - У
борској флотацији осмог јуна пуштен
је у пробни рад систем за отпрашивање
погона дробљења топионичке шљаке.
Како нам је рекао Иван Анђеловић,
главни инжењер за флотирање шљаке,
систем је потпуно аутоматизован, пушта
се и зауставља, као и нова дробилица и
вертикални млин, на “тач-скрин” команде, електронски се прате сви параметри. И њиме се, дакле, као и целокупним системом дробљења (дро-

билице, сита, транспортери) управља
са заједничког командног пулта. Завршетком ове последње, иначе веома
недостајуће карике, реконструкција
борске флотације, што се тиче дробљења,
заокружена је и овај стари производни
погон, у коме су до скора радиле машине

Иван Анђеловић: Завршетком
ове последње, иначе веома
недостајуће карике, реконструкција
борске флотације, што се тиче
дробљења, заокружена је и у овом
старом погону сада раде продуктивне
машине којима се командује преко “тачскрина”. - Томислав Дендић: Људи су до
сада радили под маскама, видљивост је
била пар метара, а сад тешко да се може и
приметити прашина на местима која су њоме
била најугроженија

Иван Анђеловић и Томислав Дендић (РТБ) и Јован Илић (Термометал)

старе више од пола века, сада изгледа
скоро ново, модерно, људима је максимално олакшан рад.
- Пошто је шљака сува, а тврда сировина, приликом њеног дробљења
ствара се огромна прашина која веома
отежава рад запослених – објашњава
Анђеловић. - Сада је решен и тај проблем пуштањем у пробни рад система за отпрашивање. Он се састоји
од врећастих филтера и великог вентилатора који системом хауба и цеви
изнад дробилице, сита, пресипних
места, хвата и увлачи сву прашину
из погона. Она се задржава на филтерима и периодично чисти уз помоћ
компресора. Приликом чишћења
пада на дно филтера одакле се помоћу
тзв. пужа пребацује на траку, а трака
је одвози у бункере млевења, па у млинове и на флотирање. На овај начин
дробљење је постало затворен процес

у коме нема отпада нити губитака.
Кад се оконча пробни рад система за
отпрашивање, следи примопредаја
целог агрегата, након што званичне
институције обаве мерења и одобре
сталан рад. По закону, за реконструисана постројења, какво је наше,
дозвољено је присуство 50 милиграма
честица прашине по метру квадратном погона, док код нових постројења
закон толерише дупло мање, односно
25 милиграма.
Представници званичне институције
ускоро ће доћи да обаве поменуте контроле што је обавеза фирме “Термометал” која је у предвиђеном року инсталирала систем. “Термометал” је
обавезан и да обучи раднике који
ће управљати отпрашивањем, као и
да достави листу резервних делова.
Анђеловић наглашава да ова београдска фирма има велико искуство на оваквим пословима у цементној индустрији,
а не тако давно инсталирала је и један
систем отпрашивања у Руднику бакра
Мајданпек.
Томислав Дендић, руководилац

Сви извори прашине покривени су хаубама и одводним цевима

дробљења шљаке у борској флотацији,
још сликовитије нам је дочарао улогу
овог постројења и његове, већ видљиве
ефекте. - Оно што је клима уређај
за једну канцеларију или собу, то је

нови систем отпрашивања за халу
дробљења шљаке – каже Дендић.–
Новац који је уложен у изградњу система за отпрашивање и његов рад
биће брзо “покривен” смањеним губицима прашине од шљаке. А, ако
упоредимо нове услове рада у погону
дробљења, са отпрашивањем, и оне
пре, без њега, могу слободно да кажем
како радници готово да не могу да
поверују да им се “десило” нешто
тако пријатно. Уместо рада под маскама, где је видљивост била само пар
метара, убудуће ће радити у погону у
коме ће тешко моћи и да се примети
прашина на местима која су њоме
била највише угрожена. Ефикасност система је висока. Имаћемо вишеструко чистију и радну средину и
околину!
Текст и фото: Љ. Алексић

Припрема сировина
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У борској флотацији задовољни током уходавања реконструисаних линија

Нова дробилица и
вертикални млин
надмашили очекивања, па
су већ након месец дана
рада нове линије добијене
пројектоване вредности
дробљења и млевења нове
топионичке шљаке.- Ових
дана постављен кран, а
приведен крају и систем
за отпрашивање погона
дробљења. -Радници су
прошли обуку на новој
опреми и већ рутински раде
у много бољим условима

Новом опремом дуплирана
искоришћења

БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. - Након
дугогодишње стагнације, у борској
флотацији се полако указују резултати
улагања у њену модернизацију, првенствено у изградњу нове линије за прераду топионичке шљаке. Како нам је
рекао управник Горан Стојић, процес
са новом опремом се веома брзо уходава,

дробљења је 150 тона на сат, а ми постижемо и 200 тона и то ситније од 16
мм. Потом се кренуло у реконструкцију
транспортног система од дробљења
до бункера млевења и радови су при
крају. Реконструисана су и два стара
млина, један са куглама други са шипкама, и монтиран нови вертикални

искоришћење од 71 одсто (и то са
старим флотационим машинама, како
је и пројектована прва фаза) које су
комплетно ремотоване: почев од механизама, преко комора, до цевовода.
У наредном периоду планирана је
замена ових машина. Уместо њих стићи
ће нове од којих у борској флотацији
очекују много боље технолошке резултате будући да ће комплетан процес, као
и у кривељској флотацији, бити потпуно
аутоматизован. Управник подсећа и на
изразит еколошки аспект реконструкције
овог старог погона у коме се најзад догодио “судар” новог и старог и тај полувековни контраст најмодерније и
најстарије опреме видљив је на сваком
кораку. Посебну еколошку димензију
има систем за отпрашивање дробљења
који је такође завршен ових дана.
- Можемо да кажемо да већ сада,
у овој првој фази пројекта, имамо
дупло веће искоришћење него што
је било на старој шљаци, а без новог
вертикалног млина. Наравно, ми се
не задовољавамо са остварених 71
одсто и тежићемо да на сваки начин
побољшамо те параметре, да попра-

Вертикални млин

се показао и боље него што смо очекивали – каже управник. – Његово
одржавање много је лакше него
одржавање
старих
хоризонталних млинова. Потрошња енергије и

Транспортни систем од дробљења до млевења

а технолошки показатељи су све бољи. Уходавање тече врло добро и ми смо
презадовољни – каже Стојић. - Истини
за вољу имамо пуно тешкоћа, али их
решавамо, сами или уз помоћ струч-

Репарирани кран за нову халу

них кућа. Радници су прошли комплетну обуку са новом опремом, што
се превасходно односи на нову дробилицу и вертикални млин, и после почетне опрезности све је већ прешло у
рутину. Сви су се уверли да је много
лакше радити са новом опремом, са
електроником, и то у много бољим условима.
Подсетимо, најпре су две старе дробилице замењене новом „HP 200“- дроблицом компаније „Мецо Минералс“
и убачено је још једно сито. У веома
кратком року, за свега пар месеци цео
систем доведен је, по Стојићевој оцени,
до оптималног рада. - Добили смо
пројектовани капацитет – каже наш
саговорник - па и нешто више од тога.
Пројектовани капацитет система

млин који представља новину у светској
технологији, а поготово код нас.
–
Сада
имамо
тростепено
уситњавање – објашњава Стојић. - И ту
смо достигли капацитет од 38 до 40 тона
на сат и пројектовано уситњавање, а
то је да 80 одсто сировине буде ситније
од 38 микрона. Сваке недеље имамо
опсежна снимања технолошког процеса којима се прате сви параметри.
Они нису били од почетка такви, али
ево већ месец дана рада нове линије
за шљаку добили смо пројектоване
вредности. Што се тиче уситњавања,
свако ново снимање показивало је
боље резултате од претходних, а када
је реч о флотирању ту смо добили

Нова дробилица заменила је две старе

вимо садржај бакра у концентрату
који је сада 23, а циљ је да буде 30
одсто, како је и предвиђено пројектом
по окончању његове друге фазе. Та
друга фаза подразумева још 13 нових
флотационих RCS-машина.
У флотацији су веома задовољни и
новим вертикалним млином: - Млин

Нови агрегати за електронапајање млинова

норматива доста је мања, а степен
уситњавања одличан. Не производи
никакву буку и готово да нема никаквих вибрација. Док се боримо за што
већу и бољу производњу, припремамо
се и за ту другу фазу реконструкције
нашег погона. Трећег јуна, уз помоћ
велике дизалице, монтиран је (ремонтовани) кран који ће опслуживати
халу у којој ће се вертикланом млину
придружити нове машине. Кран је
носивости десет тона и „излази“ ван
хале, тако да ће се нова опрема и процесни нормативи њиме, са камиона,
директно уносити у погон.
Текст и фото: Љ. Алексић
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Рударство РБМ

У РБМ-у кренула руда са Андезитског прста

Уклоњено 16,5 милиона
тона ископина
У последњих 20-ак година није било захтевнијег посла од
раскривања овог, по многима „најтврђег“ рудног тела Јужног ревира. - Просечни садржај у првих седам (од 15 урађених бушотина)
износи 0,341 одсто бакра. – Започето и раскривање Истока, а након
одводњавања, припрема се и отварање најниже етаже Северног ревира, где је преостало да се, уклањањем муља и блата, узме још милион тона руде богате бакром, али и племенитим металима

РБМ. - У складу са најавама, одмах
након завршеног ремонта у погону
дробљења руде, Рудник бакра Мајданпек
је петог јуна започео производњу, али са
новог рудног тела, са Андезитског прста,
првог и по многима „најтврђег“ рудног
тела Јужног ревира. Да би се стигло до
руде, ту је уклоњено 16,5 милиона тона
укупних ископина са изузетно захтевног кречњачког терена на самом ободу
града, непосредно уз важна чворишта
комуникација, пут, мост, далековод, телекомуникационе везе....
У последњих 20-ак година у РБМ-у,
тврде познаваоци прилика, није било
тежег и захтевнијег посла од раскривања
Андезитског прста. Реч је о рудном телу
Јужног ревира који га практично везује
са Северним на којем се експлоатација
приводи крају. Андезитски прст,
међутим, треба да обезбеди производњу
РБМ-а у периоду док се на Јужном
ревиру не дође до руде.
- Андезитски прст је рудно тело
које је максимално приближило град
руднику и рудник граду, па су радови

били изузетно сложени и осетљиви, а
њихово извођење често успорено. Са
врха који је био на 568 метара, стигли
смо до етаже 365 и руде, али је због
тога требало крајње обазриво спушса Андезитског прста било и око 250
тати тежиште активности и отвохиљада тона руде, Бранислав Томић,
рити радилиште са којег је већ повредиректор РБМ-а, који је био на челу
мено стизала руда, али не као компактима који је започео рад на Андезитском прсту. Он притом указује на податак да је у укупним ископинама са Андезитског прста било и око 250 хиљада
тона руде.
- Искористили смо ремонт у погону
дробљења да припремимо рад на руди
са Андезитског прста. Отворили смо
етажу 365 која ће ићи паралелно са
јавним путем, где је бушилица урадила једну серију од 15 бушотина. Резултати првих седам показали су да
је средњи садржај бакра у руди 0,341
Драгиша Анђелковић
одсто – рекао је том приликом Драгиша
Анђелковић.
тна целина, већ пријатна изненађења
Пауза је искоришћена и да се на Сепојединих сочивастих рудних тела на верном ревиру припреми отварање нове,
која смо наилазили – каже, указујући завршне етаже и да са самог дна копа,
на податак да је у укупним ископинама

односно његових најнижих делова који
су били под водом, блатом и муљем,
након одводњавања, започне издвајања
јаловине и блата.
Дно копа на Северном ревиру било
је поплављено, а сада је вода испумпана,
тако да је остао само муљ. У току је и
израда приступног пута за тешка возила
и премештање багера на потребне
позиције, а са циљем да се најављени
сушни период, током јуна и јула, искористи и са тог радилишта подигне богата
руда не само бакра већ и племенитих
метала, посебно злата. Спремност да се
снажније крене у производњу, потврђује
и постављен багер „Марион 11” на
Истоку и позицији са које се јаловина од
данас одвози на Фазу 1, као сигуран знак
да у Руднику бакра Мајданпек већ раде
на раскривању нових рудних лежишта.
С. Вукашиновић

РБМ шири површински коп и измешта инфраструктурне објекте

Саобраћај преко Партизанског пута

Очекивања су да ће до можда и пре првог новембра бити
оспособљена нова траса јавног пута од око 800 метара, само
мало северније од постојеће, подно Андезитског прста. –
Деоница преко Партизанског пута проширена и припремљена
за привремено одвијање саобраћаја. – Урађен канал за оптички
кабл који, као и далековод, треба да се измести
РБМ. - Почетак експлоатације руде
са Андезитског прста, као најновија
фаза ширења површинског копа и
премештања експлоатације са Северног
на Јужни ревир, обавезала је запослене
у Руднику бакра Мајданпек да убрзају
дуго одлагани посао измештања инфраструктурних објеката у подножју овог
радилишта, на самом улазу у град. Тако
ће, првих дана јула, јавни саобраћај бити
преусмерен на деоницу преко Партизанског пута, док се у најкраћем могућем
року не изгради нова деоница јавног
пута дужине око 800 метара само мало
северније од постојеће, од улаза у град
до некадашње печуркане. Упоредо биће
измештен оптички кабл и далековод, а

припрема се и измештање корита Пека
и дела аутобуске станице.
-Грађане Мајданпека и све друге
који ће наредних месеци бити
принуђени да због тога путују дуже
до својих одредишта, молимо за
стрпљење и разумевање. У плановима
за даљи рад рудника у Мајданпеку,
ширење површинског копа и
повезивање Северног и Јужног ревира
су неопходни, а због тога и измештање
инфраструктурних објеката чије је
чвориште испод Андезитског прста
и на самом улазу у град – каже Бранислав Томић, директор Рудника бакра
Мајданпек. – Од надлежних из ЈП
“Путеви Србије” добили смо саглас-

ност за привремено преусмеравање
саобраћаја на деоницу преко Партизанског пута. Након испуњења
постављених захтева, очекујемо дозволу ресорног министарства. Сагласност важи до првог новембра, а
покушаћемо да и пре изградимо нову
деоницу пута дужине око 800 метара,
од улаза у град према тунелу, ка Дебелом лугу, тек нешто северније од
постојеће, као трајно решење за ову
саобраћајницу.
Да би јавни саобраћај могао да се
одвија преко Партизанског пута, деоница од сервиса Ковеј до Филтраже, односно Дебелог луга, припремљена је
да послужи сврси као макадамски, делимично асфалтирани пут – сазнајемо
од Небојше Јанковића, пословође на
Површинском копу РБМ-а који је предводио екипу на овим пословима. Траса
је давно пробијена и има тврду подлогу шест метара широку. У последњих
20-ак дана проширена је и завршено
осветљавање.
Бранислав Томић, први човек
РБМ-а, подсећа: - Одбацили смо идеју
да Партизански пут буде трајно
решење за овај проблем и заобилазницу града. То је била прва, дуго заговарана варијанта, али би на тај начин
пут до индустријске зоне, до Београда,
али и самог Мајданпека био дужи, а и
цена деонице коју би требало да изградимо 10 до 15 пута већа - каже Томић
апелујући још једном на разумевање.
Поред јавног пута, мора да се измести и чворна тачка других веза. - За
измештање оптичког кабла при-

премили смо 80 одсто канала у који
ће бити положен нови. Урађено је
готово све, само на одређеним местима канал треба да се продуби
и реши укрштање јавног пута са
нашим путем за Северни ревир – каже
Синиша Филиповић, управник Површинског копа РБМ-а. Притом додаје да
након оптичког кабла почињу припреме

Синиша Филиповић

и за далековод, а да се наравно, већ планира и измештање корита реке Пек, као
и неколико перона Аутобуске станице у
Мајданпеку.
С. Вукашиновић

Рударство РБМ
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Ремонт примарне дробилице у РБМ-у завршен за пет, уместо за седам дана

Добра организација
скратила застој
Као најосетљивија фаза повећања капацитета дробљења руде, почетак јуна био је резервисан за ремонт
примарне дробилице, због чега је дошло до петодневног застоја у производњи. – Мај протекао у знаку
ремонта, сервисирања и затезања постројења за секундарно и терцијално дробљење

РБМ. - Почетак јуна у Руднику
бакра Мајданпек обележио је велики
ремонт примарне дробилице због чега је
и флотацијска производња заустављена
на пет, уместо седам дана колико је било
планирано. То време је искоришћено за
радове дуж читаве линије производње
бакра, од примарног дробљења до филтраже, са циљем да се предупреде непланирани застоји, али и обаве послови
повезивања опреме и постројења које је
могуће само у таквим условима. Били су

ангажовани сви запослени како би, када
крене, производња могла да се одвија
пуним капацитетом.
- Планирани ремонт завршили
смо за пет дана, с тим што нисмо урадили погонску групу јер за њу нисмо
имали све елементе – каже Светомир
Мустецић, помоћник директора РТБ
Бор за инвестиције и развој у РБМ-у. Урађен је комплетан хидро-сет, облоге
на ротору, облоге статора, доње
крстаче, сви клизни елементи, бронзане чауре…
Неђељко Чавић, управник ПУС-а,
посебно истиче добру организацију: Било је проблема са краном. Сајла је
оштећена још приликом решавања
претходне “заглаве”. Међутим, скинута је и у рекордном року репарирана, па је проблем решен и поред
тешкоћа са истегнутом ужади.

Душан Петровић, помоћник директора РБМ-а за развој и инвестиције,
каже да је ремонт примарне дробилице
обављен уз ангажовање свих запослених у РБМ-у, као и стручних људи из
РТБ-а, али и “Metso Mineralsa”. “Metso”
је обавио надзор радова у областима где
су уграђени њихови делови, што су учинили и запослени у АТБ ФОД : - Примарна дробилица је уведена у стабилно стање, мада су мерења показала да ће ексцентар и погонска група
морати да се среде, с обзиром на то да
су, због дуге употребе, у доброј мери
истрошени.
Планирани застој је искоришћен и за
друге радове, на ремонту терцијалне дробилице, уградњи нове “HP 6”, акорда у
млинске секције, рашчишћавању терена
око старог дела флотације, припреми
за измештање пловеће пумпне станице,

као и предвиђене послове у погону филтраже. - Урадили смо оно што може
да допринесе повећању капацитета,
али и сигурности производње. Сада
су ремонтоване, примарна и две
терцијалне дробилице. Ремонт преостале две терцијалне обавићемо
одмах по пристизању оригиналних
делова, а уз пристиглу прву, надамо
се и другој “HP 6” дробилици – каже
Јелена Ђурић, управница Флотације
РБМ-а. Она подсећа и на замену сита,
али и одрађене класичне сервисе
опреме, замене ролни, бубњева и другог
што треба да омогући добијање захтеваног производа. После низа година у
одржавање текуће производње уложена
су знатна средства са циљем да се осигура стабилност и увећа капацитет производног процеса.
С. Вукашиновић

Производња РБМ-а током јуна мања од планиране

Подбачај ће ублажити руда са
Северног ревира

РБМ. - Јунска производња у Руднику
бакра Мајданпек није достигла планске
захтеве, јер је током прошлог месеца
било неопходно (ремонтом примарне
дробилице) завршити прво озбиљније
сервисирање погона за дробљење у
последњих 10-ак година. Осим тога,
још нису створени услови за “подизање”
руде богатог садржаја са самог дна Северног ревира, а у сенци неопходних инфраструктурних радова, није се захуктало ископавање на Андезитском прсту.
Ипак, учинак на Површинском копу од
скоро 90 одсто, када је реч о руди за 25
дана, и висок квалитет концентрата из
мајданпечке Флотације, уливају наду да
би део подбачаја могао да се надокнади.
- Радимо и на стварању услова за
почетак ископавања око милион тона
руде изузетно повољног садржаја,
како бакра, тако и племенитих
метала, сребра и злата, са најнижих
етажа Северног ревира. У току је

исушивање и одмуљавање, а верујемо
да ће та руда помоћи да планско
остварење буде повољније – вели први
човек мајданпечког Рудника бакра Бранислав Томић. – Поред ремонта примарне дробилице, који је на пет дана
зауставио производњу, током јуна су
обављени бројни припремни радови
за пресељење пловеће пумпне станице, за измештање јавног пута, оптичког кабла и далековода, на чему
смо у овом периоду имали велико
ангажовање људи и опреме.
На Површинском копу, нарочито
првих дана јуна, највише се радило на
радилишту Долови 1. Одатле је стигло
више од 200 хиљада тона укупних ископина, а планом је било предвиђено 120
хиљада. Руда је ископавана и на радилиштима Андезитског прста, а раскривка
је, колико су околности дозвољавале,
уклањана са Централног рудног тела
на Северном и Истоку Јужног ревира.

На Површинском копу четири
радилишта. – Флотација
испоручује концентрат
квалитета који одговара
захтевима нове топионице. –
Бољи резултати се очекују
са рудом најнижих етажа
Северног ревира

Садржај бакра у руди је осцилирао и
повремено био знатно испод планских
очекивања, а подбачаја је, према подацима Службе припреме површинског
копа, било и на количинама.
- Јунско остварење је нешто мање
од плана због количине руде која нам
је испоручивана са Површинског
копа - каже Јелена Ђурић, управница

Флотације. - Наставили смо, међутим,
испоруку концентрата квалитета
који задовољава потребе нове топионице, а он је већи од 21 одсто бакра, уз
одговарајући ниво влаге. Покушаћемо
да повећањем квалитета надоместимо
бар део изгубљеног у производњи
претходних месеци.
С. В.

У Флотацији РБМ-а боља контрола трошкова

После низа година активирана вага
РБМ.- У Флотацији Рудника
бакра Мајданпек опет постоји атестирано мерно место - после 20-ак година
поново ради електронска, прецизна
и велика вага намењена мерењу свих
врста теретних возила до 60 тона. Том
вагом замењена је стара, механичка за
чију поправку и баждарење је требало
пара колико и за куповину нове, а ова
набавка омогућава прецизније праћење
трошкова и утрошака материјала.
-Стара механичка вага на овом
месту радила је до 90-их година прошлог века. Након тога се више пута
указивала потреба за поузданим
мерним местом, али није било услова,
односно средстава да се поново активира – каже Драган Јовић, пословођа

Драган Јовић

припреме реагенаса и креча у Флотацији
РБМ-а. - Сада, РБМ има своју колску
вагу која омогућава проверу, мерење
и контролу свега што стиже у рудник,
а спречава губитке на тежинама и несугласице због различитих вага.
Нова вага је активирана пре месец
дана. Све су урадили, поставили мерне
јединице (спољашње и унутрашње)
људи из „Вагамонт“ а.д. Београд. Уз
нову вагу, стигао је и атест, па је ту регистровано званично мерно место. Мост је
максималне дужине до 18 и ширине до
три метра. Смештена је у бетонску јаму
и потпуно електронска, нема покретних
механичких делова подложних хабању
чиме је обезбеђена велика прецизност,
сигуран и дуготрајан рад. Носећа мерна

платформа је челична конструкција која
може да поднесе оптерећења и највећих
возила. Са чеоних страна носеће платформе постављени су одбојници који
обезбеђују правилан положај моста,
тако да је употреба ваге поуздана.
-У прилици смо да тачно измеримо
кугле, шипке, креч, практично, све
што стигне за потребе рудника. Да је
реч о инвестицији која ће се врло брзо
исплатити кроз праћење контролу и
смањење евентуалних губитака сагледали су и наши претпостављени и
побринули се да се мерно место опет
активира – каже Јовић и присећа се да
је пре шест година било покушаја да се
стара покрене, али је цена била велика.
С. Вукашиновић
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РБМ улагања

Почели и електрорадови
У мајданпечкој Флотацији добро напредује уградња нових машина

Припрема се и гради нова трафо-станица која ће обезбедити
електроснабдевање нових великих флотацијских ћелија. – Упоредо добро
напредују и преостали радови на постављању машина
РБМ. - Највећи посао од изградње
флотације мајданпечког Рудника бакра,
највећа инвестиција у опрему која треба
да резултује повећањем капацитета
прераде са 3,5 на шест, 8,5, односно 11
милиона тона руде годишње, за сада
добро напредује. Почели су и електрорадови неопходном припремом терена
и грађевинским радовима за подизање
трафо-станице, а не занемарују се ни
други послови неопходни да у најкраћем
року све буде спремно за далеко већи
обим прераде.
-Како је првог јуна потписан уговор
са компанијом “Енерготехника Јужна
Бачка” за извођење електрорадова,
почела је и градња нове трафо-станице за нову флотацију – каже Жељко
Михајловић, руководилац пројекта
реконструкције Флотације. - Они су већ
започели грађевинске радове, ископ
материјала на месту предвиђеном за
трафо-станицу, а добро напредују и
други радови око нових флотацијских
машина компаније “Мецо Минералс”.
-Завршено је и уговарање дела
који се тиче избора опреме, тачног
броја потрошача – додаје дипл. инж.
електротехнике Ивица Јакша из
Електроодржавања погона Флотација. Према термин-плану, грађевински

дњ
сле
По вест

а

радови би требало да буду завршени које као служба обезбеђује неоходну ло- могућност да присуством у овој фази
у првој недељи августа, а до половине гистику извођачу радова настоје да све упознамо процес новог флотирања до
септембра и главни механички, тако време буду са њима, да би максимално детаља, што је изузетно важно када
се зна да ћемо о томе касније бринути
сами, а све осетљиве детаље и аспекте
функционисања моћи ћемо већ у фази
монтаже да препознамо - каже Ивица
Јакша.
Жељко Михајловић нам је рекао
да радови на новим флотацијским машинама добро напредују, па је преостало да запослени у ПУС-у РБМ-а
убаце само још неколико механизама,
док се пратећи радови и изградња цевовода највећим делом приводе крају.
Ради се и на онима за техничку и заптивну воду, те за ваздух ниског и високог притиска. – Посебно је важно да
постоји синхронизација у обављању
свих послова и да се сви придржавају
усвојених термин-планова.
Јелена Ђурић, управница Фло
тације, наглашава да је реч о пословима
изузетне важности за даљи рад овог
погона и прераду бакра: - То, међутим,
ни у једном тренутку не може потиснути у други план захтеве да се
Ивица Јакша
производња одржи на потребном
нивоу, како у погледу количина, тако
да би сва опрема наредног месеца били упознати са послом који их очекује.
и квалитета концентрата.
била тестирана.
- Иако има пуно посла у редовној
С. Вукашиновић
У Електроодржавању Флотације производњи, не пропуштамо указану

У мајданпечкој флотацији погинуо радник свилајначког A&D Wood-a

Б. Спасковски: Неко мора да одговара!

Небитно је то што несрећни човек није био радник Рударско-топионичраског басена Бор, односно Рудника бакра Мајданпек, трагедија се
десила у басенском погону и неко за то мора да сноси одговорност, изјавио Спасковски. – На захтев првог човека Басена Бор АТБ ФОД
удаљио са градилишта подизвођачку свилајначку фирму и именовао друго лице за безбедност на раду
РТБ. - Због јучерашње трагедије
у Руднику бакра Мајданпек, у којој је
живот изгубио педесетседмогодишњи
радник свилајначког предузећа A&D
Wood, фирме коју је борски АТБ ФОД
ангажовао као подизвођача за послове
реконструкције мајданпечке флотације,
генерални директор РТБ-а Бор Благоје
Спасковски упутио је данас надлежнима у борској и свилајначкој фирми
захтев за суспендовање одговорних
лица за безбедност на раду.
-Захтевам да се у што краћем року
утврди ко је крив што је један људски
живот изгубљен. Небитно је то што
несрећни човек није био радник Рударско-топионичарског басена Бор,

односно Рудника бакра Мајданпек,
трагедија се десила у басенском
погону и неко за то мора да сноси одговорност. Тражим, зато, да надлежни
у борском ФОД-у и у свилајначкој
фирми A&D Wood суспендују одговорне за безбедност на раду, све док
истрагом не буде утврђено чија је
кривица што је један човек јуче погинуо. Такође, наложио сам и директору РБМ-а да до окончања истраге
суспендује свог радника задуженог
за безбедност на раду – рекао је Спасковски.
– У Бору су три и по године
грађене нова топионица и фабрика
сумпорне киселине и у неким трену-

цима на градилиштима је било више
од 800 људи из 20-ак фирми у Србији.
Никоме длака са главе није фалила
нити се, Богу хвала, десила тешка
несрећа попут ове у Мајданпеку. Безбедност на раду увек је у РТБ-у Бор
имала приоритет над свим пословима и роковима, а тако би морало да
буде и у свим озбиљним предузећима
са којима РТБ Бор сарађује – казао је
Спасковски.
АТБ ФОД је, како нам је рекао директор Бранко Цанковић, данас повукао са градилишта све људе из
свилајначке фирме, односно суспендовао до даљег све радове које је изводио
A&D Wood и именовао друго лице за

безбедност на раду.
Несрећа у којој је живот изгубио радник свилајначког A&D Wood-а
Р.Р. (57) родом из Блаца, десила се 29.
јуна око 13 сати у погону мајданпечке
флотације. На пословима у оквиру
реконструкције овог погона за припрему минералних сировина, конкретно на изради радних платформи
око млина за домељавање руде, Рудник
бакра Мајданпек ангажовао је борски
АТБ ФОД, а свилајначка фирма била
је његов подизвођач. Несрећни радник
пао је са три метра висине кроз газиште
платформе и том приликом задобио
смртне повреде главе.
Г.Т.В.

Нове технологије
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Осамдесетак српских и бугарских инжењера посетило нову топионицу

Покретач развоја целе Србије
Д. Живковић: Ово је капитална инвестиција за Бор, РТБ и
целу државу. – М. Дамњановић: Све што се данас овде догађа је
пример добре сарадње Инжењерске коморе Србије и овдашњег
индустријског гиганта. – Д. Маринковић: У току је уходавање
нових процеса са којима немамо искуства, али проблеме решавамо
и – производња тече
женом, компјутеризованом објекту
и врхунској технологији, где ће
инжењери, пре свега млади, имати
много тога да науче. Ово је значајна
инвестиција за Бор, РТБ и Србију и
имаће свој бенефит, пошто је покретач развоја овог краја, али и целе
државе - рекао је Живковић.
Проф. др Милисав Дамњановић,
председник Инжењерске коморе Србије,
подсетио је да је ИКС члан Савета европских комора од 2005. и десет година активан је учесник свих збивања у области
инжењерства у Европи. - Прихватићемо
се и овог изазова – да и у Србији про-

Драган Живковић

РТБ. – Осамдесетак српских и бугарских инжењера окупило се 11. јуна
на стручном скупу „Нова топионица у
Рударско-топионичарском басену Бор –
увођење савремених технолошких процеса у РТБ-у” и посетило нова басенска постројења. По речима Драгана
Живковића, члана Извршног одбора
Инжењерске коморе Србије (ИКС),
циљ ове манифестације је подршка и
промоција капиталних инвестиција
у области тешке индустрије, односно
изградње сложених технолошко-техничких система на примеру комбината
бакра.
- Овај комплексни објекат посетили смо прошле године када је била
при крају његова изградња и монтажа. Сада смо дошли да видимо
како функционише када је почела
пробна производња. ИКС планира
да увек буде укључена у важне капиталне објекте, поготово што су
наше колеге (грађевинци, машинци,
електроинжењери и разни монтери)
радиле у појединим фазама изградње.
Надам се да ће ИКС пратити систем
и када буде уходан. Реч је о врло сло-

менимо схватање о улози инжењера.
Оно можда и није спорно, али јесте
ангажовање инжењера у важним областима значајним за развој наше
државе. То упорно истичемо и то
ћемо наставити да чинимо, не само
у ИКС-у него и на сваком месту где
инжењери раде - да потврдимо тезу
да су они темељ државе, али и да
државу уверимо да је то тако. Све
што се данас овде догађа је пример
добре сарадње ИКС-а и Бора, односно
његовог индустријског гиганта РТБ-а.
Као плод
успешне сарадње,
разумевања и поштовања са колегама из

Бугарске, проф. Дамњановић је истакао
данашњу посету њих двадесетак који
су изразили жељу да се на лицу места
упознају са највећим економским и еколошким пројектом на Балкану. У њихово
име захвалио се Георги Кордов, председник Коморе инжењера за инвестиционо пројектовање КИИП (регионални
огранак Софија град). Потом је Драган
Маринковић,
директор
пројекта
реконструкције топионице и изградње
фабрике сумпорне киселине, најпре говорио учесницима скупа о развоју РТБ-а
кроз историју (кључним аспектима,
технологији прераде, животној средини,
економији и финансијама), а потом и о
новим пирометалуршким постројењима
у комбинату бакра.
-Децембра
прошле
године
завршили смо тзв. механичко
комплетирање – изградили смо све
објекте и почело је загревање флешпећи, као и фабрике сумпорне киселине за старт. У тој фази је било и још
има доста проблема, јер то су нови, аутоматизовани процеси који се „воде”
из две командне собе. Процеси су брзи,
па и реакције морају да буду такве. Не
сме да се прави никакав пропуст нити
компромис, све мора да се ради по
процердури. Наравно, нисмо имали
довољно искуства са тим, то је технолошка револуција за људе који тамо

раде. На срећу, решавамо проблеме
и производња тече – изливен је први
бакар коришћењем нове технологије,
у новој ФСК производи се сумпорна
киселина. У овом прелазном периоду, поред нове топионице и ФСК, још

Драган Маринковић

увек ради и стара линија топљења,
наравно са смањеним капацитетом.
И управо због тога ових дана долази
до оваквих загађења. Трудићемо се да
што пре уходамо нова постројења, а
стара потпуно искључимо – поручио
је Маринковић.
Скуп је организовала Инжењерска
комора Србије – Регионални центар
Ниш, у сарадњи са РТБ-ом и Скупштином општине Бор.
Ј. Станојевић

Представници аустријске GREG Group представили своју технологију

Енергија из отпада
В. Димитријевић: Циљ је да локалним челницима предложимо
концепцијско решење за топлану у Бањском Пољу (сада ради
на мазут) како то може да изгледа на дрвну биомасу и делом
из комуналног отпада. – Бор - центар обновљивих извора
енергије за југоисточну Европу
БОР. – Представници аустријске
GREG Group, компаније која се бави
интегрисаним решењима за производњу
електричне и топлотне енергије из дрвне
биомасе и комуналног отпада, представили су руководству Општине Бор (10.
јуна) технологију „Waste to Energy”
(производња енергије из комуналног

отпада).
- Циљ је да презентујемо ову нашу
технологију и локалним челницима
предложимо концепцијско решење за
топлану у Бањском Пољу (сада ради
на мазут) како то може да изгледа на
дрвну биомасу и делом из комуналног отпада. Наша решења досад нису

примењена у Србији и планирамо да би био позитиван пример осталим
у Бору то буде прво такво постројење. државама које би имале прилику да
виде како то функционише и након
тога примењивале у региону – рекао је
Вањо Димитријевић, директор фирме
Pan Non Oil и члан GREG Group.
Свест грађана Србије о коришћењу
биомасе и потреби за таквим пројектима
је, по његовом мишљењу, на веома
ниском нивоу, а досад су изграђена само
два постројења на систем ферментације.
- Када је реч о гасификацији и дрвној
биомаси, то је тек у повоју. Претходних година много је учињено на
подизању свести људи, чему је допринела и наша компанија. Паралелно са тим, има пројеката које Министарство енергетике и те како подВањо Димитријевић
ржава, тако да је сада, у ствари, право
време
да се они и реализују - поручио
Такође намеравамо да овде направимо центар обновљивих извора је Димитријевић.
Ј. Станојевић
енергије за југоисточну Европу. Бор

Металургија
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Јунски производни рапорт металурга

Стабилно на линији бакра
Топионичари дали 5.850 тона анодног, електролизери 4.000
тона катодног бакра и „сумпораши” 13.000 тона киселине. –
В. Јаношевић: Имамо све претпоставке за изузетно велику
продукцију у јулу

ТИР. – Топионица је јуну прерадила
око 26.000 тона концентрата бакра (око
16.000 тона домаћег и 10.000 тона увозног) преко нове флеш-смелтинг пећи и
линије један у старој топионици (1.100
тона просечно дневно), као и 1.900 тона
хладног материјала који је претопљен у
старом погону. Резултат оволике прераде
је производња 5.850 тоне анодног бакра,
односно 195 тона, у просеку, дневно. За

то време у новој фабрици сумпорне киселине произведено је око 13.000 тона
сумпорне киселине (455 тона просечно
на дан).
Електролиза је продуковала 4.000
тона катодног бакра. Како нам је рекао
Владимир Јаношевић, директор ТИР-а
за производњу и развој, тих дана у раду
је било 568 ћелија, а планирано је да
се напуни још једна група од 24. - До-

лазимо до 592 ћелије, што омогућује оница је радила изузетно добро и зада у јулу чак премашимо 6.000 тона бележила добру прераду концентрата.
„црвеног” метала. Још од 2.000. године Планирамо да до краја месеца прерадимо и сав хладан материјала (остале
су мале количине) преко старог
постројења, тако да од почетка јула
настави да ради само нова топионица. С обзиром на све претпоставке,
наредног месеца нас очекује изузетно велика производња на линији
бакра. Са свим нашим капацитетима
одговорићемо том изазову - поручио је
Јаношевић.
Ливница бакра и бакарних легура
дала је 200 тона месинганих одливака
МС-58 и све испоручила познатом купцу
(Пахор из Италије). Ливница фазонских
одливака је радила наменски (чауре за
потребе РББ-а и РБМ-а, тапинг-блокове за Топионицу). Из Погона прераде
метала изашле су две тоне разних врста
арматура, а из ФБЖ-а 500 тона дипфорВладимир Јаношевић
минг жице.
Услужни погони - Транспорт ТИР-а
нисмо имали оволику количину мобилисаног бакра и имамо све услове да и Енергана успешно су пропратили ову
производњу у металуршким, али и у
то и остваримо.
- ТИР је у јуну имао стабилну осталим басенским погонима.
производњу на линији бакра. ТопиЈ. Станојевић

Успостављање интегрисаних система менаџмента у РТБ-у улази у завршницу

Сертификат до краја године
ТИР. – Пројекат имплементације интегрисаних система менаџмента (ИМСа) у Рударско-топионичарском Басену
Бор приводи се крају. Како је рекао
Славиша Буђелан, координатор РТБ-а
за ИМС, судећи и по плану пројекта
и по реалном стању, овај процес је у
завршној фази - документација (састоји
се од 31 процедуре и седам заједничких
упутстава) готова је, оверена и потписана од стране заменика генералног директора Басена. Ових дана подељена је
главним менаџерима процеса и „спушта”
се на најниже менаџере до најмањих ор-

Славиша Буђелан

ганизационих целина у комбинату бакра.
Почетком јуна одржана је и тродневна
едукација интерних проверавача ИМС-а
(35 из сва четири басенска предузећа)
који ће, када систем буде заживео у
РТБ-у, бити основа за његову даљу контролу и одржавање.
- Досад су биле организоване обуке
за интерне провераваче по системима
ISO 9000, и то у ТИР-у. У складу са уго-

вором са SNC Lavalinom, ТИР, тачније
нова топионица и фабрика сумпорне
киселине, има обавезу да уведе сва три
система менаџмента (ISO 9001, ISO
14001 и OHSAS 18001) до краја 2015.
године. Са пословодством Басена је
договорено да се то учини и у рударском делу, односно у целом комбинату
бакра. РТБ који настоји да буде светски позната и призната компанија,
а ми радимо у прилог томе, треба да
има системе менаџмента. Све фирме
великог ранга, које желе да буду препознате по свом бренду, имају ова три,

Миладин Ђурић

али и системе за енергетску ефикасност, сигурност података и друге - наглашава Буђелан.
Миладин Ђурић (Институт за рударство и металургију у Бору), вођа
тима за пројектовање и успостављање
ИМС-а у Басену, најпре нам је објаснио
да менаџмент подразумева руковођење
људима и управљање процесима, док би
најближа српска реч била газдовање. То

Документација подељена главним менаџерима процеса и
„спушта” се на најниже менаџере до најмањих организационих
целина у комбинату бакра. – Почетком јуна одржана обука за 35
интерних проверавача ИМС-а из сва четири басенска предузећа.
– М. Ђурић: Важно је међусобно интегрисати сва три система који
треба да допру до свести свих запослених
је тенденција присутна у целом свету, јер
су стандарди проистекли из огромног
међународног искуства. То није теорија,
већ добра пракса „преведена” у стандарде који се увелико користе. ISO 9001
омогућава да се фирма организује тако
да купцима увек гарантује производе
истог квалитета. Применом ISO 14001
(заштита животне средине) управља се
свим ресурсима на начин да се загађење
минимизира, чиме се у великој мери
побољшава друштвена одговорност
компаније у локалној заједници. OHSAS
18001 (безбедност и здравље на раду)
омогућава да се предупреде могућности
удеса, планирају, постављају циљеви,
како би се ризици благовремено елиминисали или били што мањи.
-Важно је не само међусобно
интегрисати ова три стандарда, већ
све њих повезати у пословни систем
РТБ-а. Али, ни то није довољно - треба
да допру до свести свих, од највишег
до најнижег менаџера, и онда се
постижу прави резултати. Обука коју

спроводимо је за интерне провераваче
који треба да проверавају да ли се
систем примењује, унапређује и
тако му повећавају компетенције и
омогућава стално побољшање. Они ће
моћи да буду и екстерни проверавачи,
али преко тзв. друге стране. Када
РТБ, на пример, хоће да утврди ко
је најповољнији добављач, они ће
се ангажовати да утврде има ли та
фирма уређен систем квалитета и
како функционише - казао је Ђурић.
Од активности на успостављању
ИМС-а у наредном периоду Буђелан
је истакао сертификацију РТБ-а
као целине, која се очекује крајем
године. – У току је поступак избора
најповољније понуде. При одабиру
сертификационог тела гледаћемо да
буде светски познато и признато, тако
да сертификат који будемо добили
има тежину међународног ранга.
Ј. Станојевић

Образовање
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На Техничком факултету у Бору 207 кандидата за 240 места

Повећано интересовање за рударство

Број кандидата за студије рударства је ове, као и прошле године,
скоро дуплиран – за 40 места пријавило се 67 средњошколаца. Продекан за наставу Снежана Милић: Факултет помно прати шта
тражи Европа, шта Држава, а то је све више праксе и сарадње
просвете са привредом, међутим место за те разговоре свакако
је на вишим инстанцама
ТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ.
Интересовање за студије на борском
Техничком факултету у првом уписном року, према оцени др Снежане
Милић, продекана за наставу, слично је
као и прошле године, и може се рећи задовољавајуће. Веће се, каже, није ни
могло очекивати с обзиром на све мањи
број деце у општини и региону. Остало
је још пар места која ће сигурно бити
попуњена у септембру. Према подацима
које смо добили од ње на истеку трећег
дана пријављивања за студије на четири
одсека једине државне високошколске
установе у овом делу Србије у саставу
Београдског универзитета, примљено је
207 пријава за 240 места (200 на буџету
плус 40 самофинансирајућих). То је
86 одсто расположивих квота према
(ре)акредитацији из 2013. године и дозволи за рад. Одлуком Владе од другог
јуна ове године Факултет је добио и по

два додатна буџетска места за студенте
ромске националне мањине и студенте
са инвалидитетом. Међутим, у овом року
није било пријава из ових групација.
-За 40 места на рударском
инжењерству (33 буџетска и седам
самофинасирајућих) пријавило се 67
кандидата, што је скоро па дупло –
каже Снежана Милић. - За технолошко
инжењерство их је мало мање. За 60
места (50+10) пријавило се 52, при
чему треба имати у виду да су ово прве
или основне жеље средњошколаца.
Они могу да се определе и за друге
студијске програме. За 120 места на
инжењерском менаџменту (100+20)
има 77 пријава, док је за 20 места
(17+3) на металуршком инжењерству
11 кандидата. Дакле, уочљив је тренд
повећаног интересовања за рударство
јер је број пријављених, као прошле
и претпрошле године, скоро дупли-

ран. Бројке говоре да је у овом уписном року веће интересовање и за
металургију него прошле године, а
мање за инжењерски менаџмент.
Највише пријављених је из Бора, а
потом из Зајечара, Неготина, Сокобање,
Кладова. Има их и из Бољевца,
Књажевца, Жагубице, Мајданпека, Владичиног Хана, Параћина, па и Београда.
Што се тиче претходно завршених
школа, стање је доста „шарено“. Ту су

Снежана Милић

гимназије, машинске, електротехничке,
економско-трговинске, пољопривредне,
па и медицинска у Зајечару чији ученици најчешће уписују технологију.
Након пријављивања уследили су
испити из основа економије, физике, математике и хемије. Прелиминарна ранглиста (на основу бодова из школа и тестова) објављена је првог јула, евентуалне примедбе на њу (досад се то није
догађало) кандидати су исказивали јуче

и данас (комисији), а петог јула могу
декану. Седмог јула до 12 сати објављују
се коначне ранг-листе, а до 10. јула у 16
сати Универзитет прикупља листе свих
факултета, систематизује их и ставља на
свој сајт и огласне табле. Следи упис кандидата 11. и 12. јула (за буџетске) и 13.
јула (за самофинасирајуће). Четрнеасти
јул остаје за упис оних који желе да промене програм студија, што ће се у овом
случају односити на „рударе“ којих има
више од расположивих места. Они ће за
другу жељу имати на технологији 10, на
металургији девет, а на менаџемнту чак
43 места.
Мада је већи број факултета подигао школарине за самофинансирајуће
по 10 одсто, на Техничком у Бору она
је остала 50.000 динара на десет месечних рата, као и претходних неколико година. Новоуписани, буџетски
и успешни студенти имају и приоритет при смештају у Студентском дому
са 289 места у 141 двокреветној соби и
седам једнокреветних по цени, заједно
са исхраном, од 7.161 динар.
- Факултет помно прати – закључује
проф. др Снежана Милић - шта тражи
Европа, шта Држава. А, тражи се
више праксе, сарадње привреде и
просвете. Међутим, то мало теже иде.
Јер, ако се у неком моменту осети
потреба за неким образовним профилом, док га изградите, потражња
за тим инжењерима већ је прошла.
Отуда је место за такве (стратешке)
разговоре ипак, и најпре, на другим,
вишим инстанцама.
Љ. Алексић

Упис ученика у четири борске средње школе

Довољно места за свршене основце

Милован Божовић

могу да се образују за занимања туристички техничар, финансијски администратор и комерцијалиста (огледно
одељење са 24 ученика), а први пут
ове године и за правног техничара.
Гимназија „Бора Станковић” је добила
два одељења друштвено-језичког и једно
природно-математичког смера. МЕШ
има исту понуду као и лане - машински
техничар за компјутерско конструисање,
машински техничар моторних возила,
техничар друмског саобраћаја, возач моторних возила (једино одељење трећег

степена у борским средњим школама),
електротехничар енергетике и администратор рачунарских мрежа (огледно
одељење са 20 ученика). Техничка
школа уписује ђаке за рударске техничаре, техничара за рециклажу (огледно
одељење са 24 ученика), техничара за
заштиту животне средине и једно ново
занимање – техничар за индустријскофармацеутску технологију.
- Званични број свршених основаца је 415, а за упис има 488 слободних места, тако да ће основци имати
могућност избора жељеног занимања.
Већ почетком године кренули смо
у разговоре са локалном самоуправом (Одељењем за привреду и друштвене делатности), школском управом
у Зајечару, Службом за запошљавање
филијала Бор, Привредном комором
Зајечар, као и представницима привреде. Планирање уписа је процес
који траје више месеци, преговара се
и усаглашава са потребама привреде.
Правило које долази из Министарства просвете јесте да број места који
расписујемо не сме да пређе квоту
од пет одсто више од броја свршених осмака. Ове године добили смо
мало већу квоту и потпуно је реално
ово чиме располажемо – има довољно
простора да се деца определе. Иначе,
организовали смо и презентације
свих средњих школа, као и „Дан отворених врата” када су основци долазили у МЕШ и видели шта нуди.
Надам се да ћемо упис, који је 6. и
9. јула, успешно завршити – рекао је
Милован Божовић, координатор рада

За упис има 488 слободних места, а свршених осмака 415. –
Ове године два нова занимања: правни техничар (ЕТШ) и
техничар за индустријско-фармацеутску технологију (ТШ). –
М. Божовић: Много деце долази у МЕШ на преквалификације
и доквалификације (највише за машинску и електроструку),
јер са тим занимањима могу да нађу посао у РТБ-у. – Значајно
побољшани услови за рад у свим школама

Фото: Љ. Алексић

БОР. – Конкурсом Министарства
просвете за упис ученика у средње
школе у школској 2015/2016. години,
Бору је опредељено 17 одељења (четири
у Економско-трговинској школи, три
у Гимназији „Бора Станковић”, шест у
Машинско-електротехничкој и четири
у Техничкој школи), односно 488 места
(114 у ЕТШ-у, 90 у Гимназији, 170 у
МЕШ-у и 114 у ТШ-у). У Економскотрговинској школи свршени основци

средњих школа у Бору.
Наш саговорник, који је директор
Машинско-електротехничке школе, посебно се осврнуо на чињеницу да МЕШ
и ТШ образују кадрове који су потребни
РТБ-у. – Имамо добру сарадњу са Басеном која се огледа у практичној и
блок-настави у његовим погонима.
У нашој школи организујемо ванредну наставу и специјалистичко
образовање. Много деце долази
у МЕШ на преквалификације и
доквалификације (највише за машинску и електроструку), јер са тим
занимањима могу да нађу посао у
РТБ-у.

Божовић је, такође, нагласио да су
услови за рад у свим школама знатно
побољшани. - Локална самоуправа,
посебно у претходне две-три године,
има много слуха за потребе школа све су ушле у капиталне инвестиције
(замена столарије, сређивање кровова, фасада). Ово је значајно тим пре
ако се зна да је реч о зградама старим
50-60 година и за све то време у њих
није ништа улагано. Тај процес ће се
завршити следеће године, тако да ће
све школе у Бору изгледати као нове,
али што је још важније – обезбедити
боље услове за ђаке.
Ј. Станојевић
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Инвалиди

Републички Фонд ПИО уважио вишегодишњи захтев РТБ-а

Стална решења инвалидима рада
Б. Спасковски: Влада Србије је испунила обећање, прописи су измењени и сваки инвалид рада друге и треће категорије
појединачно добиће стално решење за пензију најкасније за два месеца. – М. Антић: Овај пропис не односи се само на РТБ Бор
него и на запослене који су некада радили у ФОЖ-у, који раде у фабрикама у Мајданпеку и у другим местима широм Србије. – У
најскорије време биће исплаћене и јубиларне награде радницима који их нису добили
РТБ. – Као што је договорено на
претходном састанку два дана раније,
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а, са сарадницима, одржао је 5.
јуна у препуној сали Рудника бакра Бор
нови сусрет са инвалидима рада друге и
треће категорије који још увек имају привремена решења за пензију. И овог пута
владало је велико интересовање бивших
радника Басена који су од челног човека
комбината бакра желели да чују добре
вести за њих близу 270 и добију одговоре на питања и недоумице које их још
увек муче. Спасковски је поновио ″да
ће, уважавајући захтев РТБ-а, инвалиди
рада друге и треће категорије добити
стална решења за пензију и исплатиће
им се разлика која им припада.″
Било
је
проблема
у
администрацији Фонда ПИО. Влада
Србије је испунила обећање, прописи
су измењени и дата су нова упутства
у којима пише да ће се сваки случај
окончати понаособ - сваком раднику решење ће се написати и до-

ставити најкасније у року од 60 дана.
Захваљујем се и Влади, и Министарству за рад и социјална питања
и Фонду ПИО што су разрешили
стварно сложен проблем. Осетио сам
задовољство у очима радника, пензионера и не могу сакрити своје
задовољство, јер је народ дефинитивно поверовао руководству РТБ-а,
Министарству и актуелној Влади
Србије. Веровали су и зато су остварили свој циљ. Следедећа фаза је да
и људима који имају бенефицирани
радни стаж омогућимо да остваре
своје право и оду у пензију онда
када испуне тај услов без обзира на
године живота - поручио је Спасковски и најавио да ће менаџмент Басена,
као вид моралне одговорности, помоћи
и некадашњим радницима ФЛЖ-а, Фабрике вентила и ФОД-а да реше исту
муку.
Мирјана Антић, заменик генералног директора РТБ-а за економска
питања, обавестила их је да је, сходно

обећању са састанка од 3. јуна, наредног дана одржан радни састанак стручних служби РББ-а, ТИР-а и Матичног предузећа са стручним службама
борске филијале Фонда ПИО на коме
су се оперативно договорили о начину
спровођења новог упутства које је
Управа Фонда ПИО Србије издала 27.
априла.
- У више наврата мењали су се министри за рад и запошљавање, управа
у Фонду ПИО, у РТБ-у, али од почетка
смо настојали да праведно решимо
проблем ових људи. Захваљујући
вишегодишњем напору РТБ-а, он је
сада системски решен, што сматрам
признањем нашим залагањима. Ре-

које је РТБ досад имао и због кога ове
људе није могао достојно да испрати
у пензију, него су наши некадашњи
радници, који су постали инвалиди
радећи у басенским погонима, били
оштећени умањењем пензије. Накнада, односно разлика коју су примали по основу промене радног места
на коме су стекли инвалидност и оног
на које су распоређени по преосталој
радној способности, а коју им је послодавац уредно исплаћивао и на
њу плаћао ове порезе и доприносе,
није могла да уђе у пензијску основицу баш из овог административног
разлога. По том основу, РТБ нема никакву обавезу. На име тих накнада, до

Првих 50 инвалида рада друге и треће категорије добија коначно
решење за пуну пензију

Почела подела
трајни х решења
РТБ. - Првих 50 инвалида рада друге и треће категорије који су били радници Рударско-топионичарског басена Бор (конкретно РББ-а и ТИР-а) добило је
од Фонда пензијско-инвалидског осигурања у последњој декади јуна на кућну
адресу коначна решења за пензију. Учињено је, дакле, баш онако како је генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски обећао на састанку пре 15 дана, рекавши да ће за два месеца свима са привременим решењима бити утврђено и
достављено коначно решење за пуну пензију.

Циљ РТБ-а је да, и поред рока од 60 дана, посао буде завршен што је пре
могуће, а до данас, стручне службе Рудника бакра Бор, Топионице и рафинације
и Фонда ПИО, појединчано су обрадиле предмете за људе који су услов за
пензију стекли 2003. (откад датира проблем нерегулисаног статуса у делу који
се тиче тих накнада) и 2004. године. Почев од данас, Фонд ПИО свакодневно
ће издавати нова решења за пензионере који су стекли право на пензију у наредним годинама.
Г.Т.В.

Благоје Спасковски и Сибин Фирановић

публички прописи више нису препрека – новим упутством стављено
је ван снаге оно из 2003. године које
је, нажалост, санкционисало и деградирало инвалиде рада друге и треће
категорије који су у међувремену
стекли услове за пензију. Овим се
правда задовољава - пронађен је
систем да накнаде, које сте уредно
примали од послодавца и на које су
плаћени порези, уђу у вашу пензијску
основицу, добићете коначна, увећана
решења и биће вам исплаћена разлика
коју су вам годинама ускраћивали.
Упутство које је Управа републичког
фонда ПИО сада наложила њиховим
стручним службама важи не само за
РТБ, него за све оштећене раднике
ових категорија у Републици. Овај
пропис односи се и на запослене који
су некада радили у ФОЖ-у Жагубица,
који раде у фабрикама у Мајданпеку
и у другим местима широм Србије –
истакла је Антићева и наставила:
-Меродаван ће бити доказ да је
послодавац за ову категорију пензионера уплатио нето накнаду и порез на
њу (10 одсто), као и допринос за здравствено осигурање (10,3 процента).
Више нема услова да, уз ове, поднесе
и доказе да је уплатио припадајући
порез и за све запослене у претходном периоду. То је било ограничење

данас смо у бруто износу уплатили
преко 500 милиона динара и имаћемо
право на рефундацију те суме коју
ће држава, посредством Фонда ПИО,
морати да нам врати.
Антићева је још додала да су стручне
службе РББ-а, ТИР-а и Матичног
предузећа добиле задатак да попишу и
све раднике који нису добили јубиларне
награде, па ће у најскорије време, преко
органа управљања ових предузећа и УО
РТБ-а, завршити тај административни
посао, како би и они остварили ово
право, као њихове колеге које су то учиниле судским путем.
Подсетимо да је претходни састанак пословодства са инвалидима рада
друге и треће категорије организован
3. јуна у великој Сали Дома културе.
Представници удружења УНИС покушали су да прекину овај скуп сталним
упадицама, у више наврата, па је договорено да наредни сусрет буде уприличен за два дана. Бивши радници Басена
придружили су се Спасковском и захвалили му што ће њихова дугогодишња
мука бити решена. Сибин Фирановић,
бивши радник Топионице, са 30 година
стажа, рекао је: - Очекујемо да ће директор одржати обећање и да ће наш
проблем решити до краја лета.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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Одржана осма седница СО Мајданпек

Више пара породицама
са децом
У складу са могућностима буџета повећани су новчани
износи које општина исплаћује као помоћ породицама са
децом. - За новог члана Општинског већа изабран је Саша
Либрић, а за в. д. директора именовани су Раде Стојковић,
у Центру за културу Мајданпек, и Тихомир Тодоровић, у
ЈП “Водовод” Мајданпек. - Ервин Стојановић изабран за
директора Бизнис-инкубатора у овом граду
МАЈДАНПЕК. - У Мајданпеку је
22. јуна одржана осма седница Скупштине општине. Одборници су усвојили
Програм пословања ЈП за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије
“Мајданпек”, Измене и допуне Програма
пословања ЈП за грађевинско земљиште
и путеве, Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике руралног развоја општине
Мајданпек за 2015. годину, као и Про-

грам помоћи породицама са децом.
Усвојено је и више кадровских решења,
а размотрене су и могућности за
стипендирање ученика и студената.
Полусатна расправа о дневном реду
окончана је тако што је, на предлог одборничке групе СНС, повучен предлог за избор
нових чланова Општинског већа, а на предлог опозиционе ДС уврштена информација
о могућностима стипендирања ученика и
студената. Њихови други захтеви, а имали

су још четири, одборничка већина није
прихватила.
Програм
пословања
ЈП
за
производњу и дистрибуцију топлотне
енергије “Мајданпек” усвојен је уз замерку из опозиционих редова што
се то чини са закашњењем. Измена
и допуна одлуке о пословању ЈП за
грађевинско земљиште и путеве, којом
је то предузеће ангажовано за санацију
последица
прошлогодишњих
поплава на сређивању путева, отворила
је, кроз дискусију, питање помоћи
домаћинствима која то нису успела да
остваре у редовној, предвиђеној процедури. Предлог одлуке о финансијској
помоћи породицама са децом је усвојен,
са неподељеном оценом да је то оправдано издвајање буџетских средстава,
али и расправом о томе да ли треба створити услове да породица до предвиђене
помоћи дође по више основа, или само
по једном, за породицу најповољнијем.
Предлог програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике
руралног развоја општине Мајданпек
за 2015. годину прихваћен је, али се
чуло да би, уместо предвиђених 13,5

милиона динара, требало планирати
више средстава, с обзиром на несумњив
потенцијал који општина Мајданпек
има у тој области.
Овом приликом разрешен је чланства у Општинском већу Слободан
Мршић и уместо њега изабран Саша
Либрић. На предлог Кадровске комисије
усвојена су и друга кадровска решења.
Љубомир Брандушановић је разрешен
дужности, а Раде Стојковић, именован
за новог в. д. директора Центра за културу Мајданпек. Тихомир Тодоровић
именован је за в. д. директора ЈП “Водовод” Мајданпек, а Ервин Стојановић,
на предлог Скупштине друштва, за директора Бизнис-инкубатора.
О могућностима за стипендирање
ученика и студената говорило се аргументовано и конструктивно, како са становишта помоћи њима и њиховим породицама тако и овој средини, да дође до
стручњака потребног профила, а и уради
нешто за задржавање младих. Прилике
да се створи фонд за стипендирање
и јасно разраде критеријуми за
остваривање тог права размотриће посебна комисија.
С. В.

У Индустрији за прераду метала Мајданпек пре приватизације

Очек ују још један
социјални програм
На захтев синдиката спроведена анкета која је открила
да 47 од укупно 316 радника „Златаре Мајданпек“ и
„Мегапласта“ Доњи Милановац жели да, уз отпремнине,
напусти радно место
ИПМ. – Мајданпечка Индустрија
за прераду метала, у оквиру које
послују “Златара Мајданпек“ и „Мегапласт“ у Доњем Милановцу, у процесу је приватизације по моделу продаје
имовине методом јавног прикупљања
понуда са јавним надметањем и већ
одређеним датумом. То је 22. јул ове
године. На захтев репрезентативног син-

Вести из Мајданпека
Техничкој школи
одобрено још једно
одељење

Техничка школа у Мајданпеку
је, уместо најављених 90,
будућим средњошколцима понудила 120 места. Уместо
жељеног и најпопуларнијег
одељења економских техничара,
ова ће установа, поред одељења
туристичког техничара у Доњем
Милановцу и електротехничара и машинског техничара за
компјутерско конструисање са
по 30 предвиђених места, свршеним основцима омогућити
трогодишње школовање у комбинованом одељењу са додатних 30 места (по 15 места бравара и аутомеханичара).

диката ових дана спроведена је анкета
која је показала да чак 47 од укупно
316 преосталих радника жели да, кроз
социјални програм и уз припадајућу отпремнину, напусти своје радно место.
Услови под којима би то могли да учине
су познати као три опције у оквиру којих
свако од заинтересованих бира за себе
најповољнију.
С. В.

диспанзера који треба да брине пројекта који је финансирала
о здрављу више хиљада жена у Влада Румуније, а реализовао
Програм Уједињених нација за
Од пре 20-ак дана у општини Мајданпек.
развој у укупној вредности од 60
мајданпечком Дому здравља
Реконструисана црпна
“Др Верољуб Цакић” поново станица у Д. Милановцу хиљада долара. О томе је прилиради Гинеколошки диспанзер. У
ком обиласка постројења говоЗахваљујући УНДП и помоћи
последњих шест месеци, од како
рио Данијел Бану, амбасадор
је једини гинеколог ове уста- Владе Румуније насељима која Румуније у Србији, али и Irena
нове променила радно место су претрпела катастрофалне
и пребивалиште, рад службе штете у прошлогодишњим по- Vojačkova Sollorano, стална
која брине о репродуктивном плавама, у Доњем Милановцу представница УНДП у Србији. У
здрављу жена био је сведен на (општина Мајданпек), завршена име грађана Доњег Милановца
ангажовање двојице гинеколога је реконструкција црпне канали- на помоћи у санацији последица
мајданпечке болнице. Они су, уз зационе станице, а у Текији (оп- прошлогодишње поплаве захваредовне послове на свом радном штина Кладово) обезбеђена су лио је Дејан Вагнер, председместу, успевали да обезбеде улагања у црпну станицу, одно- ник Општине Мајданпек. Том
функционисање ове службе. сно, систем за водоснабдевање. приликом, наглашен је велики
Набавка и реконструкција
Али, како је Дом здравља почетзначај превенције и боље приком јуна успео да запосли лекара опреме за насеља која су у
попла- преме локалне заједнице за
специјалисту гинекологије, то прошлогодишњим
би требало да омогући пун ка- вама претрпела незапамћену сличне ванредне ситуације.
пацитет у раду Гинеколошког штету, реализована је у оквиру
С. Вукашиновић

Поново ради
Гинеколошки диспанзер
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У Народној библиотеци отворена изложба фотографија младих Борана и Београђана

„Око Србије“ разбија
стереотипе и предрасуде

Фото: Игор Митровић

Фото: Игор Митровић

Захваљујући овој изложби моја предрасуда о Бору као граду сивих зграда, сивог ваздуха и уских улица потпуно је срушена. То је град широких булевара, цветних алеја, шарених зграда и насмејаних људи. Рекао бих, чак, да су овде људи ведрији и предусретљивији него у Београду – каже фотограф Драган Кујунџић. - Изложба „Око Србије“, коју у оквиру истоименог пројекта реализује Асоцијација фотографских аутора, биће доступна очима Борана у наредних месец дана
БОР. – Осморо младих и талентованих фотографа из Бора и Београда
окупљени у Асоцијацији фотографских
аутора којом координира искусни професоналац Драган Кујунџић, уприличило
је за Боране, 27. јуна у градској Народној
библиотеци, изложбу својих радова.
Идеја њиховог ментора да Београђани у
Бору пронађу део њиховог града и обрнуто, па тај детаљ „ухвате“ фото-апаратима, преточена је у 40 фотографија
на којима је на први поглед тешко препознати да ли је реч о делићу Бора или
главног српског града. Пре Борана, призори забележени објективом били су изложени у београдској Установи културе
„Пароброд“.
-Аутори су имали потпуну слободу
у одабиру тема за своје фотографије.
Сами су бирали који део града и из ког
угла ће фотографисати. Борани у Бео-

граду, а Београђани у Бору и његовој
околини. Сугерисао сам им једино да
покушају да у другом граду пронађу
део родног, а резултат је био изнад
свих мојих очекивања. Иако нисам
инсистирао на томе да фотографије
треба да прикажу Бор и Београд
као лепе градове, то се на њиховим
фотографијама једноставно види и
осећа. Њихове сликовне поруке разбиле су неке стереотипе и предрасуде
којима сам и сам робовао. Бор, као
град сивих зграда, сивог ваздуха и
уских улица не постоји. То је град широких булевара, цветних алеја, шарених зграда и насмејаних људи. Рекао
бих, чак, да су овде људи ведрији и
предусретљивији него у Београду. То
тек сада знам – каже фотограф Драган
Кујунџић. Додаје да је са четири млада
и талентована Београђанина у Бор

дошао првог маја, а „на терен“ су, након
фотографисања по граду, отишли и до
Борског језера да фото-апаратима забележе „дух“ првомајског уранка. У Бору
је, како каже, на њега највећи утисак
оставио тзв. музеј на отвореном, односно све оне рударске машине и рестаурирани експонати рударства и металургије
који се башкаре на уређеним зеленим и
цветним „острвима“.
-Ако бих морао да бирам
најзанимљиви призор из Бора, одабрао бих „рупу“ старог борског
површинског копа. То потпуно феноменално изгледа. Све ми је било
занимљиво за „шкљоцање“ јер је Бор
потпуно другачији од Београда. Мањи
је град и систем у њему другачије
функционише – сумирао је личне
утиске Данило Мијатовић, фотограф
из Београда.

Фотограф
из
Бора
Милан
Думитрашковић каже да су му у Београду највећу пажњу привукли људи и
арихитектура и да је са пријатељимаколегама из Бора пуно пешачио јер је
било доста тога за фотографисање. За
Боранку Миљану Тешовић, која је у
Београду већ неколико месеци јер се
увелико спрема за факултет, фото-радионица била је незаборавно искуство.
– Тек када сам са мојим Боранима
почела да разгледам Београд, схватила сам шта све тамо лепо може да
се види – каже млада Тешовићка.
Изложба „Око Србије“, коју у
оквиру истоименог пројекта други пут
реализује Асоцијација фотографских
аутора, биће доступна очима Борана у
наредних месец дана.
Г. Тончев Василић

У Музеју РиМ приређена 25. самостална изложба слика Ратка Јанковића

„40 година после”

БОР. – Част ми је и задовољство
да после четири деценије бављења
сликарством направим овакву изложбу чија је концепција таква да
сваку годину представља по једно
дело. Неке слике из одређених година
нисам могао да обезбедим, јер су ван
земље. Али, овде је, ипак, 40 слика,
па је сваки период, углавном, обележен - од почетка мог стваралаштва
1976. (за 1975. нисам успео да нађем
слику) до ове године - тако да они који
нису пратили моје стваралаштво сада
могу видети како је то ишло од пастела и уља до акрилика на платну и
акварела. Покушао сам да овде представим део тог опуса, јер сам много
урадио, али, пошто стално нешто
тражим, надам се да ћемо се видети
на следећој изложби 60 година после
– казао је Ратко Јанковић на отварању
своје 25. самосталне изложбе слика, 24.
јуна, у Музеју рударства и металургије.
Стваралаштво које у континуитету траје више од четири деценије познати борски сликар обележио је овом
изложбом која је управо и насловљена
″40 година после″. Мада се самостално
не појављује често, Ратко Јанковић

излаже сваке године са Удружењем ликовних уметника ″Ване Живадиновић
Бор″, чији је и дугогодишњи председник, као и на другим заједничким изложбама. Осим интензивног рада, оно
што карактерише његово стваралаштво,
како је том приликом истакла Слађана
Ђурђекановић Мирић, историчар
уметности и музејски саветник, јесте
и колорит богате палете, као и широки,
дефинисани потези, што доприноси
препознатљивости његових слика.
-Бор-град и Бор-рудник, као и
Брестовачка Бања, Борско језеро,
Злотске пећине, Стол и његова околина су стална инспирација сликара Ратка Јанковића. Он је током
свог вишедеценијског стваралаштва
постао ликовни хроничар овог града,
а сликарска преокупација су му
предео и фигурација. Предео може
бити слика природе, урбани или рурални мотиви, а осим људи (актови
или портрети), сликарски изазов су
му инсекти и цвеће, као и омиљени
мотив – петлови. У стилском погледу прешао је пут од реализма до
експресије са назнакама симболизма
и партијама апстракције. На новијим

Р . Јанковић: Концепција изложбе је таква да сваку годину
мог бављења сликарством представља по једно дело. – С.
Ђурђекановић Мирић: Бор-град и Бор-рудник, као и Брестовачка
Бања, Борско језеро, Злотске пећине, Стол и његова околина
су стална инспирација Ратка Јанковића који је постао ликовни
хроничар овог града
радовима запажа се више слободе и
опуштања, више игре и (контролисане) импровизације, како у колориту, потезима, тако и ослобађању од
детаља.
У амбијенту атељеа, ликовних
удржења или уметничких колонија,
писала се једна животна и уметничка
биографија у којој је садржано преко

1.000 слика, учешћа на отвореним
атељеима, ликовним радионицама и хуманитарним акцијама, 40 сликарских
колонија, више од 100 колективних и 25
самосталних изложби. Ратко Јанковић је
добитник већег броја награда за сликарство које су пристизале од првих дана
ликовног појављивања до данас.
Ј. Станојевић
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Енергично руковођење

Преко пута главне топионичке капије у
Бору две послератне деценије простирало се занатско предузеће Јединство. Све док га цунами
урбанизације није изместио на Трећи километар. Пословни биланси били су му променљиве
привлачности до 1985, када су попримили карактеристике великог кашља те се нису могли
сакрити. Посла је било мало, плата за запослене ни толико.
Конзилијум челника града брзо се сагласио о терапији: браварски погон припојен је
ФОД-у, зидарски Конграпу (Слога), а столарски је смештен у хранитељску породицу РТБ-а,
конкретније у наручје Фабрике лак-жице. Економисти су добили задатак да направе елаборате о економској оправданости, да се пот–
врди да је одлука и с рачунџијске стране мудра.
Није оваква пракса, лечења удајом на бази
слободне процене, била изузетак. Ко се налазио на довољно високој платформи власти
стицао је право да диктира решења независно
од упознатости с невољом (професор Љубиша
Адамовић: „Што неко мање познаје неки проблем, то му се чини лакше да га реши“), и захтева стручности. Деценију пре тога у селу које
је можда Вражогрнац, регионални функционер
одлучио је да се мештанима помогне изградњом
фарме крава. Магистар економије добио је задатак да направи елаборат о економској оправданости. Када је реферисао носачу друштвене
моћи, саопштио је негативан финансијски резултат и пружио елаборат. Моћникове руке
остале су уз тело: „Погледајте ви то боље, па
се видимо за недељу дана“. Економиста је сада
морао да води рачуна о струци (потписује
налаз), а да удовољи намери са аромом божије
заповести. Ублажио је трошкове који су томе
подложни.
Поново је дошао у кабинет: „Друже председ–
ниче, прерадили смо елаборат...“
„И, какав је резултат?“ – упитао је функционер нестрпљив попут кладионичара кога
интересује само исход, а не и прилике током
игре.
„Губитак је знатно смањен, али је опет резултат негативан...“
По функционеровом изразу лица без благости и ведрине, економиста је схватио да није
погодио тачан одговор. Наставио је:
„Извол’те да погледате, веровато ми негде
правимо пропусте, да нам укажете на грешке... “
Моћник није налазио време да листа елаборат са више стотина страница, узео га је за
тренутак у руке и бацио преко стола:
„Грешите, грешите... крава ће мање да једе,
а више ће давати млека, тако ће то бити позитивно. Хајде на задатак.“
Са сличним критеријумима Фабрика лакжице добила је, фебруара 1986, погон амбалаже.
Наредног месеца малаксала радна дисциплина искала је противмере на нивоу целог
предузећа. Директор је сазвао широкообухватни колегијум. Од бригадира до себе самог.
Председник синдиката, познат по кратком
фитиљу, одмах је распалио по слабостима и
руководиоцима који их толеранцијом гаје. Похвалио је пословођу Полирнице, код кога се зна
ред, и тако додао црнило у оцени осталих организатора рада. Захватила их је епидемија
незамерања. За изостанке с посла нема
дискусије – мора да иде пријава дисциплинској
комисији, нисмо ми црква да праштамо.
Подршка енергичности била би стопостотна да се није јавио економиста Јово
Ћирилица: „Месец дана је како смо богатији
за један погон. Имамо Амбалажу, дојучерашње

Јединство. Не треба се лишити искуства тог
старца. И тамо је својевремено директор обратио пажњу на (не)редовност на послу. Задужио је правника да од сваког запосленог који
закасни при јутарњем ступању у предузеће
одмах узме изјаву и проследи је њему, који се
самозадужио да санкционише поспаност. Како
је изјава била са унифицираним питањима,
правник је једноличан ход брзо препустио
дактилографкињи Душици. Ова је чаролију
прихватила, учинила је саслушања толико
темељним да је практично казна почињала са
првим питањем.
Ипак, суштином, мере су остале манифестна намера. Развој догађаја ишао је тамо
где строги директор није скретао размишљање.
Из свега су се окористили мангупи у редовима радника, они код којих ни до тада није
примећено да имају осећај одговорности, па

Али зашто, Дане? – на питање је питањем
„одговорио“ челник предузећа.
Столар-уметник није имао снаге за одговор.
Шакама бришући образе, изашао је на капију
и – више никада није ушао у Јединство! Радну
књижицу донео му је поштар у другој вароши.
Сходно реченом, сматрам да ће критеријум
бити исти за све само ако последице буду различите. Имамо овде у фабрици појединце који
хронично касне и изостају с посла. Требало
би да буду санкционисани знатно строже,
размештајем на нижа радна места. Али,
зато, када неко закасни први пут за петнаест година рада, као што се то десило Данету,
нормално је да га руководилац позове и упита:
„Постоји ли какав проблем, шта је у питању,
треба ли помоћ?“

Илустрација: Игор Крстић

су, када процене да ће закаснити на посао,
свраћали у кафанче Металац, које се налазило
иза баште биоскопа Победа. Ту би кафенисали
до пола девет, када радници излазе из круга
предузећа на доручак, и потом улазили с њима
и настављали (почињали) да раде. Различит
од њих, Дане Радовић словио је за радника увек
верног својим обавезама и најбољег мајстора.
Био је Душичин врсник. Са кашњењем на посао
није имао никаквог искуства. А онда, како и
„никада“ има свој крај, и то се десило. Саслушавала га је дактилографкиња у улози правника. Седела је и куцкала на машини док је он
стојећи рапортирао. Превише за његову гордост. Када је потписивао записник, око му је
овлажило папир. Сакривши поглед од другарице
која је у школи од њега преписивала домаће задатке, он, који је био изражено подложан ауторитетима, без најаве, ушао је у директорову
канцеларију:
Директоре, да ли ја могу да добијем радну
књижицу? – упитао је гласом који игра.

Директор је прекинуо монолог: „У реду је,
Јово, убедио си нас, нема аутоматизма у писању
пријава, руководилац је тај који ће одредити
да ли за изостанак с посла иду санкције или
братска помоћ“.
Годину дана касније Фабрика лак-жице
сређивала је салу органа управљања. Зидови су
обложени фурнираним плочама, имало се, нису
налажени разлози за штедњу. Радове је изводило предузеће ДЕС из Зајечара. Ушао сам у
салу. Тамо је, са бушилицом у руци, испуњавао
норму Дане. Могао је то. Од предузећа које га
је испратило са локације испред топионичке
капије нису остали ни темељи, ту се сада
налази пијачни паркинг. Фабрика лак-жице
била је само наследник те благопочивше фирме.
А потомци не одговарају за (не)дела својих предака.
Мр Јован Г. Стојадиновић
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Челници Новог Пазара одушевљени арихтектонским решењима на Борском језеру

Желимо да и језеро Рибариће
доминира као Борско

Имамо велико језеро Рибариће које је 20-ак километара удаљено од Новог Пазара, па желимо да омогућимо Новопазарцима да уживају у
чарима природних лепота и води језера. Искористићемо све савете и искуства која су нам пренели Борани, прилагодити нашем терену, а
касније ћемо, уз помоћ Владе Србије и Министарства туризма, изнаћи средства да и на Рибарићима направимо нешто слично попут овога
што смо видели на Борском језеру, кажу арихитекте Нермин Богућанин и Елвир Хамидовић. - Гости из Новог Пазара, одушевљени људима
у Бору и националним миљеом овог града, промовисали предлог двају руководстава о братимљењу ових градова
БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Идеја Владе уреди једну градску плажу на језеру
Републике Србије и ресорног мини- Рибариће. Чувши да је на Борском
језеру све урађено веома лепо, одлучили смо да дођемо и погледамо.
Најавили смо се челницима Општине
Бор и РТБ-а, дошли и – одушевили се!
Не знам шта бих издвојио и могао да
кажем да ми се највише допада јер
је све прелепо: и хотел, и природа, и
чисте обале, и камп, и простор за излетнике са роштиљем у природи –
све! Ми исто имамо велико језеро
које је 20-ак километара удаљено од
Новог Пазара и желимо да омогућимо
Новопазарцима
да
уживају
у
Нермин Богућанин
чарима природних лепота Рибарића.
старства о промовисању домаћег ту- Искористићемо све савете и искуства
ризма довела је 15. јуна челнике града која су нам пренели Борани, прилаНовог Пазара у Бор и на Борско језеро. годити нашем терену, а касније ћемо,
Двојица дипломираних инжењера архи- надам се, уз помоћ Владе Србије и
тектуре Нермин Богућанин, иначе члан
Градског већа у Новом Пазару, и главни
градски урбаниста Елвир Хамидовић
чули су доста о Бору и његовом језеру,
мало се распитивали и решили да дођу,
погледају и, уз одобрење домаћина,
„украду“ архитектонска решења која
су видели на истоку Србије. Применили би их приликом уређења главне
плаже великог језера Газиводе, односно
једног његовог дела које припада Новом
Пазару, а зове се Рибариће.
-Руководство Новог Пазара недавно је одлучило да направи и

Министарства туризма, изнаћи средства да и на Рибарићима направимо
нешто слично попут овога што смо
видели на Борском језеру – каже члан
Градског већа Новог Пазара Нермин
Богућанин.
Нови Пазар, место где се спајају
исток и запад, традиционална и савремена архитектура, стара је српска престоница, а челници града, по речима
главног урбанисте Елвира Хамидовића,
сада тамо желе да укомпонују и нову,
модерну слику плаже на Рибарићима.
– Архитекте никада нису задовољне
оним што се има и већ је виђено. Увек
желимо више, боље, лепше. Па, тако,
иако смо, опчињени чарима Борског језера и импресивним хотелом,
желимо да Рибариће изгледају још
боље – каже Хамидовић.

Гости из Новог Пазара су, како сами
рекоше, посебно одушевљени људима

Елвир Хамидовић

у Бору и националним миљеом овог
града. – Сазнали смо да у Бору заједно
и сложно живи 27 националности, а
слично је и у Новом Пазару. Отуда и
не чуди предлог двају руководстава
ових градова о братимљењу, али не
само „на папиру“. Сигуран сам да ће
братско спајање Бора и Новог Пазара
дати позитивне ефекте и у развоју
привреде, туризма, па и образовања,
пошто желимо да овде доведемо нашу
децу, али и да ми угостимо најмлађе
Боране на разним свечаностима и
приредбама које су јединствене у
Новом Пазару – истакао је Богућанин.
Г. Тончев Василић
Фото: Љ. Алексић

РТБ и Синдикат „Независност” ТИР-а доприносе развоју домаћег туризма

Олакшице за одмор у Србији
Влада је обезбедила субвенције, синдикат плаћање у 20 рата и организовану рекреацију радника, а послодавац плаћено
одсуство за тих 10 дана
ТИР. – Синдикат „Независност”
Топионице и рафинације бакра Бор
подржаће иницијативу Владе Републике Србије за подстицај развоја
домаћег туризма и омогућиће својим
члановима да, у складу са уредбом ВРС,
искористе олакшице за одмор у Србији
уз попуст од 5.000 динара. Синдикат
„Независност” у комбинату бакра је
претходних година организовао о свом
трошку четвородневну рекреацију за

преко 1.000 радника у Апартманима
„Копаоник” у Брзећу, а ове је започео
сарадњу са угоститељима у Сокобањи,
омогућујући радницима олакшице у
виду отплате одмора на 20 рата.
- Посебна погодност је што је Синдикат „Независност” са послодавцем потписао колективни уговор по
коме је послодавац дужан да обезбеди
плаћено одсуство од 10 радних дана
за коришћење организованог ре-

креативног одмора у Србији. Дакле,
Влада је обезбедила субвенције, синдикат плаћање у 20 рата и организовану рекреацију радника, а послодавац плаћено одсуство за тих 10
дана. Имајући у виду да у РТБ-у има
око 5.000 запослених који ће моћи
да користе ове погодности одмора у
Србији, биће то скроман допринос
наше компаније и Синдиката „Независност” подстицају развоја домаћег

туризма – истиче Драган Јанкуцић,
председник Синдиката „Независност”
ТИР-а.
Ова интересна организација радника упутиће и позив синдикалним
представницима из других градова да
буду њихови гости на Борском језеру
и у Брестовачкој Бањи, како би се уверили у природне лепоте овог краја и
омогућили својим радницима одмор у
објектима РТБ-а.
Ј. С.

Огласи
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На основу члана 39. Одлуке о стамбеним односима, (‘’Службени лист општина’’,бр.11/01,6/03,15/04,15/05 и ‘’Службени лист општине Бор‘’
бр.1/08,13/08, 4/11, 11/11 и 13/11), Комисија за задовољење стамбених потреба Општине Бор , објављује

К О Н К У Р С

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СТАНА
I
Предмет овог Конкурса јесу
четири стамбене јединице у
Бору, у Улици Ласла Лукача
број 13, 15, 17 и 19 које су
намењене младим брачним паровима (у даљем тексту: стамбене јединице-станови ).
Стамбене јединице које се
додељују у закуп младом брачном пару испуњавају све услове
становања (издато решење о
употребној дозволи број 35129/2015 - III - 05 од 11. 02. 2015
године.

II
За стамбене јединице
из
тачке I овог Конкурса право
учешћа на конкурсу имају супружници који нису старији од
30 година на дан расписивања
конкурса; који су држављани Републике Србије; чији брак траје
најмање једну годину пре дана
расписивања конкурса; који су
без стана одн. решене стамбене
потребе у смислу Одлуке о стамбеним односима и чије је пребивалиште на територији Општине
Бор дуже од 3 године пре дана
расписивања конкурса.

III
Уз пријаву, супружници који
конкуришу за стан дужни су да
поднесу:
- уверења о држављанству за
оба супружника (не старије од 6
месеци);
- доказ о годинама старости (изводи из матичне књиге
рођених за оба супружника, оригинал или оверене фотокопије
докумената);
- доказ о постојању брачне
заједнице (извод из матичне
књиге венчаних, оригинал или
оверена фотокопија документа);
- доказ о стамбеној ситуацији
(стамбена ситуација доказује
се: уговором о подстанарском
односу, уговором о закупу стана,
уговором о становању у самачком смештају, одговарајућим
уверењима и решењима надлежних органа, изјавама сведока и на
други одговарајући начин);
- доказ о броју чланова
домаћинства (изводи рођених за

децу, пријаве пребивалишта за
све чланове домаћинства. Напомена: Чланом породичног
домаћинства сматрају се брачни
другови, малолетна деца и малолетни усвојеници, а родитељи
брачних другова браћа, сестре и
остали крвни сродници у правој
усходној и нисходној линији само
уколико живе у заједничком породичном домаћинству са подносиоцима пријаве дуже од годину
дана рачунајући до дана објав
љивања конкурса. Живљење у
заједничком домаћинству дока
зује се овереним изјавама сведока и пријавом пребивалишта);
- доказ о стручној спреми (дипломе о завршеној школи и стеченим звањима)
и друге доказе из којих се
може утврдити постојање околности на коју се подносилац
пријаве позива.
Уколико супружници који конкуришу за стан не приложе потребне доказе, неће се бодовати
по оним основима по којима нису
доказали одређене чињенице од
значаја за утврђивање ранг-листе.
Право на доделу стана
оствариће супружници који
на ранг-листи која се формира
за расподелу одређеног стана
добију највише бодова.
Бодови за формирање ранг
листе утврђују се применом
критеријума предвиђених Одлуком о стамбеним односима.

IV
Пријава на конкурс врши се
подношењем пријаве на прописаном обрасцу, у затвореној
коверти са назнаком „Пријава
на конкурс’’, Комисији за
задовољење стамбених потреба
општине Бор, преко Одељења
за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне и
стамбене послове Општинске
управе Бор, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса у
листу „Колектив’’ од 3. јула 2015.
године, предајом писарници Општинске управе Бор или препорученом пошиљком.
Пријаве су благовремене ако
су приспеле у услужни центар
Општинске управе или по-

слате препорученом пошиљком наведених критеријума.
закључно са 18. јулом 2015. год.
Лица којима је признато
до 14,00 часова.
право учешћа на конкурсу, могу
побијати ово право другим
V
лицима приговором против
Образац пријаве на конкурс ранг-листе, одн. жалбом против
са назначењем документације
решења о додели стана.
и других писмених доказа
који се обавезно прилажу уз
VII
пријаву, као и друга обавештења
Учесници конкурса могу, у
подносиоци пријава могу добити
код стамбеног органа Општинске року од 15 дана од дана објаве
управе Бор, V спрат, соба бр. 52, ранг-листе, да дају Комисији прител. бр. 030/423-255, локал 152. медбе, предлоге и сугестије.
Конкурс и Образац пријаве, биће
VIII
истовремено истакнути и на
Комисија ће у року од 10
сајту Општине Бор .
дана од дана истека рока из
VI
претходног члана размотрити
О признавању права на предлоге, примедбе и сугестије
учешће у поступку распо- и сачинити коначну ранг-листу
деле стана, не доноси се посе- која се објављује на огласној
бан закључак, већ се признање табли општине Бор.
констатује службеном белешком
председника комисије.
IX
Комисија задржава право
Учесник конкурса, све до
да од подносиоца пријаве, ако
доношења одлуке о додели стана
се за тим укаже потреба, захна коришћење може поднети
тева додатну документацију и
информацију или да изврши захтев за промену коначне ранг
контролу на лицу места, одн. листе, само по основу чињеница
да провери наводе и чињенице, које су наступиле по истеку рока
документацију и друге писмене утврђеног за подношење пријава
доказе, на начин који сматра на конкурс.
Комисија је дужна да у року
најпогоднијим.
Пријава
лица
које
не од 8 дана одлучи о сваком захтеву
испуњава услове за учешће у по- за измену коначне ранг-листе, те
ступку расподеле стана одбацује да у случају прихватања захтева
се закључком комисије, против за измену објави нову коначну
кога се може изјавити жалба Оп- ранг листу на начин предвиђен за
штинском већу Општине Бор, у објављивање коначне ранг-листе.
року од 15 дана од дана пријема
закључка.
X
Најкасније у року од 15
По коначности ранг-листе,
дана од дана истека рока за
Комисија доноси одлуку о
подношење пријаве односно од
коначности закључка којим је додели стана у закуп. Одлука о
пријава одбачена, Комисија ће додели стана у закуп доставља се
сачинити нацрт ранг-листе која свим учесницима конкурса.
Учесник конкурса има право
се објављује на огласној табли
да поднесе приговор Комисији у
Општине Бор.
Бодови за формирање ранг року од 15 дана од дана пријема
листе утврђују се применом одлуке о додели стана.
критеријума предвиђених ОдБ р о ј: 360-159/15-III-03
луком о стамбеним односима: КОМИСИЈА ЗА ЗАДОВОЉЕЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
стамбена ситуација, број чланова
ОПШТИНЕ БОР
домаћинства, стручна спрема, а
у случају да више подносиоца
има исти брoј бодова, предност ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
се утврђује по редоследу напред
Владан Нововић с. р.

Мозаик
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(Не)званичну химну репрезентације Србије „Пут до победе“ написао репер из Бора

Belleti као талија златним
српским „орлићима“

БОР. - Текст (не)званичне химне
двадесетогодишњих владара света у
фудбалу Боранин Милош Шћопић
Belleti (27) објавио је на свом фејсбук
профилу када је Србија победила
Сједињене Америчке Државе. Тако је
све почело. На фејсбуку.
– Када смо победили Американце,
сео сам и „у цугу“ написао „Пут до
победе“. Хтео сам да „орлиће“ мо- Мотивациона песма за српске „орлиће“, актуелне владаре света у фудбалу до 20 година, наручена
тивишем пред меч са Малијем. Зато је преко фејсбука, а компонована преко скајпа. – Златни дечаци играју ванземаљски фудбал и
сам срочене стихове поставио на заслужили су да се попну на фудбалски кров света, а ја сам пресрећан што сам имао част да са

њима поделим радост на шампионском балкону Скупштине града Београда и да пред 50 хиљада
људи отпевам „Нема предаје, дај све од себе! Кад тешко чини се, нађи пут до победе! – каже Милош
Фото: fudbal.hotsport.rs
Шћопић Belleti

играло Светско првенство у фудбалу
до 20 година - испричао је за „Колектив“ борски репер. Из Новог Зеланда му
се, како каже, врло брзо јавио репрезентативац Иван Шапоњић и у поруци му
написао: „Брате, свиделе су нам се речи,
јел' би могао да направиш песму?“
-Био сам пресрећан и рекао сам да
би ми била част да тако нешто урадим.
Са пријатељем из Ниша, Николом
Вуковићем, преко скајпа смо „спаковали“ аранжман, музику и спот за
песму „Пут до победе“ и то буквално
само за један дан. Јер, „наручиоМилош Шћопић Belleti
цима“ се журило – открио нам је Belleti.
Када је Шапоњићу пустио предлог
својој страни и профилу на фејсбуку, комплетног спота, који је на Youtubu
а одатле су они муњевитом брзином досад видело преко пола милиона
дошли и до Новог Зеланда, где се људи, а овај осталим репрезентатив-
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фудбалера и да пред 50 хиљада људи
окупљених испред шампионског балкона Скупштине града Београда отпева
своје стихове: „Нема предаје, дај све од
себе! Кад тешко чини се, нађи пут до
победе!“ - Сада, када је све прошло,
када се адреналин вратио у нормалу,
а и ја са њим, хтео бих да се захвалим свима на великој подршци коју
сам добио и имао све време. Иако су
од тада прошле тек две недеље, мени
као да је пролетела цела година. Зато
желим да се најпре захвалим свим
мојим Боранима - најјачи смо, бре!
Свима који прате моју страницу и мој
профил и деле са мном моју радост.
Хоћу да кажем хвала и свим новинарима, они су били ти који су „Пут до
победе” погурали у правом тренутку.
Хоћу да кажем хвала и људима из Рударско-топионичарског басена Бор
јер сам захваљујући њима отишао
у Београд к’о човек. Велико хвала
свима, поносан сам на мој Бор! –
закључио је овај скромни младић великог срца.
Г.Т.В.

У слици и речи
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31

цима, Belleti је одмах обавештен да су
играчи одушевљени песмом. – Допала
им се „на прво слушање“, али су
ми одмах рекли да хоће пре званичног објављивања да чују и „шефово“
мишљење. Наравно, мислили су на
селектора. Пошто је песма прошла
Пауновићеву ауторизацију и побрала
и његове симпатије, знао сам да имам
хит! С нестрпљењем сам ишчекивао сваку следећу утакмицу и био
одушевљен чињеницом да су је сви
врло брзо научили и певали. То је и
био мој циљ, да их мотивишем и да
их песма „дигне“. Пресрећан сам јер
су се заслужено попели на фудбалски кров света и најежио сам се када
сам први пут чуо да “Пут до победе“
певају у свлачионици - испричао нам
је Belleti.
Овај млади борски уметник, кога
називају талијом „златних дечака“, био
је позван да са пријатељем Николом
Вуковићем „одрепује“ химну српских
„орлића“ на шампионском балкону, 22.
јуна. Срећан је, каже, што је имао част
да буде део програма дочека наших
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ВОДОРАВНО: 1. Научни скуп, 7. Неограниченост, 14. Треска, оцепак (мн.), 15.
Пол извора струје, 17. Драж, чар, 18. Сабласт, утвара, 19. Радиолокатор, 20. Име тенисереке Ивановић, 21. Место код Зрењанина, 22. Име руског писца Толстоја, 23.
Мекетање, 24. Трговац дрвима, 26. Наш новац, 28. Место у Тамнави, 30. Јединица
за снагу, 31. Петар одмила, 32. Птица тркачица, казуар, 35. Навални ред играча,
навала, 37. Десна притока Дунава, 38. Пласт жита, 39. Практична настава, обука,
41. Експеримент, 42. Мала секира, секирица, 43. Свргнути краљ, екскраљ.
УСПРАВНО: 1. Најчешћи облик падавина, 2. Мужјак овце, 3. Доколица,
пландовање, 4. Жбун, 5. Рударски институт (скр.), 6. Страна света, 7. Име америчке глумице Девис, 8. Руски режисер, Николај, 9. Предео, област, 10. Домаћа
рогата животиња, 11. Родбина, сродство, 12. Праотац људског рода, 13. Младунче
козе, 16. Медикамент, 18. Прибор за рад, 21. Тело ограничено са шест правоугаоника, 22. Музички жичани инструмент, 25. Спортисти у рвању, 26. Мужевљев брат,
27. Добар говорник, 28. Убележавање података, 29. Стара жена, старица (мн.), 31.
Део дрвета у земљи после сече, 33. Узајамно помагање у пољским радовима, 34.
Фосилно гориво, 36. Већа војна формација, 37. Ознака на моторним уљима, 38.
Гутљај, 40. Треће и 28. слово азбуке, 41. Пливачки савез (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2258 – ВОДОРАВНО: армирач, Старица, стива,
Велики крш, Тара, коте, олово, Ањо, фока,а тла, Ив, чарка, пришт, УТ, лоа,
раст, ИПП, самит, колт, Стол, Тресибаба, еподе, Антарес, Црни врх.

БОР. – Десета генерација Средњотехничке рударске школе (СТРШ) окупила се 6. јуна да прослави 50 година
матуре. На прозивци у рударском кабинету била су присутна њих десеторица,
док су остали били оправдано одсутни.
Ово је била прилика, како нам је рекао
један од њих Крста Иванов, „да се
евоцирају успомене, оне лепе, али и оне
друге, на незаборавне дане проведене у
школским клупама.”
Кроз СТРШ у школским годинама
1961/62. до 1964/65. и одељењима Р1а-

Р1б, Р2а-Р2б, Р3а-Р3б и Р4 „продефиловало” је 88 ученика (без иједне даме!), од
којих су 33 завршили и добили звање рударски техничар. Ученици су морали да
савладају градиво из 34 предмета, а своје
знање показали су пред 31 професором.
Осморица су наставили школовање и
завршили факултете: рударски (четворица), математички (двојица) и по један
металуршки и машински. Њих 14 су свој
радни век провели у Рударско-топионичарском басену Бор и сви су сада пензионери.
Ј. С.
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Борски матуранти прославили крај школске године

новости

Кад младост плеше

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Трезор судњег дана чува
непроцењиво благо

На удаљеном норвешком острву Спитсберген у архипелагу Свалбард, налази се трезор у којем се чува
непроцењиво благо – највећа колекција семена на свету.
Почетком марта збирка је проширена семенима два четинара, као и семенима више од 2.500 врста пиринча, соје,
јечма, пшенице и још неких биљака. Најновије „придошлице“ су норвешка смрека и бели бор.
Трезор је установљен 2008. године и тренутно су у њему
ускладиштена семена 840.000 врста биљака – нешто више
од половине врста које данас постоје на планети. Првобитно су у трезору чувана семена усева, али је убрзо
почела пракса складиштења и заштите семена свих биљака.
Крајњи циљ трезора је да заштити генетски материјал у
случају природне или људски изазване катаклизме.
Упркос томе што је најочигледнији разлог његовог
постојања нека велика катастрофа, научници наводе да ће
његова главна улога бити да се користи у будућности за
упоређивање како и у коликој мери се временом мења генетска грађа биљака. Осим тога, из трезора наводе и да
семена чувају како би могли да помогну земљама које ће у
будућности бити прве на удару због климатских промена.
Лоциран дубоко унутар планине на удаљеном острву у
архипелагу Свалбард, на пола пута између Норвешке и Северног пола, трезор је коштао 7,5 милиона долара и било је
потребно 12 месеци за његову градњу.
Сајт РТС-а

Матурантски плес постао је традиција у многим европским и домаћим
градовима. - Ове године први пут је одржан и у Бору и требало би да
постане традиционалан

БОР. - Матуранти све четири борске средње школе (Гимназије „Бора
Станковић”, Машинско-електротехничке, Економско-трговинске и Техничке
школе) матурантским плесом (3. јуна на платоу Дома културе у Бору) прославили
су завршетак школске године.

Заједничка манифестација близу 400 ученика завршног разреда борских
средњих школа почела је дефилеом градским шеталиштем до платоа Дома културе
где су матуранти плесом и музиком обележили крај најлепшег ђачког доба.

„Избушена” станица Бор
Поводом текста „Разгласна станица за поуздано информисање” (рубрика „Из старог албума”) у претходном броју „Колектива” (бр. 2258),
јавио нам се Драгослав Вељковић,
пензионер из Бора. „Име другог спикера коме је Мома заборавио име је
Бошко Комановић, ратни војни инвалид. Поседовао је врло пријатан
глас – тенор, изврсну дикцију и беше
спикер какав се само пожелети може.
Милету Кепи и Бошку касније се, као
женски спикер и редактор, придружила Лидија Брчић, ћерка старог Брчића, моделара столарске радионице
ФОД-а. Свакодневни почетак програма имао је стереотипну најаву: „Овде
звучна станица Бор”, али касније у локалном жаргону долази до промене
назива после једног скоро комичног инцидента. Преко пута католичке цркве
налазио се стуб са звучником у који неко у поноћ Нове 1950. године испаљује
из пиштоља цео оквир метака, претварајући звучник у сито и решето. И тако
добисмо нов назив и нову најаву програма: „Овде избушена станица Бор”.
Звучна станица Бор престала је да ради последњих дана 1950. године.
Тихо, неприметно и без икакве помпе. Миле Кепа и Лидија Брчић остадоше
у Бору, док се Бошко Комановић преселио у Сарајево. Поред појаве „Колектива”, на престанак њеног рада пресудан утицај имала је нагла појава радиоапарата на тржишту, те су их грађани Бора куповали преко синдиката по врло
повољним условима.
На снимку из старог албума – главна зграда Техничког факултета
(ондашњи Дом културе) у којој је била монтирана звучна станица.
Ј. С.

Матурантски плес постао је традиција у многим европским и домаћим градовима, а у Бору је одржан први пут. Организатор ове манифестације, Општина Бор,
нада се да ће матурантски плес и у Бору постати традиционалан.
Матурантска журка настављена је концертом групе „Амадеус бенд” у Амфитеатру.
Текст: М. М.
Фото: Љ. А.

