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Бакар и остали метали трпе последице другог таласа светске
економске кризе

„Изазов је сачувати РТБ у
доба к ризе кој у с у изазва ли
већи и јачи од нас“

Само већом производњом, штедњом, смањењем трошкова енергената и стрпљењем сачуваћемо РТБ Бор од
светске кризе коју су изазвали јаки и велики, каже генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски. - Време
уходавања и доказивања радних параметара нове-флеш пећи уговором је дефинисано на девет месеци и
истиче првог новембра. Тада ћемо завршити претапање хладног материјала у пламеној пећи и зауставити
стару топионицу. Иако се мислило да је могуће да тај период буде краћи, раније се ипак није могло. Много је
објективних разлога за то, а они се полако али сигурно превазилазе. - Биће тешко и молим за стрпљење на
свим пољима и разумевање за производну битку која доноси новац за плате, порезе и доприносе и све текуће
трошкове, али и за отплату кредита канадској EDC банци, каже Спасковски
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47. Октобарско саветовање рудара и металурга

Триста учесника из
двадесет земаља

Сто седамнаест радова представили стручњаци са готово свих континената. - Благоје Спасковски:
Саветовање апсолутно подржавам, али сам пре за промену суштине, да се не теоретише. Ми смо
сиромашна земља да бисмо у стратешком развоју фундаменталних наука ишли испред оних који
су јаки. - Др Миле Бугарин: Сарадња је једини пут ка побољшању одрживог технолошког развоја,
економског напретка и апелујем да истрајемо на том путу
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – У прелепом
Поздрављајући учеснике Савето
амбијенту хотела „Језеро“ на Борском вања генерални директор Рударскојезеру 5. и 6. октобра одржано је тради- топионичарског басена Бор Благоје
ционално, 47. Октобарско саветовање
рудара и металурга. Како нам рече др
Ана Костов, председница Организационог одбора - одржана је и масовност и
квалитет саветовања - што значи да је
труд организатора био плодан. Стигло је
око 300 учесника из 20 земаља, од тога
89-оро из иностранства. То су земље
као што су Аустралија, САД и Мексико,
затим Јапан и Кина, Русија и Казахстан,
Ирска и Италија, Турска и Грчка, земље
окружења. Научни одбор саветовања
прихватио је 117 радова и сви су публиковани у Зборнику. Скуп је почео

Благоје Спасковски

Ана Костов

пленарним предавњима чији су аутори
дошли из Јапана, Казахстана, Бугарске
и Ирске.
-Циљ овогодишњег Октобарског
саветовања је да наука, истраживање
и резултати у области научноистраживачког рада, али и индустрији, буду
поуздани знак, темељ нашег будућег
развоја – каже др Ана Костов. – Наравно, да се повећа и побољша даљи
напредак самих исраживања и науке.
Надам се да смо тај циљ постигли
овим дводневним скупом на коме
су представљени радови из области
геологије, подземног и површинског
рударства, припреме минералних сировина, екстрактивне и прерађивачке
металургије, неорганске технологије
и хемије, заштите животне средине,
енергетске ефикасности и других повезаних области.

Спасковски најпре је указао на откривене рудне потенцијале овога краја
(1,3 милијарде тона) и оне који су на
путу да буду откривени од басенских и
страних геолога (још скоро милијарда
тона). Потом је подсетио и на све што је
последњих година урађено у РТБ-у: на
потпуно аутоматизовану, најмодернију
у Европи кривељску флотацију; на
сличну у Мајданпеку која ће бити готова
за два-три месеца; на обновљену ру-

компаниија (нпр. Гленкора) падају
веома брзо, капитал се топи и ми се у
таквом кркљанцу морамо спасавати –
само стрпљењем, већом производњом,
штедњом и смањењем трошкова (нарочито енергената) – казао је Спасковски и подвукао:
- Пред нама је изазов да РТБ
сачувамо у овако тешкој кризи
коју су изазвали јачи и већи од нас.
Придружујем се нашој Влади и
обавезујем да ћу задатке извршавати
онако како их видим и како знам.
Убеђен сам да ћемо победити овај
талас кризе. Биће тешко и молим
за стрпљење на свим пољима.
Саветовање апсолутно подржавам,
али сам пре за промену суштине, да
се не теоретише. Ми се не можемо
бавити
стратешким
развојем
фундаменталних наука. Сиромашна
смо земља да бисмо ишли испред оних
који су јаки.
Саветовање је отворио др Миле Бугарин, директор Института за рударство и металургију и председник Научног одбора. Подсетио је да Институт
преко 50 година истрајава на одговорним пословима научних истраживања
и пројектима у земљи и иностранству,
на развоју и трансферу сопствених
технологија, на ширењу научноистраживачких капацитета, усавршавању кадрова, набавци савремене опреме за
лабораторијска испитивања, софтвера
најновије генерације…
- Последњих пет година – рекао
је др Бугарин – Институт је уложио

дарску опрему великих капацитета, а
изнад свега на нову топионицу врхунске технологије. - Она је готова и ради
– казао је Спасковски - а то што ради
и стара топионица је због претапања
хладног материјала који је неминовност у старту сваке нове топионице.
Нова топионица ће бити потпуно уходана до краја месеца, треба само још
мало стрпљења.
Говорећи о томе како види савремени менаџмент, Спасковски је поручио
млађим стручњацима да не може неко
бити менаџер ако не поседује минимализам, односно способност да са што
мање речи покаже дело које је смисао
његовог рада и које треба оживотворити.
Такође битно за наше менаџере јесте да
“пресецају” ствари и доносе одлуке на
време, да не буду спори.
-Савремена економија тражи брзе
реакције јер је време „гадно“, нарочито овај други талас економске
кризе који посебно погађа метале
и тражи од менаџера брзу реакцију.
Али, у нашој држави се не прашта
успех и одмах се појављују питања: а
који су му мотиви да тако “сече”, да
такве одлуке доноси?! Ово је други
талас економске кризе и пада цена
бакра, никла, алуминијума, а нарочито челика. Тај талас ће се осеМиле Бугарин
тити као знатно тежи него што је био
први 2009. године. Акције великих преко шест милиона америчких
долара у лабораторијску опрему и то
из сопствених прихода остварених
на тржишту, на пројектима Европске уније и у сарадњи са агенцијом
Владе Јапана и Владом Републике
Србије. И овим скупом Институт
доказује колико дуго, заједно са Техничким факултетом, делује у научном
развоју не само овог краја, већ и на
међународоном плану. Користим прилику и позивам генералног директора
РТБ-а Бор да што више сарађујемо и
конкретно допринесемо што бољем
развоју ове велике компаније, Института, Техничког факутета и шире.
Сарадња је једини пут који води ка
побољшању технолошког развоја,
економског напретка и одрживог
развоја. Апелујем да истрајемо на
том путу.
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Актуелно

Бакар и остали метали трпе последице другог таласа светске економске кризе

„Изазов је сачувати РТБ у
доба кризе коју су изазвали
већи и јачи од нас“
Само већом производњом, штедњом, смањењем трошкова енергената и стрпљењем сачуваћемо РТБ Бор од светске кризе коју
су изазвали јаки и велики, каже генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски. - Време уходавања и доказивања радних параметара нове-флеш пећи уговором је дефинисано на девет месеци
и истиче првог новембра. Тада ћемо завршити претапање хладног
материјала у пламеној пећи и зауставити стару топионицу. Иако
се мислило да је могуће да тај период буде краћи, раније се ипак
није могло. Много је објективних разлога за то, а они се полако али
сигурно превазилазе. - Биће тешко и молим за стрпљење на свим
пољима и разумевање за производну битку која доноси новац за
плате, порезе и доприносе и све текуће трошкове, али и за отплату
кредита канадској EDC банци, каже Спасковски
мислило да је могуће да тај период
буде краћи, раније се ипак није могло.
РТБ. – Други талас светске економ- производњом, штедњом и смањењем Много је објективних разлога за
ске кризе, пад цене бакра, алуминијума, трошкова, нарочито енергената. Биће то, а они се полако али сигурно пречелика, никла и других метала пољуљао тешко и зато молим за стрпљење на вазилазе. Све ово време, док параје ове године пет највећих рударских свим пољима и разумевање за прокомпанија у свету и оборио вредност изводну битку која доноси новац за
њихових акција за укупно 540 милијарди плате, порезе и доприносе и све текуће
долара! Деонице BHP Billitona у Њујорку трошкове, али и за отплату кредита
пале су 4,1 одсто, а англо-аустралијског канадској EDC банци - каже Благоје
гиганта Рио Тинта за чак четвртину од Спасковски.
почетка године. Гленкорова замбијска
Континуитет и капацитет прераде
јединица Mopani Copper Mines (MCM) домаћег и увозних концентрата у новој
обавестила је недавно владу да пла- топионици је, након многобројних
нира да отпусти преко 3.800 радника објективних, али и субјективних
због ниске цене метала и високих тро- тешкоћа у раду, коначно успостављен,
шова производње, пренео је Ројтерс. У па ће до краја октобра стара металуршка
таквом „кркљанцу и голготи“, како се линија претопити последње количине
изразио генерални директор РТБ-а Бор заосталог хладног материјала и тиме
Благоје Спасковски, треба сачувати окончати свој полувековни рад.
смиреност и трезвеност, хладну главу и
- Време уходавања и доказивања
живце. Треба сачувати РТБ Бор од кризе радних параметара нове-флеш пећи
коју су изазвали много већи и много јачи уговором је дефинисано на девет
играчи од борског комбината.
месеци и истиче првог новембра. Благоје Спасковски
-На такав изазов, који од менаџера Тада ћемо завршити претапање хладпре свега захтева брзо одлучивање, ног материјала у пламеној пећи и за- лелно са новом ради и стара пламена
одговорио сам и одговарам већом уставити стару топионицу. Иако се пећ, у граду има дима, врло често у
забрињавајућим количинама. Паралелно са битком да га буде што
Ипак стижу бољи дани
Након неколико песимистичних наслова с краја септембра о кретању цене бакра и осталих метала и о другом таласу светске кризе који је ове године умало „потопио“ пет највећих рударских компанија у свету, драматично оборивши вредност
њихових акција, у првој декади октобра од аналитичара су стигле лепше вести и
охрабрујуће прогнозе.
Наиме, аналитичари „Morgan Stanley“-a сада виде оштар преокрет када је реч
о ценама сировина које ће скочити за скоро 20 одсто до 2017. године, што ће, како
кажу, учинити рударске деонице „незапамћено атрактивним“.
Извештај, који је објављен у медијима 7. октобра, у коме су аналитичари прогласили „крај пораза сировина“, учинио је да се инвеститори на велика врата врате металима и рударском сектору. На Comex тржишту у Њујорку бакар је за испоруку у децембру скочио за 1,7% до највише цене у послeдње три недеље. Црвени
метал је, преносе медији, скочио за више од 6% са најниже вредности у последњих
шест година коју је достигао крајем септембра.
Овакви коментари довели су одмах до великог напредовања међу највећим
рударским компанијама које су предводила два највећа губитника ове године –
Glencore и Anglo-American.

мање, запослени бију и ону битку
која компанији, али и њима самима,
обезбеђује езгистенцију. Није згорег
подсетити, иако је то познато, да је
РТБ Бор принуђен да претапа хладан
материјал у старој топионици јер
му то доноси новац. Новац за плате,
новац за порезе и доприносе, новац
за све текуће трошкове који се мере
милионима и то на месечном нивоу, а
који би, у супротном, био „заробљен“
у тим хладним материјалима. У време
светске кризе и изузетно ниске цене
бакра економију смо ставили у раван
са екологијом да бисмо прошли што је
могуће безболније – каже Спасковски.
РТБ Бор је, закључује први човек
компаније, испливао из свих проблема и
тешкоћа које су за собом носиле новине
у раду са модерном технологијом.
Прилагођавана је због тога и врло често
„у ходу“ мењана организација послова и
све што са њом иде, а све да би се што
пре дошло до светла на крају тунела.
Ту је РТБ Бор сачекала и рата кредита
узетог од канадске EDC банке, управо за
пројекат нове топионице, а и она је, каже
Спасковски, измирена.
Г. Тончев Василић

Рударство РББ
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На кривељском копу настоје да задрже плодан августовски темпо

Више раскривке за више
сигурности
Главни правци раскривања копа и његова будућност сада су североисток и северозапад. – Припреме, стање радова,
путева, транспортног система и број активних камиона пружају прилику кривељским рударима да уклањају и
више раскривке од рекордних 1,708 милиона тона у августу. – Испоруке руде (коју повремено ремете захвати у
флотацији) углавном по плану, а бакра у руди често и више. – Похвала од рударске инспекције за стање радова и
путева на копу
КОП КРИВЕЉ. – На површинском копу “Велики Кривељ” септембар је текао у настојању да се за коју
тону надмаши резултат ефикасног производног темпа успостављеног у августу када је уклоњено највише јаловине
у овој години. У плану за девети месец
“било је места” за тако нешто с обзиром
на то да је требало да се оконча са равно
два милиона тона јаловине и 890.000
тона руде у којој је 2.112 тона бакра. Да
ли ће у томе успети, или колико ће се
рудари примаћи том циљу, питали смо
(23. септембра) управника копа Милана
Делића, а он нам је рекао:
-За 22. дана септембра откопано
је и прерађено безмало 550.000 тона
руде са средњим садржајем бакра

са што више раскривене руде, а
оно се такође кретало око 85 одсто
планираних количина и резултирало
рекордним откопом у овој години –
каже Делић.
Подсетимо, од планираних 2,15 милиона тона јаловине, августа је уклоњен
милион и 708 хиљада тона. Од планираних 900.000 тона руде дато је 870.100
тона, али је и тада остварен нешто већи
садржај метала (0,271%) у руди од планираног, па је већи и августовски биланс
бакра у руди - уместо 2.240 он је 2.279
тона. - Уколико флотери појачају
прераду, коп ће остварити месечни
план испорука руде, а надам се да
ћемо, ако не више оно за пар процената, пребацити прошломесечни

која не може на траке, иде на јаловиште
Тодоров поток.
-Планско раскривање кривељског
копа у поменутим правцима – североисток и северозапад – много значи
јер су они будућност копа – подвлачи
Делић. - Стварамо услове да благовремено отворимо довољно руде, поготово на северозападу копа где смо већ
стигли до ње. На североистоку има
доста јаловине и тамо нећемо брзо
ући у руду. Зато тежимо да нам северозапад и етаже 230. и 140. обезбеђују
довољно бакра док на североистоку
копа не сиђемо до руде и припремимо
довољне количине за наредне године.
Сва јаловина са североистока копа
(“фаза 3”) – где затекосмо младог багеристу Марка Томића како моћним
“комацу” багером товари доскорашње
ледине и шумарке - вози се на оближњи
нови, Источни планир. Релације су засад
повољне, нису дуге ни превише стрме,
тако да циклуси камионског превоза не
трају много. Кад се сиђе за још једну
етажу направиће се и путна веза до
транспортног система којим се јаловина
одвози у стари борски коп. Тако ће на
располагању бити два правца (један са
кратким релацијама, други са низбрдицом) што је прилика за јефтинији транспорт много већих количина. Скратиће
се, а тиме убрзати и релације којима ка-

прашина стално обара, а много је мање и
пробоја на електромрежи, косине етажа
су стабилније, припреме за минирање
једноставније, као и дробљење и транс-

Милан Делић

порт рудних маса. На дну копа је минимална количина воде, а већ су урађени
и заштитни канали за одвод кишнице,
путеви се пресвлаче тврђом, кречњачком
подлогом.
-Добра је и расположивост камиона, 15-ак их је на точковима, понекад и више. Утоварна и пратећа
опрема такође, па су нам и путеви
у добром стању – каже Делић. - Од
рударске инспекције недавно смо

Припреме за минирање

0,252 одсто. Садржај је нешто виши
од планираног, па је више и бакра
у руди, односно дато је 1.386 тона.
У исто време уклоњено је 1,272
милиона тона јаловине, што је 85
процената плана. Незнатан подбачај
у количинама руде не бележи се због
копа, већ због извесних поправки
на секундарном дробљењу које су
умањиле флотацијску прераду, а
тиме и планиране испоруке са копа.
Али, рудари су се старали да депонија
руде увек буде пуна, да се не чека
на њих. До краја месеца трудићемо
се да надокнадимо пропуштено и
прерадимо довољно руде, а коп је већ
на плану што се тиче бакра у њој јер је
постигнут нешто већи садржај од оног
на који се рачунало. Настојаћемо и да
бар задржимо августовско остварење
на јаловини да бисмо у зиму ушли

рекорд у раскривању. У томе могу
да нас осујете само обилне кише, али
прогнозе, припреме, стање радова и
транспортног система, број камиона
који раде на јаловини наговештавају
успешну јесен.
Главни
правци
раскривања
кривељског копа сада су североисток и
северозапад. Са сменским пословођом
Драганом Кржојевићем посетили смо
најпре северозападни део копа где раде
два велика хидраулична багера. Радови
теку по плану и отуда се, осим што се тај
део копа интензивно раскрива, већ узима
и нешто руде која се меша са богатијом
са нижих етажа и тако даје плански
садржај. Овај, северозападни део копа
већ има путну везу са транспортним
системом где је најповољније да се вози
јаловина јер је близу и мали су успони.
Само крупнија или влажна стенска маса,

Јаловина са североистока копа одвози се на оближњи Источни планир

миони одлазе до радилишта, сервиса,
пумпе.
Дотичући се још неких појединости
свакодневног рада на копу Делић нам
рече да је ова сушна година, за разлику
од прошле, ишла наруку рударима и
омогућила им много већу расположивост механизације. Јер, далеко је лакше
борити се са прашином него са кишом.
Коп поседује две цистерне којима се

добили повољну оцену – похвалу, како
за путеве тако и за стање радова, па
ћемо настојати да остану пространи,
а радне етаже са заштитним равнима
које пружају безбедан рад багера и
људи. Дакле, имамо све услове да
уђемо у мирну јесен и остваримо
добре резултате како на откопу руде
тако и јаловине.
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Потпаљена и трећа пећ у Фабрици креча Заграђе

Ускоро 200 тона
креча дневно
КРЕЧАНА ЗАГРАЂЕ. – Након ремонта током којег је замењен ватростални озид и пећ преправљена да,
готово потпуно аутоматизовано, уместо
на мазут ради на угаљ, у Фабрици
креча Заграђе првог октобра почело је
загревање треће пећи. Како нам је рекао
управник Кречане Милан Јовановић,
из ње ће након пет-шест дана, када пећ
достигне радну температуру, дневно излазити око 70 тона комадног креча, што
ће, заједно са 140 тона које сада производе две пећи, бити довољно за све три
басенске флотације – борску, кривељску
и мајданпечку. Уколико се покаже да

мало 9.000 тона квалитетног креча (са
70 до 80 одсто активне материје). Током
њеног четворомесечног рада уочен је
и простор за додатно усавршавање и
измене (нпр. дужина комора), па су
примењене током ремонта ове друге AFпећи која је управо пуштена у рад, тако
да се од ње очекују још бољи резултати.
– Опрема уграђена у ову другу
AF-пећ – каже управник Јовановић
– још више је модернизована тако да
је праћење процеса готово аутоматизовано. Са турбо спојница прешло
се на хидраулику, све се води преко
једног компјутера. Ремонт је био из-

То ће бити довољно за све три
басенске флотације (борску,
кривељску и мајданпечку) и
престаће потреба да се креч купује. –
Рад пећи готово је аутоматизован и
од ње се очекују још бољи резултати
него од оне пуштене јуна која се
добро показала и до сада произвела
безмало 9.000 тона креча – каже
управник Кречане Милан Јовановић

увезена из Пољске и уграђена за само
25 дана, пошто су коморе краћене и затваране након постављања озида (раније
је то трајало 45 дана, зидало се лежећи,
у скученом простору). Али, зато је

–Ваља рећи да летос ремонтована пећ, што очекујемо и од ове, даје
квалитетнији креч јер се производи у
континуитету, док се код италијанске
ради са прекидима за пуњење и

Милан Јовановић, управник Фабрике креча Заграђе

узетно захтеван јер у њен озид иде
преко 70 различитих формата ватросталне опеке. Свако захлађивање
пећи доводи до урушавања комора
и зато кад се потпали она има своју
кампању током које не сме да стане.
У случају било каквих проблема, озид
мора да се догрева да не би дошло до
тога.
Јовановић подсећа да је озид који
је коришћен до пре 15 – 20 година
Континуалан процес даје квалитетнији креч
искључиво радио краљевачки „Магнохром“ који више не постоји, па је мало продужен машински део ремонта. пражњење на сат и по до два тако
било проблема да се дође до помену- – Пошто је пећ висока 40 метара, да да креч из ње није уједначен – каже
тих специјалних формата опеке. Она је се не би урушио озид – објаснио нам је Јовановић. – Поређење цене мазута,
Јовановић – она се најпре пуни сувом на који се радило раније, и угља, на
ризлом и загрева до радне темпера- који смо прешли, указује на јефтнију
туре, а онда се ризла постепено доле производњу, најмање за трећину. Уз
празни, а горе убацује кречњак и напоре да одржимо поменуте месечне
тако пећ прелази у редован рад. Због количине настојаћемо да се више посушења опеке боље је да се дуже за- светимо квалитету креча, мада ни
грева, али пошто то радимо уз помоћ сада немамо велике замерке флотера.
екодизела, идемо на оптимално време Сировина имамо довољно, али неоптако да ће цео тај процес трајати ходно је да се боље сагледа инфрачетири-пет дана.
структура Кречане јер одавно није
Уз ангажовање сопствених снага било већих улагања у њу, нарочито
Кречане у машинском делу послова, зи- у њен рударски део. На нашем копу
дарске радове на пећи извео је „Профил још увек ради багер из 1957. године,
комерц“ из Краљева, а послове који па одавно прижељкујемо неки хисе тичу енергетике, аутоматике и драулични и још неку мобилну
повезивања целе пећи АТБ ФОД Бор, уз механизацију! Морам да нагласим
надзор из РББ-а. Како са претходне две, да док нисмо кренули у преправку
старом италијанском (чији је капацитет ових пећи, које су иначе биле отпиу паду) и летос ремонтованом AF-пећи, сане, овде није било весело. Радила је,
кречана сада дневно даје 140 тона, након и то све теже, само једна пећ. Сада је
загревања ове треће, из које се очекује другачије и 95-оро запослених је живпо 70-ак тона, дневно се из Заграђа нуло, добило елан, види неку перспекможе рачунати на преко 200 тона креча, тиву.
а током лета можда и више.
Процесом се командује са једног места
Текст и фото: Љубиша Алексић

извесне количине претичу, обновиће
се и производња хидратисаног креча
који се користи у новом постројењу за
пречишћавање отпадних вода из металуршких постројења РТБ-а Бор.
Подсетимо да кречана има четири
пећи: две старе „Forindus“ пећи
(италијанска технологија) од којих једна
ради а друга има озбиљна оштећења,
и две „Auerbach Foro“ пећи (немачка технологија) које нису радиле
од бомбардовања 1999. године. Прва
од њих је пролетос преправљана, пуштена у рад јуна ове године и оправдала
очекивања. За четири месеца дала је без-
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Септембарска производња у РБМ-у надмашила августовску

Бакра за десетину више

редо настојећи да створимо услове
за проширење копа, а дугорочно и за
будућу производњу - рекао је Горан
Репеџић, главни пословођа производње
на површинском копу.
У октобру и наредних месеци Рудник
бакра Мајданпек ће морати да настави
инфраструктурне радове: да пре краја
месеца доврши деоницу магистралног
пута и започне измештање корита реке
Пек.
-То је услов да се на тој етажи дође
до нових 700 хиљада тона руде. У
првој фази мораћемо да се побринемо
за колектор, из којег ћемо препумпавати воду, као привремено решење
док не створимо услове за измештање
спорног дела корита реке - објашњава
први човек РБМ-а.
С. Вукашиновић

До сада највећа августовска производња надмашена је
за десетину, упркос бројним проблемима у производњи,
пре свега, на површинском копу. – Настављени
инфраструктурни радови, приводи се крају нова
деоница магистралног пута, али ће морати да се
регулише Пек

РБМ. - Септембарска производња у
Руднику бакра Мајданпек за десетину је
већа од солидне августовске и равна је
подвигу када се имају у виду све препреке које је требало савладати да би
се остварила планирана производња
бакра и племенитих метала. Нажалост, објективне околности (ван погона
били су багер и три тешка возила) и
проблеми због помоћне механизације
онемогућили су да се више ради на раскривци. На другој страни, упркос константним тешкоћама у снабдевању
репроматеријалима, флотација је успела
да преради сву пристиглу руду.
-У септембру смо се грчевито
борили за сваку тону ископина. Нажалост, спречиле су нас објективне
тешкоће јер нам је из техничких
разлога производња била ослоњена
на рад само једног багера. Други

ПЦ багер и три тешка возила били
су изван строја, па смо велики део
месеца били принуђени да рад на
јаловини организујемо без њих - каже
Бранислав Томић, директор Рудника
бакра Мајданпек.
-Не можемо бити незадовољни
септембарском производњом која
је за десетину већа од августовске и
највеће овогодишње, посебно када
се у виду има да смо је остварили
упркос тешкоћама у снабдевању
репроматеријалима. Добро је и што
је учинак на бакру пратило још
повољније остварење племенитих
метала - оцењује управница Флотације
Јелена Ђурић.
Током септембра у мајданпечком
руднику радило се на два радилишта:
Централном рудном телу Северног
ревира и Андезитском прсту, првом и

најближем радилишту Јужног ревира.
Са најнижих кота Севера подигнуто је
још око 330 хиљада тона ископина, више
руде него јаловине, што је за 27 одсто
више од плана. Мање повољни резултати остварени су на Андезитском прсту
одакле је “скинуто” више од 966 хиљада
тона ископина и где је однос руде и
јаловине био скоро један према два.
Добар је био и садржај метала у руди, на
бакру за 14 одсто изнад плана (према подацима из службе припреме Површинског копа), па је тако из 91 одсто планиране руде остварење на бакру за четири
процента веће од динамичког плана.
-Осим рударске осетио се и недостатак помоћне механизације јер је
она којом смо располагали била растрзана између бројних места и у самој
производњи и на инфраструктурним радовима. Њих обављамо упо-

Северни ревир

РБМ оспособљава нову трасу магистрале ка Кучеву

Ускоро пут испод Андезитског прста
Деоница дуга око 850 метара убрзано
се припрема како би била оспособљена
за саобраћај до 1. новембра. - Радови на
новој траси магистралног пута не ремете
производњу на површинском копу

Александар Божић

РБМ. - Да ли ће нова деоница магистралног пута од Мајданпека ка
Кучеву, испод Андезитског прста, бити
оспособљена за саобраћај у предвиђеном
року до 1. новембра? Питање које ових
дана мучи Мајданпечане повело нас је
на површински коп мајданпечког Рудника бакра. Уверили смо се да се овде
убрзано ради и да се планирани рок за
завршетак деонице дуге 850 метара не
доводи у питање.
-Обећали смо грађанима Мајдан

пека да ћемо учинити све како
бисмо нову деоницу оспособили
за саобраћај и пре предвиђеног
рока, па смо се максимално ангажовали будући да знамо да заобилазница преко Партизанског пута
није адекватно решење за обављање
саобраћаја у неповољним временским приликама - каже Бранислав
Томић, директор РБМ-а.
-У току су земљани радови, отприлике смо на пола посла јер нас

очекују равнања, „пеглања“ комплетног терена и довођење нивелета у
пројектовано стање. После тога следи
насипање туцаником и даље набијање
(утврђивање), па се надамо да то
можемо да завршимо у предвиђеном
року. Мало више премештамо
механизацију са копа до ове локације
и назад, што није једноставно, али за
сада успевамо и то да решимо - каже
дипломирани инжењер грађевинарства
Александар Божић.
-Већи део радова завршићемо већ
до краја септембра. После изградње
пропуста и измештања подградних зидова изнад Аутобуске станице
следи насипавање – каже инжењер
производње на површинском копу
Синиша Филиповић.
Дипломирани инжењер саобраћаја
Бојан Јовановић каже да се дошло до
фазе да се ради и канал за одводну воду
и нивелација пута до носећег слоја, такозване “постељице”, која ће након
табања бити подлога за насипавање каменом и кречњачком ризлом.
-Пројекат за измештање деонице
државног пута првог Б реда је нешто
што нас заокупља, а наше активности су усмерене да се пут доведе
пред асфалтирање. Сада смо ан-

гажовани на довођењу трасе пута
до нивоа „постељице” на коју се
надовезују тампонирање и насипање
ризле. Асфалтирање и завршне
радове поверићемо специјализованој
фирми - каже технички руководилац Површинског копа РБМ-а Дарко
Извонар. - Од чворишта, односно,
локације предвиђене за мост, урађена
је деоница према Кучеву, завршено
је равнање и створени су услови да
почнемо насипање ризле. И друга
деоница према граду приводи се
крају, што ће омогућити да врло брзо
завршимо све послове у сопственој
режији, а након тога ангажоваћемо
одговарајућу фирму која ће моћи да
заврши преостали део посла.
Радови на новој траси магистралног
пута не ремете производњу на површинском копу јер је ослобођен део етаже по
којој ће ићи пут.
У Руднику бакра Мајданпек се
надају да ће нова траса магистралног
пута бити оспособљена за саобраћај и
пре предвиђеног рока како би путници
из Мајданпека ка Дебелом лугу, Кучеву
и Београду били поштеђени продуженог
путовања заобилазницом преко Партизанског пута.
С. Вукашиновић
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Екологија

Да дима више не буде
Одржани еколошки скупови у Бору

Гледам у димњаке сваки дан и бринем. Бринем за здравље своје и остале деце у Бору. То је једини разлог због кога сам овде, поручила је у два
наврата са платоа железничке станице Ирена Живковић, покретач скупова „Не ћутим јер имам децу! Бранимо будућност Бора!“. - Рударскотопионичарски басен Бор од првог новембра наставља производњу бакра само у новој флеш-смелтинг пећи. Стара топионица престаће да
ради, биће заустављена до краја октобра, а са њом ће престати и загађење Бора сумпор-диоксидом, поручује директор Топионице и рафинације
бакра
БОР. - Група грађана предвођена
Боранком Иреном Живковић у два
наврата (најпре 26. септембра, а потом
и десетак дана касније), окупила је
суграђане на платоу код железничке
станице због загађења ваздуха и дима
из топионичких димњака. Покретаче
скупа „Не ћутим јер имам децу!
Бранимо будућност Бора!“ ујединила
је идеја рођена на друштвеној мрежи
Фејсбук, а у интернет воде поринула ју
је ова тридесетшестогодишња жена која,
како је сама признала, не зна ништа ни
о металургији, ни о новој технолгоји
топљења бакра. Она је једноставно
желела само да зна зашто у Бору још
увек има дима. Гледала је и гледа, каже,
у димњаке сваки дан и брине. Брине
за здравље своје и остале деце Бора.
Самохрана је мајка двоје малишана и
непрестано потенцира да скупови на
које је позивала нису имали политичку,
већ искључиво еколошку димензију.

Бобан Тодоровић

Прво окупљање изазвало је трипут
већу пажњу (можда и радозналост) од
поновљеног, 6. октобра, када је пар стотина суграђана дошло да чује и да подршку овој групи суграђана. Иста питања
и иста прича чула се са разгласа оба пута.
-Брига за здравље наше деце је
једини разлог због кога сам овде.
Верујем, ако сви подигнемо глас
због наше деце, да нас морају чути.
Бобан Тодоровић је на локалној ТВ
Бор у име руководства ТИР-а рекао
да период уходавања нове топионице
може да траје и до три-четири године.
Зар се вама не чини да је то превише?
– упитала је грађане Ирена Живковић.
Надлежни су, подсетио је суграђанку
директор ТИР-а Бобан Тодоровић,
пре само месец и по дана одржали
конференцију за новинаре на којој је
генерални директор борске компаније
објаснио да паралелено раде обе топионице – и стара и нова - и замолио грађане

за стрпљење док траје време уходавања
и доказивања радних параметара новефлеш пећи.
-И поред тога, први човек РТБ-а
нашао је времена и да додатно организаторима скупа још једном
понови све оно што је јавности путем
медија саопштено уочи Дана рудара
Србије и Дана РТБ-а Бор - рекао је
Бобан Тодоровић. Нагласио је да је
време уходавања нових металуршких
постројења у Бору уговором дефинисано на девет месеци, иако су се, како је
рекао, многе топионице у свету уходавале знатно дуже, чак три-четири године.
-РТБ Бор од првог новембра
наставља производњу бакра само
у новој флеш-пећи. Стара топионица престаће да ради, односно биће
заустављена до краја октобра - категоричан је директор Топионице и
рафинације бакра.
Г. Тончев Василић

Решен проблем инвалида рада РТБ-а Бор

Привремена решења
постала коначна

РТБ. - Инвалида рада Рударско-топионичарског басена Бор (бивши и
садашњи радници), који су имали привремена решења за пензију - добили су
нова коначна решења са другачијом основицом и исплаћена им је разлика. У основицу за пензију урачунати су и посебни додаци на зараду коју су инвалиди рада

остварили преласком на друго радно место. Иста правила важе и за породичне
пензије остварене по овом основу.
Испоштована је и обавеза да Републички фонд пензијско-инвалидског
осигурања рефундира новац Рударско-топионичарском басену Бор, па је овај
посао успешно окончан на троструко задовољство: корисника ПИО фонда, Басена
Бор и борске Филијале ПИО фонда која је за два месеца интензивног рада завршила више од хиљаду коначних решења.
Очекује се да до средине новембра буду решени и захтеви инвалида рада Рудника бакра Мајданпек.
Овај проблем до сада није могао да буде решен, и поред залагања РТБ-а,
укључивања централе ПИО и Министарства за рад, запошљавање и социјалну
политику, јер није било законских могућности за то осим регулисања свих пореских обавеза из протеклог периода и то за све запослене у Басену. Тек када је
надлежно министарство променило уредбу из 2003. године (која је правила административни проблем) - инвалиди рада Басена добили су коначна решења и
исплаћена им је разлика.
М. М.

Металургија
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Металурзи у септембру наставили

Стара топионица
Топионица дала 5.765 тона анода, Електролиза 4.757 тона катода и
ФСК 23.260 тона сумпорне киселине. – В. Јаношевић: Стара топионичка линија ради само да би прерадила хладни материјал који
настаје у новом технолошком процесу, чије су залихе почетком октобра биле при крају, тако да очекујемо скори потпуни престанак
рада старог погона. – Недостатак људства у Топионици превазилази се премештањем радника из других погона ТИР-а
потребне комплетне посаде за обе
линије. Иста ситуација је и у Фабрици
сумпорне киселине. Сналазимо се и
проблем покушавамо да премостимо
тако што прераспоређујемо раднике у
оквиру ТИР-а. Премештамо раднике
из погона који не раде или мање раде
ТИР. – Топионица је у септембру примила 30.462 тоне влажног концентрата бакра (1.015 тона просечно
дневно), са 5.858 тона „црвеног” метала.
Од укупне количине ове сировине,
6.665 тона стигло је из Бора (заједно
са шљаком), 9.765 тона из „Великог
Кривеља” и „Церова”, 6.516 тона из Рудника бакра Мајданпек, као и 7.514 тона
из увоза. Преко нове флеш-смелтинг и
старе пламене пећи прерађено је 38.437
тона сувог концентрата (1.281 тона, у
просеку, на дан). Резултат овакве прераде је производња 5.765 тона анодног

бакра (192 тоне дневно). Крајем месеца
на залихама је било 3.572 тоне „црвеног”
метала у шаржи.
- Стара топионичка линија
ради само да би прерадила хладни
материјал који настаје у новом технолошком процесу. Почетком октобра залихе тог материјала су биле
при крају, тако да очекујемо скори
завршетак његове прераде, па ће за
седам до десет дана престати и потреба за радом старог погона. Велики
проблем представља и недостатак
људства, пошто су нам у топионици (Ливница бакра и бакарних легура,
Прерада метала, Фабрика бакарне

Деветомесечни
резултати
За девет месеци у Топионицу је
допремљено 220.170 тона влажног
концентрата (са 40.124 тоне „црвеног” метала), од чега из Бора 28.227
тона, из „Великог Кривеља” и „Церова” 106.097 тона, из РБМ-а 42.293 тоне,
као и 43.533 тоне увозног. Прерађено је
223.623 тоне сувог концентрата и произведено 40.901 тона анодног бакра. У
Електролизи је продуковано 32.416
тона катодног бакра, а у Фабрици
сумпорне киселине око 120.000 тона
монохидрата. Прерада метала дала је
26 тона разних арматура, а ФБЖ 4.568
тона дипформинг жице.

жице) у Топионицу, као и котларе из
старе у нову Енергану – рекао је Владимир Јаношевић, заменик директора
ТИР-а за производњу и развој.

Успостављање интегрисаних система менаџмента у РТБ-у улази у завршницу

Сертификат до краја године
Представници фирме Lloyd’s оценили да је документација коју је
РТБ урадио (31 процедура, седам заједничких упутстава и 125 образаца за њену примену) задовољавајућа. – Басен добио рок од три
месеца да отклони 26 неусаглашености. – С. Буђелан: Тражили смо
међународно познату и признату сертификациону кућу, јер нам је
циљ да РТБ као фирма буде препознатљива и ван граница наше
земље, поготово што је друштвено одговорна фирма која води рачуна како о екологији, тако и о безбедности и здрављу на раду

РТБ. – Пројекат имплементације
интегрисаних система менаџмента
(ИМС-а) у Рударско-топионичарском
басену Бор улази у завршницу – 17. и
18. септембра у оцењивачкој посети
комбинату бакра били су представници
фирме Lloyd’s Register LRQA из
Београда. Реч је о првој фази посете у
којој је оцењивачко тело прегледало
документацију коју је Басен урадио (31
процедура, седам заједничких упутстава
и 125 образаца за њену примену),
односно проверило да ли документација
описује све што је потребно, усаглашено
са стандардима, као и да ли описује све
процесе РТБ-а у пракси. Како нам је
рекао Славиша Буђелан, координатор
РТБ-а за ИМС, претходила је интерна
провера документације и оцена да је
усаглашена са системима менаџмента
ISO 9001, ISO 14001 (заштита животне
средине) и OHSAS 18001 (безбедност
и здравље на раду). Ових дана добили
су и званични извештај Lloyd’s-a у
коме се констатује да је документација
задовољавајућа, као и да су открили 26
неусаглашености (тачније седам-осам
истих које се понављају три пута).
- Заједнички смо се договорили да

их отклонимо у року од три месеца.
Већ смо кренули да то чинимо и
видимо шта је још потребно урадити
да се сви делови РТБ-а ставе у

Славиша Буђелан

функцију, како би задовољили захтеве
сертификационог тела. Направљен је
план и, у складу са њим, прегледамо и
снимамо стање у радним јединицама и
службама да бисмо установили докле је
имплементација стигла. За половину

новембра предвиђена је интерна
провера, која је увек детаљнија и
озбиљнија од оцењивања, да бисмо
видели каква је спремност погона.
У рударском делу (РББ-у и РБМ-у)
не постоји ISO 9001 и ту ћемо имати
већи проблем. Концентрисаћемо се на
производне целине које су оцењивачи
поменули, јер у извештају су навели
план и програм оцењивања за другу
фазу, као и локације које ће посетити
– рекао је Буђелан.
Са
представницима
Lloyd’s-a
договорено је да се друга фаза
оцењивања обави од 20. до 25.
децембра, када ће проверити да ли се
документација примењује у пракси. Наш
саговорник очекује да ће оцењивачи
бити задовољни, иако РТБ неће моћи
да је примени у потпуности, јер је
велики систем. Међутим, неопходно је
да се задовољи тај минимум, како би се
систем покренуо и у наредне три године
достигао потребан ниво употребе
документације, а оцењивачи сваке
године надзиру како систем напредује.
- За одабир сертификационог тела
спровели смо процедуру сличну јавној
набавци и од три понуде (Lloyd’s,
Tuv и Bureau Veritas) изабрали смо
Lloyd’s као најповољнији. Тражили
смо међународно познату и признату
сертификациону кућу, јер нам је циљ

да РТБ као фирма буде препознатљива
и ван граница наше земље, поготово
што је друштвено одговорна фирма

Надзор HACCAP-a
У децембру се очекује и други надзор примене HACCAP-a, јер је то четврти стандард у систему ИМС-а који
се прати у деловима Басена који се
баве пружањем услуга производње и
промета хране. Реч је о Клубу РТБ-а и
хотелу „Језеро” на Борском језеру, где
треба да средимо документацију, спроведемо едукације и интерне провере,
како би сертификат важио и за наредну годину. Веома је битно да обе ове пословне јединице Басена задрже систем
и да он живи и даље, посебно „Језеро”
(хотел са четири звездице) за који је то
императив – наглашава Буђелан.

која води рачуна како о екологији,
тако и о безбедности и здрављу на
раду. Надам се да ћемо заједничким
активностима
успети
да
РТБ
доведемо у потребно стање и добијемо
сертификат крајем године. То ће нам
бити даљи подстрек за надоградњу,
односно пуну примену стандарда у
наредне три године (прве се добије,
друге надзире како се спроводи, а
треће ресертификује) – закључује
Буђелан.
Ј. Станојевић
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да повећавају производњу

Металургија

ускоро стаје
Владимир Јаношевић

Фабрика сумпорне киселине дала
је 23.260 тона монохидрата (775 тона
просечно дневно). С обзиром на уговорену динамику испоруке, на залихама тренутно има 4.752 тоне киселине која се, такође, редовно отпрема
традиционалним купцима. Септембарски биланс Електролизе достигао је

4.757 тона катода (158 тона, у просеку,
на дан). У електролитичким ћелијама
ових дана има 3.405 тона мобилисаног
бакра који ће „изаћи” из погона у октобру. Производња плавог камена одвија
се уобичајено максималним капацитетом. И у радној јединици за производњу
племенитих метала (Златари) теку редовне кампање. Електролиза располаже
са довољно електролитичких ћелија
и, по оцени Јаношевића, спремна је да
у сваком тренутку прихвати повећану
производњу анода у Топионици.
Осим фазонске, Ливница бакра и бакарних легура у септембру је стајала
јер је у августу прерадила све сировине.
Ових дана прикупљају се секундарне сировине, како би почела кампању у октобру. Линија фазонских одливака радила
је наменски (чауре за потребе РББ-а и
РБМ-а, тапинг-блокове за Топионицу).
Из погона Прерада метала изашле су две
тоне разних арматура. У ФБЖ-у је произведено 783 тоне дипформинг жице из
сопствених сировина.

Услужни погони успешно су пратили
ову производњу у металуршким, али и
у осталим басенским погонима - Транспорт ТИР-а је својом механизацијом
превезао све количине концентрата и
шљаке, а Енергана је, користећи то-

пионичку пару без својих котлова,
обезбеђивала топлотну енергију за
технолошки процес у Електролизи и
другим погонима РТБ-а.
Ј. Станојевић

Овогодишњи биланс произвођача бакарне жице бољи од лањског

Квалитет добар, рокови
испоштовани
Већим производним резултатима него 2014. допринело обезбеђено
тржиште. - Половина укупне производње дипформинг жице
одлази иностраним купцима у Македонији, Хрватској и БиХ. – У
фази испитивања фрикциони и клизни материјали за наменску
војну индустрију. – Старост опреме, неповољна старосна и
квалификациона структура 88 запослених – највећи проблеми у
погону

ФБЖ. – За 20 дана септембра из Фабрике бакарне жице „изашло” је 608 тона
дипформинг жице. С обзиром на то да је
планирана месечна производња 850 тона,
како нам је рекао Стеван Бачиловић,
управник овог прерађивачког металуршког погона, уколико буде сировина, она
ће сигурно бити достигнута. Иначе, од
почетка године дате су 4.393 тоне дипформинг жице (у истом периоду лане
3.857 тона, а у целој прошлој години
5.344 тоне).
- Већим производним резултатима
него 2014. допринело је обезбеђено
тржиште, односно интересовање
купаца. Све радимо по налозима
служби маркетинга и комерцијале
РТБ-а. Најважније је да немамо
ниједну примедбу купаца на квалитет наших производа и поштовање
рокова. Сваки производ који „изађе”
из ФБЖ-а подлеже ISO стандарду 9001.
Дипформинг жицу испоручујемо свим
домаћим произвођачима каблова (фабрикама у Зајечару, Јагодини, „Новкабелу” у Новом Саду), док половина укупне производње одлази ино-

страним купцима у Македонији,
Хрватској и БиХ – каже Бачиловић.
Производња динамо жице је, по
његовој оцени, драстично мала (28
тона од почетка године), јер се и она
ради по наруџбини. Тржишта за профилисану жицу у земљи, практично, и
нема, будући да њени потрошачи више
не функционишу. - Чак су и Румуни,
некадашњи највећи купци наше динамо-жице, престали да је купују.
Немамо финализацију, имамо „голи”
профил, а нисмо сигурни да у привреди Србије има потрошача који

Синтер-металуршки производи

троше и изоловани профил – додаје
наш саговорник.
У погону синтер-металургије од почетка године урађено је 3.911 комада
синтер-металуршких производа (уљне
и суве ламеле, блок-цилиндри), што
је иста количина као и прошле године.
Стандардни купци („Агромеханика”
Бољевац, „Прва петолетка” Трстеник)
јављају се и даље узимају исте моделе
ламела као и раније. – Новина су фрикциони и клизни материјали за наменску војну индустрију који су у
фази испитивања. Први резултати
су потврдили њихов квалитет, тако
да се тестирања настављају. Важно
је истаћи да смо једини произвођач
фрикционих материјала у Србији,
али и на Балкану – наглашава управник ФБЖ-а.
Од проблема у погону Бачиловић
издваја старост опреме (више од
30 година) која, ипак, служи пошто
производња није велика (годишњи капацитет је 40.000 тона). - Фабрика не би
могла да има озбиљнију продукцију
без генералног ремонта опреме. Са
смањеним обимом, за сада добро
функционише. Има спорадичних кварова, али скоро цела година је прошла
без ремонта.
Ту је и неповољна старосна и квалификациона структура запослених
(укупно 88, јер ове године још тројица
стичу услов за пензију). - Остајемо без
бравара, електричара и технолога
производње. Фабрика не може без тих
профила у машинској и електрос-

лужби, пошто смо топли погон у коме
има доста течног бакра, цистерни са

Стеван Бачиловић

пропан-бутаном, азотом, боца водоника. Иде зима, може да се деси нестанак струје као, нажалост, прошле
године и да узрокује евентуалну
хаварију. У таквим ситуацијама мора
одмах да се реагује, а то може само
стручно лице које зна шта треба да
ради. Остајемо и са једним електроничарем, а главни део фабрике је нисконапонско постројење. Имамо толико
мало људи да једва организујемо
сменски рад. Ради штедње, укинули
смо трећу смену, а проблем решавамо
прерасподелом људи унутар погона –
закључује Бачиловић.
Ј. Станојевић

Синдикати
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Формиран савез репрезентативних синдиката Басена

Очување компаније и
стандарда запослених
Синдикат металурга Србије, Самостални синдикат, Индустријски
и „Независност” основали савез чији је циљ јединствени наступ и
обједињавање деловања у решавању свих проблема који директно
утичу на рад и будућност компаније, као и статус свих запослених.
– Ј. Поповић: Подржавамо акције менаџмента РТБ-а на уходавању
нове топионице која треба да обезбеди боље услове рада свих запослених и грађана Бора

РТБ. – План и програм активности
Самосталног синдиката у Рударско-топионичарском басену Бор, који окупља
непуне 2.000 чланова, уско је повезан са
пословном политиком компанијe. Како
нам је рекао Горан Јовановић, пред-

топли оброк, превоз и надасве плата.
Може безбедност и здравље, али са
празним џеповима није добро. Наш
синдикат ће предложити да сви који
раде више од осам сати у тешким
пословима у Топионици, Сумпрној
и Електролизи буду одговарајуће
награђени додатном стимулацијом и
посебним видом рехабилитације незаживимо у много чистијем граду. Без- висно од КУ - истиче Поповић.
бедност људи на појединим радним
Нова топионица по
местима јесте угрожена, али сви дају
пројектованим параметрима
свој максимум. Наш синдикат ће се
заложити да за све оне који су на тим
Главни задатак Синдиката „Неместима у Топионици и Фабрици зависност”, који је по бројности чласумпорне киселине буде обезбеђено
адекватно награђивање, односно
рехабилитација, како би после могли
да обављају своје редовне задатке.

Поштовање Колективног
уговора

Горан Јовановић

седник ЈСО Самосталног синдиката
РТБ-а, ова интересна организација радника наставља традицију очувања интегритета, стандарда и услова рада свих
запослених. Наш саговорник додаје да
основу свих активности представља
очување компаније. У оквиру тога покренули су и иницијативу за формирање
савеза свих репрезентативних синдиката РТБ-а у Бору и Мајданпеку ради
реализације поменутих циљева. Споразум о оснивању савеза, осим Синдиката
рудара Србије, потписали су Синдикат
металурга Србије, Самостални синдикат, Индустријски и „Независност” у сва
четири зависна предузећа. Циљ савеза
је јединствени наступ и обједињавање
деловања у решавању свих проблема
који директно утичу на рад и будућност
компаније, као и статус свих запослених.
Савез не тежи супротстављању или ривалском, већ партнерском односу са пословодством РТБ-а и Владом Републике
Србије, а све одлуке доносе консензусом.
Подсетимо да је ова година изборна
у Самосталном синдикату Србије, па су,
у складу са тим одлукама, крајем марта у
сва четири басенска предузећа организовани избори на којима су „зелено светло”
добили нови органи, а мандат председника ЈСО Самосталног синдиката РТБ-а
поверен је Горану Јовановићу. – Подршку руководству компаније дају,
наравно, сви синдикати, они који
размишљају да не треба да гледамо
само данас за сутра него и корак даље,
да Бор зависи од Басена, да сутра и
наша деца треба да раде у њему. РТБ
је, у ствари, будућност овог града. Сви
треба да уложимо напоре да дођемо
до основног циља свих нас – синдиката, менаџмента и радника – да се
нова топионица што пре ухода и да

Један од потписника споразума је
и Синдикат металурга Србије (СМС)
који броји преко 800 чланова у ТИР-у,
РББ-у и Матичном предузећу (регистрован је средином децембра минуле
године, када му је и утврђена репре-

Јадран Поповић

зентативност у ТИР-у). СМС делује у
оквиру Самосталног синдиката металаца Србије и Савеза самосталног синдиката Србије, укључујући Општинско
веће СС Бора. По речима његовог председника Јадрана Поповића, све је регулисано споразумом између СМС-а и поменутих синдиката, а у складу са Статутом Синдиката металаца Србије. Главне
активности усмерене су, пре свега, на
очување сваког радног места и свих запослених у РТБ-у, реализацију потписаног Колективног уговора, повећање
безбедности на раду. Ових дана очекују
и позив за састанак са председником
СССС-а Љубисавом Орбовићем, председником Синдиката металаца Србије
Зораном Вујовићем и представником
Владе о актуелној проблематици изласка предузећа из реструктурирања
- Синдикат металурга Србије подржава акције менаџмента РТБ-а на
уходавању нове топионице која треба
да обезбеди боље услове рада свих запослених и грађана Бора и има пуно
разумевања и стрпљења бар док се
нова топионица не ухода. Превасходни циљ синдиката је да брине о
здрављу и безбедности на раду. Али,
синдикат служи да испоштује колективни уговор, а у њему пише – регрес,

Драган Јанкуцић

нова међу првима у компанији, јесте
очување радних места запослених, редовних зарада и осталих накнада и
права по основу Закона о раду и Колективног уговора. У овом синдикату
подсећају да је управо он први потписао
КУ, који сматрају једним од најбољих у
Србији, и тиме осигурао сталну зараду
и у условима најниже берзанске цене
бакра (4.700 долара по тони). „Независни” сматрају да је значај нове топионице велики, пре свега, за 5.000 запослених у РТБ-у, чланове њихових породица и децу који укупно чине двадесетак
хиљада Борана.
- Због свих грађана Бора наш синдикат се годинама залагао да се стара
топионица и технологија замене
новом. Стога је приоритет свих активности Синдиката „Независност”
усмерен на рад нове топионице по
пројектованим вредностима, без

загађења и у што краћем року. Да би
се то постигло, ангажовани су сви расположиви ресурси – најспособнији и
највреднији радници из целог РТБ-а
који раде у тешким условима, али са
једним циљем – да се што пре постигну
пројектовани параметри нове топионице, угаси стара и престане загађење
на радном месту, граду и у околним
селима. Настојаћемо да се додатно награде и пошаљу на рехабилитацију
сви радници који напорно раде у
тешким условима – поручује Драган
Јанкуцић, председник Одбора Синдиката „Независност” ТИР-а.

Траже плату и хумане услове
рада
И Синдикална организација Топионице, са 14 подружница, односно 536
чланова из свих погона ТИР-а, такође,
је потписала Споразум о заједничком
наступу и деловању репрезентативних
синдиката Басена у решавању крупних питања која се, пре свега, односе
на статус запослених, као што је
поштовање Закона о раду, Колективног
уговора и Уговора о раду. Како нам је
рекао Василије Шевченко, председник

Василије Шевченко

Синдикалне организације Топионице,
28. септембра организован је централни
збор и том приликом прочитан је проглас у коме је истакнуто да Синдикална
организација Топионице не води пословну политику предузећа, већ тражи
поштовање закона, хумане услове рада
и плату.
Ј. Станојевић
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Образовање

На Техничком факултету у Бору почела школска година

Промоција дипломаца,
добродошлица бруцошима
На сва четири студијска програма – рударство, металургија, технологија и инжењерски
менаџмент – попуњена сва буџетска места, а минуле године основне студије завршио 101
студент, мастер 29, магистрирао један и докторирало 11 кандидата. – Проф. др Нада Штрбац:
Од оснивања (1961.) до данас Факултет је, поред образовања, интензивно развијао и научноистраживачки рад, сарадњу са привредом и међународну сарадњу, као основне поставке
развоја и осавремењивања високошколске наставе
образовања, интензивно је током
претходне 54 године развијао и научноистраживачки рад, сарадњу са
привредом и међународну сарадњу,
као основне поставке развоја и
осавремењивања високошколске наставе – казала је проф. др Нада Штр
бац. - Из тих активности проистекло је више од 1.000 националних пројеката финансираних од
стране привреде и одговарајућих

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ. – За
преко хиљаду студената свих година
на четири студијска програма борског Техничког факултета првог октобра почела је нова школска година. Започела је традиционалном свечаношћу

граде. Од 1961. године до данас на овој
високошколској установи из велике породице Београдског универзитета, на основним студијама дипломирала су 2.682
студента, а у овој школској години 101;
докторирало је 108, ове године 11; магистрирало 159, ове године један. Мастер
студије завршио је 141 дипломац, ове
године 29; специјалистичке студије
укупно 20; први степен студија 56, а ове
године четири.
Поздрављајући присутне у име
новог руководства Факултета - декан

Најбољи студенти

Јована Марковић, председница
Студентског парламента

на којој су, након студентске химне
Gaudeamus igitur, подељене дипломе
мастерима и инжењерима рударства,
металургије, технологије и инжењерског
менаџемента, бруцошима су уручени
индекси, а дугогодишњим професорима и особљу факултета јубиларне на-

Бруцоши су добили индексе

Свечаност је била прилика да се
награде и најбољи студенти: на рударском инжењерству Александра
Стојановић, са просеком 8,39, на
технолошком инжењерству Сане
ла Божиновић са просеком 8,50, на
металургији Радојица Грекуловић
са просеком 8,81 и на инжењерском
менаџменту, уједно и студент
генерације, Били Петровић са просеком 9,29.
Поштујући традицију, на факултету је и ове године додељена Награда “Инжењер Бошко Ињац” најбољем
свршеном студенту металургије. Ове
године то је Радојица Грекуловић са
просеком 8,81 а уручила му је супруга инжењера Ињца.

је проф. др Драгана Живковић, а
продекан за материјално-финансијско
пословање проф. др Радоје Пантовић
- проф. др Нада Штрбац, нови продекан за наставу, подсетила је да је Технички факултет, као центар стицања и
трансфера знања, током полувековног
постојања омогућио квалитетну и савремену едукацију младих. Доприносећи
на тај начин укупном економском
развоју земље у томе је од самог почетка
имао значајну подршку Универзитета
у Београду, Рударско-топиничарског
басена Бор, Општине Бор и државне
администрације.
-Технички факултет у Бору, поред

однос према људима са којима ћете
у будућности радити или пословно
сарађивати. Пред вама је један веома
значајан период живота у којем ћете
бити у прилици да учите и стичете
нова знања на нашем факултету, како
би се за четири, односно пет година
нашли у улози колега којима данас
свечано уручујемо дипломе.
Добродошлицу
и
срећу
у
предстојећој школској години новим сту-

Студент генерације Били Петровић прима награду од Наде Штрбац,
новог продекана за наставу

државних институција, преко 10
међународних пројеката, валоризовано је преко 10 техничко-развојних
решења и патената, издато око 150
уџбеника и монографија. Објављено
је и преко 450 радова у часописима
међународног значаја, на стотине
радова у часописима националног
значаја и на хиљаде саопштења на националним и међународним научним
скуповима, као и велики број цитата
у радовима са SCI-листе. Факултет је,
такође, организатор пет научних скупова и издавач четири часописа.
-У овом свечаном тренутку
имајте на уму - поручила је бруцошима - да основа вашег будућег рада
треба да буде етички кодекс струке и

дентима, који су највећим делом из Бора
и околине, али и других места Србије,
пожелела је и Јована Марковић, председница Студентског парламента Техничког факултета: - Позивам вас –
казала је Јована новим колегама - да
учествујете у раду са нама, старијим
студентима, да својим предлозима допринесете побољшању како наших,
тако и ваших студија. А, као студент
ТФ могу да вас посаветујем да будете
марљиви и да, ако сте већ дошли
овде, имате циљ, будете одговорни и
истрајете. Јер, видећете, да ће се на
крају сав ваш уложени труд и време
исплатити. Добродошли и срећно!
Текст и фото: Љ. Алексић

Радојица Грекуловић, најбољи студент металургије, прима награду
„Инжењер Бошко Ињац”

Мајданпек
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Нови јавни позив за приватизацију ИПМ Мајданпек

Отварање понуда 14. октобра
Почетна цена од 1.544.127,28 евра представља половину процењене
вредности имовине увећане за вредност злата и сребра. - Поступак јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје
имовине субјекта приватизације ИПМ д.о.о. Мајданпек предвиђа
откуп документације до 6. октобра, подношење пријава до 13. а
отварање понуда 14. октобра у 10 сати
од 2,5 милиона евра, а процењена вредност залиха злата и сребра утврђена на
бази просечне цене на Лондонској берзи
износи 261.410 евра, тако да укупно
износи 2.826.844,55 евра. Почетна цена
представља половину процењене вредности имовине која је увећана за вредност залиха племенитих метала, па
износи 1.544.127,28 евра.
ИПМ д.о.о. Мајданпек запошљава
319 радника. Од њих ће 47 напустити
радно место јер је, како сазнајемо,
после низа већ спроведених, одобрен још један социјални програм

МАЈДАНПЕК.
–
Републичка
Агенција за приватизацију, објавила
је 12. септембра нови јавни позив за
приватизацију Индустрије за прераду
Мајданпек у оквиру које послују “Златара
Мајданпек” и “Мегапласт” Доњи Милановац. Почетна цена је 1.544.127,28 евра,
продајна документација се могла откупити до 6. октобра, рок за подношење
пријава је 13. а отварање понуда заказано је за 14. октобар у 10 сати.
Подсетимо, претходни поступак
јавног прикупљања понуда са јавним
надметањем ради продаје имовине
субјекта приватизације ИПМ д.о.о.
Мајданпек проглашен је неуспешним
јер у предвиђеном року, до 10. авгу-

за који су се пријавили. Заинтересована домаћа и страна правна и физичка
лица за куповину имовинске целине
овог субјекта имаће обавезу да преузму запослене. Предмет приватизације
је имовина која подразумева фабрике “Златару Мајданпек” и “Мегапласт”, остале грађевинске објекте у
ванкњижном власништву, али и опрему
и залихе материјала, алата, недовршене
производње, готове производе од злата и
сребра, као и остале залихе.
С.Вукашиновић

ста, није достављен ниједан захтев за
откуп продајне документације. Самим
тим, није било ни пријава за учешће у
поступку јавног прикупљања понуда са
јавним надметањем које је, са почетном
ценом од 2.991.354,75 евра било заказано
за 17. август. Агенција за приватизацију
расписала је нови јавни позив за учешће
у поступку јавног прикупљања понуда
са јавним надметањем ради продаје имовине овог субјекта приватизације у чијој
структури капитала 40 одсто има РТБ
Бор Група, а 60 одсто ИПМ Мајданпек.
Према
извештају
овлашћеног
проценитеља, вредност имовине, изузев
злата и сребра, са стањем на крају
прошле године, износила је нешто више

Део зарада у ИПМ-у Мајданпек исплаћен у златницима

Договором до заосталих зарада
Одлука о начину исплате дела заосталих зарада донета на захтев и
у договору са радницима и репрезентативним синдикатима

Извор: www.ipm-mpek.rs

Опљачкана
продавница “Златаре
Мајданпек“ у Земуну
Продавница „Златаре Мајданпек“
у Главној улици у Земуну опљачкана
је 29. септембра око девет сати када је
лопов пајсером обио закључана врата,
везао продавачицу и из продавнице
однео тацне са накитом. Када истрага буде завршена, знаће се и вредност
опљачканог накита.

МАЈДАНПЕК.- У очекивању
да се најкасније до краја октобра
оконча процес приватизације ИПМ-а
Мајданпек, који је у реструктурирању
последњих десетак година, запослени
и пословодство овог предузећа договорили су се о начину исплате дела заосталих зарада у златницима. Тако су радници дошли до дела заосталих зарада
јер предвиђеним моделом приватизације
нови власник не би био обавезан да исплати заостале зараде.
О томе се у саопштењу пословод-

ства ИПМ-а Мајданпек између осталог каже: “Настојећи да решимо вишемесечни проблем са исплатом заосталих зарада, на захтев групе радника
и репрезентативних синдиката, након
вишенедељног преговарања и писане
сагласности сваког радника појединачно,
постигли смо договор око начина исплате дела заосталих зарада имајући у
виду изузетно тежак положај у којем се,

као предузеће у рестрктурирању, у поступку приватизације налазимо”.
Да је од пословодства тражено
решење за поменути проблем, потврђује
и Дејан Матејевић, председник ОВ
СССС за општине Мајданпек, Кладово и
Неготин, а запослени кажу да је исплата
путем златника била начин да дођу до
дела својих зарада.
С. Вукашиновић
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Солидарност

Текија годину дана после катастрофалног невремена

Захвални за помоћ да се живот врати
Премијер Александар Вучић почасни грађанин општине Кладово, повеље захвалности уручене генерал-потпуковнику Милосаву
Симовићу, Велимиру Илићу, министру без портфеља задуженом за
ванредне ситуације, Благоју Спасковском, генералном директору
РТБ-а Бор, и другим појединцима који су помогли обнову Текије. Обновљена школа ”Светозар Радић“ захвалила својим донаторима, а Месна заједница Текија десетинама захвалница показала да
не заборавља своје пријатеље у невољи, посебно РТБ Бор, Благоја
Спасковског, Сашу Перишића и друге

-Ова захвалница ми је једно од
најдражих признања, јер сам овде
био пре тачно годину дана и знам да
су становници Текије прави хероји
- рекао је Благоје Спасковски, први
човек борског комбината бакра, рукујући
се са многима који су посебно хвалили
Сашу Перишића и екипу из РТБ-а Бор.
Називали су их пријатељима и браћом
који су први прискочили у помоћ и са
Војском Србије рашчишћавали последице незапамћеног невремена. – Тачно
је, радници РТБ-а Бор, предвођени
Сашом Перишићем, допремили су
тешку механизацију и у рекордном
року, заједно са припадницима Војске
Србије, урадили оно што се очекивало.
То је била наша дужност и успели смо.
Благоје Спасковски је нагласио да
је премијер Вучић све време био у току
са дешавањима у овој вароши и свему
предузиманом за спас Текије, као и да
се не сме заборавити шта је тог дана (а
и касније у обнови) учинио Живојин
Болботиновић, власник компаније
“Текијанка”, када је својим бродом евакуисао неколико стотина Текијанаца и
пружио им уточиште у свом хотелу у
Кладову.
-Када звона звоне, не чекате наредбу
- скроман је Живојин Болботиновић,
који је донирао милионе динара у
обнову свог насеља и помоћ сугађанима.
- Народ су спасили радници РТБ-а Бор

Фото: Ђ. Станишевски

ТЕКИЈА. - “Да се не понови, да се
не заборави!” То су најчешће понављане
речи 15. септембра на обележавању Дана
сећања када су пре годину дана катастрофалне бујичне поплаве готово уништиле
Текију. У присуству бројних званица и
гостију мештани ове ђердапске варошице Даном сећања захвалили су свима
који су помогли да се порушено обнови
и живот нормализује како би Текија
поново била она варошица која се воли.
На свечаности у обновљеној
школи “Светозар Радић” домаћини су
признањима захвалили онима који су
у најтежим тренуцима први прискочили у помоћ. Премијеру Александру
Вучићу додељена је Повеља почасног
грађанина општине Кладово (у одсуству
премијера уручена је његовом саветнику Немањи Стевановићу), а повеље
захвалности уручене су генерал-потпуковнику Милосаву Симовићу, Велимиру Илићу, министру без портфеља
задуженом за ванредне ситуације,
Благоју Спасковском, генералном директору РТБ-а Бор, и другим појединаца
који су обнови Текије дали и лични допринос. Обновљена школа „Светозар
Радић“ пригодно је захвалила својим
донаторима, а Месна заједница Текија
десетинама захвалница показала да не
заборавља своје пријатеље у невољи,
посебно РТБ Бор, Благоја Спасковског, Сашу Перишића и друге.

предвођени генералним директором разумевања за потребе ближњих. То
Благојем Спасковским и припадници се управо десило у Текији и осталим
Војске Србије са генерал-потпуковни- местима где су и држава, а и црква,
наравно, притекли у помоћ, заједно
са локалном самоуправом - рекао је
епископ тимочки Иларион на свечаности у Текији где је црква Светог Николе
годину дана раније била прави браник и
дословно зауставила масу стабала која
се обрушила на насеље носећи куће пред
собом. У међувремену, она је обновљена
и у њој служена света литургија поводом нове заветине - Светог Маманта, на
дан када су бујице погодиле Текију.
Штета настала у бујичним поплавама у околини Кладова званично се
процењује на 1,2 милијарде динара, а незванично око 1,5 милијарди. Оштећено
је 560 кућа, срушена су два моста, нестало 30 хектара ораница, уништено
16 километара путева... Годину дана
касније стање је у великој мери нормализовано. Уз помоћ Владе Републике
Србије, Војске Србије, суседних општина и волонтера, насеље је очишћено,
ком Милосавом Симовићем, коман- обновљене су оштећене куће, црква и
школа.
дантом Копнене војске.
Годину дана касније, у потпуно
Генерал Симовић, који је са
војницима стигао на ово подручје одмах другачијој атмосфери, без радних одела,
након незапамћеног невремена, каже чизама, лопата и колица, без буке тешке
да су, кроз велики рад на санацији по- механизације, одморни и наспавани,
следица, са Текијанцима постали прави како је Дан сећања сликовито описао
Михајло Сидерис, директор ОШ “Свепријатељи.
-Годину дана је прекратак, али тозар Радић”, окупили су се људи који
довољно дуг, период да посведочи нису штедели труда да Текија и даље
како је могуће урадити много ако живи.
има слоге, јединства, осећања и
С. Вукашиновић

Први супермаркет „Текијанке” у Бору

Нова радна места и квалитет

БОР. - У северном делу некадашње
Нове тржнице кладовска „Текијанка”
отворила је (17. септембра) свој први
супермаркет у Бору и најавила да ће у
октобру отворити други, а идуће године
и трећи.
Нови супермаркет у Бору заједно

су свечано отворили председник Општине Бор Живорад Петровић и власник и директор „Текијанке” Живојин
Болботиновић.
-Свако ко отвара нова радна места
- има подршку локалне самоуправе истакао је председник Општине Живо-

рад Петровић.
-За
25
година
пословања
имамо 14 трговинских објеката.
У години јубилеја отворили смо
и први супермаркет у Бору. Што
је већа конкуренција, биће већи
и квалитет. Предност дајемо
домаћим пољопривредницима и

произвођачима - рекао је на отварању
супермаркета у Бору власник и директор
„Текијанке” Живојин Болботиновић.
На површини 700 метара квадратних продајног простора нови супермаркет у Бору има десет хиљада артикала и
запошљава четрдесетак радника. М. М.

Мајданпек
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Мајданпек обележио Дан општине, 12. септембар

Тешка година за
рударски Мајданпек
За постигнуте резултате у раду и активности, који заслужују јавно
истицање и опште признање, додељено 12 награда, шест плакета и
10 похвала “12. септембар”

Добитници Плакете „12. септембар”

МАЈДАНПЕК. - Рударски Мај
данпек обележио је Дан општине, 12.
септембар. Свечана седница СО, одржана у присуству бројних гостију и
званица, међу којима су били и представници Владе Републике Србије, румунског конзулата, Војске Србије и
бројних општина из земље и иностранства - била је и прилика да се сагледају
резултати између два празника и уруче
традиционална септембарска признања,
похвале, награде и плакете.
Поздрављајући присутне председник
СО Мајданпек Славиша Божиновић је
нагласио да је Скупштина дала пуни допринос бољем животу грађана, те да је
успостављањем нових и унапређивањем
постојећих веза са братским и суседним општинама много учињено и на

стварању амбијента за улагања како
домаћих тако и страних инвеститора.
Гледајући десетоминутни филм присутни су могли да се присете септембарских поплава и децембарског невремена, али и санације и будућности за
коју добри планови не мањкају.
Председник Општине Дејан Вагнер
је нагласио да је Мајданпек био и биће
рударски град: - Судбина Мајданпека
зависи од судбине Рудника бакра
Мајданпек и зато је наша обавеза да
подржимо РБМ и имамо разумевања
за неке привремене проблеме који

Додељено је и десет Похвала „12. септембар”

ремете наше свакодневне навике и
живот.
Уручена су и традиционална септембарска признања. Плакете “12. септембар” додељене су Влади Републике
Србије, компанији РТБ Бор, Црвеном крсту Србије, ЈП „Електромрежа
Србије“, Фондацији „Ана и Владе
Дивац“ и Хидроелектрани Ђердап.
Највиша награда и признање општине
Мајданпек за постигнуте резултате у
раду и активности, који заслужују јавно
истицање и опште признање, добило је
12 појединаца и организација, а међу
њима и Александар Антић, министар
рударства и енергетике у Влади Републике Србије, чији је телеграм-честитка
прочитана овом приликом. Додељено је
и десет похвала “12. септембар”. У име
гостију присутне је поздравио Илија
Вујчић, председник братске општине
Челинац у Републици Српској и Јонуц
Мерсоји из делегације града Фокшани
у Румунији, а у име награђених захвалио
је Душан Телесковић, новинар “Политике”, добитник Септембарске награде.
Гости су посетили Рајкову пећину
која је, поводом 40. годишњице од
отварања, своја врата бесплатно отворила
и заинтересованим Мајданпечанима.
Током вечери мајданпечки бендови су
на градском тргу приредили “Концерт
за трећу смену”.
С. В.

Седница Скупштине општине Мајданпек

Усвојен ребаланс буџета
Ребалансом буџета за ову годину предвиђени приходи су 791,5 милиона динара, расходи 828 милиона, а пренета неутрошена средства из
претходних година од 36.692.000 динара треба да буду искоришћена
за покриће главнице дуга према банкама
МАЈДАНПЕК. - Завршни рачун општинског буџета за прошлу годину и ребаланс буџета за ову биле су најважније
теме осме седнице Скупштине општине
Мајданпек 21. септембра. Усвојен је и
план детаљне регулације коридора далековода између трафо станица Мосна и
Никине воде, годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта, као и предлог одлуке о
сарадњи са градом Фошкани у суседној
Румунији.
Ова седница Скупштине општине

Мајданпек разликовала се од претходних, јер су изостале примедбе на
дневни ред и записник, а највише времена утрошено је на најважније теме. У
расправи о завршном рачуну општинског буџета за прошлу годину из редова
опозиције упућена су бројна питања
и замерке што завршни рачун није у
предвиђеном року усвојен и што га не
прати најављени извештај Државне ре- вити до 1. децембра.
визорске институције. На крају се чуло
Слична расправа вођена је и о реда ће та институција, у складу са прави- балансу буџета за ову годину по којем
лима, свој извештај одборницима доста- су предвиђени приходи 791,5 милиона
динара, расходи 828 милиона, а пренета неутрошена средства из претходних година од 36.692.000 динара треба
да буду искоришћена за покриће главнице дуга према банкама. Предложени
ребаланс, посебно у делу који се односи
на увећане расходе текуће потрошње,
критиковали су одборници опозиционе Демократске странке. Владајућа
коалиција предлог ребаланса буџета
образложила је потребом усклађивања
прихода и примања са издацима и расходима, заправо реалним планирањем у
условима када је општина, поред осталог, морала да финансира и обавезе на-

стале приликом ванредних ситуација
у прошлој години на име штета насталих у претходној години, као и обавезе
у међународним пројектима одакле се
повраћај средстава очекује.
Одборници СО Мајданпек одлучили
су да се распишу јавни конкурси за избор
директора у Јавном предузећу “Водовод” Мајданпек, ЈКП “Доњи Милановац” и Јавном предузећу за грађевинско
земљиште и путеве Мајданпек. По
једног новог члана управних одбора
добили су Дом здравља “Др Верољуб
Цакић” и Предшколска установа
“Марија Мунћан”, а Урош Вулетић ће
функцију в. д. директора Народне библиотеке у Мајданпеку обављати и у наредних годину дана.
С. В.

Бор
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Седница Скупштине општине Бор

Јемство Топлани за набавку угља
Дуг Топлане који је стваран од 2002. до 2010. године сада треба враћати са
каматама и то оптерећује пословање. - Јавна и јавно комунална предузећа су
у тешкој ситуацији, али морају бити солидарна. - Благоје Спасковски: Молим
грађане да имају разумевање и стрпљење до краја месеца када ће престати
да ради стара топионица, па ће небо над Бором бити чисто
БОР. - Одборници Скупштине општине Бор, на седници одржаној 9. октобра, праву и опширну дискусију водили
су о предлогу за давање јемства Топлани за набавку угља и о извештају о
извршењу општинског буџета у прошлој
години. Оба ова предлога, који су били
и најважније тачке дневног реда 14. седнице локалног парламента, усвојена су
већином гласова.
У дискусији о давању јемства Топлани за набавку угља истакнуто је да
су јавна и јавно комунална предузећа у
тешкој ситуацији, али да морају бити солидарна.
-Од укупно милијарду и 200 милиона дуга Топлане, који је стваран од
2002. до 2010. године, за угаљ и струју
ЕПС-у се дугује 800 милиона динара.
Сада тај дуг треба враћати са каматама и то оптерећује пословање Топлане. И поред тога, спремни смо за

предстојећу грејну сезону, али треба
се још сада припремати за наредну.
Једно од решења је замена старих
котлова који су велики потрошачи
јер захтевају квалитетан и висококалоричан угаљ. У новим котловима
искоришћење ће бити скоро двоструко веће, а угаљ за њих јевтинији,
па ће и уштеде бити вишеструке објаснио је председник Општине Бор
Живорад Петровић.
У дискусији о извршењу општинског
буџета у прошлој години опозиција је замерила зашто се усваја са закашњењем.
Истакнуто је да је прошлогодишњи
буџетски дефицит 131 милион динара,
приходи су остварени 85 посто, а расходи 77 процената. Због смањених
трансферних средстава из републичког
у општински буџет је стигло 96 милиона динара мање. С обзиром на то да
је у 2014. години потрошено сто ми-

лиона динара мање него у претходној,
оцењено је да се штедело и да је штедња
настављена и у овој години.
Одборници су, између осталог,
усвојили и предлог одлуке о доношењу
Генералног урбанистичког плана Бора
који је основ за доношење и осталих
планова, допуну одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „3. октобар” ради
отварања ветеринарске амбуланте,
одлуку о приступању „Националној
асоцијацији локалних канцеларија за
младе” коју је основало 56 локалних самоуправа у Србији...
Одлуком одборника продужени су
мандати вршиоцима дужности директора у локалним предузећима: Дарку
Милићевићу у Топлани, Зорану
Марковићу у Водоводу и Душици
Јањић у „Боговини”.
Благоје Спасковски, шеф одборничке групе владајуће Српске на-

предне странке у борском парламенту,
искористио је скупштинску говорницу
да објасни грађанима борске општине
зашто још увек раде и стара и нова топионица:
-Молим
грађане
да
имају
разумевање и стрпљење до краја
месеца када ће престати да ради стара
топионица, па ће небо над Бором бити
чисто. За мене је екологија испред
економије, али до краја месеца у
старој топионици морамо претопити хладне материјале јер се тиме
зарађује и за плате и за порезе и доприносе - објаснио је Спасковски и напоменуо да је и данас, када још ради
стара топионица упоредо са новом, два
пута мање сумпор-диоксида и у њему
нема арсена, живе и других штетних
елемената као раније.
М. Милошевић

Свечано обележен 3. октобар, Дан општине Бор

Високо постављени циљеви
Најбољим ученицима основних и средњих школа локална самоуправа поклонила
је лап-топ рачунаре

БОР. - Трећи октобар, дан када је пре
71. годину Бор ослобођен од фашистичког окупатора, поново је обележен као
Дан општине Бор. Свечана академија
одржана је у сали биоскопа „Звезда” у
присуству гостију из општина борског
округа и црногорских општина Бар и
Цетиње. Осим представника локалне
самоуправе, Рударско-топионичарског
басена Бор и борских јавних предузећа
и установа свечаности су присуствовали
и некадашњи председници Скупштине
општине и епископ Тимочки Иларион.
После приказивања документарног
филма о развоју општине Бор између
два Трећа октобра (у производњи Регионалне телевизије Бор) госте на свечаној
академији поздравио је председник СО
Душан Марковић, док је о плановима
за развој локалне самоуправе говорио
председник Општине Бор Живорад
Петровић:
-Завршили смо и завршићемо све
што смо обећали. Поставили смо
високе циљеве и тежимо да радимо
што боље. За десетак дана биће завршен водовод у Шарбановцу и то ће
бити четврти сеоски водовод који

је ова локална самоуправа урадила
у свом мандату. Водовод у Шарбановцу грађен је више од 20 година, а
ми ћемо га завршити за два месеца.
За његову изградњу планиран је 21
милион динара, а ми ћемо га завршити за десет милиона. До краја
месеца завршићемо и нови злотски
пут који представља жилу куцавицу
између Бора и Злота. До краја ове
а најкасније до краја идуће године
завршићемо и уређење свих градских

Делегације Бора и гостију
положиле су цвеће на спомен
обележје у центру Бора

Ж. Петровић: Завршили смо и завршићемо све што
смо обећали. - Договор о проширењу сарадње између
братских градова Бора и Бара, посебно са Луком Бар која
је модернизована и спремна за претовар робе на нивоу
других европских лука
и сеоских школа (замена столарије,
термоизолације, фасаде и крова).
Завршићемо и водоводе у Горњану,
Луки и Танди, све што смо обећали, па
ће сва села у општини имати здраву
пијаћу воду.
На свечаној академији поводом Дана
општине Бор најбољим ученицима основних и средњих школа локална самоуправа поклонила је лап-топ рачунаре.

У музичком делу свечане академије
наступио је београдски музички састав
„Дуо модерато”, а увече је прослава
Дана општине Бор завршена концертом
београдске групе „Пилоти”.
Пре свечане академије руководство општине Бор приредило је свечани пријем за делегације братске општине Бар и пријатељског града Цетиње.
Гости и домаћини разговарали су о
досадашњој сарадњи и могућностима
за њено проширење. Зоран Пајовић,
потпредседник Општине Бар, позвао
је руководство општине и привредну
делегацију Бора да 24. новембра, на Дан
општине, посете Бар и договоре се о
будућој сарадњи, посебно са Луком Бар
која је модернизована и спремна за претовар робе на нивоу других европских
лука.
Делегације Бора и гостију из градова
у окружењу и из Црне Горе положиле су
цвеће крај спомен обележја стрељаним
и вешаним партизанима 1941. године у
центру Бора.
М. Милошевић

Култура
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Фото: Иван Крстић, мајстор фотографије

Сарадња борског Сокола и Свињице (Румунија) улази у трећу годину

Тамо близу – на обали лепог,
плавог Дунава
Чланови КУД-а Зоран
Гајић на дефилеу

Дунав раздваја Србију од Румуније.
Тачно. Али може се рећи и да Дунав
спаја ове две државе. Ту нема погрешне
формулације, она је само зависник од
визуре и мисаоне платформе посматрача
широке реке. Чланови борског Друштва
Сокол и руководиоци румунске општине
Свињица не би ту, у другопласираној по
величини европској реци, видели никакво двојење, пре би рекли да је ортачка река, већа, снажнија и лепша.
Дружење борских сокола са

представницима Свињице почело је
случајним сусретом на највишем нивоу.
У исту сатницу попели су се на Миџор
(2169 метара) пре две године у намери
да боље упознају планину која је Балканском полуострву подарила име. Лако
су се разумели јер у Свињици Срби чине
преко 97% житеља, а при доброј вољи
за јаранство ни различит језик не би
био препрека. Пријатељевање је одмах
почело, размењивале су се само улоге
госта и домаћина.

Почетком септембра ове године
Борани су били посетиоци и учесници
на културно-спортској манифестацији
у Свињици. Нису се обрукали, у малом
фудбалу заузели су треће место (златна
средина), док су у појединачним
такмичењима, мало „претерали“. Победничке пехаре за Србију су понели Милован Кројиторовић (стони тенис) и
Јован Г. Стојадиновић (шах).
У културно-уметничком програму
гости из Србије нису били само у публици. Већ прве године сарадње са Свиницом, Душко Саздановић, технички
секретар Сокола, уочио је прилику да
КУД „Зоран Гајић“ из Рготине представи своја достигућа и ван Тимочке
крајине. Предочивши изгледни моменат Слободану Перчићу, председнику Месне заједнице и Зорану Јоцићу,
главном кореографу и уметничком руководиоцу Друштва, брзо су се сложили
о даљим правцима дејства. Друштво
је постало повратник у наступима у
Свињици. Иначе је настало 1974. године,

поводом, и за потребе, култне емисије
„Знање–имање“, а замрло је након две и
по деценије рада. Нестало му је ваздуха
са транзицијом, холивудском представом о капитализму и сменом генерација.
Обновило је рад 2011. године да би
данас имало 80 чланова у три ансамбала
(основци, омладинци и сениори). Наступом пред румунским држављанима потврдили су висок рејтинг и „наплатили“
га дуготрајним аплаузом на фајронту.
На ново дружење Сокола и
Свињице неће се дуго чекати. Само до
10. октобра, за када се планира долазак
спортских екипа на Соколским сусретима.
Биће то прилика да стари ривали
доправе сопствени скор. Успеће само
једни, други ће се уверити да њихове
визије, овога пута, нису имале додирних тачака са стварношћу, али то
није најважније. За заједнички успех
довољно је да се разиђу уморни, а расположени.
Јован Г. Стојадиновић

(Не)обично књижевно вече у борској Библиотеци

Писац пише, читалац суди

Занимљиво књижевно вече у форми игроказа иницирао је
сам писац уз помоћ својих колега писаца, судија и адвоката. „Пресуда” на овом „суђењу” гласи: Драги Тасић и даље треба да
пише, да остану трагови, а читалац нека суди!
БОР.
„Оптужени”
борсколесковачко-јагодински писац Драги
Тасић, „тужилац” Драган Тешовић
(Народна библиотека Бор), „председник Судског већа” Божидар Јовановић

Трагом једне фотографије

(судија и адвокат у пензији), „сведоци
одбране” Милен Миливојевић (песник
и афористичар), Милан Миловановић
(адвокат) и публика (читаоци), главни су
ликови (не)обичне књижевне вечери од-

ржане 10. септембра у Народној библиотеци Бор. Сви они, укључујући и самог
писца, у форми игроказа говорили су
о књижевном стваралаштву Драгог
Тасића, магистра права, некадашњег секретара Скупштине општине Бор и адвоката, а сада пензионера и писца већ
12 књига романа, приповедака и песама.
Број објављених књига, који није
коначан јер Тасић и даље пише, био је,
између осталог, повод за прву тачку „оптужнице” - скрибоманија („много пише
и скаче с теме на тему, мало поезија,
мало проза”). Друга тачка је „екологија”
(много папира је утрошено за штампање
књига), док је трећа тачка „оптужнице”
- мучење читалаца. Све ове тачке, поготово трећу, аргументима су „побили”
сведоци одбране и, наравно, публика
(читаоци).
-Говорим о Драгом Тасићу као
писцу, а не као бившем адвокату и
секретару СО Бор. У ономе што је
лично у његовом књижевном делу чи-

талац мора да нађе себе. Дело није
завршено кад је написано или штампано, него када га читалац доживи
- бранио је целокупно стваралаштво
Драгог Тасића песник и афористичар
Милен Миливојевић.
-Писац Драги Тасић покупио је
много тога од народне мудрости приметио је „сведок одбране” Милан
Миловановић, адвокат.
„Пресуду” је на крају овог „суђења”
(књижевне вечери) саопштио „председник Судског већа” Божидар Јовановић
(судија и адвокат у пензији): - Драги
Тасић и даље треба да пише, да остану
трагови, а читалац нека суди!
Ово занимљиво књижевно вече у
форми игроказа иницирао је сам писац
Драги Тасић подстакнут сличним игроказом када је пре шест година, такође у
борској Народној библиотеци, одржано
„суђење” збирци песама борског песника
и афористичара Милена Миливојевића.
М. Милошевић

Човек са шеширом
Поводом фотографије из педесетих година
прошлог века коју смо (у рубрици „Из старог
албума“) објавили у прошлом броју „Колектива“
уз текст „Борске кафане – домови културе“ јавио
нам се дугогодишњи читалац и сарадник Мома
Јовановић. Он је препознао једног од шесторице
Борана са фотографије и ево његовог подсећања
на времена и људе који су у то доба живели и
радили у Бору:
„Поштовани,
У прошлом броју „Колектива“ дали сте
снимак гостију испред ондашњег хотела „Београд“. Кафана је била у приземљу, а хотелске собе на спрату. У летњем периоду, на
тротоар испред кафане, постављени су столови. Тај објекат који и данас постоји је
испред биоскопа „Победа“ . На зиду предворја
(на слици десно) види се огласна табла биоскопа. За столом, човек са шеширом је др Коча
Михајловић који је у то доба био у пензији.
На захтев медецинске установе, због
недостатка лекара, прихватио је да и даље

ради. Договорили су се да ради од 8 до 12 и од
16 до 18 сати - волонтерски. Када је било много
пацијената он је вршио селекцију на следећи
начин: Болесни лево, а они који желе боловање десно, и каже им када да дођу на преглед. Када
је власт о томе обавештена, замерила му је
због таквог понашања, а он је овако одговорио: Замолили сте ме да још радим због болесних
и они су - моја брига. Остали су - ваша брига.
Јер, да бих доказао да су здрави, морао бих
да извршим разна испитивања, а то ову
државу кошта.
Доктор Коча је био државни стипендиста и медецински факултет је завршио у
Паризу. Његову диплому је, као тадашњи
ректор универзитета у Паризу, потписао др
Пјер Кири! Доктор Коча је имао сина Боривоја
који је такође био лекар. Бора је пети разред
гимназије завршио у Бору, а матурирао у
Зајечару“ – пише чика Мома.
Љ.А.
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Туризам

Успешна летња сезона хотела „Језеро” на Борском језеру

Три пута више гостију
БОРСКО ЈЕЗЕРО. - У хотелу
„Језеро” на Борском језеру више су него
задовољни овогодишњом летњом сезоном јер су имали три пута више гостију
него у истом периоду прошле и претпрошле године. Више је разлога за
већу попуњеност капацитета, а међу
најважнијим руководство хотела истиче
добру припрему и придруживање
кампањи
републичке
Владе
за
промоцију домаћег туризма поделом ваучера за субвенционисано коришћење
услуге смештаја.
-За овогодишњу летњу сезону припремили смо се добро и на време. На
понтонским базенима уместо жичаног
ставили смо тврдо дно како би купачи,
поготово деца, били сигурнији, јер
је дубина језера на том месту 30

Миодраг Миловановић

метара. Свакодневно смо чистили
и уређивали две наше плаже. Осим
тога, уз помоћ Рударско-топионичарског басена Бор реновирали смо и пустили у рад етно-ресторан на главној
плажи. Тиме смо не само употпунили
понуду хотела него смо привукли још

Добром посећеношћу
и пословањем у летњој
сезони хотел „Језеро”
оправдао проглашење
за туристичку топдестинацију у овој
години. - Учешћем у акцији
„Моја Србија” успешно
промовише туризам Бора
и околине. - Пословање у
јесењој сезони и до краја
године хотел базира на
конгресном туризму
више гостију, поготово из Бора и околине. Етно-ресторан за сада ради свакодневно и тако ће бити све док буде
гостију. Викендом имамо акустичну
музику уз домаће специјалитете. У
пријатном амбијенту етно-ресторана на главној плажи сада могу да
уживају и гости хотела „Језеро” и
гости из Бора и околине - каже Миодраг Миловановић, заменик управника
Хотела „Језеро”, и посебно истиче: - На
већу посећеност посебно је утицала и
Владина акција „Моја Србија” коју
смо и ми прихватили. Захваљујући
тој акцији имамо резервације до краја
новембра, до када ова акција траје. На

Фото: Љ. Алексић

тај начин промовишемо не само наш
хотел него и туризам Бора и околине.
У овогодишњој летњој сезони хотел
„Језеро” највише је имао појединачне
госте из Београда, Новог Сада и
Војводине, али и из Румуније, Бугарске,
Македоније, Босне и Херцеговине... У
јесењој сезони и до краја године хотел
мање рачуна на појединачне госте, а
више на такозвани конгресни туризам на
којем базира своје пословање ван летње
сезоне.
-Наши капацитети добрим делом
већ су резервисани и за јесењу сезону,
када се одржава већина семинара,
саветовања и предавања. Смештај су

већ резервисали наши ранији гости
као што су, на пример, Удружење привредника Србије (били су у марту)
или учесници традиционалног Октобарског саветовања рудара и металурга које се већ три године одржава
у нашем хотелу - каже заменик управника Миодраг Миловановић.
Добром посећеношћу и пословањем
у летњој сезони хотел „Језеро” на Борском језеру оправдао је проглашење
за туристичку топ-дестинацију у овој
години, па очекује да ће добро пословати и до краја године.
М. Милошевић

Хотел „Језеро” домаћин спортистима параплегичарима Србије

Промоција инвалидског спорта

Више од сто такмичара из 15 клубова широм Србије
одушевљено боравком у хотелу „Језеро” и условима за
такмичење на теренима у Бору и на Борском језеру
БОРСКО ЈЕЗЕРО. - Бор и хотел
„Језеро” на Борском језеру први пут су
били домаћини спортистима са инвалидитетом на 23. Републичким спортским
играма параплегичара и квадриплегичара Србије од 14. до 16. септембра.
Учествовало је више од сто такмичара
из 15 клубова широм Србије у атлетици, стоном тенису, стрељаштву, шаху
и пикаду. Циљ организатора, Савеза параплегичара и квадриплегичара Србије,
јесте да на овај начин промовише спорт

и активно учешће особа са инвалидитетом у друштвеном животу заједнице.
Бор је био домаћин Републичких
спортских игара параплегичара и квадриплегичара Србије јер су организатор и спонзор овог такмичења препознали одличне услове смештаја и боравка у хотелу „Језеро” на Борском
језеру.
-Ове године смо одлучили да
дођемо у источну Србију како бисмо и
у овом делу наше земље промовисали

инвалидски спорт. На Борском језеру
имамо приступачан хотел у коме нам
услови одговарају. Ове године игре
организујемо под покровитељством
Министарства рада, запошљавања
и социјалне политике, а спонзор нам
је компанија СЕНИ која производи
ортопедска помагала за особе са
инвалидитетом. Не само да имамо
одличне услове у хотелу „Језеро”
него смо и добро примљени у Бору
и имамо само речи хвале - истакао

је председник Савеза параплегичара
и квадриплегичара Србије Михајло
Пајевић.
Из редова Савеза параплегичара
и квадриплегичара Србије потекли
су светски рекордери и прваци у
стрељаштву, атлетици и стоном тенису,
а у овој години чланови овог Савеза
освојили су и бројне награде на домаћим
и међународним такмичењима.
М. М.

Култура
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Прича
Колекшива

Б а к а р (2)

Ову “причу” о бакру објављујемо захваљујући љубазности Ђоке Стаменковића, дипл. инж. рударства у пензији. Објављена је 1951. године у јунском
броју (шест) тада популарног илустрованог часописа “Природа” који је издавало Хрватско природословно друштво.

Човјек је доста рано научио да
добија бакар и из његових руда јер је
употреба бакра подигла културни
развитак човјека за једну степеницу,
с које се није више могло натраг него
само напријед. То је било бакарно доба
за које је везан читав један дуги период
развитка у културном уздизању
чојечанства.
У рудама је бакар углавном везан
само са неколико елемената. У првом
реду су то сумпор и кисик – с којим
ствара око 200 различитих минерала.
Сав бакар који се налази у промету
добијен је из његових руда. Поступци
добијања су толико усавршени, да се у
руде богате бакром убрајају чак и оне
које садрже у себи само четири одсто
бакра. Но данас се већ искоришћују и
руде с још мањим количинама бакра;
код нас у Бору и оне с око три одсто
бакра, а у Америци још и с мање. Бакар
се у Бору добија у нарочитим пећима,
донекле сличним високим пећима за
добијање гвожђа. Пећи су израђене од
специјалног кром-челика, са двоструким зидовима. Између зидова струји
хладна вода која их хлади, због чега
се оне зову енглески „вотер-џекет“
(watter-jecket) што на нашем језику
значи – водени плашт. Пећи се пуне
бакарном рудом, коксом, вапнењаком
(кречњаком) и додацима, које ће
везати на себе састојке руде.
На високој температури у тим
пећима растали се бакар, али с њим
заједно и жељезо и нешто сумпора,
којих је такође било у бакарној руди.
Та истаљена смјеса бакра, жељеза и
сумпора зове се бакарни камен или бакренац. Остали састојци из руде и
додаци који су стављени у пећ, стале
се у такозвану троску, згуру или тару,
која плива на бакренцу.
Из пећи отиче бакренац у другу
пећ која се зове конвертер, гдје се
мијеша с пијеском и зраком да би се
бакар издвојио од жељеза и сумпора.
(Руда, из које се добива бакар у Бору,
углавном је бакровита сумпорна или
жељезна паковина, пирит). За вријеме
тог процеса развија се онај киселкасти и загушљиви плин који настаје
кад сумпор гори. То је сумпорни диоксид. Он се отапа у истаљеном бакру.
Из конвертера пушта се бакар у нарочите калупе и лијева у комаде од по
75 килограма тежине који се зову линготи. Линготи нису велики, јер је бакар
тешка ковина; девет пута тежи је од
воде.
У калупима се бакар хлади, при
чему се скупља (стеже) као и друге
твари, када се хладе, па зато из
њега излази онај сумпорни диоксид и
оставља свој траг на површини бакра
као мјехуре или бобуљице. по енглеском „блистер“, што значи мјехур или
бобуљица, овакав сирови бакар зову
блистер-бакром.
Блистер-бакар није потпуно чист.
Он садржи нешто жељеза, арсена,
сребра и злата, а то дјелује на једно

од најважнијих својстава бакра –
на његову електропроводљивост.
Зато се блистер-бакар мора прочистити, што се ради помоћу електричне струје. У бетонираним базенима налази се отопина модре галице
или, као се кемијски каже, бакреног сулфата. У њој висе велики комади блистер-бакра, од по 200 килограма, као
позитивни електрични полови или
аноде и танки лим чистог, дебео свега
0,3 милиметра, као негативни полови,
или катоде. Дјеловањем електричне
струје, бакар из отопине прелази на
катоду, а онај с аноде у отопину. И
тако се на катоди добија чисти бакар,
који се зове електролитички.

Они остали састојци, који су били
у блистер бакру, таложе се испод
аноде као такозвани анодни муљ. И
тај се муљ данас у Бору прерађује. Из
њега се добија на сваку тону чистог
бакра око 150 грама сребра и око 50
грама чистог злата. Годишње то
износи око 6.000 килограма сребра и
око 2.000 килограма злата. Вредност
добијеног злата и сребра подмирује
трошкове добијања чистога бакра, па
нам приход од бакра, који данас чак
и извозимо, остаје као чиста 100-постотна добит, док смо некада чисти
бакар морали увозити. Француско
друштво за експлоатацију Борског
рудника бакра извозило је сирови или
блистер-бакар, па чак и бакарну руду у
Француску и тамо га прерађивало.
Електролитички
бакар
се
највише употребљава у електротехничке сврхе и зато је његова
производња за потребе наше Земље
у доба њене електрификације и
индустријализације
од
огромног
значаја. За добијање бакра искоришћује
се у Бору и вода која истиче из руд–
ника, јер у њој има отопљених бакарних спојева. Та вода, зеленкастомодре боје, због модре галице, која има
у њој највише отопљене, пушта се у
велике базене – гробља старог жељеза.
Ту су зарђали вагончићи, дијелови
стројева, разне трачнице, траверзе и
други жељезни материјал, чије жељезо
помало замјењује бакар у оним у води
отопљеним бакарним спојевима, а

ослобођени бакар таложи се с рђом и
нечистоћом, да прође исти пут који
је прошла и бакарна руда од уотерџекет пећи до негативног пола у електртолитичким базенима.
И сиромашнија борска руда
такођер се искоришћује.
Она се прерађује нарочитим поступком назвним
„флотација“ по латинској
ријечи „fluctuor“, таласати се
(у пренешеном значењу пливати). Огромне просторије
пуне хуке и буке, готово без
иједног човјека, јер се сав
рад одвија механички, то
су одјељења Борског руд–
ника за флотацију бакра.
Велики млинови мељу ситно
руду коју онда стројеви за
мијешање мијесе с водом и с
нешто обичне соде или вапна.
Смјеси се додаје борово или
еукалиптусово уље које се
јако пјени. Његова пјена
издиже из смјесе бакарну
руду, док остали састојци заостају на
дну. Лопатице, које се окрећу изнад бетонских жљебова, кроз које тече та
смјеса, скидају пјену с рудом и тако се
одјељују корисни састојци од некорисних или јаловине, како се иначе зову.
Корисни састојци иду сад на онај исти
пут који је прошла богата руда, од
вотер-џекет пећи до негативног пола
у електролитичким базенима.
И тако се ништа не пропушта да
оде у штету, из чега би се могло добити
ма и мало ове драгоцјене црвене и сјајне
ковине која се тако добро кује и развлачи. Бакар се може извући у жицу
тању од косе и исковати у тако танак
листић да пропушта свјетлост зеленкастомодре боје. На зраку се бакар
превлачи слојем једног бакарног споја,
лијепе зелене боје, коју зовемо патином. Зеленом патином покривају се не
само предмети од чистога бакра него и
предмети од његових различитих слатина (легура).
Бакар се радо слива (легира) с
многим ковинама. С једно дванаест
њих даје око осмадесет различитих
легура најшире примјене и употребе.
Најпознатије од њих су разне бронце,
легуре бакра и коситера (калаја), и
месинг или жута мјед, легура бакра
и цинка. Много се употребљава и
алуминијска бронца, легура бакра и
алуминија, и ново сребро или пакфонг,
легура бакра, цинка и никља. Пакфонг
се обично посребрује и онда долази у
трговину под именом алпака или кина-

сребро. Доста се употребљавају легуре
бакра и живе. тзв. бакарни амалгами,
који су нашли важну примјену у зубарству и при производњи злата.
Од свих легура човјек је најпре упознао бронцу. Због тога, што се бронца
лакше тали од самога бакра, а много
је чвршћа од њега, човјек ју је више и
чешће употребљавао него сам бакар.
Зато се читав један период у развитку металургије назива брончаним добом. Бронца није ни данас изгубила своју важност. И жута мјед
(месинг) прати човјека од давних давнина, а није га такођер напустила ни
данас. Свјећњаци, мужари, жуте кваке
на вратима и прозорима, славине на
чесмама, ограде на жељезничким вагонима и бродовима, разни украсни
предмети и посуђе, све је то од месинга.
Алуминијска бронца, лијепе златножуте боје, и ново сребро или пакфонг
су према бронци и мједи по својој употреби много млађе, али по својим
могућностима примјене не заостају
много за оним првима.
Легуре бакра, као и сам бакар
играју пресудну улогу у многим
индустријским гранама. Осим тога,
бакар се као врло добар водич топлине већ одавна употребљва за кот–
лове за печење ракије, за парне кот–
лове, кухињско посуђе и друго, а као
најбољи најјефтинији водич електрицитета електролитички бакар
добио је незамјенљиву улогу. Од њега
боље воде електрицитет само сребро
и германиј, засад врло ријетка ковина,
али су они за ту сврху исувише скупи.
Алуминиј, који данас силом прилика
замјењује бакар, ипак је упола слабији
водич електрицитета од бакра.
За бакар се данас тражи замјена
не само у електротехници него и на
свим другим пољима његове примјене.
У Енглеској, некад првом произвођачу
бакра, издана је ове године наредба о
највећој штедњи бакра, а у Удруженим
Сјеверноамеричким Државама, сада
првом произвођчу, забрањена је његова
употреба за 300 различитих пред–
мета широке потрошње, само да би се
осигурале довољне количине за потребе
ратне индустрије, у којој је бакар још
увијек ненадокнадива сировина. То
није ни чудо, кад знамо да се само за
пушчану муницију троши годишње око
10 милијуна килограма чистог бакра,
а где је онда још топовска муниција,
топови или њихови дјелови, ратни
бродови, камиони и друго.
Написао Виктор Кунц, Нови Сад
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Мозаик

У Ваљеву одржани 15. Сусрети енигмата Србије

Бор – значајан центар загонеташтва
Енигматски клуб Бор добио плакету за 35 година успешног рада, његов председник Крста Иванов захвалницу поводом три деценије ЕСС-а, а
Марина Раичевић награду као победница дописничког конкурса „Фестивал ауторских загонетки”. – К. Иванов: Осим основног обележја да
служи за забаву и разоноду, енигматика има и друге димензије – она је „гимнастика ума” и „играрија духа”, поседује информативну и едукативну компоненту, развија смисао за комбинаторику и естетику, представља део новинарске професије и посебан вид културног изражавања
издавача, али и решавача, односно
конзумената енигматских мозгалица, на пригодној свечаности доделио је Енигматском клубу Бор
плакету за 35 година успешног рада,
док је његов председник Крста
Иванов добио захвалницу поводом три деценије ЕСС-а. Борани
су посебно били поносни што је
том приликом њиховој суграђанки
Марини Раичевић, наставници енглеског језика у ОШ „Вук Караџић”,
уручен пехар, златна медаља и ди-

секција окупља неколико стотина
енигмата и заљубљеника у загонеташтво. Себе сматрамо баштиницима и чуварима језика и
писма нашег народа. Осим основног обележја да служи за забаву и
разоноду, енигматика има и друге
димензије – она је „гимнастика
ума” и „играрија духа”, поседује
информативну и едукативну компоненту, развија смисао за комбинаторику и естетику, представља
део новинарске професије и посе-

Крста Иванов, Никола Пешић, Марина Раичевић,
Зоран Милошевић и Радомир Матић

БОР. – У Ваљеву су, од другог
до четвртог октобра, одржани
јубиларни, 15. Сусрети енигмата
Србије са преко 60 учесника. Ениг-

матски савез Србије (ЕСС), организатор овог редовног годишњег
окупљања енигмата и свих који воле
загонетање, састављача, уредника,
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ВОДОРАВНО: 1. Храна спремљена за зиму, 7. Врста зимнице, 14. Наш континент, 15. Врста космичког камења, 16. Мерна јединица за густину влакана, 17.
Део тела, шија, 19. Поднебље, 20. Притока Роне у Француској, 21. Енглески глумац,
Питер, 22. Ауто-ознака за Суринам, 23. Симбол иридијума, 24. Врста зимнице,
26. Лице кованог новца, 28. Ауто-ознака за Прокупље, 30. Стари Словен, 31. Лековита биљка, 32. Артиљеријско оруђе, 35. Име бившег кошаркашког тренера Жеравице, 37. Речни рибар, 38. Заметак, клица, 39. Постигнуће, постизање, 41. Врста
зимнице, 43. Врста зимнице, 44. Композиција за певање у свечаним приликама.
УСПРАВНО: 1. Река у Црној Гори, 2. Отпадак при сечењу дрвета, 3. Шаргарепа, 4. Орган чула мириса, 5. Издавачко предузеће (скр.), 6. Место код Дубровника,
7. Једноцифрени број, 8. Атомска тежина (скр.), 9. Врста зимнице, 10. Врста мотоцикла сличног веспи, 11. Језеро у Северној Америци, 12. Име финског возача „Формуле 1“ Раиконена, 13. Сеоско подручје, 15. Француски режисер, Луј, 18. Област
у Немачкој, 21. Мужјак овце (мн.), 22. Бележница, писанка, 25. Место код Модриче
у Републици Српској, 26. Неман, аждаја, 27. Име војводе Степановића, 28. Шиба,
29. Француски писац, Жан, 31. Бродске саонице, 33. Завој, омотач, 34. Задњи део
стопала, 36. На пример (скр.), 37. Име наше глумице Поповић, 38. Савезно министарство за трговину (скр.), 40. Астрономска јединица (скр.), 42. Лична заменица.
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2261 – ВОДОРАВНО: задруга, искорак, Елиот, лукавство, тенк, санс, актер, Ана, икра, ада, ТА, ритам, старт, Ос, мај, Стар, Исо,
бокал, Дирк, етер, Ивањичани, слова, манекен, Црни врх.

плома као победници дописничког конкурса „Фестивал ауторских загонетки”. (Победничка загонетка гласи: Тешко се нађе, а лако
изгуби, све и сваког начну његови
зуби, а решење: време).
- Енигматски клуб Бор је
један од најстаријих у Србији
(24. маја обележио је 35 година
постојања) и у протекле три
деценије успешно је учествовао у
активностима ЕСС-а (у Бору су
лане одржани 14. Сусрети енигмата Србије). ЕСС је удружење
грађана које посредством клубова, друштава, удружења и

бан вид културног изражавања –
истиче Иванов.
Град бакра се сматра значајним
центром загонеташтва – један од
шест клубова који су основали ЕСС
био је Енигматски клуб Бор чији су
представници пок. Жарко Пешић,
Крста Иванов, Радомир Матић и
Зоран Милошевић потписали оснивачки документ. Било је то пре
три деценије (21. септембра 1985.
године) у Ваљеву, па је због тога
овај град и одабран за домаћина
јубиларних, 15. Сусрета енигмата
Србије.
Ј. Станојевић
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Меморијска легура са
10 милиона савијања!

Инжењери су направили легуру
никла, титанијума и бакра, која задржава свој облик чак и после 10 милиона савијања! Меморијска легура
попут ове има безброј потенцијалних
примена, од вештачких срчаних залистака до ваздухопловних компоненти.
Нови материјал је изузетно отпоран на
стрес, а детаљни извештај о његовом
стварању и испитивању објављен је у
часопису Science. Професор Манфред Вутиг, један од аутора истраживања
са Универзитета у Мериленду, каже да је способност вишеструког враћања
у првобитни облик изузетна. „Уобичајено је да се меморијске легуре,
попут оних које се користе у хирургији, врате у првобитни облик пар
пута, али никада неколико пута“, објашњава Вутиг.
Један од најкоришћенијих меморијских легура је стент, који се прво
намерно скупи да би стао у крвни суд, а онда
се врати у свој првобитни облик како би подупрео зид крвног суда. „Ово својство је изузетно чудно. Кључно у свему је начин на који
се кристализује. Атоми никла, титанијума
и бакра се ређају на такав начин да могу
стално да мењају места и враћају се у првобитну конфигурацију“, истиче професор. Нови
материјал развијен је у сарадњи са немачким Универзитетом у Килу. „Фазна транзиција“ је оно што
узрокује враћање у првобитни облик. Она може да
буде покренута топлотом или, у случају неких легура, може да се деси чим
се тензија смањи.
Прецизније, „главни кривац“ за овакво својство је честица која настаје
од титанијума и бакра - Ti2Cu. Она је потпуно компатибилна са кристалним структурама и осигурава да ће легура да се трансформише у било који
облик и да се накнадно врати у првобитни. Тим научника је направио неколико пробних примерака површине једног центиметра квадратног и мање
од милиметар дебљине. Тестирана је излагањем топлоти и притиску.
Сајт РТС-а

Развој општине у прошлом веку
Поставили смо високе циљеве и
тежимо да радимо што боље, казао
је председник Општине Бор Живорад Петровић на свечаној академији
поводом трећег октобра који се
поново обележава као Дан општине
Бор. А, ни половином прошлог века
општина Бор, на челу са тадашњим
председником Љубомиром Савићем,
ништа није препуштала случају. Када
су људи из општинске власти схватили да је градња, пре свега стамбених, и других објеката постала
претња урбанистичком плану развоја,
почетком 1954. године усвојен је Регулациони план изградње града - први урбанистички план који је предвиђао
„ширење града према Четвртом километру”.
Љубомир Савић је једном приликом испричао новинарима: „Ни данас
ми није јасно откуд онолики ентузијазам и сналажљивост у отклањању
тешкоћа које су извирале на сваком кораку. Морали смо да размишљамо
како да развијамо осталу привреду, јер је било јасно да ће пре или
касније капацитети Басена Бор постати недовољни за развој општине.
Размишљали смо како да унапредимо трговину, угоститељство, занатство, саобраћај, инфраструктуру, како изградити довољно станова,
ојачати здравство, културно-забавни рад. Бор је био град блатњавих
улица, није било тротоара, мало зеленила. Стамбена изградња тек је
била почела – градило се на Старом селишту, Другом километру, у старој
колонији (годишње по стотинак станова). Кроз град је протицао Борски
поток чију смо регулацију почели тих дана. У граду су постојала два
трговинска предузећа чијим асортиманом нисмо били задовољни, па смо
основали нова, као што је била „Србија”, „Београдски магазин” и друга.”
На снимку из старог албума - Нишка улица (лево се налазила позната
продавница „Београдски магазин”).
Ј. С.

Ново звоно у порти цркве освештао је владика тимочки господин
Иларион пошто је претходно са сасвештенством служио свету
архијерејску литургију. – Звоно је тешко 220 килограма (са
јармом и клатном 270), а излили су га у бронзи мајстори борске
Ливнице фазонских одливака
МАЈДАНПЕК. - У мајданпечкој цркви Светих апостола Петра и Павла владика тимочки господин Иларион, са свештенством, служио је 4. октобра, свету
архијерејску литургију. Он је потом у црквеној порти освештао ново звоно које су
за овај храм обезбедили запослени у Топионици и рафинацији Рударско-топионичарског Басена Бор.

-Благослов господњи који се призива на звона црквена има за циљ да
штити читав крај од сваке непогоде, од сваке зле и ђаволске силе, али има
и другу намену - да подсећа верне на богослужење, на слављење Бога. Да
подсећа верне, где год се нашли, да се, када чују звук звона, осене крсним
знамењем и на тај начин освећују, сведоче о својој вери која нам је предата
од наших богоносних отаца, славних наших предака, почев од Немањића, па
надаље, све до оснивача и градитеља овог храма. Овај храм нам и дан-данас
служи да се у њему окупљамо а, ако Бог да и буде прилике, он ће се обнављати
и дограђивати у оној мери која је потребна и неопходна за његово одржавање
- рекао је окупљеним верницима и свештенству господин Иларион.
Ново звоно излили су у бронзи мајстори борске Ливнице фазонских одливака,
а тешко је 220 килограма (са јармом и клатном 270).

-После 50 година стигло је и друго звоно у наш храм - рече Влада Вуковић,
свештеник мајданпечки. - Ми имамо једно старо звоно које је пукло и које дугих
десетина година није било у функцији. Њега смо скинули и захваљујући Браниславу Томићу, директору Рудника бакра Мајданпек, ливцима и топионичарима из Бора, као и свима који су помагали, ми смо данас добили ново звоно.
Сви они су у овом тешком времену, у времену када се штеди, успели, уз вољу
Божју и благослов Божји, да донирају то звоно и ми сад имамо и друго звоно
које ће позивати сав веран народ у наш храм на молитву господњу.
Црква Светих апостола Петра и Павла у Мајданпеку грађена је од 1856. до
1858. године.
С. Вукашиновић

