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Прослава Дана рудара у знаку првог бакра из нове топионице

Ка моде рном и безбедном
рударству

Премијеру Александру Вучићу прва награда „Инжењер Шистек“ за 2015. годину. - Србија лежи на значајним
лежиштима и Влада чини све да рударство постане индустријска грана која ће стварати велику шансу за
привредни развој и запошљавање – поручио Александар Антић. – Благоје Спасковски: Побољшањем стандарда
запослених и повећањем учешћа у БДП-у једино се можемо одужити Влади и премијеру за помоћ у изградњи
нове топионице. - Филип Пинигтон: Будућност рударског сектора у Србији веома извесна и ми се радујемо
сарадњи на том плану. – Александар Вулин: Желим да вам се захвалим на истрајности чак и када Србија
помисли, а то уме, да је рударство грана о којој више не треба да размишљамо

Дан рудара
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Прослава Дана рудара у знаку

Ка модерном и
Борском језеру. Уз министра Антића,
присуствовали су министар за рад
и запошљавње, борачка и социјална
питања Александар Вулин, његова
екселенција Филип Пинигтон, амбасадор Канаде у Србији, Никола
Петровић, потпредседник ПКС, Душан
Ненезић, председник Скупштине ПКС,
Немања Стевановић, председник УО
РТБ-а Бор. Били су ту и представници
фирми које су градиле нову топионицу:
Тони Коркан, сајт-менаџер „Ототека“,
Адел Шидијак, менаџер СНЦ Лава-

државе. Резерве које поседује су резерве Србије. Она је богата бакром
који ће сутра, највероватније, поделити са страним компанијама који га
овде истражују. Рудно лежиште о коме
су пре неки дан писале новине је истинито лежиште, богато бакром и златом
како је наведено. Али, у околини Бора
има још „црвеног“ и „жутог“ метала
који треба доистражити и кренути у
експлоатацију. Тиме ће се побољшати
стандард радних људи, повећати
учешће у БДП-у Србије што је и

Благоје Спасковски поздравља госте

БОР. - Србија је била, данас је, а и
у будућности ће бити рударска земља.
Рудари не треба да брину за своју
егзистенцију јер ће се отварати нови
рудници, биће новог запошљавања,
а развој и инвестиције учиниће да

Владе и њеног председника Александра Вучића, као и свих мојих колега,
поздрављам рударе будућим поздравом рударства у Србији – сигурно, безбедно и достојанствено!
Овим речима је завршио своје

Амбасадор Канаде у Србији Филип Пинигтон сматра да је будућност рударског
сектора у Србији веома извесна

лина, Владимир Миловановић, генерални директор Енергопројекта, као и
представници друштвено-политичког
живота Србије, Тимочке Крајине, синдиката и, наравно, овогодишњи добитници награде „Инжењер Шистек“.

Зоран Алексов прима Шистекову награду од амбасадора Филипа Пинигтона

њихов материјални положај буде
бољи. За мене као министра можда
је најважније да тај посао буде безбедан, да се на одговоран начин улази
у јаме и притом не призива срећа,
већ да норме и процедуре обезбеде
да се сваки рудар врати својој породици без огреботине. Преносећи рударима најсрдачније честитке у име

излагање Александар Антић, министар
рударства и енергетике, на прослави
Дана рудара и Дана рударско-топионичарског басена Бор. „Урамљен“ традиционалном будиллицом у јутарњим часовима, веома посећеним концертом
групе „Црвена јабука“ и спектакуларним ватрометом, централни део прославе одржан је у хотелу „Језеро“ на

Међу званицама су били представници фирми које су градиле нову топионицу,
друштвено-политичког живота Тимочке крајине и басенских синдиката

једини пут којим се можемо одужити
Влади и премијеру.
Уз „Шистекову награду“, премијеру
Вучићу је поклоњена и анода (тешка
230 килограма) изливена од првог бакра
истопљеног у новој топионици, као
и повеља којом ће у аналима РТБ-а –
РТБ ће бити бренд Србије
како рече Спасковски - бити уписан као
Поздрављајући званице у име личност која је дала велики допринос
компаније која је, уз помоћ државе, завр- развоју Басена.
шила изградњу нове топионице и фабрике сумпорне киселине и производњу Канада ће подржати рударство
Србије
бакра повећала на 80.000 тона катода
годишње, генерални директор РТБ-а
„Шистекову награду“ дипломираБор Благоје Спасковски је казао да ном инжењеру металургије Зорану
ће се година између два рударска празника памтити управо по том великом
Нови Закон о
делу које даје наду да бакар сутра буде
бренд Србије. СНЦ Лавалин, Ототек и
рударству
Енергопројект су савладали тежак задаОд министра Антића се на прослатак и завршили постројење на време. ви Дана рудара чуло и то да се, на предАли, уверавам вас – нагласио је Спалог Владе, припрема, а он верује да
сковски - да топионица не би била
ће за неколико месеци и Скупштина
изграђена да није било подршке Владе
Србије усвојити, нови Закон о рударСрбије, да се није укључио премијер
ству и геолошким истраживањима:
и са Владом одлучио да додели 30 ми- - Реч је о модерном, светском, закону
који ће бити подстицај да проширилиона евра кредита. Да тада и (шест
мо садашње капацитете, да рударски
пута) пре тога премијер није боравио
посао учинимо безбеднијим, али и да
у Бору постројења не била завршена,
привучемо нове инвестиције. Ми им
Бор не би добио чисто небо, а РТБ не
се радујемо било да долазе из државе (у Колубару, Костолац, можда и Реби имао економично топљење бакра.
савицу) било да долазе из приватног
Тај однос Владе и премијера према
сектора. Морам да кажем да је поРТБ-у био је одлучујући да УО РТБ-а
ред добрих, било и неколико јако лопрву награду „Инжењер Шистек“ за
ших приватизација по рудницима
Србије. Зато покушавамо да тај про2015. додели уваженом премијеру
стор стабилизујемо, али и да привучеАлександру Вучићу.
но нове инвеститоре и да сви заједно,
Подсећајући на Вучићеве речи од 23.
као Србија, будемо поносни што од
децембра прошле године да је улагањем
пет највећих светскх компанија три
30 милиона евра у завршетак нове то- тренутно истражују у нашој земљи
(уз Фрипорт, ту су и „Гленкор“ и „Рио
пионице и фабрике сумпорне кисеТинто“, који ради код Лознице, такође,
лине направљен понос Србије са којим
на налазишту светске класе кад су у
има будућност и она и Бор, Спасковпитању литијум и борати).
ски је нагласио: - РТБ ће бити бренд
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првог бакра из нове топионице

Дан рудара

безбедном рударству
Алексову, управнику Фабрике сумпорне киселине, уручио је амбасадор
Канаде у Србији Филип Пинигтон.
Захваљујући се на позиву да присуствује
догађају веома важном за живот рудара
и Србију, он је казао: - Канадска Влада
је веома задовољна што је имала
прилику да у Бор „доведе“ једно модерно постројење које ће гарантовати
будући успех ове компаније. Посебно
ми је задовољство што сам уручио награду господину Алексову задуженом
за постројење фабрике сумпорне киселине, а чију је изградњу водио СНЦ

најтежи у Србији. Ми то ценимо, разумемо и знамо да за рударе нема ни
годишњег доба, ни дана када се нешто
не ради, дана када земља не чека.
Кажу да од свега човек може да узме
нешто што није заслужио, али рудари
не могу. Од земље се мора отети, од ње
морате радом да узмете оно што чува.
У име Србије – нагласио је Вулин
- желим да вам се захвалим на упорности, на верности, на тврдоглавој
истрајности да нас обогаћујете својим
радом чак и када Србија потцењује, а
уме да потцени, развој рударства и

Министар рударства и енергетике Александар Антић: Нова топионица је важан
предуслов за даљи развој рударства у борском басену и држава ће потпуно
подржати развој ове привредне гране

Александар Вулин, министар за рад и запошљавање, види рударство као велику
развојну шансу

Србије да је све што радимо у области рударства усмерено на то да оно
буде модерна индустријска грана која
ће стварати велику шансу за привредни развој Србије и десетинама
хиљада рудара бити сигурна кора
хлеба, могућност да достојанствено
прехране своје породице. Влада
Србије има велику веру у рударски
бизнис. Свесни смо да Србија лежи
на значајним лежиштима која треба

Лавалин. Рударство је важан економски сектор за Канаду, а јасно је да је
будућност тог сектора у Србији веома
извесна. Ми се унапред радујемо
сарадњи са Србијом и подршци коју
ћемо пружити рударству у наредном
периоду.

Влада рачуна на рударе
Иванка Станчић, дипломирани
инжењер технологије у Руднику бакра
Мајданпек, примила је „Шистекову награду“ из руку министра Александра
Вулина који је овом пригодом казао:
- Као министар за рад данас посебно
желим да кажем колико поштујем и
колико ми је стало до сваког вредног човека који ради посао можда и

Захвалност
рударским синдикатима
Подсећајући на пре годину дана
усвојен Закон о раду – министар Вулин је казао и ово: - Желим да се захвалим представницима синдиката
који су баш одавде подржали тај закон
зато што су били храбри, далековиди
и зато што су били у праву. У време
када су сви говорили да ће доћи до масовних отпуштања, рударски синдикати су нас подржали и рекли да верују
својој држави. Није било масовних
отпуштања, сачували смо и повећали
број радних места, сачували синдикате када су говорили да ће их Закон о
раду укинути, сачували смо могућност
да имамо добро, флексибилно тржиште рада, да доведемо нове инвеститоре, да покажемо да Србија уме да
ради, да уме да донесе, али и да користи добар закон. Зато се захваљујем
на том поверењу свима вама који сваки дан својим рукама стварате бољу
будућност наше земље.

Трајча Тончић

уме да помисли да је то грана о којој
више не треба да размишљамо. Као
што видите по потезима нашег председника Владе, по потезима читаве
Владе, ми на рударе и на рударење и
те како рачунамо, заиста схватамо да
то јесте велика развојна шанса наше
земље.

Иванка Станчић

да јој омогуће да се далеко брже и
боље развија и данас смо изузетно
задовољни резултатма које постижемо. Нова топионица је важан предуслов за даљи развој рударства у бор-

Радујемо се „Фрипортовим“
истраживањима
-Са нестрпљењем и радошћу пратимо активности „Фрипорта“, једне
од највећих светских компанија,
која преко своје компаније у Србији
истражује „Чукару пеки“, и радујемо
се добрим резултатима – казао је
Антић на прослави у Бору. - Не бих да
улазим у игру бројки о феноменалним
резултатима којима су понекад склони наши медији, али хоћу да кажем
да су резултати „Фрипорта“ јако добри, да је реч, по свему судећи, о налазишту које би могло да буде светске
класе. Пажљиво пратимо наставак
истраживања са надом, жељом, па и
притиском од стране Владе, да „Фрипорт“ што пре уђе у фазу отварања и
експлоатације.

ском басену и држава ће потпуно подржати развој тог посла у овом делу
Србије. Оно што је пред нама, без
икакве дилеме, јесте проналажење
стратешког партнерства како бисмо
развијали нове руднике, како бисмо
прешли на „Церово примарно“.
Веома смо ангажовани и верујем
да ћемо за релативно кратко време
имати одређене предлоге, решења и
за повећање производње у Руднику
бакра Мајданпек.
Текст и фотографије:
Љубиша Алексић

Рударство развојна шанса
Србије
Министар рударства и енергетике
Александар Антић уручио је „Шистекову награду“ Трајчи Тончићу, руководиоцу сектора за геологију Рудника
бакра Бор. Антић се најпре захвалио
на прилици да честита празник онима
који раде најтежи посао, а потом им пожелео да се сваког дана, живи и здрави,
враћају породицама које хране, пожелео
да њихов поздрав „срећно“ једног дана
и у Србији прерасте у сигурно, безбедно
и достојанствено бављење овим послом:
– Преносим вам уверавање Владе

Концерт „Црвене јабуке”, праћен спектакуларним ватрометом,
био је веома добро посећен

Шистековци
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Трајча Тончић, руководилац Сектора за геологију РББ-а

Овогодишњи добитници

Сваке године по једно лежиште
Први геолог РТБ-а не крије да је рудно тело
“Т”, на коме је Басен зарадио 40 милиона
евра, његов најдражи успех, али и загонетно најављује: “Оно на чему сада радимо
биће ми још драже”
РББ. – Образложење да Трајча Тончић, руководилац Сектора за геологију овог предузећа, буде један од
овогодишњих добитника награде “Инжењер Шистек”
смештено је у реченицу којом се каже да је “својим
стручним и савесним радом у претходном периоду, а
нарочито 2015. године, знатно допринео остваривању
позитивних резултата пословања РББ-а, а и целог
РТБ-а”. Ако бисмо хтели да је конкретизујемо могли
бисмо да кажемо да иза сваке године рада овог геолога од 2009. до данас стоји по једно ново лежиште
бакра. – То је резултат - како нам рече Тончић - пет
пројеката током којих је погон Истражних радова
РББ-а избушио 103 километра бушотина! Откривено је 270.000 тона бакра и 27 тона злата. Вредност
метала, у лежиштима, је 2,2 милијарде евра, а пет
милиона евра, уложених у нове бушилице, и још
толико у радове, не чине ни пола процента онога
што је добијено! У свету је тај однос између три и
пет процената.
Прича о Тончићевом опредељењу да буде то
што је данас почиње у раном детињству. Родом је из
Пролесја, села у општини Трговиште, где је завршио
четири разреда “осмолетке”, а наредна четири у Радовници. До ње и назад дневно је пешачио 22 километра. Још није био пошао у школу кад су се, једног
лета, у кући његовог прадеде сместили инжењеритеренци београдског “Геозавода”. - Доносили су разне
каменчиће, минерале, стене - сећа се Тончић - а ја
сам све то гледао, слушао, понекад и кришом улазио
у собу да видим шта су све покупили по нашим потоцима. Још тада сам заволео то што су они радили
и једва дочекао да упишем Средњу геолошку школу
у Београду. Знање из ње много ми је помогло да у
року завршим (1991.) Рударско-геолошки факултет
и да се, након четири године чекања на посао, 1995.
запослим у РТБ-у Бор.
Тончић је прошао “Кривељ”, “Церово”, али се
најдуже задржао у Јами (14 година). Ту се и доказао
као врстан геолог након доласка Благоја Спасков-

ског (крајем 2008.) на чело РТБ-а доведеног до руба
пропасти. - Од доласка Спасковског - каже Тончић
- производња бакра се опоравља, расте 30, 50, 80
процената – и то без улагања. Проценио сам да је
прилика да и сам више допринесем и предложио
сам нова истраживања у Јами. Спасковски је затражио још једно детаљно образложење, три дана
размишљао, и - дао “зелено светло”. Предлагао сам
то и претходним директорима, али они нису веровали да у јамским дубинама има још богате руде.
Марта 2009. године откривено је рудно тело “Т” и
са 32 бушотине (1.925 м) потпуно истражено. Названо је по мени, а елаборат је оверен на 232.000
тона са 5,07 одсто бакра и 2,5 грама злата по тони.
Откопали смо (и то новом методом) 224.000 тона,
што је искоришћење од 96 процената, а РТБ је на
рудном телу “Т” зарадио 40 милиона евра. У близини смо убрзо открили читаву серију рудних тела:
“Т1”, “Т2”, “Т3”, а нове бушотине кажу да у тој зони
има још бакра.
На његов предлог 2011. је купљена бушилица „мустанг Ф13“ којом је потпуно истражено ново лежиште
„Кривељски камен“ са 80 милиона тона руде садржаја
0,27 одсто бакра и 0,13 грама злата по тони. Две
године касније стижу још две моћне машине (буше до

2.800 м) којима је у долини Ујове реке набушен досад
најдужи минерализовани интервал (850 м) са 0,24%
бакра. Пошто је на великој дубини истраживања су
обустављена, а започета је провера лежишта у Малом
Кривељу познатог још од 70-их година. Седам нових
бушотина показало је да лежиште почиње са саме
површине и иде преко 800 метара дубине. До 200 м
садржај бакра је између 0,3 и 0,4 одсто, а од 250 до 550
метара 0,46 одсто. Злата је око 0,2 грама по тони.
-И ова истраживања су привремено обустављена
зато што се, на основу моје најновије интерпретације
лежишта бакра Бор, на чијем моделу дуго и опсежно
радим, кренуло у нову геолошки неистражену зону
- иза конгломерата! Први налази показују да је геолошка ситуација сасвим другачија од раније
претпостављане, и више обећава – каже први геолог
Басена. Добре вести донеле су и три бушотине у близини старог борског јаловишта, као и оне између 17. и
19. хоризонта (“Борска река”). Са 18 структурних бушотина по ободу рудног поља Бор идентификоване су
три нове бакарне зоне а нови подаци усмеравају даља
истраживања и ван борског лежишта. Провере истражних података за “Церово примарно” показују далеко
боље садржаје од утврђених 80-их година. До нових
резерви дошло се на северу кривељског копа (три милиона тона) и у Мајданпеку између два ревира (10 милиона тона).
-Најдражи тренутак геологу је кад из утробе
земље излази језгро које носи то што он тражи –
објашњава Тончић. - Школа је једно, а пракса нешто
сасвим друго. У уџбеницима су дати модели како се
истражује, али сваки терен је специфичан. Свим
геолозима позната су пет плус два фактора чија
веза, склоп, сигурно доводи до проналажења лежишта. Ја сам, међутим, увео још један - осми
фактор - и планирам да за приправнике, млађе геологе, напишем уџбеник. Шистекова награда је
признање за откриће нових лежишта која су умногоме променила економску слику РТБ-а Бор и зато
је моја порука да сви који имају неку идеју корисну
за компанију настоје да је спроведу јер ће бити корисна и за њих саме. Тончић не крије да је рудно тело
“Т” његов најдражи успех, али и загонетно најављује:
“Оно на чему сада радимо биће ми још драже! Али,
о том потом.”
Љ. Алексић

Иванка Станчић, дипломирани инжењер технологије у РБМ-у

„Заборавља” на радно време
У Хемијској лабораторији ПУС-а ради
скоро три деценије и обрадовала би је
нова опрема јер би анализе биле брже и
јефтиније, а производни резултати бољи
РБМ. - Међу овогодишњим добитницима награде „Инжењер Шистек“, најпрестижнијег рударског
признања, не без разлога нашла се Иванка Станчић,
дипломирани инжењер технологије у Руднику бакра
Мајданпек. У Производним услугама је руководилац Хемијске лабораторије, где одговорним радом,
самоиницијативом и организаторским способностима
показује да и у рударству, посебно на појединим
осетљивим местима, има посла и за жене.
“Поуздан је сарадник, увек одговоран извршилац задатака, жена за коју се радно време завршава тек када обави поверен посао, а коју ни
непредвиђене околности, попут путовања, пешачења,
рада у тешким условима због којих би многи одустали, нису заустављале. Она је пример млађим колегама. Успела је да створи тим који одлично функционише и представља поуздану карику у ланцу
производње бакра у мајданпечком руднику” – наводи
се у образложењу одлуке о награди.
Иванка Станчић у Руднику бакра Мајданпек ради
од 1986. године. Дошла је као стипендиста после завршеног технолошког факултета и остала до ових дана.
Више од 10 година води службу у којој је започела
радни век.

-Није то лак посао, посебно када су околности
неповољне, када су резултати испод очекиваних,
када је руда нефлотабилна и када треба саопштавати лоше вести. И када је добро и када је лоше,
за нас, као службу, посла има. Раде се комплетне
анализе, у потпуности прати производни процес.
Хемијска лабораторија функционише као добро
уигран тим вредних и одговорних људи у којем
свако зна и ради свој посао. Не изостаје ни помоћ

пратећих служби, бравара, електричара, техничара
- каже Иванка Станчић.
Од 2005. до прошле године, као једини инжењер у
служби, Иванка “заборављала” на радно време, празнике и годишњи одмор.
-Нема ту велике мудрости. На послу смо да
бисмо радили добро, тачно, квалитетно и на време.
А, опет и људи смо, да се међусобно помажемо, разумемо, подржавамо и сарађујемо. Заједнички нам је
интерес да рудник постиже што боље резултате не
само због нас него и због града и читавог овог краја
који је судбински везан за рударење.
Иванка Станчић је успешну каријеру градила,
захваљујући подршци и разумевању породице. То,
као рецепт за успех, покушава да пренесе и на млађе
колеге. Супруг, син, кћерка и унука знају за њен одговоран однос према послу, па јој више не замерају
када закасни. Деца додуше, још памте, како су најдуже
остајала са васпитачицама у обданишту, како су се
најдуже играла у парку, док она “скокне” до седам километара удаљене лабораторије само да нешто уради.
-Могли бисмо да радимо и боље са новом опремом. Апсорбер, који представља срце лабораторије,
исправан је, али има 38 година. Нови би омогућио
да анализе буду брже, јефтиније, са више података
- ради бољих производних резултата и економичности - каже Иванка уверена да се на нову опрему неће
дуго чекати.
С. Вукашиновић

Шистековци
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награде „Инжењер Шистек”

Срећан сам што видим осмех
Александар Вучић, председник Владе Републике Србије

Председник Владе Републике Србије Алексндар Вучић препознао је стратешку важност РТБ-а Бор за развој целокупне привреде Србије и подржао програм развоја
и стабилизације компаније и њен инвестициони циклус који је рудницима донео ревитализацију, а металургији нове
технологије - каже се, између осталог, у
образложењу за доделу награде „Инжењер
Шистек” премијеру Вучићу. - Кад год је
било потребно, Александар Вучић је долазио у Басен Бор да разговара, указује, захтева...
РТБ. - Председник Владе Републике Србије Александар Вучић први је добитник награде „Инжењер
Шистек“ за 2015. годину, највишег признања
које Рударско-топионичарски басен Бор додељује
најзаслужнијим појединцима и институцијама за допринос развоју компаније. Ову одлуку донели су
органи управљања и руководство РТБ-а Бор.
У образложењу за доделу награде „Инжењер
Шистек” премијеру Вучићу између осталог се каже:
„Председник Владе Републике Србије Алексндар
Вучић препознао је стратешку важност РТБ-а Бор за
развој целокупне привреде Србије и подржао програм
развоја и стабилизације компаније и њен инвестициони циклус који је рудницима донео ревитализацију, а
металургији нове технологије. Влада на чијем је челу
прошле године одобрила је 30 милиона евра кредита
за завршетак изградње нове топионице и фабрике сумпорне киселине, па су након једновековног рударења
у Бору ове године почела да раде нова пирометалуршка постројења, што ће омогућити да Басен повећа
производњу бакра на више од пет хиљада тона катода
месечно и тако допринесе повећању бруто друштвеног
производа Србије”.
Као један од најзаслужнијих што је изградња нове
топионице и фабрике сумпорне киселине завршена на

време, премијер Александар Вучић је био на челу високих гостију који су 23. децембра 2014. године присуствовали свечаном обележавању завршетка изградње
нових пирометалуршких постројења у Басену Бор.
Честитајући градитељима премијер Вучић је нагласио
да и Бор и Србија имају будућност:
-Показали смо да умемо да реиндустријализујемо
земљу. Када је држава уложила 30 милиона евра за
завршетак нове топионице и фабрике сумпорне
киселине, направили смо оно што је понос Србије.
Определили смо се за улагање у развој и будућност
и нисмо погрешили. Бор има будућност, а са њим и
Србија - истакао је тада премијер Вучић.
Кад год је било потребно, Александар Вучић је,

најпре као први потпредседник, а касније и као председник Владе, долазио у Рударско-топионичарски
басен Бор да разговара, указује, захтева... Често је разговарао и са руководством и са радницима у Бору и
Мајданпеку:
-Дошао сам да разговарамо о будућности РТБ-а
Бор, о будућности и положају радника и шта нам је
заједнички чинити да бисте могли да живите нормално, да имате шансу за бољи живот и будућност
своје деце...
-Држава Србија ће додатно уложити у руднике
„Мајданпек” и „Велики Кривељ” и веома брзо
имаћете више од стотину новозапослених и моћи
ћете да подижете производњу у Мајданпеку. Долазимо у Мајданпек да бисмо се борили за народ овде,
а не да бисмо узимали провизију од бакра, злата,
сребра, било чега. Ми хоћемо да овај град буде од
бакра, злата и сребра саздан...
-Срећан сам што видим осмех на многим лицима,
на лицима ове деце која знају да то и њима значи
будућност - да ће у годимана које долазе људи у Бору
бити богатији, али ће и Србија од овога имати користи. То сте урадили ви својом одлучношћу, радом,
али је важно да смо показали да можемо изградити и технолошки најсложеније и најсавременије
објекте. Зато хоћу да видим ове момке у рударским
униформама још насмејаније - да знају да раде
велику ствар не само за себе и за своје породице, за
Бор, већ и за Србију. И хоћу да добро зарађују. Зато
смо и уложили да би могли да живе боље и да би
Србија могла да живи боље.
Председник Владе Србије Александар Вучић увек
је налазио време да дође у Бор и помогне рударима
и металурзима Басена и грађанима овога краја. Али,
био је спречен да присуствује свечаној додели награде „Инжењер Шистек”, највећег признања РТБ-а
Бор које се додељује најзаслужнијим појединцима и
институцијама за допринос развоју компаније. Заслужена награда накнадно ће му бити уручена.
М. Милошевић

Зоран Алексов, управник Фабрике сумпорне киселине

Највећа награда је бити цењен
Ако сам инжењер и уочим неки недостатак
у технолошком процесу, треба да допринесем његовом решавању и раднику олакшам посао. Сви овде знају да сам стално у
погону и да не бежим ни од једног проблема. - Ова награда може само да ме обавезује
да радим још боље
ТИР. – Један од овогодишњих добитника награде
„Инжењер Шистек” је дипл. инж. металургије Зоран
Алексов, управник Фабрике сумпорне киселине.
Рођен је 22. августа 1956. године у Димитровграду,
где је завршио основну, а у Пироту средњу школу
(електро-смер). Дипломирао је 1981. на Техничком
факултету у Бору (металуршки одсек). Запослио се 16.
августа 1982. у Фабрици сумпорне киселине и у њој
провео радни век: од приправника, преко главног технолога и руководиоца К- 3, потом и К-1 и К-2, до техничког руководиоца (од 2002. до 2008.) и управника
ФСК-а у два наврата (најпре до јула 2011. и поново од
новембра 2014.). Две године (2012-2014.) био је главни
инжењер за изградњу фабрике сумпорне киселине и
реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода. Зато и није случајно што га сматрају живом
историјом овог металуршког погона.
- Имао сам част и срећу да од првог дана радим
у новим фабрикама и учествујем у доказивању
технолошких параметара, слично овоме што сада
радимо, само што сам тада био приправник, а сада
управник. Радиле су четири фабрике – контактна
један, два, три и пржионица пирита. Све је требало уклопити, а задатак сменског инжењера је
био да обезбеди услове како би, у сарадњи са Топионицом, оне функционисале. Али, да би се све то
упознало требало је да се уложи много труда и рада,

прати литература, а посебно да се слушају искуства
старијих колега – каже Алексов.
Из његове радне биографије види се да је све брзо
савладао и ушао у душу фабрике, јер је за две године
постао шеф К-3. Сећа се да се тада запослило још десет
инжењера различитих струка, али да је било пресудно
интересовање и надградња почетног, књишког, знања
кроз праксу. За 31 годину дао је многа унапређења, корисна решења и предлоге који су примењени у фабрици, али их никада, како рече, није „ставио на папир”
и за њих тражио надокнаду или их заштитио као своју
интелектуалну својину.
- Одувек, а и данас тако мислим - ако сам
инжењер и уочим неки недостатак у технолошком
процесу, треба да допринесем његовом решавању
и раднику олакшам посао. Сви овде знају да сам
стално у погону и да не бежим ни од једног про-

блема. Задовољство ми је што сам то радио и част
што су моји претпостављени усвојили и применили
моје предлоге и решења. Не треба ми већа награда
од тога што се испоштује оно што сам замислио –
скроман је наш саговорник.
Свака наредна степеница била је изазов више, па
тако и овај најновији – нова Сумпорна у чијој изградњи
је учествовао од давања података за пројектовање до
(личног) пуштања у рад, што му је, како поносно
истиче, била велика част!
- После 31 године искуства, пуштам у рад нову
фабрику - а нигде нисам ишао на праксу нити на
обуку. Мени ту није ништа ново, јер сам сваког дана
на различите начине пратио њену изградњу, али
без директне обуке у некој другој фабрици (осим
предавања људи из SNC Lavalina). Упркос томе,
успешно смо је стартовали, период уходавања још
траје. Трудио сам се да људима пренесем бар део
знања и искуства које сам стекао током изградње и
обуке. Технологија, која је иста у старој и новој фабрици (контактни поступак), у великој мери је савладана, а и електроника ће ускоро, јер су се и ови
људи својски трудили - хвали Алексов своје колеге.
Одговарајући на питање чиме је завредео највеће
басенско признање, скромно каже: - Човек никад не
треба да ради за награду. Исто бих радио и са њом
и без ње. Не знам да ли ће младе колеге тако да
размишљају, али, по мени, то је прави пут. Притом,
биће и поштовани. Млађим колегама поручује да се
труде, непрестано уче, стално буду у погону, јер уколико седе у кацеларији, од тога нема ништа. Не ваља и
ако мисле да све знају, то је још горе. - Свиме што сам
досад урадио изборио сам се да будем цењен, што
је мени велика част - завршава Алексов своју причу.
Ј. Станојевић

Актуелнo
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Два милиона динара у плусу
Управни одбор РТБ-а усвојио извештај о пословању РТБ Бор Групе у 2014.

Финансијски биланс из текућег
пословања РТБ Бор Групе позитиван и износи 23 хиљаде
долара. – Учинак текућег
пословања у 2014., иако
финансијски скромнији у односу на раније године, веома
значајан због одржања континуитета производње у вишеструко неповољнијим условима пословања, оценио Управни одбор компаније
РТБ. – Једини српски произвођач
бакра, злата и сребра Рударско-топионичарски басен Бор пословну 2014.
годину завршио је у малом, али вредном
плусу. Финансијски резултат из текућег
пословања је позитиван и износи
2.074.000 динара, односно 23 хиљаде
долара. Ни „више силе“ у виду поплава
и ледених киша, ни „земљотрес“ на
берзи метала (пад цене бакра и племенитих метала, погоршање услова трговања
и пад тражње), нису, на срећу, пореметиле тренд успешног финансијског
пословања РТБ-а Бор започет пре пет
година, па је минуле 2014. остварена
мала добит из текућег пословања.
Производња 35.846 тона бакра у концентрату (у просеку око три хиљаде тона
месечно) остварена је из 41 милион тона
ископина, а прерадом 16,7 милиона тона
руде и 740,8 хиљада тона топионичке
шљаке. Произведено је 33.175 тона катодног бакра, 1.310 килограма злата,
7.360 килограма сребра, 17.225 килограма селена, 23 килограма паладијума,
три килограма платине, 83.365 тона сумпорне киселине, 1.155 килограма плавог

камена. У погонима металуршке прераде из сопствених и туђих сировина
продуковане су 5.344 тоне бакарне жице
и 1.614 тона ливачких производа.
Продајом ових производа на
домаћем и ино тржишту компанија је у
2014. приходовала 298,9 милиона долара
и из текућег пословања извукла мали
плус, јер је расходна страна у исто време
била мања тек за 23 хиљаде долара.
Поредећи производне и финансијске
резултате из прошле године са онима из
2008. (пошто је то година која је претходила периоду производне и финансијске
консолидације РТБ-а Бор) резултати

говоре да је 2014. откопано 2,8 пута
више ископина, 2,6 пута више раскривке, а да је произведено 70,3 процента катодног бакра више и то из руде
која је била сиромашнија бакром за
4,2 одсто. И тај позитиван резултат из
текућег пословања од 23 хиљаде долара
је у односу на реперну 2008. бољи за
48 милиона долара, пошто је пре шест
година, подсећања ради, РТБ Бор пословну годину завршио са губитком од
48,1 милион долара.
Оцењујући пословање РТБ Бор
Групе у 2014. Управни одбор компаније,
на седници одржаној 29. јула, био је

једногласан у мишљењу да је година
била тешка за целокупну српску привреду, па и за комбинат бакра, али да
је веома добро то што континуитет позитивног текућег пословања није прекинут. Свесни да су поплаве и ледене
кише „појеле“ око четири и по хиљаде
тона бакра и да је криза пласмана бакра
у свету и код нас додатно уздрмала пословни амбијент, чланови Управног
одбора су, усвајајући финансијски и
извештај о пословању РТБ Бор Групе,
били једногласни у оцени да је Басен
Бор у 2014. пословао веома добро.
Г. Тончев Василић

Банкари опет у посети Басену
пута намера им је била да се увере да
ли су нова топионица и фабрика сумпорне киселине изграђене и да ли раде
(пошто су последњи пут у Бору били
почетком децембра прошле године),
али и да разгледају највећи басенски
рудник „Велики Кривељ“.
У разговору са менаџментом
компаније представници немачке
и француске банке показали су
интересовање за финансијску подршку
комбинату бакра и приликом отварања
рудника „Церово“ јер је оцењено да
тај посао дугорочно и њима може да
донесе профит. Због тога је група банкара, након разговора са пословодством РТБ-а Бор и разгледања нове топионице и фабрике сумпорне киселине,
погона рафинације и електролизе, посетила и руднике „Велики Кривељ“ и
„Церово“.
Societe Generale и UniCredit
банка
баве
се,
поред
осталог, претфинансирањем, односно
обезбеђују капитал који је потребан за
куповину концентрата и производњу
од аноде до катоде. Реч је о светској
пракси јер репродукцију у свим веОсим разговора о претфинансирању, односно обезбеђењу капитала који је РТБ-у Бор потребан за
ликим рудницима увек прати капикуповину концентрата и производњу од аноде до катоде, представници Societe Generale и UniCredit тал великих банака. Зато је поновна
banke показали интересовање и за директно финансирање отварања рудника „Церово“
посета банкара и њихово, сада већ
озбиљно интересовање за сарадњу са
РТБ-ом, велики комплимент за борску
РТБ. – У потрази за погодним тала представници Societe Generale и поново су 21. јула посетили Рудар- компанију.
„тлом“ за развој сопственог капи- UniCredit банке, након шест месеци, ско-топионичарски басен Бор. Овога
Г. Т. В.

Актуелно
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Шестоавгустовска прес-конференција Благоја Спасковског, генералног директора РТБ-а

Једна од успешнијих година
од оснивања Рудника
Позитивни финансијски резултати из текућег пословања, завршетак изградње топионице и
фабрике сумпорне киселине и изузетна друштвена одговорност - карактеришу пословање
РТБ-а Бор између два Дана рудара. - Б. Спасковски: Желим срећан празник грађанима Бора
и Мајданпека, посебно радницима Рударско-топионичарског басена Бор, да имају веће
приходе, нова радна места и боље услове за живот у целом тимочком региону и Србији
РТБ. - Прошла пословна година
била је изузетно успешна, тачније
једна је од успешнијих од оснивања
Рудника до данас: финасијски резултати из текућег пословања су позитивни; завршили смо изградњу нове
топионице и фабрике сумпорне киселине као највећи инвестициони

Благоје Спасковски

објекат у Србији и јужној Европи; показали смо изузетну друштвену одговорност, посебно у поплавама када
смо одустали од брзог испумпавања
воде са наших површинских копова
и позајмили пумпе Колубари како би
што шре почела производњу угља за
термоелектране и за грејање становништва. Када је реч о друштвеној одговорности, не смемо заборавити и
уређење града и села у општини Бор
и прошле и ранијих година.
Овако је генерални директор Рударско-топионичарског басена Бор Благоје
Спасковски почео традиционалну шестоавгустовску конференцију за новинаре поводом обележавања Дана рудара
Србије и Дана компаније која постоји
већ 112 година. Конференцији су, осим
чланова менаџмента Басена, присуствовали и сајт-менаџер финског „Ототека”
Тони Коркан и сајт-менаџер канадског
„СНЦ Лавалина” Адел Шидијак.
-Током 2014. године имали смо отежану производњу - наставио је Спасковски. - Због великих поплава у мају
и августу имали смо два велика прекида производње на свим коповима
и трећи зими због велике хладноће
и леда који су довели до прекида
снабдевања електричном енергијом.
Тада смо спасили јаму и брзо оспособили површинске копове „Велики
Кривељ” и „Церово”, али је Рудник
бакра Мајданпек чак седам месеци

имао отежану производњу.
Сви ови непредвиђени проблеми
због елементарних непогода утицали су
и на производњу и на финансијске резултате:
-Остварили
смо
позитивне
финансијске резултате из текућег
пословања – завршили смо годину
са два милиона динара у плусу. Ако
ово упоредимо са 2008. годином, 2014.
године је дата иста количина рударских ископина, 36,1 одсто више руде
бакра, 25,1 одсто више катодног бакра,
63 килограма више злата, али је цена
бакра била 22,2 процента мања и
злата скоро 20 процената мања него
2008. Ми смо 2008. годину завршили
са губитком од 48 милиона долара, а
2014. прешли нулу за два милиона
динара. Изгубили смо чистих 4.500
тона бакра. Покрили све трошкове,
а нисмо дали 4.500 тона бакра. По
тој цени остварени приход, а тиме и
добит, мањи је за 30 и нешто милиона
долара - коментарише Спасковски.
Генерални
директор
Басена
задовољан је завршетком нове топионице и фабрике сумпорне киселине јер
је смањено загађење изнад Бора и околине и побољшани финансијски ефекти
који ће, како је нагласио, бити још бољи
у наредном периоду:
-Били смо храбри јер смо изградњу
топионице и фабрике сумпорне киселине почели у време економске кризе.
Али, преовладала је друштвена одговорност и према граду и према селима
да се смањи аерозагађење. Када смо
били у кризи, дошла је неопходна
помоћ Владе Републике Србије са 30
милиона евра и успели смо да завршимо пројекат. Технологија је врхунска, десет пута је боља од оне коју

смо деценијама користили, и потпуно
сам задовољан како напредује њено
уходавање - рекао је Спасковски и замолио житеље Бора и околних села за
стрпљење док се технолошки процес
ухода како би се повећала производња
и смањило аерозагађење. - У свету је
ова технологија заступљена са 54 процента, што значи да је најбоља и да
нисмо направили грешку.
Благоје Спасковски је похвалио и
домаће и стране учеснике у изградњи
нове топионице и фабрике сумпорне киселине за све што су урадили. Посебну

траживача у Србији, поготово у околини Бора. До сада смо у новој топионици прерадили 113 хиљада тона
домаћег и 21.500 тона увозног концентрата бакра. Већ сада дневно производимо од 150 до 330 тона анода и хиљаду
тона сумпорне киселине. Купујемо
најчистији концентрат и зато имамо
најмању зараду. Прерађујемо толико
квалитетан и домаћи и увозни концентрат бакра да можемо да зауставимо постројење за пречишћавање
отпадних вода које смо сами изградили уложивши минимална средства
- 1,3 милиона евра - нагласио је Спасковски.
-Нова флеш-пећ, коју је РТБ купио
од „Ототека”, функционише онако
како је предвиђено пројектом и даје
добре резултате. „Ототекова” флешсмелтинг технологија је најбоља и
РТБ је био мудар да је купи. Ово су
сложени пројекти са милионима различитих компоненти. Сви који су
били укључени дали су све од себе.
Али, ту није крај: на основу засебног
уговора о лиценци, ова инвестиција
није једнократна и добар је оквир
за сваку будућу сарадњу. И за пет
година РТБ ће моћи да каже на има

Тони Коркан и Адел Шидијак

захвалност упутио је и Влади Републике
Србије која је подржала пројекат кад је
било најтеже.
-Нова топионица и фабрика сумпорне киселине доносе доходак и
спашавају од аерозагађења житеље
Бора и околних села. Али, нисмо на
време развијали рударство и зато
купујемо концентрат за прераду.
Имамо милијарду и 341 милион тона
оверених резерви руде и биће је још
више јер је велика концентрација ис-

Б. Спасковски: Били смо храбри јер смо изградњу
топионице и фабрике сумпорне киселине почели у
време економске кризе

најмодернију технологију - оценио је
сајт-менаџер „Ототека” Тони Коркан.
-”СНЦ Лавалин” је од самог почетка био посвећен завршетку
пројекта и успешно смо изградили
нову топионицу и фабрику сумпорне
киселине. Близу смо тога да до краја
године доведемо технологију на максимум. Приближавамо се достизању
пуног капацитета и сигурни смо да ће
РТБ то одржати. „СНЦ Лавалин” је
посвећен томе да помогне РТБ-у и наредних година јер желимо да ова фабрика постане референтна за нас и да
овде доводимо наше будуће пословне
партнере - рекао је сајт-менаџер „СНЦ
Лавалина” Адел Шидијак.
На крају конференције за новинаре
Благоје Спасковски је грађанима Бора
и Мајданпека честитао 6. август, Дан
рудара Србије и Дан компаније:
-Желим срећан празник грађанима
Бора и Мајданпека, посебно радницима
Рударско-топионичарског
басена Бор, да имају веће приходе,
нова радна места и боље услове за
живот у целом тимочком региону и
Србији.
Текст: М. Милошевић
Фото: Љ. Алексић

Репортажа
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Они раде и на Дан рудара Србије и Дан Басена Бор:

Наш рад је наш празник
Д. Аџић: Желим да нам производња буде
боља, а плата већа. - А. Малетић: И колегама који
данас раде, али и онима који славе, желим срећу у
раду и животу. - С. Војиновић: Желим срећу колегама који
раде на празник, а онима који славе желим леп провод јер ће
сутра боље радити
РТБ. - У Рударско-топионичарском Басену Бор
ради се и викендом и празником, као и било којим
радним даном. Тако је било и овог 6. августа када запослени у комбинату бакра обележавају Дан рудара
Србије и Дан компаније. У то смо се уверили посетивши рударе прве смене у борској „Јами”, на површинском копу „Велики Кривељ” и у кривељској
„Флотацији”.

посао ради већ 15 година:
-Имамо нове камионе и сада су услови рада неупоредиво бољи. Уз добру обуку и искуство лако је
радити са савременом аутоматизованом рударском
механизацијом. Добро зарађујемо и међу бољима
смо у Србији. Желим срећу колегама који раде на
празник, а онима који славе желим леп провод јер
ће сутра боље радити - каже возач тешких камиона
Војиновић.
На Дан рудара и Дан РТБ-а ради се и у борској
„Јами”. У првој смени је двадесетак рудара. Међу њима
је и копач-палилац Станимир Ивановић који у јами
ради од 1999. године:
-Ако упоредим време када сам почео да радим у
јами, сада су услови рада неупоредиво бољи и плате

ског копа Милана Делића. Он, између осталог, издаје
радне задатке и контролише извршење:
-И у овој, празничној смени, у непосредној
производњи имамо 65 радника: тридесетак на
линији руде и јаловине, двадесетак у електромашинском одржавању и петнаестак на дробљењу
руде и транспортном систему. То је довољно за
извршење планираног обима послова јер имамо

Станимир Ивановић

веће, мада увек има места за боље. Радимо на 500600 метара испод земље, глава је увек у торби, али
не жалимо се. Надамо се да ће бити још боље и у
јами, и на коповима, и у флотацијама, и у топионици... Од тога сви живимо - каже Ивановић у име
својих колега „јамаца”.
У флотацији „Велики Кривељ” и овог 6. августа у првој смени, као и осталих дана, у непосредној
производњи ради двадесетак радника. Међу њима је
Дејан Аџић

До коте 335 у Четвртом захвату на површинском
копу „Велики Кривељ” стижемо камионом који превози рударе на примопредају. Водич нам је искусни
возач тешких камиона Дејан Аџић који објашњава да
се примопредаја, практично, обавља „у ходу”:
-Чекају нас колеге из претходне смене, мењамо
се за управљачем камиона и командама багера и
бушилица, булдозера... Скрећемо пажњу један другоме на радне услове или евентуалне проблеме у
раду механизације. На тај начин нема празног хода.
Камион се, практично, не гаси и по тридесетак
радних сати када одлази на дневни ремонт. Желим
да што боље радимо, па ће производња бити боља,
а плата већа - каже Аџић.

Александар Малетић

искусне раднике и нову савремену механизацију каже Делић.
За командама великог „комацу” багера (К-1) је
млади багериста Александар Малетић. На површинском копу „Велики Кривељ” ради пет година.:
-Мој деда по мајци био је рудар у борској „Јами”,
а отац је стекао пензију као булдозериста на истом
овом површинском копу. Моћна је ово машина, све
је аутоматизовано. Кад је багер нов и има климу,
као овај мој, лако је радити и лети и зими. И колегама који данас раде, али и онима који славе,

Славиша Грујић

Славиша Војиновић

желим срећу у раду и животу и да буду вредни,
јер у тешким временима треба још боље радити Милан Делић поручује багериста Малетић.
Славиша Војиновић, пореклом је из суседног
На коти 335 у Четвртом захвату, поред камиона
села Кривеља, па је близина посла утицала да, као рукоји чека на утовар, срећемо управника површиндарски техничар, постане возач тешких камиона. Овај

и главни пословођа Славиша Грујић који овде ради
30 година:
-Ни код нас нема разлике у раду обичним даном
и празником. Између обележавања два Дана рудара
завршили смо реконструкцију и аутоматизацију
флотације. Сада имамо боље искоришћење
бакра, лакше праћење технолошких параметара
флотирања и већу производњу. Свима желим
срећан празник, да више и боље раде јер ће тако и
плата бити већа. Задовољни смо зарадом, али увек
може боље. Томе сви тежимо и зато повећавамо
производњу - закључује пословођа Грујић.
На Дан рудара не раде само рудари него и топионичари, електролизери и сви они који су, како се то популарно каже, „на линији бакра”. На празник, међутим,
раде и новинари. Да није њих (нас) не би било ни ове
репортаже.
И наш рад је наш празник!
Милољуб Милошевић

Прерада руде
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РТБ потпуно аутоматизовао процес у кривељској флотацији

Обнова уз прераду милиона тона руде

КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. –
Захваљујући модерној опреми великог
капацитета коју “надзиру” специјални
анализатори и други уређаји којима се
прати проток маса, уситњеност, PHвредност и још много тога, кривељска
флотација је постала понос не само
РТБ-а, који од ње много очекује, већ и
компаније “Metso Minerals” која је испоручила ту опрему. Преко 300 учесника (из 28 земаља) недавног конгреса
флотера на Борском језеру имало је шта
да види, и похвали, у овом погону Рудника бакра Бор, где се већ други месец
у секунду прате производни резултати. Таква прецизност, квалитет анализа и брзина увида у процес донела је
– како нам рече управник Саша Милић

уходавања, а захваљујући њима већ
се производи концентрат према захтевима нове топионице, рационализована је потрошња реагенаса. Радом
свих агрегата максималним капацитетом смањена је и потрошња електричне енергије, а свим овим захватима и цена коштања тоне бакра на
линији дробљење – флотирање.
И док је управник Милић са пословним људима из компаније “Metso
Minerals” обилазио нове линије које
су већ у пуном производном замаху,
у командној сали смо пратили како
Јасмина Дендић, сменски инжењер, Користи од модернизације већ видљиви на више планова,
на компјутерима, и њена колеги- а овај велики посао успешно је приведен крају захваљујући
ница Јелена Рајић, за пултом, воде добром планирању, организацији рада и сарадњи са
процес. Прате екране, звучне сигнале, компанијом “Metso Minerals” – каже управник Саша Милић

Представници компаније „Metso Minerals” и управник Флотације Саша
Милић (први здесна) у командној сали

- кључну предност флотерима да реагују
на време и на прави начин како би, уз
минималне трошкове, из руде извукли
што више бакра и метала који га прате.
Ако се има у виду да су и капацитети
нових флотационих машина вишеструко
већи од доскорашњих, онда је јасно да
се од кривељских флотера у наредном
периоду могу очекивати само бољи резултати. Производња добро иде и Милић
не сумња у остварење плана за јул од око

телефонирају, дају инструкције шта
да се провери, укључи, искључи... Час
у погону, час са њима је и Грацијан
Страиновић,
технички
руководилац кривељске флотације, који нам
детаљније објашњава како се сада води
производња.
– Овде, најпре, имамо програме
којима можемо да регулишемо процес
млевења руде тако што подешавамо
број циклона, број обртаја пумпи, као

Шестоканални анализатор јаловине и основног концентрата

2.300 тона бакра у концентрату.
и параметре основног флотирања на
-Процес се сада води из командне основу потпуног електронског монисобе, са пулта – каже Милић. - Води га торинга. Јер, са тим програмима посменски инжењер који преко камера
и компјутера види све параметре. Од
бројних технолошких новина издвојио
бих три анализатора. Једноканални
анализира крајњи концентрат на
сваких 15 секунди, троканални улазне
сировине у млинске секције на сваких
20 секунди, а шестоканални јаловину
и основни концентрат на 12 минута.
Анализе се одмах виде на пулту и
одмах може да се реагује додавањем
или одузимањем реагенаса, пенушача итд. Анализатори су у процесу

везан је тзв. “Visio froth”, програм
са камерама, који обрађује слику и
на основу брзине кретања пене по
ћелијама прорачунава и сам подешава
процес, односно ниво и количину ваздуха у флотационим машинама. Завршена су два круга калибрације анализатора и они ће, уз још неколико неопходних подешавања, увести производни процес у оптималан рад.
Страиновић додаје да ће се на
основу хемијских анализа (икс-реј)
одређивати колико је бакра, сумпора,
гвожђа у маси која се флотира, тако да
ће систем аутоматике повећавати или
смањивати дозу реагенаса, мењати параметре. Активираће се и мониторинг уз
помоћ PSM-уређаја који прате квалитет
млевења као, можда, најбитнији фактор
за флотирање, односно отварања “зрна”
минерала.
-Резултати су све бољи – каже технички руководилац флотације. - Већ
два месеца смо на узлазној путањи.
Искоришћење бакра је 82 одсто и
идемо ка циљу од 87 процената. Системом аутоматизације отварају нам
се невероватне могућности. Јер, до
сада смо се у тренутним реакцијама
ослањали на искуство, а процес кори-

дробљењу којој су се (до 2013.) придружиле још две. Крајем 2012. уграђено
је шест великих флотационих машина
за прво пречишћавање и батерија хидроциклона за домељавање. Уследила је етапна сеча старих машина и
постављање нових тако да су 2013.
уграђене три линије са по шест машина

Видоје Адамовић и Грацијан Страиновић
прате податке анализа

“RCS 100” за основно флотирање, а онда
шест за прво, још шест за друго и треће
пречишћавање и четири за контролно
флотирање. На првој и трећој млинској
секцији замењена је батерија циклона, а
2014. је то учињено и на другој секцији.
-Ове године, поред анализатора,
уграђени су и PSM-уређаји који ће
мерити уситњеност руде. За њихову

Електронски мониторинг на сваком кораку

говали на основу хемијских анализа
које смо добијали након осам до петнаест часова!? Сада могу тренутно да
видим колико бакра иде у јаловину и
одмах да реагујем.
Наглашавајући да се у модернизацију
кривељске флотације кренуло ради
побољшања
технолошких
резултата, односно производње концентрата
продајног квалитета, уз искоришћење
метала од 87 одсто, као и повећање капацитета прераде на 10,6 милиона тона
руде, управник Саша Милић подсећа да
је реконструкција започета од погона
дробљења. Тамо је (2011.) уграђена
прва “HPP” дробилица на терцијалном

калибрацију и пуштање у рад треба
да стигне екипа компаније “Metso
Minerals” из разних делова света (од
Аустралије до Канаде). То су – каже
Милић - последњи послови на пројекту
аутоматизације и модификовања централног система управљања процесом кривељске флотације. Приводимо крају и затварање погона са
јужне стране на којој је за потребе
реконструкције продужена кранска
стаза како би се нова опрема лакше
убацила, а не преко крова, како је то
рађено на почетку овог великог посла.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Рударство РББ
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По јулским жегама РББ уклонио највише раскривке од почетка године

Откопали милион и по тона јаловине
Јул је трећи
овогодишњи месец
у коме Рудници
бакра Бор - према
речима Видоја Адамовића премашују милионску тонажу
на јаловини, а и на руди, где се
иначе стандардно држе плана:
јула су дали 1,1 милион тона. – Са
флотацијским искоришћењем метала из
руде од 82 одсто, топионици испоручено
близу 2.500 тона бакра у концентрату. На североистоку кривељског копа почело
раскривање нових 50 милиона тона руде
РББ. – Овогодишњи Дан рудара
борски рудници бакра дочекују у знаку
производног раста. Све су веће испоруке
бакра у концентрату и брже се напредује
у раскривању кривељског копа који носи
басенску производњу бакра. – Током
јула уклоњено је, на нивоу РББ-а,
милион и по тона јаловине, што је 70
одсто плана, али највише од почетка
године - каже Видоје Адамовић, технички директор РББ-а. - Годину смо,
иначе, почели са 1,13 милиона тона (у
јануару), априла смо дали 1,2 а јуна
1,04 милиона тона раскривке. На руди
се стандардно држимо плана и јул је
трећи овогодишњи месец у коме смо
откопали преко милион и сто хиљада
тона (у Кривељу, на Церову и у Јами)
просечног садржаја бакра 0,28 одсто.
Са искоришћењем метала из руде од

сталном поливању путева, достављању
хладне минералне воде људима који
раде на отвореном, стварани су услови
за непрекидан рад, а и заштиту околине
од прашине. - Једног дана смо имали
пех са цистерном, а тиме и проблем
са прашином - каже Адамовић - али
то смо брзо решили. Сада радимо са
две цистерне (једна је увек у резерви)
тако да смо елиминисали проблем
запрашености копа и угрожавања
оближњег села Кривељ.
-Континуитет откопа руде како за
ову, тако и следећу годину обезбеђен
је – додаје Адамовић. – Од првог
јула један багер стартовао је на
новој локацији, на североистоку
копа, и почео уклањање јаловине са
етаже 530. како би се догодине у ово
време тамо стигло до нових коли-

На кривељском копу јула је откопано 900.000 тона руде

82 процента, из наших флотација прошлог месеца изашло је близу 2.500
тона бакра у концентрату.
Највећи део јулског учинка РББ-а у
раскривању односи се на површински
коп “Велики Кривељ” где је уклоњено
око 1,4 милиона тона јаловине (такође
70 одсто плана), док је откопано око
900.000 тона руде, колико је и планирано
за управо завршени месец. То је постигнуто на температурама које су добар део
месеца биле преко 37 степени. Међутим,
захваљујући климатизованим машинама,

Припрема се ојачање колектора

чина руде. То су контуре треће фазе
експлоатације овог лежишта која захвата простор од североистока, па полукружно (северозападно), према селу
и Кривељској реци. Та трећа фаза
подразумева откоп преко 60 милиона
тона јаловине да би се отворило више
од 50 милиона тона руде. До првих
количина стићи ћемо за годину дана
након уклањања 13 милиона тона
јаловине. Поменути багер ће од августа тамо товарити близу милион тона,
што је његов планирани месечни
учинак, док је јула на тој локацији
(без бушења и минирања) утоварио
око 700.000 тона јаловине из површинских слојева са доста растиња
због кога се радило обазривије да не
би дошло до оштећења машина.
Са тих горњих етажа кривељског
копа јаловина се превози на оближње
источно јаловиште (700 м), али ће се,
силаском на ниже створити услови за
превоз према транспортном систему

(а њиме у стари борски коп) чиме се
смањују трошкови транспорта. - Откоп
руде наредних месеци биће стабилан, а са њим и количине бакра које
ће стизати са кривељског копа – наглашава технички директор РББ-а. Модернизацијом и аутоматизацијом
кривељске флотације (где су у току
последње калибрације уређаја) створили смо услове да и искоришћење
метала из руде, које је сада 82 одсто,
померамо ка 85 и више, а томе иде на
руку и силазак у богатију руду нижих
етажа. Кривељски рудник је јула дао
близу 1.900 тона бакра у концентрату,
што је веома добро.
Ради продужења века кривељског
јаловишта интензивно се испитује (бу-

обезбеђује позитиван пословни биланс.
Јама је јул завршила са око 200 тона
бакра у концентрату, што је 65 одсто
планираних количина. - Уместо планираних 50 хиљада тона руде, дала
је 35 хиљада тона. Разуђеност рудних
тела и мала расположивост утоварне
опреме чине своје тако да се овај
погон тренутно не може похвалити
већом производњом - каже Адамовић. –
Обновљена борска флотација успешно
прерађује све што стигне из Јаме, а и
шљаку из нове топионице.
Након активирања друге пећи у
Заграђу производња креча сада добро
иде – дневно се испоручује 130 до 140
тона, чиме се задовољавају потребе борских флотација, а већ се и Мајданпеку

Видоје Адамовић на северу кривељског копа

шотинама) геомеханика тла за „нулто“
поље које би се формирало испред
садашње прве бране, узводно уз
Кривељску реку. У вези са овим послом,
али и потрагама за новим лежиштима
бакра, Адамовић наводи добре резултате погона Истражних радова који је,
радећи са четири бушилице, током јула
избушио око 3.700 метара, а план је био
3.100. Припрема се и ојачање колектора испод јаловишта. Извлаче се старе
и допремају нове ременате да би ових
дана почела њихова уградња.
“Церово” је јула, такође, остварило добре резултате. Уклоњено је око
100.000 тона јаловине (тамо је сада нема
много) и откопано око 180.000 тона руде.
То је 80-ак процената плана (од 220.000
тона) до кога се тешко стиже јер је реч
о руди која се тешко дроби. Али, она
се добро флотира (искоришћења иду и
до 84 одсто), па је овај рудник јула дао
око 400 тона бакра у концентрату, што
је, по Адамовићу, реалан домет који му

отпрема до 40-ак тона дневно. То, наравно, има добру финансијску страну
за РТБ јер се креч више не купује, а

како је у току реконструкција и треће
пећи (пристиже опека, ускоро почиње
зидање) можда ће бити простора и за
програм хидратисаног креча, пошто ће
флотације бити намирене.
Љ. Алексић

У току су геомеханичка испитивања ове удолине за пројектовање
„нултог поља” кривељског јаловишта
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Са лица места: Цистерне „купају“ кривељске путеве, еркондишн ублажава жегу

Уз паузе и минералну воду
лакше се гута рударски хлеб
Багеристу Ивана Шербановића затекли смо на етажи испод оне коју су палиоци припремали за минирање. Изашао
је из кабине свеж и насмејан. - Напољу
јесте 40 у плусу, али моја кабина је
климатизована, па ми посао не пада
тешко. Чим врућине запеку, ја еркондишн подесим на „пролеће“ и нема
проблема. Клима је спас – рече нам
Иван.
Најтоплији месец у години није, изгледа, превелика препрека ни за учинке
„коповаца“ јер је, како нам је потврдио
управник Милан Делић, у јулу планирано откопавање 900.000 тона руде. –
„Хлеб са седам кора“ рудари тешко варе, али је, кажу минери, подношљивије уз веће паузе
Високе темературе неће „спржити“
и довољне количине течности. - Рударске машине су углавном нове и климатизоване, па
план за јул јер ћемо сигурно дати тих
багеристима и дамперистима рад по највећој врућини не пада тешко. – Високе температуре неће
900 хиљада тона руде, а бакра ће бити
„истопити“ план за јул од 900.000 тона руде и преко две хиљаде тона бакра у њој, каже управник
чак и мало више од зацртаних 2.095
кривељског копа Милан Делић
тона јер је садржај овог месеца мало
КРИВЕЉСКИ КОП. – У намери да
Он истиче и редовно одржавање ионако се тешко вари, али лакше се бољи од очекиваног – сигуран је Делић.
Г. Тончев Василић
сазнамо да ли се рудари на кривељском рудничких путева које цистерне сва- „прогута“ уз добру организацију, дуже
Фото: Љ. Алексић
копу купају у зноју од рада или од жеге, кога дана „окупају“ са око 300 кубика паузе и довољно течности.
обресмо се 22. јула у „средиште приче“. техничке воде да би се слегла прашина
Тропски талас који је запљуснуо целу коју за собом остављају тешки камиони.
Србију није мимоишао ни широке „бу- -Путеви се добро одржавају јер су цилеваре“ копа, а рудари нам рекоше да је стерне нон-стоп на терену, па успевају
да растерају облаке прашине и колико-толико освеже коп, а и заштите
оближње село од ње. Такође, појачали
смо и осматрање околних шума и осталих зелених површина, а цистерне су
ту да одмах прискоче гашењу почетног пожара - каже Димитријевић.

Горан Петровић

већ у 11 сати темепратура у хладу била
35 степени Целзијуса! Спарно и вруће
као у сауни.
Са врућином и екстремно високим темепратурама боре се како знају и
умеју, али и како прописи налажу. Кад
сунце баш запече, како кажу, склоне се
мало у хлад, а много им значи и то што
директно на радилишта стиже хладна
вода. Поделу пакета минералне затекли
смо код минера и палилаца.
– У свим басенским погонима
примењене су организационе, техничке и здравствене мере. Организован је рад у три смене, повећали смо
број и трајање пауза и обезбедили
довољне количине расхлађене воде потврђује слику коју смо затекли Владимир Димитријевић, референт безбедности и заштите на раду.

Пословођа
чете
минера
на
кривељском копу Горан Петровић
задовољан је што је тога дана, како је чуо,
хладна минерална вода најпре стигла до
њих. Не спори чињеницу да су минери и
палиоци фела која је једина директно изложена сунцу и високим температурама,
али каже да посао због тога не трпи.
-Рударски „хлеб са седам кора“

Владимир Димитријевић и Иван Шербановић

Јулске жеге (РББ)
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Није лако ни лети ни зими
В. Адамовић: На површинском копу није лако ни лети ни зими. Лети се од прашине
бранимо поливањем из цистерни, а зими нам солана помаже против замрзавања
и клизања. - Багериста Д. Станковић: Колико год да је посао рудара тежак, уз нову
опрему и екстремна врућина и зима лакше се подносе
КОП „В. КРИВЕЉ”. - Када жива
у термометру достигне четрдесети
подељак, сасвим је свеједно да ли сте
на радном месту на њиви, градилишту,
ужареном асвалту, поред ливне машине
у топионици, или на површинском копу.
Али није свеједно да ли сте за командама неке старе или нове најсавременије
компјутеризоване машине са климатизованом кабином. Ту разлику у условима
рада најбоље знају бушачи, багеристи
и возачи тешких камиона на површинском копу „Велики Кривељ” Рудника
бакра Бор.
У дану када је због тропске врућине
проглашен црвени метео аларм, спуштамо се серпентинама површинског
копа „Велики Кривељ” да видимо како
ивањске врућине утичу на рударе и рударске машине. За управљачем теренске
„ладе ниве” је технички директор РББ-а
Видоје Адамовић. Вешто избегавајући
блиске сусрете са великим камионима
носивости 120 тона мобилним телефоном издаје задатке својим сарадницима

Смена у бројкама
У току једне смене багериста утовари и до 80 камиона. У најбољим условима то је 9.600 тона руде или јаловине
за осам сати рада. Просек утоварених
камиона већи је на јаловини него на
руди.
Возач тешких камиона у једној
смени просечно превезе 10 до 12 тура.
Ако је камион носивости 120 тона,
онда он за осам сати рада превезе 1.200
до 1.440 тона руде или јаловине.

и објашњава у каквим условима раде
рудари:
-На површинском копу није лако
ни лети ни зими. Ево, и поред отворених прозора и промаје, тешко се подноси врућина и у „лади ниви”, а како
ли је тек у неклиматизованој кабини

великог „дампера” или старог багера
„сајлаша”? Ту не помаже ни промаја.
Срећом све нове рударске машине су
климатизоване, па је лакше. Транс-

Далибор Станковић

портни путеви су посебан проблем. Лети се од прашине бранимо
поливањем из цистерни, а зими нам
солана помаже против замрзавања и
клизања - прича Видоје Адамовић.

Велики изазов
У тој причи стижемо до етаже на
којој најновији „комацу” багер великом кашиком пуни нови камион „белаз”.
У климатизованој кабини за командама
багера је Далибор Станковић који овај
посао ради четири године.
-Различити су услови лети и
зими, али је велики изазов радити
са оваквим савременим машинама.
Најбитније је заштитити и себе и
опрему и на ниским и на високим температурама. За то постоје процедуре
које треба поштовати и неће бити
проблема. Овај најновији „комацу”
багер има климу и у кабини је и сада
пријатно. Све је компјутеризовано.
Када је радна температура превелика, систем упозорава багеристу,
а ако он не би реаговао, багер се аутоматски искључује, па га је, практично, немогуће оштетити. Велико је

задовољство радити са таквом опремом. Колико год да је посао рудара
тежак, уз нову опрему и екстремна
врућина и зима лакше се подносе одушевљен је млади багериста Далибор
Станковић.
Возач тешких камиона Ивица
Иванов на копу „Велики Кривељ” ради
30 година. За то време возио је све врсте
камиона и на основу тог искуства тврди
да је на новим камионима неупоредиво
лакше радити у свим условима, и лети
и зими:
-Тешко је лети у кабини старих
камиона без климе, поготово што
је издувна грана одмах испод возачевог седишта, па још више греје.
У новим климатизованим камионима много лакше се ради, све је
компјутеризовано, упозорава на сваку
грешку, па и на прегревање. Пратимо
сигнализацију и не дозвољавамо
грешку. Лети понекад смета прашина, али и то решавамо водом из цистерни. Све у свему, ипак је боље лети

Ивица Иванов

него зими када су транспортни путеви
често клизави и поред тога што имамо
солану - каже Ивица Иванов.

Боље зими него лети
Бушач Властимир Станојевић је за
командама најновије бушилице „атлас
копко Б-7”. Са искуством од 27 година
признаје да више воли рад зими него

лети:
-На овим врућинама помаже климатизована кабина, али мени је
лакше зими јер тада и машина боље
ради јер се мање греје. Лети смета
не само висока температура него и
прашина. То решавамо тако што
имамо резервоар за мокро бушење.
Посао лети олакшава и то што је све
компјутеризовано, па се мотор ауто-

Властимир Станојевић

матски зауставља да не би дошло до
прегревања. То нам се до сада никада
није десило - задовољан је Властимир
Станојевић.
И поред тога што је у најновијим
рударским машинама кабина климатизована, бушачима, багеристима и возачима тешких камиона лети је најтеже
јер су током смене све време изложени
сунцу и, често, тропској температури.
За разлику од њих, остали, такозвани
„кампањци”, када заврше део посла, по
неколико пута током смене могу да се
склоне у хладовину и прикупе снагу за
нове радне задатке.
Такав је посао рудара не само на
површинском копу „Велики Кривељ”
него и на површинском копу „Церово” и
у Руднику бакра Мајданпек. Заједничко
им је и то што се у различитим условима
и лети и зими труде да испуне своје производне планове.
Милољуб Милошевић
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Јулске жеге (РБМ)

У Мајданпеку кад жива испуни термометре

Ради се пуном паром
Тешка рударска механизација је новија и, углавном, обезбеђена
клима-уређајима. - Најтеже онима који раде на отвореном. – Радницима редовно достављана расхлађена минерална вода. – Упркос
тропским врелинама, дневни учинак био тек незнатно испод планираног

МАЈДАНПЕК. - Ових дана, док
жива у термометру луди, на Површинском копу Рудника бакра Мајданпек ври
као у кошници. Ради се пуном паром и без
већих проблема захваљујући чињеници
да је тешка рударска механизација углавном климатизована, а да се они који раде
на отвореном освежавају хладном водом
и одмах по завршеном послу склањају
са сунца покушавајући да тако изађу на
крај са тропским врелинама. Није лако,
јер се последњих дана, у граду мери
температура од 36 степени, а опет, кажу
рудари - издржава се!
На Површински коп мајданпечког
Рудника бакра кренули смо у најврелије
доба дана, током првих послеподневних
сати, са екипом која брине да хладна минерална вода, као освежење стигне до
запослених којима треба да олакша рад,
којима је потребна. На Праурији, захтевном радилишту Андезитског прста,
у непосредној близини града, ту негде
у равни са деоницом нове трасе магистралног пута од Мајданпека ка Кучеву,
екипа минера на задатку.

мену најтеже онима који раде на отвореном: - Ми имамо расхлађење, унутра
клима ради, а стигла је и вода. У
таквим условима, лакше је у затвореном него онима који су на сунцу.
На плус 38 није лако ни у оближњем
граду, али је у Руднику ипак теже. - Теже,
доста је теже, али успевамо некако.
Мало хладне воде, мало промаје,
држимо прозор и врата отворене, и
тако. Ова машина је стара пуних 30

Милицановић каже: - Имамо климу,
има воде, може да се ради, може.
Од свега, чини се, најважније је да
се, упркос тропским врућинама, ради
пуним капацитетом: - И поред високих
температура сами радници Површинског копа су свесни својих радних задатака и без поговора и проблема их
извршавају. Ове новије машине су
климатизоване, а што се тиче старих

Минери припремају серију за пуњење - сада врућине, зими хладно…

година, нема климу, али успевамо да
остваримо задатке које добијемо - бележимо речи Драгише Матејевића,
багеристе са одговорним задатком на
пробијању нове трасе пута Мајданпек
- Дебели луг, Кучево, изнад самог пута
према Аутобуској станици. Он признаје
да тај посао није лак: - Али, успева се,
ми багеристи се не предајемо тако
лако, ми смо рудари…

ту је рад мало тежи – оцењује Горан
Репеџић, пословођа производње Површинског копа и додаје да се за раднике
у току процеса производње, у све три
смене, обезбеђују кисела и обична вода.
Пун допринос нормалном раду даје
и велика “белаз”-цистерна која помаже у
борби са прашином, али највише осећај
самих радника да послове треба обавити
што пре и на најбољи начин. Да у томе

Горан Репеџић

- Припремамо серију за пуњење,
меримо, одређујемо количине експлозива и приступамо пуњењу бушотина - објашњава Небојша Павловић,
пословођа минера, док осећај врелине,
због 35 у плусу на отвореном платоу без
хладовине, појачава снажан топао ветар
који подиже прашину. Да није лако, види
се.
-Тешко је, како да није, јаке су
врућине, али се мора - каже Павловић.
Нешто речитији су његови сарадници: Посао је и тежак и није, али је одговоран. Због временских услова је напорно. Једва се издржава, али морамо.
Посао не сме да трпи и до сада није

- каже Мирослав Грујановић, палилац мина, а његов колега Славољуб
Трујановић објашњава: - Због врућине
је теже, иначе ово је посао као и за
сваки други дан. Потом, више као за
себе, додаје: - Сада врућине, зими
хладноће и тако… Не каже се бадава
да је рударски хлеб са девет кора.
У моћним рударским машинама и
камионима, правим рударским крстарицама, ипак, је лакше. - У кабини ради
клима, па може некако да се издржи,
а и вода стиже на време - вели Рихард
Пунђејевић, помоћник бушача примарног бушења, а Зоран Адамовић, булдожериста, потврђује да је по оваквом вре-

Рихард Пунђејевић

Слично говоре и возачи тешких
возила којима је лакше јер се тим рударским тешкашима носивости 220
тона управља из климатизоване кабине.
Саши Николићу је сада, ипак, лакше
него зими, а његов колега Драгослав

имају успеха говори и дневни учинак
од око 17 хиљада тона руде и 51 хиљада
тона јаловине, што је надомак планираног.
С. Вукашиновић

Дан рудара
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У Мајданпеку низом манифестација обележен Дан рудара

Концерти, изложбе, спортски сусрети...

МАЈДАНПЕК. – За рударски
Мајданпек Дан рудара је традиционално најрадоснији празник, па су и ове
године становници града под Старицом
уживали и забављали се на концертима,
изложбама и спортским сусретима. Традиционални испраћај 29 пензионера
РБМ-а, који су услов стекли између
два празника, организован је заједно са
новим пензионерима из борског дела
басена у петак, 7. августа.
Иако је централна прослава Дана
рудара за Рударско топионичарски басен
Бор одржана у Бору, 6. август је обележен

и у Мајданпеку. У организацији Самосталног синдиката и РБМ-а у Спортској
хали СРЦ “6.август” је одржан традиционални десети турнир у малом фудбалу за екипе из појединих производних целина Рудника бакра. Победила је
„Смена Б”, најбољи стрелац је Данијел
Цанић, а најбољи голман Бобан Тизмонар. Колектив РБМ-а је грађанима поводом Дана рудара омогућио бесплатан улаз на базен, што је искористило
више од 600 Мајданпечана, а спортски програм је заокружен пријатељском
фудбалском утакмицом између РФК

Мајданпека и Бора, која је завршена без
голова.
“Из живота старог Мајданпека”
назив је изложбе коју је и ове године у
Градској галерији приредило Удружење
за Мајданпек и посетиоцима понудило занимљиве фотографије и документе, поред осталог, из периода између
два светска рата. Отварање те изложбе
показало је да историја овог града и
рударења имају чиме да се похвале, да
није мало оних које то изузетно занима,
а да Удружење за Мајданпек истрајава
на чувању тог богатства. Сат касније
у фоајеу галерије отворена је и прва
самостална изложба Милана Клческа “Град – рудник Мајданпек”. Реч је
о низу јединствених фотографија које
сведоче о свакодневици ове генерације
мајданпечких рудара и приближавању
рудника и града да се скоро бришу линије
где престаје град и почиње рудник и обратно. Он је из свог 10-огодишњег рада
инспирисаног мајданпечким рудником и
рударењем издвојио 30-ак радова које је
само те вечери погледало више од 400
људи. Они нису крили комплименте за
рад овог талентованог мајданпечког

фотографа који је открио своју жељу
да можда већ за наредни празник
рудара приреди изложбу фотографија
и из других басенских рудника и своје

Милан Клческо

радове презентује и у срединама којима
су његове теме мање познате.
Вече је било резервисано за концерт
на платоу у центру града који је пратило
више од хиљаду Мајданпечана. Наступиле су „Звезде Гранда“ Катарина
Живковић и Петар Митић. У петак је,
на истом месту и истим поводом, концерт одржала „Црвена јабука“, један од
најпопуларнијих поп-рок бендова са
простора бивше Југославије.
С. В.

Синдикат рудара Србије новчано наградио најбоље раднике

Подстрек за веће залагање
Раде Младенесковић

Славољуб Лупуловић

РТБ. – Синдикат рудара Србије, по традицији,
сваке године поводом њиховог празника новчано
награђује најбоље раднике - чланове ове интересне
организације. Тако је било и овог Шестог августа, када
им је Раде Младенесковић, председник Синдиката
рудара Србије, уручио по 10.000 динара. Ове године
награђено је њих 17-оро: Дејан Аџић (Коп „Велики
Кривељ”), Новица Живковић (Флотација Бор), Дарко
Мајсторовић (Флотација „Велики Кривељ”), Марјан
Станчуловић (Коп „Церово”), Дарко Станковић
(Јама), Дејан Рајић (Истражни радови), Сава
Стојановић (Кречана Заграђе), Ивица Ђорђевић (Радионица Површински коп Бор), Наташа Мрђеновић
(Матично предузеће), Бранислав Станијевић (ТИР),
Драган Тошић (ТИР), Љубиша Богдановић (ТИР),
Саша Тасић (ТИР), Драгана Петровић (РБМ), Голуб
Стојановић (РБМ), Славољуб Лупуловић (РБМ),
Југослав Милошић (РБМ).
- После кадровских промена у нашем синдикату
(нови су председник, његов заменик и секретар,
док су повереници у погонима остали исти), дошло
је до мањег осипања чланства (од укупно 3.200,
исчланило се 150). Наше активности су остале
непромењене: радницима помажемо новчано и

Марјан Станчуловић

Драган Тошић

синдикалним кредитима; солидарном помоћи
за њихово и лечење чланова њихових породица;
рођење детета (20.000 динара); обезбеђење зимнице
и осталог што им је потребно. Ту смо и када је реч
о њиховим правима и бољим условима рада – били
смо иницијатори и главни преговарачи за потписивање појединачних
колективних уговора – нагласио је
Младенесковић.
Чланови
Синдиката
рудара
Србије честитали су запосленима
и менаџменту комбината бакра,
грађанима Бора и Мајданпека Шести
август – Дан рудара Србије и Дан Рударско-топионичарског басена Бор.
Награђени радници изразили су захвалност на указаном поверењу и истакли да ће им награда бити подстрек
да још више и боље раде.
- Као једном од млађих радника, награда ми много значи и
трудићу се још више – поручио је
Марјан Станчуловић, пословођа
Примарног дробљења Површинског

копа „Церово”. За Дарка
Станковића, рудара Јаме,
награда представља нови
елан и што веће залагање на
послу. - Ова награда значи
нама, али и будућим радницима који треба да се
покажу још боље, да буду
активни на послу - рекао
Дарко Станковић
је Славољуб Лупуловић,
сменски
пословођа
у
Флотацији РБМ-а. Драган Тошић из Електролизе је,
такође, казао да му ова награда много значи и да ће наставити да се труди и буде што бољи.
Ј. Станојевић

Пензионери и „јубиларци” РТБ-а
Између два празника Дана рудара Србије и Дана Ру- и седам из Матичног предузећа.
дарско-топионичарског басена Бор (од 7. августа 2014.
Свечани ручак за 184 нова пензионера Басена организован је 7. августа у
до 6. августа ове године) у пензију су отишла 184 рад- Клубу РТБ-а у Брестовачкој Бањи.
Право на јубиларну награду ове године остварила су 442 радника РТБ-а Бор:
ника Басена: 88 из Рудника бакра Бор, 29 из Рудника
бакра Мајданпек, 60 из Топионице и рафинације бакра 158 у РББ-у, 90 у РБМ-у, 183 у ТИР-у и 11 у Матичном предузећу.
М. М.

РБМ
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Јулска производња Рудника бакра Мајданпек у знаку проширења копа

Руда по плану
Планско ширење површинског копа и измештање
инфраструктурног чворишта на улазу у град ангажовало већину
капацитета. - На раскривци подбачај, на руди остварен план
РБМ. - Јулска производња у Руднику бакра Мајданпек показала је да,
када постоје услови, рудари могу да
премаше планске захтеве. Упркос никад
већим обавезама у размештању инфраструктурних објеката, условљеним
планским проширењем површинског
копа, месечни производни учинак је
међу највећима последњих година.
-Када се има у виду колико смо
неодложног посла имали мимо увек
најважније производње, учинак је
сасвим задовољавајући. По добијању
свих неопходних дозвола, у сопственој
режији смо оспособили деоницу Партизански пут за привремено одвијање
саобраћаја и повезали Северни и
Јужни ревир у делу који ће се експлоатисати наредних година, па и
деценија. Поред тога, изместили смо
далековод, оптички кабл, добрим
делом већ трасирали нову деоницу
пута дужине 800 метара. Треба да је
завршимо до 1. новембра како бисмо
вратили саобраћај на стару трасу магистралом ка Кучеву– набраја први

човек РБМ-а Бранислав Томић.
– Увелико се припрема – додаје
он - и документација за делимично
преусмеравање, односно измештање
корита реке Пек, због којег ћемо наредних дана изводити радове и на
делу аутобуске станице (простор код
последњих перона и радионица).
Упоредо се интензивно припрема
измештање пловеће пумпне станице
због чега је на траси будућег цевовода
раскрчена шума и почело копање
канала. Уз све то, Флотација је наша
највећа инвестиција ових година чије
капацитете припремамо за повећање
годишње прераде са 3,5 на шест, односно 8,5 и 11 милиона тона руде
годишње.
Производња на Површинском копу
одвијала се на Централном рудном
телу Северног ревира и Андезитском
прсту Јужног, на којем је започето и
раскривање на Истоку. Али, на укупним
ископинама остварење је за трећину
испод планираног. То је последица
подбачаја на раскривању Андезитског

прста, што и не може да изненади када
се зна колико је других активности на
том скученом простору требало обавити
баш у овом периоду. Добар је, међутим,
учинак на руди са 495,4 хиљаде тона,
што је за три одсто изнад плана. Притом
је највише руде стигло баш са Андезитског прста. Према подацима коповске припреме, садржај је са просечних
0,276 одсто, за седам процента био већи
од планираног, а количина бакра за десетину.
-Учинак на руди је сасвим солидан.
Искористили смо лепо време и донекле успели да повећамо број возила
у раду, што нам иначе, представља
стални задатак. Али, на раскривци
смо у озбиљном заостатку за планским обавезама баш због низа других,
непроизводних послова које смо
морали да завршимо – коментарише
јулски домет Синиша Филиповић,
управник Површинског копа. А, сваки
пут када могућности дозвољавају део
екипе усмерава се на Исток Јужног
ревира где већи послови тек следе: -

Донекле су нас успорили и одређени
кварови на “ОК”-багеру, али се ипак
радило пуним капацитетом.
-У Флотацији су и током јула у
првом плану били производни задаци,
иако су упоредо исте снаге биле ангажоване на повећању капацитета
прераде, од подизања седме секције,
до преосталих радова везаних за
постављање нових флотацијских
машина - каже Јелена Ђурић, управница Флотације, и наглашава: - Показало се да смо укључивањем 24сатног рада нове дробилице “HP6”
успели да ниво дневне прераде
повећамо на 18 до 20 хиљада тона
руде и притом остварујемо квалитет који одговара топионичким захтевима.
Показало се да јулски учинак у
производњи представља добру основу за
знатно боље резултате наредних месеци,
кажу у Руднику бакра Мајданпек.
С. Вукашиновић

Самостални синдикат РБМ-а угостио колеге из рудника Љубија

Драгоцена размена искустава

Сарадњу која је почела братимљењем општина Сански мост и
Мајданпек настављају синдикални представници
МАЈДАНПЕК. – Средином јула
Самостални синдикат Рудника бакра
Мајданпек угостиио је драге прија
теље и колеге из компаније Arcelor
Mittal Приједор, и тако наставио
сарадњу из периода када су Сански
мост и Мајданпек, као братски градови,
много више сарађивали, па чак имали и

заједничку омладинску радну бригаду
која је учествовала у изградњи тада
заједничке земље.
Управо на овај начин је, на питање
зашто баш сарадња са Самосталним
синдикатом Рудника бакра Мајданпек,
одговорио Миленко Стојнић, председник синдиката АМ Приједор

појашњавајући да је то синдикат који
делује у Руднику жељезне руде Љубија,
садашњем Arcelor Mittalu Приједор: Сарадњу смо обновили синдикалним скуповима на којима се разговарало о приватизацији. Ту смо колегама из Србије говорили о својим
искуствима, будући да је код нас
приватизација обављена 2004. године,
па је у власничкој структури 49 одсто
посед државе, а 51 одсто компаније
Mittal, сада Arcelor Mittal.
Искуства
ове
компаније
у
приватизацији су повољна. Њену перспективу најбоље објашњава податак
о зарадама које су пре приватизације
биле око 150 евра, а сада износе 550,
па су за око 150 евра више од просечних. Већински власник је компанија
која запошљава 250 хиљада људи,
а у оквиру ње послује и Жељезара
Зеница:
-Имамо коректну сарадњу са
менаџментом који жели добру
комуникацију са синдикатима. Јер,
они представљају легитиман и
пожељан начин организовања рад-

ника, а менаџмент налази интерес да
за њега раде задовољни радници, па
унапређује њихов положај – рекао је
Миленко Стојнић. – Изборили смо се
и за права рудара од топлог оброка до
одласка на море, а задовољни смо и
због спремности да испоштују стандарде како у области екологије, тако
и здравља и безбедности радника.
У разговору са домаћинима доминирала су искуства о приватизацији, односу
према инвалидима рада, бенефицираном
радном стажу... Домаћини су гостима
показали и туристичке дестинације у
околини, омогућили сусрет са колегама из РТБ-а Бор и потрудили се да им
ова посета остане у пријатном сећању:
- У Мајданпеку нисам први пут. Као
“град хиљаду рудара” он ме асоцира
на моју Љубију и младост. То је град
добрих и срдачних домаћина чије се
гостопримство и лепа реч дуго памте нагласио је Миленко Стојнић.
Представници Самосталног синдиката Рудника бакра и Мајданпека ће ову
сарадњу наставити.
С. Вукашиновић

Тржиште ТИР
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Потражња за плавим каменом не јењава током целе године

„Иде као алва”, и то у извоз

Д. Јовановић: Највише пласирамо у Мађарску, Бугарску,
Турску, Грчку, Републику Српску и Македонију, али
испоручујемо и великим домаћим дистрибутерима снабдевачима пољопривредних апотека. - Без иједне
рекламације на квалитет производа
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Не само сада
у сезони пољопривредних радова, када
бакар-сулфат „иде као алва”, потражња
за овим производом не јењава током
целе године. У народу познатији као
плави камен има широку примену - у
пољопривреди се користи као пестицид (97 одсто годишње производње је
тзв. пољопривредног квалитета који
задовољава потребне стандарде везане
за ту материју) и у индустрији (као технолошки реагенс у флотацијама олова,
за чишћење водоводних инсталација и
базена).
- Потражња за плавим каменом је
велика и на домаћем (за флотације
олова) и на иностраном тржишту.
По традицији највише извозимо у
Мађарску, Бугарску, Турску, Грчку,
Републику Српску и Македонију, али
испоручујемо и великим домаћим
дистрибутерима - снабдевачима

пољопривредних апотека. Притом,
без иједне рекламације на квалитет производа! С обзиром на то да
проблема у пласману нема, залихе
плавог камена су на минимуму или их
уопште нема, што је најбољи пример
да је одлука о отварању ове фабрике
пре 33 године била пун погодак – рекао
је Драган Јовановић, управник Електролизе, у чијем саставу послује Радна
јединица за производњу бакар-сулфата
(Регенерација).
Наш саговорник нас је вратио у
историјат фабрике подсетивши да је децембра 1981. завршена монтажа опреме
(по пројекту аустријске фирме Грил и
Гросман) и почела пробна, а наредне
године и редовна производња. Због
савладавања и уходавања технологије,
тада је продуковано тек стотинак тона.
Производња је временом расла, па
је 2000. достигла 1.242 т, а онда и ре-

кордних 1.272,5 т у децембру 2013.
(пројектовани капацитет је 2.145
т). У претходним годинама биланс
је премашивао 1.000 тона, а у првом
шестомесечју ове остварено је 90 одсто
планираних количина.
- Погон је у мају и јуну стајао више
од месец дана, пошто смо у РЈ Електролитичка рафинација настојали да
повећамо капацитет производње катодног бакра. За постизање тих параметара било је потребно стварати
електролит, који је, иначе, полазна сировина за продукцију плавог камена.
Застој је искоришћен како је требало
– сопственим снагама службе машинског и електроодржавања Електролизе промениле су резервне делове,
„притегле” инсталације и довели
погон у стање да може прихватити настали вишак електролита који се усмерава у производњу плавог камена.
Предвиђена месечна производња бакар-сулфата је око 100 тона и то није
проблем да се оствари. У наредном периоду се не планирају застоји, па ћемо
надокнадити подбачај и крај године
сигурно дочекати са циљаним резултатима – нагласио је Јовановић.
Управник Електролизе је посебно
похвалио ову радну јединицу, јер су
захтеви за рециркулацију воде овде
испуњени са преко 90 одсто, по чему се
издваја не само у ТИР-у него и у целом
РТБ-у. – Вода је природни ресурс
који треба чувати. Тренутно је водни
режим повољан, али то не значи да у
наредном периоду неће доћи до његове
промене. Стога су наше активности
биле усмерене да се што више вода
које се користе у Регенерацији (за-

птивне, за хлађење појединих уређаја,
од кондензата, вакуум и циркулационе пумпе) поново врате у процес.
Такође смо настојали да постигнемо боља технолошка искоришћења
метала. У томе смо највише успели
додатним упаравањем електролита за
које је искоришћен суд коме смо променили намену. То чинимо већ неколико месеци када погон ради.

Будући да се бакар-сулфат добија
тростепеним вакуумским упаравањем
отпадног електролита из две суседне
РЈ Електролизе (за производњу катодног бакра и племенитих метала), односно прерадом онога што би завшило у
неком колектору, Јовановић закључује
да је Регенерација њихов еколошки „додатак”, односно да се слободно може
назвати еколошком фабриком. Притом
се добија економски исплатив производ, и то веома доброг квалитета, који
има сигурно тржиште, о чему сликовито
говори скоро празно складиште.
Ј. Станојевић

У Фабрици соли метала забележена рекордна продаја

Испоручена тона сребро-јодида
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Фабрика соли
метала (радна јединица у саставу Електролизе) за седам месеци продала је 999
килограма сребро-јодида, што је највећа
годишња реализација од почетка рада
Фабрике првог октобра 1988. Од непуне
тоне, 642 кг отишла су на инострано
тржиште (Хрватска), а 357 кг на домаће,
и то традиционалним купцима („Трајал”
Крушевац, „Полиестер” Прибој и
„Крушик” Ваљево). Истовремено, већ
је премашен и предвиђени производни
биланс за ову годину (600 килограма).
Гордана Петров, руководилац Фабрике
соли метала, задовољно констатује да
испоручују само „тазе” производ, јер
је сребро-јодид (једна од компоненти
смеше за пуњење противградних ракета)
веома тражен, па се одмах и прода. А,
разлога за то је више.
- Били смо и остали једини
произвођач сребро-јодида у Србији.
Добијамо га од електролитички
чистог сребра и злата, па увек имамо
најчистији производ - са четири деветке (99,99 одсто)! Пошто је његов минимални захтев 99,8 процената, значи
да идемо доста преко траженог квалитета. Производња за ову годину планирана је према захтевима домаћих
купаца, а онда се појавио и онај из
Хрватске. Овогодишња реализација
је на основу сигурних налога, а може
да буде и већа, да пређе тону (највећа
досадашња била је 920 килограма
2012.). Иначе, највећа годишња

производња (1.140 килограма) забележена је 2011., али тада није све било
продато него су направљене залихе –
истакла је Петров.
Наша саговорница нас је подсетила
да се идеја за производњу соли племенитих метала јавила још 1969., а њено
остварење почело је наредне године
добијањем сребро-нитрата у Институту за бакар. Ускоро су освојени технолошки поступци за више соли сребра
и злата, тако да је почела производња:
сребро-нитрата п.а. и про-фото квалитета, сребро-јодида, сребро-цијанида
и калијум-сребро-цијанида, златне
киселине и калијум-злато-цијанида.
Као радна јединица Електролизе
производња соли племенитих метала
почела је 1976., док је нова Фабрика
соли метала у индустријској зони на
Седмом километру стартовала првог октобра 1988. године. Касније се асортиман проширио новим производима (сребро-сулфат, сребро-хлорид, сребро-оксид, цинк-цијанид, олово-ацетат, соли
платине, паладијума, бакра, селена). Деведесетих година минулог века почела
је продукција галванских и препарата
за припрему предмета за наношење
галванске превлаке (одмашћивање,
скидање каменца, полирање, цинковање,
никловање, бакарисање, сребрење и позлата). Производни програм Фабрике
соли метала данас чине сребро-нитрат
и сребро-јодид, калијум-злато-цијанид,
галвански препарати, сумпорна кисе-

За седам месеци продато 999 килограма сребро-јодида, што је
највећа годишња реализација од почетка рада Фабрике октобра
1988. – Г. Петров: Били смо и остали једини произвођач сребројодида у Србији. Добијамо га од електролитички чистог сребра
и злата, па увек испоручујемо најчистији производ - са четири
деветке (99,99 одсто)
лина п.а. квалитета и хемикалије широке
потрошње.
- Сами себи направимо полазне сировине - од сребра најпре сребро-нитрат, а после све што може од њега.
Зато је ова фабрика увек била флексибилна, пошто је све хемија. Међутим,
није добро што се ништа није улагало у опрему. Опрема за сребројодид и сребро-нитрат је из времена
оснивања фабрике. Чак и атомизер,
који даје толику производњу, окрњен
је - скинут му је један вентилатор. Пре
пет-шест година долазили су његови
произвођачи (ишли су свуда где имају
своју опрему, да би видели у каквом је
стању и већ тада нигде није функционисала). Код нас су били одушевљени
када су видели да још увек ради и

рекли да би био вредан као музејски
експонат. Атомизер захтева нежно
руковање, па док ради, жене су
стално уз њега, прате га, не померају
се док се не угаси. Строго мора да се
води рачуна о његовом пуњењу, густини, јер се инсталације брзо запуше.
Иначе, до 2002. године у Фабрици је
било 60-70 запослених, а производило
се до 300 килограма сребро-јодида.
Ову, садашњу производњу, много већу
од некадашње, постигли смо са 19 радника, од којих су 15 жене. Од четворице колега, само је један у погону,
два у одржавању и један у магацину
– закључила је управница Фабрике соли
метала.
Ј. Станојевић
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Металургија

Металуршки погони и у јулу радили стабилно

Наставља се повећање производње
ТИР. – Топионица је преко нове
флеш-смелтинг и старе пламене пећи у
јулу прерадила 31.809 тона сувог концентрата бакра (1.060 тона просечно
дневно), односно 37.407 тона шарже
(1.247 тона, у просеку, на дан). Прошлог
месеца у старом погону претопљено је,
такође, и 1.500 тона хладног материјала.
Резултат оволике прераде је производња
5.800 тона анодног бакра, од чега је
преко 3.000 тона добијено из сопствених сировина, а остало из увозног концентрата.
-Ових дана у бедингу има око 4.000
тона шарже, што, уз редован прилив
басенских и увозних концентрата,
обезбеђује несметан рад нове флешсмелтинг пећи у наредном периоду.
Стара топионица ради повремено, по
потреби, и то у складу са Акционим
планом за смањење аерозагађења.
У случају повећане емисије сумпордиоксида у атмосферу стављамо је
на тзв. стенд бај режим. Потреба за
њеним радом постоји јер још увек има
извесне количине хладног материјала.
Али, у сваком случају, трудимо се да
што је више могуће скратимо рад
старог постројења и што пре га потпуно зауставимо - рекао је Владимир
Јаношевић, заменик директора ТИР-а
за производњу и развој.
Сходно оволикој продукцији у Топионици, нова Фабрика сумпорне киселине дала је 20.470 тона монохидрата (654 тоне просечно дневно).

Јулски биланс Електролизе достигао
је 5.115 тона катодног бакра, што је
једна од највећих месечних производњи
после 2000. године. Ових дана ради
500 ћелија. – Наш циљ је да мобилишемо још четири групе, односно да
се попуњеност погона повећа за још
100 ћелија, што омогућује да наред-

Владимир Јаношевић

ног месеца произведемо близу 6.000
тона катода. За то је потребно да у
првој половини августа Топионица
устаљено и добро ради, па овог месеца
очекујемо још веће производне домете

Из Топионице изашло 5.800
тона анода, из Електролозе
5.115 тона катода, а из
ФСК-а 20.470 тона сумпорне
киселине. – В. Јаношевић:
Потреба за радом старе
топионице постоји јер још
увек има извесне количине
хладног материјала, али
се трудимо да што је више
могуће скратимо њен
рад и што пре је потпуно
зауставимо
– наглашава наш саговорник.
Осим линије бакра, и прерађивачки
погони ТИР-а у јулу су забележили
добре резултате – ФБЖ је произвела 876
тона дипформинг жице. Ливница бакра
и бакарних легура дала је 191 тону месинганих одливака МС-58 и све испоручила познатом купцу („Пахор” из
Италије). Ливница фазонских одливака
радила је наменски (чауре за потребе
РББ-а и РБМ-а, тапинг-блокове за Топионицу). Из погона Прераде метала
изашле су три тоне разних арматура, односно 22 тоне од почетка године.
Услужни погони успешно су пропратили ову производњу у металуршким, али и у осталим басенским пого-

нима – Транспорт ТИР-а је превезао све
количине концентрата и шљаке, а Енергана је обезбеђивала топлотну енергију
за технолошки процес у Електролизи.
Ових дана у Борско језеро се допумпава
вода из Бељевине и злотског дела, тако
да је језеро, као ретко када у ово доба
године, скоро пуно (50 центиметара
испод максималног нивоа). - С обзиром
на тренутну ситуацију, у свим металуршким погонима рационализација
потрошње индустријске воде је максимална, тачније вода за хлађење
агрегата враћа се у процес – истиче
Јаношевић.
Ј. Станојевић

Електролиза се припрема за већу производњу катодног бакра

Обједињавање старих и нових капацитета
после паузе од деценију и по, испробана
је циркулација електролита. Такође је
оспособљено и секундарно коло грејања,
уграђен је резервоар за сумпорну киселину, који је урадио АТБ ФОД, као и
потпуно нова инсталација. Завршена је
и санација крова чиме је заустављено
цурење воде у погон, спречено даље
пропадање кранских стаза и шина, кра-

Ових дана у РЈ Електролитичка рафинација бакра раде
592 ћелије (25 од 28 група), тако да је нова електролиза,
практично, комплетно попуњена. - У старој електролизи
завршена је санација шестог циркулационог кола, а на више
од 1.000 квадратних метара нове електролизе замењени су
бетон и киселоотпорна облога
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – У Електролизи
је у јуну произведено 3.970 тона катодног бакра, а очекује се да јулски биланс
премаши 5.500 тона. Потрошња електричне енергије (киловат сати по тони
„црвеног” метала) у планираним је оквирима (када производња расте, овај
норматив пада). Захваљујући рационалном коришћењу, Електролиза, по
речима њеног управника Драгана
Јовановића, забележила је најмању
потрошњу индустријске воде од свих
металуршких погона, док се потрошња
осталих нормативних материјала кретала у предвиђеним границама. РЈ за
произодњу племенитих метала (Златара)
прерадила је сав анодни муљ (ове године
биле су три кампање „доре”-пећи).
- Ових дана у РЈ Електролитичка рафинација бакра раде 592
ћелије (25 од 28 група), тако да је
нова електролиза, практично, комплетно попуњена (последњи пут овај

ниво попуњености погона био је 2000.
године). С обзиром на то да је пуштена у рад нова топионица и фабрика сумпорне киселине, Електролизу очекује знатно већа продукција
од досадашње. То значи да ова радна
јединица мора да прихвати и преради већу количину анода, за шта је
неопходно обједињавање капацитета
старе и нове електролизе. Да би се то
успешно обавило, било је неопходно
инвестирати у део погона, пре свега,
у стару електролизу која је последњи
пут коришћена у комерцијалне сврхе
(за производњу катода) пре 13 година.
За то време нисмо седели скрштених
руку. Наши радници нису дозволили
да се погон руинира и девастира, он
је у великој мери функционалан, али
постоје ствари које су, ипак, морале
да се ураде – наглашава Јовановић.
У старој електролизи је завршена
санација шестог циркулационог кола и,

Драган Јовановић

нова и остале опреме и, истовремено,
омогућено оспособљавање других резервоара и инсталација.
На више од 1.000 квадратних метара
нове електролизе замењени су бетон и
киселоотпорна облога (плочице) која је
„страдала” у претходном периоду (није
мењана од почетка рада фабрике 1969.

године). У тзв. шестом циркулационом колу југ скинут је „закисељен” слој
бетона, а када се дошло до здравог дела
подлоге, уследило је темељно чишћење
(превентивна неутрализација базним
раствором), армирање и наливање новог
слоја бетона преко којег иде нова киселоотпорна заштита. За овај посао била
је ангажована специјализована фирма
„Изоградња” из Ниша, док су све остале
обавили радници служби машинског и
електроодржавања Електролизе. Радови
су завршени у рекордном року, па је реконструисани део нове електролизе
почео да се користи пре месец дана.
-Добили смо шест група ћелија
и сигурност за производњу 1.500
до 2.000 тона катода месечно само у
делу који је реконструисан. Једини
ограничавајући фактор за постизање
веће производње и онога што се од
нас очекује може бити хронични недостатак радне снаге. У целом погону
недостаје бар 50 радника. Електролиза сада има 283 запослена. А, када
је производња последњи пут (2000.)
била 5.500 тона катода месечно, само
у РЈ Електролитичка рафинација
бакра радило је 350 људи (сада 105).
Технологије су старе 35-40 година, са
много операција, физичког и мануелног рада који захтева велики број извршилаца. Мало тога је аутоматизовано и механизовано, тако да је, што
се тиче и количине и квалитета производа, одлучујући фактор - човек.
Стога је Електролиза увек водила
рачуна да кадрови буду обучени и
да се придржавају норми везаних за
радна упутства и безбедност на раду –
закључује наш саговорник.
Ј. Станојевић

Јулске жеге (ТИР)
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Радницима ТИР-а подељено 1.500 литара минералне воде

Промајом против
тропских врућина

З. Спасојевић: Повремено „укључимо” природну климу – промају и тако се расхладимо. - Б. Живановић: Још када је РХМЗ Србије
прогласио црвени метео-аларм, послали смо допис управницима погона и лицима задуженим за безбедност да у предстојећим
данима предузму одговарајуће мере – када је реч о раду на отвореном да склањају запослене са високих температура и избегавају
рад где год је то могуће од 11 до 16 часова, као и да се послови који нису хитни обављају у јутарњим и вечерњим часовима. – З.
Траиловић: Човек мора да се прилагођава условима и потребама
ТИР. – Да би се колико-толико ублажиле последице сунца које немилице
пржи и тропских температура, 22. јула
и запосленима у свим погонима Топионице и рафинације бакра подељено је
1.500 литара минералне воде. Не само
да се утоли жеђ, како нам је рекао мр
Бранислав Живановић, координатор за безбедност и здравље на раду
у ТИР-у, већ и да се надокнаде разни
олигоелементи неопходни за нормално
функционисање организма.
- Услед претераног знојења на
овако високим температурама губи
се електролит, па смо се определили за минералну а не обичну воду.
Захваљујући иницијативи генералног директора РТБ-а, учинили смо
то данас, а надам се да ће се делити и
наредних дана све док траје ова жега.

Бранислав Живановић

на друге. Треба бити врло обазрив, родну климу - промају. А, ова минесвестан ризика и редовно информи- рална вода нам је свакако добродосан о детаљима очекиваних метеоро- шла.
лошких услова, као и пратити савете
које дају надлежне службе - истиче
Живановић.
Скоро 500 литара минералне воде
отишло је у руке, тачније у уста топионичара. Питамо их колико све то помаже
када они, с обзиром на температуре у
топионици, скоро и не примећују да ли

Његовој старијој колегиници Исмији
Имери ово је већ лето тридесето проведено у Електролизи и признаје да их,
како време пролази, све теже и теже подноси. Уз шеретски осмех додаје да је
мушкарцима мало лакше, јер и по неколико пута у току смене преобуку мајице
мокре од зноја, док оне то не могу.
Зоран Траиловић, пунилац вагон-цистерни у Фабрици сумпорне киселине, после две и по деценије рада у
машинској служби одржавања, пре 12
година почео је да ради на складишту.
Зими, лети он је стално напољу. - Моје

Исмија Имери

У Електролизи, односно РЈ за
производњу катодног бакра, кажу да
температура поред каца достиже 40, па
и 50 степени Целзијусових. Млађаном
Милану Првановићу који ради на
Зоран Спасојевић
производњи полазних катода, ово је тек
је напољу лето или зима. Одговорио друго радно лето. Каже да му је прво
нам је Зоран Спасојевић, ливац анод- било лакше, будући да није било толико
ног бакра, који овде ради већ 32 године. топло, а сада је и производња већа, па
Признаје да је лети, ипак, много топлије
и теже. - Бакар је у течном стању
(температуре 1.000-1.200 степени
Целзијусових). Поред агрегата је сигурно 60-70 степени. У ливној кабини
неподношљиво и загушљиво. Али,
мора да се издржи, нема где. Време
чини своје, навикли смо. Када бисмо
имали климе, било би још горе. То

Иначе, још прошле недеље, када је
РХМЗ Србије прогласио црвени метео-аларм, послали смо допис управницима свих погона и лицима задуженим за безбедност да у предстојећим
данима предузму одговарајуће мере
– када је реч о раду на отвореном да
склањају запослене са високих температура и избегавају рад где год је то
могуће у периоду од 11 до 16 часова, а
по потреби и дуже, као и да се послови
који нису хитни обављају у јутарњим
и вечерњим часовима. Такође смо им
Милан Првановић
саветовали да запосленима омогуће
одговарајуће паузе, да се међусобно би негативно утицало на организам.
пазе и више пажње обраћају једни Овако, повремено „укључимо” при-

Зоран Траиловић

има више посла. - Како се боримо са
врућинама – покушавамо на све
начине, уносимо доста течности, квасимо се. Много нам значи све што
неко учини да их лакше поднесемо.
Једино нас спасава промаја у погону.

Ивица Игњатовић

радно место је такво - на платформи,
без икакве покривке. Нема спаса од
сунца које пржи или снега који веје.
Цистерне мора да се пуне, отпрема да
иде редовно сваког дана. Сналазимо
се, када завршимо посао склањамо се
мало унутра, мада је и у просторијама
топло. Човек мора да се прилагођава
условима и потребама.
Његов колега Ивица Игњатовић
који ради на неутрализацији отпадних
вода у Сумпорној је тек годину и месец
дана. Дотад је скоро 25 година радио
у Златари. - Тренутно нам најтеже
пада ова спарина, остало ништа
није тешко. Посао је добар, услови су
сада одлични, много бољи од оних у
старој фабрици - контејнер са климауређајем, све је дигитализовано. Тамо
је било и много више гасова, сада их
нема. Све је боље него раније, па се
на добро човек брзо и лако навикне.
Ј. Станојевић
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Нова опрема

Специјални камиони почели превоз шљаке из нове топионице

Са усијаним теретом под
усијаним небом
Возимо опасан терет температуре као вулканска лава и водимо рачуна да не угрозимо ни себе, ни камион, ни околину – кажу возачи
транспортера за шљаку какви су се први пут појавили у РТБ-у Бор. - За две недеље обуке људи из ТИР-овог Транспорта овладали су и
од 21. јула самостално отпочели одвожење шљаке чиме су створени сви технолошки услови да нова линија флеш-смелтинг топљења
ради пуним капацитетом а искоришћења бакра буду по плану
НОВА ТОПИОНИЦА. – Већ
данима температура не силази испод
40 степени на сунцу и преко тридесет у
хладу. Не зна се да ли је под упеклом
звездом горе рударима на коповима или
металурзима крај усијаних пећи. Нова
опрема са клима-уређајима и климатизовани погони некима су олакшали тропски шпиц лета, али многима је сусрет
са јулском јаром неизбежан. Возачи
Транспорта ТИР-а, којима је од скора
поверен перевоз шљаке из нове топионице специјалним камионима, нису на
ништа мањим искушењима, мада се у
комбинату бакра чини све да се људима
олакшају велике жеге. Они на отвореном
превозе лонце запремиме 15 кубика са

Венцо Велиновски и Драган Маринковић

40-ак тона усијане шљаке! Са таквим товаром, који се слободно може упоредити
са вулканском лавом, морају да отварају
„четворе очи“ кад узимају лонац, кад га
возе до одлагалишта на хлађење, кад га
спуштају, кад маневришу. О томе заиста
брине четворо очију јер са сваким камионом раде по два возача. Један је за воланима, а други га са земље наводи при
деликатним операцијама.
У модерној кабини једног од два камиона затекли смо Слађана Јевтића,
док му је сигналима са земље помагао
колега Душан Мамула. Тако раде на
смену. Док један вози, други наводи. Кад

Пражњење лонца са охлађеном шљаком

је поставио лонац да се пуни шљаком,
Слађан нам рече: – Возимо опасну течну
материју, усијану шљаку. Имали смо
двонедељну обуку, положили смо те-

Слађан Јевтић

шездесетак тона (лонац плус шљака).
Кад их одвеземо они се хладе најпре
на ваздуху, потом се прскају водом.
Али, о томе брину топионичари, а
ми водимо рачуна о броју лонца који
треба да исипамо и, након сушења,
вратимо по нову шљаку. Радимо у
пару јер кад се лонац подигне горе,
доста је мала прегледност. Камион
има седиште које се окреће, дупле команде за све операције кад се вози
напред или назад. Досад нисмо имали
никаквих проблема јер смо слушањем
предавања и пажљивим радом брзо
савадали систем вожње и рада.
Док смо разговарали са возачима, истакање шљаке будно је
пратио Драган Маринковић, директор овог великог еколошко-економског пројекта: - Шљаку смо раније
– подсећа Маринковић – одвозили
специјалним вагонима, железницом,
у дупло мањим лонцима. Радило се
са дизалицом, у отежаним условима.
Оваквим начином одвожења ство-

изведени у Јужној Кореји, иначе необичне конструкције и габарита (широки
чак 7 метара, дугачки 11,6 и високи 4,65
метара), поверени су Транспорту ТИР-а
који флотом од шест локомотива и 12

Душан Мамула

камиона превози басенске сировине и
стове, вожњу, одмах почели са послом
производе. - Камиони ће превозити
и засад све иде добро. Инструктори из
шљаку у све три смене и за тај посао
Кореје су нас упозоравали на доста
смо обучили 10 возача – каже Раде
ризика за нас саме, за камион, за окоПроловић, управник ТИР-овог Транслину. Зато посебно водим рачуна да
порта. - Возачи су високо оцењени
пажљиво спустим стопе камиона на
од професионалаца из Јужне Кореје
земљу, да лепо утоварим лонац, да га
и осморица су одмах укључена у ребез много цимања одвезем на место,
да га истоварим како треба, као и
да касније тај охлађени материјал
пажљиво исипам из лонца. Камиони су климатизовани, са дуплим командама (два волана) ради лакшег
маневрисања, на дисплејима се све
види, а звучни сигнал упозорава чим
нешто нисте урадили како треба.
И Душан Мамула, који је све време
пешице пратио свог колегу на путу до
одлагалишта (око 200 м), такође возач,
први пут се срео са оваквим возилом,
међутим успешно је савладао обуку. –
Возимо шљаку чија је температура
око 1.300 степени Целзијуса и то
Дејан Милетић, Владимир Ђокић, Иван Недељковић и Душан Мамула
морамо да радимо пажљиво. Материја
је опасна, па се лонци и не пуне баш рени су технолошки услови да нова довну производњу. Двојица су резедо врха да не би дошло до преливања, флеш-смелтинг линија ради пуним рева за случај да неко буде спречен.
просипања. Реч је о укупној маси од капацитетом а искоришћења бакра Обуци су присуствовали и људи из
буду по плану. Након пуњења на ис- централне радионице за одржавање
пустима за шљаку, лонац се превози тешких возила на старом борском
и оставља на одлагалишту, ваздушно копу у којој ће се камиони сервисихлади до један дан, а онда прска водом рати. У све то укључени су и наши
како би се нашла права мера између млади саобраћајни инжењери Дејан
доброг хлађења и распадања шљаке Милетић, Владимир Ђокић и Иван
и раздвајања честица бакра од ње. Недељковић, који иначе планирају
Кад се истресе, шљака треба да буде
и старају се о испуњењу свих обавеза
што ситнија, а уколико на дну лонца
Транспорта ТИР-а. Пошто познају
има комада богатих бакром (тзв. јаје)
то се одваја и директно иде у конвер- енглески језик, допринели су и да се
тор на прераду, а остатак шљаке још двонедељна обука, уз професионалмало разбија, па шаље на флотирање. ног преводиоца Снежану Динуловић,
Истресање лонаца је механизовано а успешно оконча. Камиони су звауспешан почетак показује да су наши нично стартовали 21. јула, у другој
људи овладали одвозом, постављањем смени, и већ су ушли у ритам нормалне произвиодње.
лонаца и просипањем шљаке.
Специјални “РКМ”-камиони проТекст и фото: Љубиша Алексић

Други пишу
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Нове стратегије нуде
чистије и зеленије “ретке земље”
и

ов
д
н
е

Тр

Тржиште за “ретке земље” (или
лантаноиде - 15 елемената од лантана до лутецијума - чија су налазишта ретка, иако се у природи налазе
у знатнијим количинама), велико је, делимично захваљујући коришћењу ових
материјала у скоро свим уређајима
високе технологије као што су таблети,
телевизори, паметни телефони, медицински апарати, батерије, стални
магнети и још много тога. Према

предвиђањима, само потражња за сталним магнетима треба да се удвостручи од
2012. до 2020. године, пише у извештају
о истраживању тржишта Grandview
о “ретким земљама”. Тржишна вредност за ретке земље је у 2012. години
била процењена на 4.3 милијарди $ са
предвиђањима да се повећа на 10.9
милијарди долара до 2020. године.
Кина је већ снабдевач већине ових
елемената ретких земаља. Са скоро неизбежним падом још једног рудника из
САД који се ускоро очекује, Кина ће
добити још већи део тог профитабилног колача. Али да ли још неко жели
део тог колача? Према чланку часописа
Blumberg Business, Чиле је гладан за
њим. Чилеанска глина садржи сличну
концентрацију ових ретких елемената
као земљишта у јужној Кини, према наводима из поменутог чланка...
Експлоатација и искоришћење ових
ретких елемената је мукотрпан процес

који може веома штетити животној средини. Али, рударска компанија Mineria
Activa жели да промени такво стање
новим пројектом који ће понудити зелене
“ретке земље” - Minera Biolantanidos.
Биолантанидос је пионир процеса чије
се патентирање чека и који укључује
експлоатацију “ретких земаља” из глине
процесом лужења у резервоарима биоразградивим хемикалијама. Компанија
се клади да ће велика предузећа плаћати

премију за могућност да понуде врхунску технологију која ће бити еколошки
ефикасна.
Процес укључује ископавање
“ретких земаља” из чилеанског земљи
шта и стављање у велике резервоаре у
земљи за лужење вредних елемената
уз помоћ биоразградивих хемикалија.
Након што се “ретке земље” излуже,
глина без њих се враћа у природу и
младо шумско дрвеће се сади на таквој
земљи. То значи да нема отровног
отпада, нема јаловишта - и није потребан новац за прераду тог отпада. Иако
су хемикалије скупе, уштеде на преради таквог отпада представљају равнотежу трошковима, изјавио је руководилац пројекта Артуро Алборноз у
чланку Блумберг. „То може бити тешко,
али Алборноз се нада да ће компаније
као што су ThyssenKrupp AG, Apple
Inc. и произвођач крстарећих ракета
Томахавк, Raytheon Co. на крају пла-

тити премију, знајући да њихови
добављачи не уништавају планету”,
каже се даље у чланку. Биолантанидос
већ инсталира пробно постројење и ми
са нестрпљењем чекамо резултате.
Заједно са великим пословима око
експлоатације елемената “ретке земље”,
долазе и велики послови на рециклажи
“ретких земаља”. Са растућим количинама електронског отпада, то је тема
која ће бити све актуелнија. Компјутери
и ТВ – за које се највише користе екрани
са течним кристалима (LCD екрани) замењују се у типичном домаћинству
сваких пет година. И, сасвим мали део
тих одбачених уређаја се рециклира.
Индијум, елеменат који спада у “ретке
земље”, кључна је компонента у тим
примамљивим LCD телевизорима оштре
слике, што значи да се велика количина
индијума једноставно баца у смеће.

сидни индијум-калајни филмови
(ITO). Речено је да је најмање 80%,
тј. више од 90 % светске производње
индијума у 2013. години коришћено
за производњу оксидних индијумкалајних филмова (ITO).”
Са тренутном количином електронике на располагању, рециклажа овог
ретког елемента ће ускоро постати неопходност да би се одржао корак са новом
технологијом. Тим Tsinghua интензивно
ради на испитивању најбољег начина
искоришћења ретких елемената из
стакла LCD екрана, експериментишући
са искоришћењем индијума са 18 различитих експеримената лужења.
Њихови напори усмерени су на
тестирање различитих коефицијената,
концентрација, температуре, времена,
величине узорка, реагенаса лужења
и оксиданата током процеса. Према

Поглед из ваздуха на
резервоаре за лужење
у пробном постројењу
BioLantânidos

Истраживачи са Универзитета
Tsinghua у Кини се надају да ће количина индијума који се рециклира из
LCD екрана (уз помоћ новог чланка
објављеног у ACS о одрживој хемији
и инжењерингу) успети да анализирају
најефикасније методе рециклаже. У
уводу листа се каже да ће „Кина имати
око 100 милиона јединица електронског отпада из телевизора, персоналних рачунара и лаптоп рачунара од
2014. до 2020. С друге стране, око 55 %
до 85 % светских количина индијума
се користи у LCD екранима као ок-

издању Америчког хемијског друштва,
„најефикаснија
техника
укључује
дробљење и млевење LCD стакла у честице величине мање од 75 μm или
0.003 инча после чега се стављају у
раствор сумпорне киселине на 122°F.”
(За више детаља, погледајте рад „Рециклажа индијума из отпадног стакла
екрана са течним кристалом: Процес
оптимизације и истраживање механизма”.)
(Published on June 16th, 2015 |
By: April Gocha, PhD;
Превод: Весна Михајловић)

Зелена планета

Савремена техника не може без „ретких земаља”
Један од траженијих производа на
светском тржишту последњих година је
онај чудног назива – „ретке земље”. То
су у ствари скупи минерали неопходни
у изради делова за савремене електронске уређаје, укључујући батерије за
електрична возила. Мобилни телефони,
таблет компјутери, видео игрице, 3D
телевизори – практично сви савремени
уређаји, али и војна опрема, садрже
делове израђене уз помоћ групе егзотичних метала званих „ретке земље”. У
Мендељејевљевом периодном систему
елемената „ретке земље” или лантаноиди су група од 17 елемената (петнаест
лантаноида плус два њима сродна елемента – скандијум и итријум) са слич-

ним карактеристикама, али различитим
од других метала. Те особине су их и
учиниле толико траженим, пише „Глас
Америке” а преноси „Политика”.
Џеф Пост, геолог истраживач у америчком Националном природњачком
музеју у Вашингтону, каже да је
назив помало погрешан. Редак је погрешан назив. У неким случајевима
више би одговарала реч „скривен”,
јер ти елементи су углавном веома
распрострањени у земљиној кори,
објашњава Пост и додаје да су лантаноиди распрострањени као и бакар, никл
или цинк. Оно што је ретко јесу њихове
веће концентрације. Само на неким местима природни процеси су их концентрисали довољно за исплативу
експлоатацију. Термин „ретки” значи
да једноставно нису концентрисани на

једном месту. Али „ретке земље” сада
су веома тражена роба и цена неких од
тих метала расте вртоглаво. Минералог Џеф Пост каже да многи савремени
уређаји зависе од тих метала.
Колор слика коју видите на LCD
екранима, на компјутерским мониторима, у многим случајевима заснива се
на тим елементима. Многе електронске компоненте за мобилне телефоне и
мале компјутере зависе у некој мери од
„ретких земаља”. Батерије и магнети,
такође, садрже елементе те групе.
На земљи има неколико налазишта
на којима су природни геолошки процеси концентрисали веће количине
„ретких земаља” у облику кристала.
Али, како потражња за њима расте, постало је економски исплативо отварати
налазишта са чак и малим процентом
ових метала. Некадашње налазиште

руде гвожђа у кинеској покрајини
Монголији сада је највеће налазиште
лантаноида, на коме се вади 90 одсто
светске производње. Џеф Пост каже да
је и сепарација тих метала од других
минерала компликован процес. Потребан је специјалан хемијски процес за
раздвајање различитих лантаноида, не
само од других метала већ и од метала
исте групе. Готово свака руда „ретких
земаља” садржи не само један већ
најчешће исту количину свих других
метала из те групе, објашњава Џеф
Пост. Међусобно раздвајање лантаноида највише компликује чињеница да
су они хемијски веома слични. Геолози
у свету непрестано трагају за новим налазиштима, док истовремено расте интерес за рециклажу тих елемената из
електронског отпада.
( “Политика”)
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Екологија

Вратио се живот у Кривељску реку између два копа

Рибе пливају, баште се заливају
Кривељане, прве суседе рудника “Церово” и “Велики Кривељ”,
веома радује што, у својој, некада најчистијој реци овог краја,
поново виде рибе и ракове, што имају чиме да залију баште
и кукурузе. - Драгослав Николић (МЗ Кривељ): Ово је знак да
РТБ сада брине о екологији и заштити система водотокова,
што је један од услова да људи овде остану и опстану. – Дејан
Вељковић (РББ): Овако чиста река између два рудника говори
да је однос према заштити околине данас другачији и надамо
се да ће тако и остати
КРИВЕЉ. – Све се може кад се хоће.
Овим речима је Драгослав Николић,
потпредседник Савета Месне заједнице
Кривељ и започео и завршио своје похвале Руднику бакра Бор за све боље
стање Кривељске реке у делу тока између
копова “Церово” и “Велики Кривељ”.
На задовољство Кривељана, првих
суседа великих рудокопа, у ову некада
најчистију планинску реку чији је живи
свет био угрожен низом ексцеса, живот
се поново враћа. У њеном бистром току
све чешће и све више уочавају јата риба,
наилазе на ракове, жабе и друге житеље
и пратиоце чистих водотокова. Поро-

реку. Али, брзо се интервенисало и
последице су биле мале. И све сливне
воде из рудника “Церово” (низ приступну саобраћајницу) имале су своје
депое, бунаре, у које је РББ уредно
бацао креч да се и на тај начин сачува
Ph-вредност реке.
Према Николићевој процени недаће
су почеле затварањем “Церова”. Опала
је технолошка дисциплина, расположивост опреме за испумпавање, појавили
су се озбиљни проблеми са цевоводима јер их је нагризла кисела вода
(пројектовани су за транспорт технолошке, чисте воде и пулпе, односно
руде).Онда су кроз цеви од 350 мм гурнуте уже пластичне да би се та вода ис-

стану. Уосталом, у просторном плану
Кривеља (из 1993.) постоји важан документ где се каже да уколико се Phвредност у Кривељској реци помери
за један поен у односу на нулто стање,
следи озбиљна ревизија пројекта која
би имала веће последице и по Рудник
и по село.
Дејан Вељковић, руководилац Сектора геодезије у РББ-у, човек који доста
времена проводи на терену, први нам је
пренео задовољство Кривељана стањем
њихове реке и одвео нас да се у то уверимо. Успут нам рече: - Кривељани
је сада већ користе као техничку
воду. Наводњавају баште, а видели
сте како су бујне и зелене. Видели

када се поштују закони, онда и
поред оваквих огромних рударских захвата какви су површински
копови „Кривељ” и „Церово”, поред
флотација и јаловишта - реке могу
да се сачувају – задовољно истиче
Николић. – И, ако овакво стање
Кривељске реке очувамо наредних
десетак година, поново ћемо имати
реку кава је некад била.Верујем да ће
и најављени Закон о рударству то још
детаљније дефинисати и да више неће
бити играња. Јер, морамо бити свесни
да ово нису само наше воде, оне иду у
Тимок, па у Дунав…

Дејан Вељковић и Драгослав Николић

Кривељани поново уживају у делу своје реке

дице Николић и Голубовић, кроз чије
баште прођосмо да боље осмотримо
реку, после много година поново је користе за наводњавање својих бујних засада
поврћа, а вредне домаћице не либе се ни
да загазе и расхладе се у бистрој води
пристиглој са околних планина.
-Кад се хоће и поштује технологија,

Сачувати бистру Бањицу
Драгослав
Николић
предлаже да се упоредо са проширењем и
продубљивањем површинског копа
“Велики Кривељ” озбиљно сагледа
шта се дешава са подземним водама. Тоје битно из два разлога. Један је
како се то испољава на објекте у ближем и даљем окружењу, а други да ли
ће утицати на извориште Бањица. Подсетићу да се Бор једно време снабдевао водом само из Бањице – каже он.
- После тога је изграђен водовод од Злота, па Сурдуп, па 2011. Боговина. Извориште Бањица је једно од ретких
које се никада не мути. Она је приодни бисер, као што је и Сурдуп, и треба настојати да рударски радови, сеизмичке активности, немају никакав
утицај на њу или да он буде минималан. Јер, вода за пиће је ресурс много
важнији од злата и бакра, па Бањицу,
иначе најиздашнију и најлепшу у мају,
ваља и чувати и уредити. У просторном плану, као још једно извориште,
посебно је заштићен и Бигар поток.

Николић подсећа да је кривељска
река била једна од најчистијих у овом
крају и да је пре отварања рудника
“Велики Кривељ” била пуна рибе. Било
је, каже, кленова (који су сада реткост), кркуша, врлуга, ракова, видри…
Отварањем рудника, у делу где су формирана флотацијска јаловишта, а и близу
копа, дошло је до испумпавања киселих
вода тако да је река низводно од рудника, све до Заграђа, “убијена” и данданас мртва. Још један проблем су јамске
воде које раније нису третиране. Сада се
то чини, обара им се само ПХ-вредност,
али не увек, тако да и оне са тешким елементима и ниским пх-вредностима улазе
у Кривељску реку. Дакле, низводно од
кривељског копа има веома сложених
проблема, каже Николић, којима неко
мора озбиљније да се позабави.
-Што се тиче Кривељске реке узводно од рудника “Велики Кривељ”,
односно до “Церова” и даље до Црног
врха, она је била чиста и по отварању
рудника “Церово” – наглашава
Николић. - “Церово” је било потпуно
екологизирани пројекат (отворен 28.
октобра 1993. године). Десет година
је радио уз само један инцидент, због
људске грешке којом је вода која се
пумпа са дна копа усмерена у једну
од притока Кривељске реке, у Церову

пумпавала у постројење за третман на
Јами које и данас ради. – Међутим, нису
били урађени како треба сви системи
у заштити отворених реципијената
тако да је, док “Церово” није поново
отворено, дошло до неколико екцеса.
Неко време после двехиљадите године
Кривељска река низводно од Церова
била је потпуно плава, што је значило: потпуно уништена и у том делу.
И, кад је рудник поново почео да ради
било је неколико мањих ексцеса са по-

смо и јата ситнијих риба, а мештани
помињу и веће комаде, што значи
да је Рудник успео да подигне технолошку дисцплину и еколошку свест
радника како људски фактор не би
био узрочник еколошких ексцеса.
Кривељани су између два велика рудника, а овако чиста река им говори да
је сада однос много другачији. Надамо
се да ће такав и остати јер и ми смо
задовољни када нам се мештани на
терену похвале изгледом своје реке,

Бујне баште по највећој суши

вратном технолошком водом због проблема са цевоводом. Али, захваљујући
новом односу РББ-а према овим проблемима, а и снази природе, ми поново
имамо рибу и ракове у Кривељској
реци! То је знак – каже Николић - да се
неко брине о екологији и раду система
заштите водотокова, што је један
од услова да људи овде остану и оп-

кад их предвече видимо како поново
наводњавају своје баште, кад нам се
захваљују. То је прави комшијски
однос, нас који се бавимо рударством
и њих који су овде староседеоци. Јер,
можда је много теже кад имаш воду,
па не можеш да је користиш, него кад
је уопште немаш.
Текст и фото: Љ. Алексић
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Саобраћај привремено
преко Партизанског пута

Најкасније до 1. новембра треба да буде завршена нова, 800 метара дуга, деоница која ће
саобраћај поново усмерити на стару трасу. – Завршено измештање далековода и оптичког кабла,
припрема се преусмеравање реке Пек и измештање дела њеног корита код аутобуске станице
РБМ. - Због планског проширења
површинског копа Рудника бакра
Мајданпек током јула, на самом улазу
у град, измештени су инфраструктурно
чвориште пута, далековод и оптички
кабл, а припрема се и измештање корита
реке Пек у делу код аутобуске станице.
Због неопходног премештања деонице
државног пута IБ реда 33, саобраћај
на деоници Пожаревац - Мајданпек
– Неготин преусмерен је на интерну
саобраћајницу Дебели Луг – Мајданпек
преко Партизанског пута. Сада непроходну деоницу, испод Андезитског прста, практично на самом улазу
у Мајданпек из правца Кучева, дужине
око 800 метара треба изместити само
мало северније и то најкасније до 1. новембра.
- Сагласност надлежних, „Србија
путева” и ресорног министарства,
даје нам тај рок, али ћемо учинити све да ово преусмеравање
саобраћаја траје краће. То је, уосталом, и наш интерес – каже директор Рудника бакра Мајданпек Бранислав Томић, и подсећа да ово није
прво премештање пута због потреба
производње и бољитка свих који зависе
од рада рудника. – Молимо грађане

за разумевање, јер је ширење површинског копа и повезивање Северног и Јужног ревира наш императив, а заједнички и интерес државе
да Рудник ради. Нисмо имали
друго решење, јер смо уважавајући
сугестије и оправдане захтеве самих
Мајданпечана, одустали од тога да
деоница преко Партизанског пута
буде трајно решење. Определили
смо се да постојећу деоницу пута
преместимо само мало северније, а
да бисмо то урадили неопходно нам
је ово преусмеравање саобраћаја и

разумевање грађана – подвлачи директор Томић.
-Реч је о старој, давно изграђеној
траси пута, широкој шест метара
која је делом била асфалтирана, а
последњих година занемарена и
слабо коришћена. Она је санирана,
очишћена, проширена, насута и утабана. Постављена је саобраћајна
сигнализација,
брзина
кретања
возила ограничена је на 30, а на
појединим местима и на само 20 километара – објашњава дипл. инж.
саобраћаја Бојан Јовановић и наводи
спремност РБМ-а да ангажовањем своје
цистерне решава проблем прашњавости
пута због које су забринути поједини
возачи.
-Знамо да ће ово преусмеравање
саобраћаја, иако је само привремено,
тешко пасти многима, посебно нашим
колегама запосленима у Дебелом Лугу,
али и свим становницима Мајданпека
којима ће у овом периоду Београд и
сва друга насеља у том правцу бити
удаљенија него иначе. Надам се ипак
њиховом разумевању, јер ћемо у ових
неколико месеци, учинити све да наредних година тај проблем трајно
решимо на готово истој деоници –замолио је за стрпљивост и разумевање
Бранислав Томић.
Рудник бакра Мајданпек је пред
великим обавезама и на великим
искушењима. Андезитски прст, прво
рудно тело Јужног ревира под чијом

се раскривком скрива будућност
мајданпечког рударења, није без разлога
називан “тврд орах”. Знало се да ће због
Андезитског прста и везе Северног и
Јужног ревира морати да се обаве многи
инфраструктурни радови. Већ су измештени далековод и оптички кабл.
-То је била велика обавеза коју смо
реализовали у предвиђеном року, јер је
далековод 35 kv један од два који град
снабдевају електричном енергијом –
рекао је Синиша Филиповић, управник Површинског копа.
Само повезивање, постављање
стубова и проводника, обавили су
стручњаци “Елмонтеx-кома”, али је
комплетна техничка подршка, земљани
радови и припрема за постављање стубова резултат ангажовања запослених у
РБМ-у.
-Постављено је девет нових стубова, практично, по ободима радилишта на Андезитском прсту и изнад
предвиђене нове трасе магистралног пута, а ужурбано се радило и на
каналу за полагање оптичког кабла
где смо имали много више посла него
што је у први мах изгледало – указао
је Горан Репеџић, главни пословођа
производње Површинског копа.
Увелико се припрема преусмеравање
и дела корита реке Пек, у непосредној
близини аутобуске станице, због чега би
ускоро и један њен део морао да се премести. Реч је о радионици и неколико
најудаљенијих перона од зграде станице.
Како је све то у интересу ширења
површинског копа и даљег рада и
развоја РБМ-а, ни у локалној самоуправи није било дилеме да се одлука
о привременом преусмеравању пута
подржи. Тим пре што се у делу
јавности превиђа да је преусмеравање
саобраћаја на Пратизански пут привремено решење док се не заврши
нова траса сада непроходне деонице
пута испод Андезитског прста, мало
северније од постојеће, дужине око 800
метара. На то је у својој изјави подсетио Дејан Вагнер, председник Општине Мајданпек: - Наглашавам да
је реч о привременом решењу. Министарства саобраћаја РБМ-у је
издало дозволу да привремено преусмери саобраћај до 1. новембра ове
године. Убеђен сам да ће руководство
РБМ-а испоштовати тај рок и предузети све што је у његовој могућности
да се досадашња траса оспособи за
даље коришћење.
Разумевање за овакву одлуку, пре
свега због циља да се Руднику бакра
омогући даљи рад, већа производња,
бржи развој и запошљавање, пружили
су и представници синдиката. Челници РБМ-а су поновили да није било
другог решења. Због спајања Северног
и Јужног ревира, перспективе рударења
у Мајданпеку наредних деценија,
уклоњен је мост у подножју Андезитског прста тежак 1600 тона и са више
од 400 тона арматуре. Највећи део трасе
нове деонице пута од 800 метара већ је
пробијен.
Због овог преусмеравања саобраћаја,
дошло је до измена у реду вожње аутобуса “Arriva Litas”, па аутобуси за Београд крећу у 4,20 уместо 4,45 и у 13,30
уместо у 14 часова.
С. Вукашиновић
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Измењен јавни позив за приватизацију ИПМ-а Мајданпек

Отварање понуда 17. августа
МАЈДАНПЕК. - Агенција за
приватизацију Републике Србије, 30.
јула, објавила је измену јавног позива
за приватизацију Индустрије за прераду Мајданпек и отварање понуда заинтересованих купаца заказала за 17.
август. Измена за учешће у поступку
јавног прикупљања понуда са јавним
надметањем ради продаје имовине
субјекта приватизације односи се на
процењену вредност имовине на крају
прошле године, па, по том основу, и на
почетну цену, као и висину депозита.
Агенција је објавила да се јавни
позив објављен 27. маја мења у ставу
који се односи на процењену тржишну
вредност имовине на крају прошле
године која је, према извештају
овлашћеног проценитеља, нешто мања
од три милиона евра. Зато је и почетна
цена за продају имовинске целине, која
износи 100 одсто процењене вредности имовине, сада 2.991.354,75 евра,
што је за око пола милиона евра мање
од износа објављеног у мајском позиву.
Због цене се мења и висина депозита који су сва заинтересована лица

дужна да уплате за учешће у поступку,
а утврђени су и нови термини, па је
продајна документација доступна до
краја јула, а отварање понуда заказано за
17. август у просторијама Агенције, са
почетком у 15 часова. Сви други подаци
из јавног позива су остали непромењени.
У саставу ИПМ-а Мајданпек, после
приватизације ФЕП-а Доњи Милановац (2008. године), послују „Златара Мајданпек“ и „Мегапласт“ Доњи
Милановац. Запошљава 319 радника, од којих је 48 заинтересовано за
напуштање радног места ако се одобри
нови социјални програм. Заинтересована домаћа и страна правна и физичка
лица за куповину имовинске целине
овог субјекта имаће обавезу да преузму
све запослене. Предмет приватизације је
имовина која подразумева фабрике “Златару Мајданпек” и “Мегапласт”, односно грађевинске објекте у Мајданпеку,
Дебелом Лугу, Бору, Књажевцу, Ваљеву,
Пожаревцу и Мосни и ванкњижном
власништву на три локације у Београду
и једној у Нишу; земљиште у својини
субјекта уписано у Мајданпеку, Де-

У складу са проценом вредности имовине на дан 31.
децембар 2014. године, почетна цена износи 2.991.354.75
евра. – У структури капитала овог субјекта, 40 одсто припада
РТБ-у Бор, а 60 ИПМ-у Мајданпек
белом Лугу, Мосни и Рудној Глави; шене производње и готових производа.
У структури капитала Индустрије
опрема и залихе материјала, недовршене производње, готових производа за прераду Мајданпек 40 одсто припада
од злата и сребра, као и остале залихе РТБ-у Бор, а 60 ИПМ-у Мајданпек.
С. Вукашиновић
материјала, ситног инвентара, недовр-

Освештан нов иконостас у мајданпечкој цркви

Похвалнице РБМ-у и Браниславу Томићу
МАЈДАНПЕК. - Мајданпечка црква
Светих апостола Петра и Павла обележила је 12. јула своју славу - Петровдан. Тим поводом, у овом православном храму свету архијерејску литургију
служио је епископ Тимочки, господин
Иларион са свештенством.
Владика Тимочки, обраћајући се
верницима, представио је новог свештеника Златка Здравковића који ће
ускоро службовати у мајданпечкој
парохији, уз свештеника Владу
Вуковића. Истакао је да је овај празник,
важан дан и због новог, великог, овом
приликом освештаног иконостаса који је
мајданпечка црква добила “заузимањем
и ангажовањем свештеника Вуковића,
али и добром вољом и разумевањем
које не изостаје из колектива Рудника
бакра Мајданпек и самог директора

Бранислава Томића”. Њима су овом
приликом додељене похвалнице.
Ове године навршава се 160 година
од доношења одлуке о подизању
мајданпечке цркве која је евидентирана
као споменик културе.
С. В.

Помоћ Рудника бакра Мајданпек ватрогасцима

И рудари гасе пожар
МАЈДАНПЕК. - У атару мајдан
печког села Дебели Луг, изнад раскрснице пута у близини Фабрике бакарних цеви, 21. јула око 14 часова избио
је пожар. Ватра је угрозила шуму и
растиње и запретила да се, због ветра,
на неприступачном терену прошири и
до оближњих постројења и далековода
који обезбеђује електричну енергију за
Мајданпек и део Рудника бакра. Брзом
интервенцијом ватрогасаца, којима су у
помоћ прискочилии запослени у РБМ-у,
пожар је угашен и спречена је већа
штета.
Ватру су први приметили људи у
ФБЦ Мајданпек и алармирали ватрогасце који су одмах изашли на лице
места са два возила. Када је позив стигао
у Рудник бакра Мајданпек, директор
Бранислав Томић је одмах упутио
велику рудничку цистерну и групу за-

послених који су се прикључили ватрогасцима.
-Будући да је реч о неприступачном терену, било је најважније да се
ватра обузда, док је за то још било
услова, и не дозволи да се због ветра
разбукти и угрози постројења на том
потезу – каже директор РБМ-а Бранислав Томић.
-Добро смо се организовали и одмах
прикључили ватрогасцима којима је
помоћ у људству била неоходна. После
интервенције наше цистерне требало
је гасити ватру и на вишем терену
који је за њу био недоступан и где је
само људска рука могла да интервенише - објашњава Игор Младеновић,
руководилац Службе за општенародну
одбрану и заштиту од пожара у Руднику
бакра Мајданпек.
О површини захваћеној овим пожа-

У обуздавању ватре, која је озбиљно запретила и појединим
постројењима у атару Дебелог Луга, у помоћ ватрогасцима први
прискочили запослени у РБМ-у
ром, узроку и штети још нема званичне дана ни опушак цигарете не сме бацити
информације. Надлежни упозоравају да јер може да изазове нежељене послене само да се ватра не сме палити на от- дице.
вореном, већ се током ових тропских
С. В.

Локална самоуправа

Понедељак, 10. август 2015. Број 2260, страна 24
Седница Скупштине општине Бор

Први ребаланс буџета
Ж. Петровић: За шест месеци
суфицит у буџету је шест милиона шестсто хиљада динара. Приходи су већи од расхода.
Штедело се где год је то било
могуће. - Од 1. августа цена
пијаће воде већа за 35 процената. - Усвојена одлука о изради
генералног плана регулације
туристичког потеза Брестовачка Бања - Борско језеро
БОР. - На 13. седници (одржаној 10.
јула) одборници Скупштине општине
Бор усвојили су први ребаланс буџета
у овој години. И док опозиција замера
лоше пуњење буџета, владајућа већина
указује на суфицит.
-За шест месеци суфицит у буџету
је шест милиона шестсто хиљада
динара. Приходи су већи од расхода.
Штедело се где год је то било могуће
- истакао је председник Општине Бор
Живорад Петровић.
-Честитам на суфициту, али проблем је друга страна трошкова, јер
када се не троши много, онда се не
активирају ни привредна предузећа,
па ни то није добро - рекао је одборник
СПС-а Добрица Ђурић.
-Приход нам је већи од расхода и
то значи да се домаћински пословало,

Благоје Спасковски

иако је време изузетно тешко. Честитам руководству општине на овим потезима - рекао је шеф одборничке групе
СНС-а Благоје Спасковски.

Скупља вода за пиће
Одборници СО Бор усвојили су и
одлуке о повећању цене пијаће воде и о
другачијем обрачунавању цене комуналних услуга.
Од 1. августа цена пијаће воде већа
је за 35 процената. Уместо досадашњих
39,20 динара грађани ће кубни метар
воде за пиће плаћати 52,92 динара.
Услуге изношења смећа више се
неће наплаћивати по квадратном метру
простора већ 120 динара по члану
домаћинства.
Обе ове одлуке, које су усвојене
већином гласова владајуће већине, критиковали су одборници опозиције.
-Цена пијаће воде није мењана
од 2012. године, а од тада струја
је поскупела 62 одсто. Колико

год да штедимо, без повећања
цене воде ништа нећемо урадити
јер у нашим трошковима струја
учествује са 25 процената - образлошио је директор ЈКП „Водовод”
Зоран Марковић.
-И поред тога што ћемо за кубни
метар воде плаћати 53 динара, или
5,3 паре по литру, то је 800 пута
мање него што у продавници кошта

литар воде - објаснио је председник у акцију „Моја Србија” серијом
Општине Живорад Петровић.
емисија о туристичким лепотама источне Србије. Тако ћемо допринети да
Ново јавно предузеће?
се овај део Србије максимално промоПосле усвајања одлуке о изради ге- више - подржао је ову идеју и одборникнералног плана регулације туристичког Владан Нововић, заменик директора ЈП
потеза Брестовачка Бања - Борско језеро, „ШРИФ”.
предложено је и оснивање новог јавног
предузећа у области туризма.
Приватизација ЈП „ШРИФ”
-Не можемо се ослањати само на
У расправи о извештајима о раду
бакар. Морамо развијати и туризам. Грешка је што смо продали на- јавних и јавно комуналних предузећа и
ционално богатство у Брестовачкој установа у 2014. години највише је било
Бањи за мале паре. Зато у потпуности речи о „Водоводу” и „Топлани”, али и о
подржавам израду генералног плана актуелном тренутку у ЈП „Штампа, радио
регулације туристичког потеза Бре- и филм”, односно о приватизацији овог
стовачка Бања - Борско језеро. Било јавног предузећа чије је финасирање из
би добро да формирамо радну групу
општинског буџета престало 1. јула.
за израду тог плана у који би увр-У законском року Агенцији за
стили и то да се на Борском језеру
приватизацију
предали смо сва поне могу градити петоспратне куће и
слични објекти, већ само одређени требна документа. Пошто она није
тип грађевина. Борско језеро треба да објавила јавни позив за приватизацију
постане српски бренд, како је рекао „ШРИФ-а”, поступак се наставља
премијер Александар Вучић - истакао бесплатном поделом акција запослеје одборник СНС-а Благоје Спасков- нима. Од 50 запослених, за социјални
ски. Он је предложио да се формира програм (200 евра по години радног
Јавно предузеће „Борско језеро”. Његов стажа) пријавило се 14 радника. Они
предлог подржала је одборница СНС-а
нису технолошки вишак, већ су се
Адријана Пуповац и предложила да
иницијатор предлога Благоје Спасков- добровољно пријавили за социјални
ски буде председник Скупштине ЈП програм. Агенција за приватизацију
је најпозитивније оценила нашу
„Борско језеро”.
-Радио телевизија Бор ће се у на- документацију и ми ћемо се својински
редном периоду више укључити трансформисати по принципима
које одреди Агенција. Тако ће бити
омогућено да радници сами доносе
одлуке и да буде избегнута судбина
готово свих медија у Србији који су
после продаје и доласком новог власника били угашени и радници остали
без посла - објаснио је заменик директора „ШРИФ-а” и одборник Владан
Нововић.
На 13. седници одборници су
усвојили и извештаје о раду Општинске управе, Јавног правобранилаштва,
јавних и јавно комуналних предузећа
и установа у 2014. години, о ауто такси
превозу, изради постројења за прераду
пијаће воде и о замени постојеће уличне
расвете штедљивим лед сијалицама.
За вршиоца дужности директора Установе „Спортски центар
Бор” постављен је Александар
Димитријевић.
М. Милошевић
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Туризам

Хотел „Језеро” подржао кампању промоције домаћег туризма

Борско језеро топ
дестинација

Акција „Моја Србија” добро је дошла хотелу „Језеро” јер учешћем у њој промовише
туризам Бора и околине. - У реновираном етно-ресторану на главној плажи отворена
летња башта, а имаће и домаћу кухињу са традиционалним јелима овога краја. - Хотел
свакодневно чисти и уређује две своје плаже
БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Хотел „Језеро” потенцијала овог краја Србије.
-Ове године имали смо 2,6 пута
на Борском језеру придружио се хотелима и угоститељским објектима који су више гостију него у истом перисе одазвали позиву републичке Владе да оду прошле. Од јануара до сада
попуњеност смештајних капацитета
је 42 процента. С обзиром на најаве
у сезони и до краја године очекујемо
просечну попуњеност капацитета 45
одсто, што ће бити чак четири пута
више него прошле године. И поред
тога, акција „Моја Србија” је добродошла јер ћемо учешћем у њој још
више промовисати туризам нашег
краја - каже Миодраг Миловановић,
заменик управника Хотела „Језеро.
У акцији „Моја Србија” учествују
хотели и угоститељски објекти који
прихватају ваучер од пет хиљада
динара, колико за покривање дела
трошкова смештаја Влада додељује
домаћим туристима. То право да државном субвенцијом од пет хиљада динара
Миодраг Миловановић
измире део издатака за летовање имаће,
се пријаве и подрже кампању промоције према уредби, незапослени, пензионери
домаћег туризма поделом ваучера за и запослени чија зарада не премашује
субвенционисано коришћење услуге 60.000 динара месечно.
-Ово је добро за пословање, али је
смештаја. Откако је хотел „Језеро” резаиста
добро и за промоцију домаћих
новиран и поново отворен 2012. године,
туристичких дестинација. Надамо се
Борско језеро и општина Бор су међу
да ћемо овако подићи свест туриста о
траженијим туристичким дестинацијама потенцијалима Србије, па ће путовати

у иностранство тек пошто упознају
своју земљу. Ми смо ове године проБорски Мото-клуб „East Bikers
глашени за топ дестинацију у земљи,
Bor”, угледни члан Мото-асоцијације
посета је све већа и надамо се да ће
Србије која броји шездесетак клубова,
тако бити не само овог лета него и до
од 3. до 5. јула на главној плажи Боркраја године - каже управница хотела
ског језера организовао је мото-скуп
„Борско језеро 2015”. Многи учесни- „Језеро” Милица Миловановић.
Да би привукли што већи број турици овог скупа били су гости хотела
„Језеро”.
ста у летњој сезони, у хотелу „Језеро”
Као и протеклих десестак година,
на време су се припремили. Завршено је
овај мото-скуп обележиле су различиреновирање етно ресторана на главној
те егзибиције моториста и посета туплажи.
У њему је отворена летња башта,
ристичким дестинацијама у општини
а имаће и домаћу кухињу са традициоБор. Сусрет љубитеља мотора употпуналним јелима овога краја.
ниле су познате музичке групе српске
-Реновирали смо и пустили у рад
рок сцене.
Ова манифестација је међународ
етно-ресторана на главној плажи јер
ног карактера и налази се на свим
желимо да употпунимо понуду хотела
сајтовима и календарима мото скупои тако привучемо још више гостију.
ва у Европи.
Ту ћемо викендом организовати музичке вечери. У завршној фази је
у Србији, али ће акција „Моја Србија” уређење тениских терена. На понтондопринети још бољој промоцији ским базенима уместо жичаног ста-

Мото-скуп„Борско језеро 2015”

управника хотела „Језеро” Миодраг
Миловановић.
Плаже и околину Борског језера
не уређује само хотел „Језеро”. Комунална инспекција наложила је да кампери уклоне нелегално постављене
шаторе и приколице, којих је највише
било око хотела „Металург”. Комунална
инспекција ће наставити да контролише
приобаље Борског језера, па ће у наредном периоду бити уклоњени нелегално
постављени шатори и приколице и са
осталих плажа и прилаза језеру. Циљ је
да се приобаље језера уреди и садржаји
употпуне како би се оправдало поверење
туриста који долазе на Борско језеро.
Туристима који се одлуче да одмор
проведу у Бору и околини, осим хотела
„Језеро” на располагању су хотелски
смештај и бројни туристички садржаји
у околини, као што су Брестовачка Бања,
Лазарева пећина, зоо-врт, кафић у Јами
на 400 метара испод земље, различите
културне и туристичке манифестације...

Понтонски базени добили су, уместо жичаног, тврдо дно

вили смо тврдо дно како би купачи,
поготово деца, били сигурнији, јер је
дубина језера на том месту 30 метара.
Осим тога, свакодневно чистимо и
уређујемо две наше плаже. Све ово,
ради штедње, урадили смо сами или
уз помоћ радника Рударско-топионичарског басена Бор - истиче заменик

Капацитети хотела „Језеро” добрим
делом већ су резервисани и за јесењу
сезону, када се одржава већина семинара,
саветовања и предавања, јер управо на
конгресном туризму овај хотел базира
своје пословање ван летње сезоне.
Текст: М. Милошевић
Фото: Љ. Алексић

Култура
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Прича
Колекшива
Као и много година раније,
овогодишњег маја окупили
су се матуранти Техничке
школе у Бору да обележе своје
годишњице. Тим поводом, пот–
писник ових редова издао је
„Споменар“, или, „Водич за
шетњу кроз успомене“. Читаоци Колектива имају права да
завире у анегдотски део књиге.

Сналажење

Догађај који следи описао
ми је један од актера, дипломирани економиста Станојло
Милетић. Био је млад, на почетку професионалне каријере,
путовао је службеним аутомобилом у Београд ради предаје
инвестиционог елабората.
Вођа групе био је Гвозден
Радић, руководилац у РТБ-у
и наш хонорарни професор, а
у екипи су још били економиста специјалиста за област
инвестиција и, разуме се, неизоставни возач.
На ауто-путу, седамдесетак километара пре престонице, професор је командовао
шоферу:
„Стани! Много леп кукуруз,
била би штета да прођемо, а
да не наберемо мало.“
„Након што се ауто зауставио“, приповедао ми је касније
колега Милетић, „намеравао
сам да останем у колима, али
када су сва тројица почела да се
удаљују од возила, размишљао
сам – ко сам ја да руководиоцу и професору на тај начин,
немушто, држим предавање.
Невољно сам се прикључио групи,
одлучан да будем најскромнији
у сакупљању плодова. Возачу,
изгледа, овакво плодоуживање
није било првенац, понео је џак.
Мада је берба била у пуном јеку,
ја сам узео само четири клипа,
колико сам могао да држим у
рукама, а довољно да искажем
солидарност као и јединство
мисли и акције са високим руководиоцем.“
Неочекивано, из кукуруза је
изашао корпулентни старац,
бркат и са мојсијевски дугим
штапом.
Почео је да виче:

Некад било

„Шта, бре, радите овде?!
Везали сте кравате, возите
кола скупља од аутобус што
из Милошевац иде за Плану, и
берете сељачку муку. Како вас
није срам?!“
Колега Милетић, много
година касније о поморавском
догађају:
„Добро је, Јово, што нисам
имао пиштољ, убио бих се од
срамоте. Све време гледао сам
у врхове својих ципела, не знам
како су се понашали моји сапутници“.
Онда се у тренутку када је
грлати старац направио ваздух-паузу чуо глас нашег професора Радића, показао је да уме

Сада је сељак прекинуо професора:
„Па, што не кажете...“
Професор је опет подигао
тон:
„Па како да ти кажемо
када вичеш као да си побегао са
психијатрије...“
Сељак: „Извините, али разумите и Ви мене, свакаква
фукара се овде мува... него овде је
високо и брзо се земља суши па
се кукуруз смежура или пожути
брже, дођите у доњи крај, тамо
земља много дуже држи влагу,
бољи су клипови, један одоздо
може да буде као два одавде.“
Професор Гвозден, сељаку:
„Дај, покажи“.

одржао ванредно предавање из
сналажења.

А потом возачу: „Пођи доле,
пола џака је довољно, узми
име, презиме, адресу, број парцеле... уосталом, што ти говорим, знаш шта треба, није ти
први пут, а плата треба да
се заради сваког месеца јер се
сваког месеца и прима“.
Нешто касније ауто се
удаљавао са пуним џаком кукуруза у гепеку...
Хонорарни професор је

Укључи се Дремко:
„Неко мора први да изађе,
иначе ћемо остати овде да
ноћимо“.
Професорка узе дневник и
изађе из учионице чиме је ставила до знања да је ученик у
праву.
Минут или два касније,
стварно је звонило.
Сачувао од заборава
мр Јован Г. Стојадиновић

*

(Из разумљивих разлога,
имена актера су измењена, само
је кукуруз баш прави. Ако бих
нагађао, типовао бих да је Гвозден пре металург неко правник,
али такво крштавање може
бити и мамац.)

Звоно

При крају часа историје, из
задњих клупа огласи се ученик:
„Изгледа да је звонило.“
Професорка Даца Стојади
новић, обрати се првом у клупи:
„Погледај у ходник, да ли је
неко изишао.“

Илустрација: Игор Крстић

још јаче да галами:
„Шта ти је, што се дереш?
На шта ти ми личимо? На
шибицаре,
кокошаре
или
џепароше?“
А онда смиренијим тоном:
„Ми смо из Института за кукуруз из Земун Поља, узимамо
узорке, твој кукуруз, бар на око,
јако је доброг квалитета, не би
било изненађење да добије неку
награду...“
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Изложба о патријарху Павлу

“Сведочим само”

Изложба фотографија, одликовања, дарова и других предмета
сведочи о животу патријарха Павла и његовој благости. Епископ Тимочки Иларион: - Наш свети патријарх био је толико
спонтан и кротак да су му прилазили и људи који нису активни
црквени хришћани

БОР. - У галерији Музеја рударства
и металургије у Бору је 1. јула отворена
изложба „Сведочим само” која садржи
фотографије, одликовања, дарове и
предмете патријарха Павла. Отварајући
изложбу епископ Тимочки Иларион је
нагласио да је задовољан што отварању
присуствује велики број Борана:
-То је зато што је наш свети
патријарх, коме је посвећена ова изложба, био толико спонтан и кротак
да су му прилазили и људи који
нису активни црквени хришћани.
Свако је могао да му приђе и да
добије благослов. Благослов нашег
блаженоупокојеног патријарха је и
данас овде и надам се да ће уродити
плодом и да ће његово присуство и

свештане молитве показати ускоро
плод нашег духовног живота и делања,
а то је да не будемо само хришћани на
речима и када се окупљамо у храмовима божјим, него да по нашем животном опредељењу потражимо ту духовну решеност да служимо живом и
истинитом Богу - нагласио је епископ
Тимочки Иларион.
-Ова изложба сведочи о животу
патријарха Павла и о његовој благости. Од изузетног је значаја јер до
сада на отварању неке изложбе нисмо
имали оволико посетилаца. Радује
нас што су присутне генерације од
седам до 77 година - рекла је директорица Музеја Сузана Мијић.
М. М.

Пола века матуре друге генерације металурга СТРШ

Амбасадори
знања
БОР. – Док су се најмлађи матуранти
доскора борили за бодове ради уписа у
жељену школу, друга генерација металурга Средњотехничке рударске школе
из 1964/65 године (одељења М4а и М4б)
недавно је прославила 50 година матуре.
Од четрдесетак из оба одељења, про-

зивци на полувековном јубилеју одазвала се шеснаесторица. - Ово је била
прилика - рече нам Радоје Петровић,
дипл. инж. металургије (други слева,
стоји) - да се подсетимо догађаја и
лица из школских клупа и наше младости, па и оних који више нису међу
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ВОДОРАВНО: 1. Кумовање, 7. Материјална корист, профит, 14. Сигнал који
упозорава на непосредну опасност, 15. Рударски празник који је установљен у
знак сећања на 6. август 1903. године, 17. Градско шеталиште, 18. Предмет трговине, 19. Оруђе за сечење метала, 20. Аркус (скр.), 21. Наша планина, 22. Пасмина,
врста, 23. Ауто-ознака за Деспотовац, 24. Место код Новог Пазара, 26. Појава на
узбурканој води, 28. Упитна заменица, 30. Ениса одмила, 31. Нојева барка, 32. Мастило за трехничко цртање, 35. Тајни полицајац, 37. Речни рибар, 38. Плитка стајаћа
вода, 39. Наш рударски град, 41. Јако алкохолно пиће, 42. Резултат преламања
(мн.), 43. Врста вишње.
УСПРАВНО: 1. Део одеће за главу, 2. Коњски поводац, 3. Име нашег глумца
Николића, 4. Гутљај, 5. Симбол тулијума, 6. Униформа (мн.), 7. Доњи део посуде
(мн.), 8. Организација рада (скр.), 9. Компас, 10. Замисао, 11. Билијарски штап,
12. Град у Румунији, 13. Мала каца, качица, 16. Грубо сељачко сукно, 18. Место и
река у Шумадији, 21. Славни бразилски фудбалер, Едуардо, 22. Проналазач саксофона, Адолф, 25. Немачки композитор, Георг Фридрих, 26. Пантљика, врпца,
27. Опште прилике, ситуација, 28. Шаторско насеље, 29. Врста ловачког пса, 31.
Немани, аждаје, 33. Река и планина у Русији, 34. Део руке, 36. Ноћна птица, сова
(мн.), 37. Индијска новинска агенција, 38. Наш рударски град, 40. Наутичка миља
(скр.), 41. Према.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2259 – ВОДОРАВНО: конгрес, бескрај, ивери, електрода, шарм, авет, радар, Ана, Клек, Лав, ме, дрвар, динар, Уб, ват, Пера, ему,
напад, Сава, стог, обучавање, проба, секирче, раскраљ.

нама. Већина из наше генерације
завршила је више школе и факултете,
а они који нусу, били су узорни сменски мајстори и пословође тако да се
може рећи да смо били прави амбасадори знања. Већина је свој радни
век провела у РТБ-у Бор, уходавала
ондашњу (тада нову, сада стару) топионицу, а неки смо, ево, дочекали
и нови искорак РТБ-а у најмодерну
флеш-смелтинг технологију.
Из редова својих вршњака Петровић
издваја имена четири доктора наука
(нема их на фотографији) и једног магистра. Неки од њих још увек су активни у
науци и образовању, а генерација је посебно поносна на проф. др Владимира
Крстића, стручњака светског гласа у
области савремене керамике и неметала,
који ради у Канади. Родом је из Рготине,
по дипломирању на Технолошко-мета-

луршком факултету у Београду (1969.)
радио је (до 1974.) у Институту за нуклеране науке у Винчи, да би 1979. докторирао на McMaster Универзитету у
Канади. Враћа се у Бор где ради као истраживач у Институту за бакар и хонорарни професор на Техничком факултету. Од 1985. је поново у Канади, где
предаје Материјале на Queen’s универзитету. Др Борислав Дачић (Нови
Зеланд, Аустралија) бави се развојем
нових технологија и материјала, а др
Драгослав Николић као први басенски директор (Фабрике полиестер
фолија) који се школовао у Америци
данас предеје менаџмент у Новом Саду.
Др Владимир Цветковски (бавио се
хидрометалургијом), а мр Јоксим
Маринковић (пирометалургијом) данас
су пензионери.
Љ. Алексић

Сећање

Душан Бранковић
(1948-1995)
Вољени

никад

не

умиру… Док живе они
који их воле и који их се
сећају.
Мишка, Миша и Пеца

Понедељак, 10. август 2015. Број 2260, страна 28
У Зоолошком врту у Бору

новости

Као у Африци

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Норвежани граде
тунел за бродове!

Како би олакшала пловидбу око полуострва Стада, Норвешка ће
изградити тунел дугачак 1,7 километара! Требало би да изградња
кошта око 115 милиона евра, а почетак радова планиран је за 2018.
годину.
Кроз тунел висок 37 метара моћи ће да прођу чак и крузери,
то јест највећи бродови путничке и теретне линије „Хуртигрутен“, наводи портал Visit Norway. Лоши временски услови често
отежавају пловидбу бродова око полуострва, па би пролазак кроз
тунел знатно допринео сигурности и пловности вода.
Према проценама стручњака, изградња ће коштати око 115 милиона евра. Почетак радова планиран је за 2018. годину. По завршетку изградње, тунел ће бити једини такве врсте у свету, а Норвешка, која иначе има репутацију као једна од најбољих земаља на
планети по технологији израде тунела, овим пројектом додатно ће
ојачати своју позицију на том пољу.

Сајт РТС-а

БОР. - Под ужареним борским сунцем овога лета у Зоолошком врту није лако
ни животињама пореклом из Африке, а камоли онима које долазе из севернијих
крајева. Ипак, захваљујући саветима ветеринара и размени искуства са колегама у
зоолошким вртовима у Београду и на Палићу, запослени у борском зоо-врту настоје
да животињама олакшају живот на температури која достиже и 40. подељак.

За све животиње, а поготово за оне које теже подносе велику врућину, уведен
је посебан, редуковани, режим исхране: звери добијају добро расхлађено месо, а
копитари и папкари контролисане количине житарица, траве, сена и детелине да
не би дошло до надимања. И дању и ноћу животињама се увек досипа свежа вода.

У славу првог директора
Борског рудника
Награда „Инжењер Шистек”,
највеће признање Рударско-топионичарског басена Бор најзаслужнијим
појединцима и институцијама за истакнуте заслуге и посебно залагање
на послу, додељивана је са прекидима
- од 1968. до 2000. и, после деценијске
паузе, поново од 2011. године. Ово
цењено и престижно признање, које
носи име оснивача и првог директора
Борског рудника Фрање Шистека
(од 1903. до 1907.), установљено
је одлуком Радничког савета РТБ-а,
на седници одржаној 27. новембра
1968., јер је 18 година пре тога нестало ударништво и проглашавање
најбољих за ударнике, а у Басену није
било награда за раднике и стручњаке
који су у протеклој години постигли
изузетне резултате на послу. Стога је РС РТБ-а усвојио Правилник којим се
″уводе признања за дугогодишњи рад у предузећу (златна, сребрна и бронзана
значка), а као највеће награда ″Инжењер Шистек″ која ће бити традиционална
и додељиваће се сваке године на Дан рудара Србије”. Поред златних значки
са ликом инжењера Шистека, плакета и повеља, тројица најбољих (Иван
Ђурић, Љуба Јовановић и Међед Хусеиновић) добили су и новчане награде од по 3.000, а седморица (Владимир Ицић, Десимир Јанковић, Јохан
Калаесковић, Владимир Калиновић, Стојадин Колчић, Рајко Трнинић)
од по 2.000 нових динара. Плејади од 345 досадашњих добитника ове године
придружила су се још четири нова лауреата.
Шести август се од 1998. године прославља и као Дан компаније Рударско-топионичарског басена Бор.
Ј. С.

На високим температурама простор неких животиња орошава се неколико пута
дневно, а неким врстама доступни су и базени за расхлађивање. Високу температуру, што је и разумљиво, најлакше подносе животиње пореклом из афричких предела.
На тропским врућинама није лако ни посетиоцима, па највише долазе ујутро
и пред затварање када је колико-толико свежије него током дана. Срећа је и за
животиње и за посетиоце што у самом зоо-врту има много дрвећа и зеленила, па
се ужарено сунце лакше подноси.
М. Милошевић

