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Пословни императив у 2016. јесте стабилизација и повећање рударске производње, а 
циљ је продукција најмање 4.000 тона бакра у концентрату месечно и стварање услова 
за континуиран и економичан рад нових металуршких постројења и прераду претежно 
сопствених сировина. - Овогодишњи суноврат цене бакра, али и злата на светском 
тржишту, умањиће планиране приходе РТБ-а Бор за 28,5 милиона долара. – Благоје 
Спасковски: Мерама рационализације и укидањем сваког непотребног трошка, боримо 
се да одржимо текућу репродукцију и ликвидност
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РТБ. – Онако како је и предвиђено 
„Уговором о пројектовању, набавци и 
извођењу радова на изградњи флеш-
топионице за производњу 80 хиљада 
тона бакра годишње, са фабриком сум-
порне киселине“, првог децембра 
почело је доказивање радних параме-
тара нове флеш-пећи. Доказни период, 
односно тестирање које треба да покаже 
и докаже да нова топионица задовољава 
услове из гаранције за добро извршење 
посла, трајаће три месеца, дакле сигурно 
до краја фебруара наредне године, чуло 
се, поред осталог, на седници Управног 
одбора РТБ-а Бор одржаној 17. новем-
бра.

У складу са методама тестирања за-
снованим на међународно признатим 
стандардима, доказивање радних па-
раметара нове флеш-пећи спровешће 
акредитована лабораторија борског 
Института за рударство и металургију. 
Тестирањем треба да се докаже 

искоришћење до блистер бакра 98,5 про-
цената у односу на укупан бакар у кон-
центрату и везивање 98 одсто сумпора у 
односу на укупан сумпор у концентрату 
који се шаржира.

Пошто флеш-смелтинг технологија 
захтева висок капацитет због смањења 
трошкова и већег искоришћења бакра и 
сумпор-диоксида, у доказном периоду 
нова топионица треба покаже да може 
да претапа 53 тоне сувог концентрата на 
сат или 1.245 тона дневно, као и да про-
изводи 240 тона анодног бакра на дан. 
А, притом, емисија и имисија штетних 
материја у ваздуху, води и земљишту 
треба да буде испод законом прописа-
них вредности. 

Зато је протоколом тестирања 
предвиђено да се у флеш-топионици, 
између осталог, испитају следеће пер-
формансе: капацитет топљења, садржај 
бакра у FSF (flash smelting furnace) ба-
кренцу и шљаци, садржај прашине 

и сумпор-диоксида у излазном гасу 
из сушача, потрошња водене паре 
сушача, али и техничког кисеоника, 
азота и мазута у флеш-пећи, капацитет 
хлађења и пречишћавања отпадног гаса, 
производња засићене водене паре итд. 

У новој фабрици сумпорне киселине, 
пак, у наредна три месеца треба да се 
докаже капацитет постројења и емисије 

сумпор-диоксида и сумпор-триоксида.
Све пројектоване параметре, од 

емисије SO2 у атмосферу, до тем-
пературе, притиска и технолошког 
искоришћења метала, заједничким сна-
гама доказиваће представници РТБ-а 
Бор, финског „Оутотека“ и канадског 

„SNC Lavalina“. 
Г. Тончев Василић 

Првог децембра почео доказни период рада нове топионице

Са Управног одбора РТБ-а: Притужбе на здравство у Бору

Актуелно

РТБ. – Пословодство Рударско-то-
пионичарског басена Бор упутило је 
Републичком фонду за здравствено 
осигурање и локалној филијали захтев 
за ванредну контролу боловања запосле-
них јер је, према подацима кадровских и 
служби за безбедност и здравље на раду, 
утврђено да је 10 одсто радника РТБ-а 
стално на боловању. Овим захтевом 
тражи се провера свих боловања изузев 
оних која су отворена због повреде 
на раду, тешке болести и одржавања 
трудноће, чуло се на седници Управног 
одбора РТБ-а Бор одржаној 17. новем-
бра. 

Под претпоставком да се већина 
боловања ипак отвара на основу ствар-
них медицинских индикација, у њихову 
пуну истинитост посумњано је јер се 

често за „медицинско покриће“ код из-
абраног лекара, као разлози за изоста-
нак с посла наводе породичне обавезе, 
стрес, исцрпљеност, продужени викенд, 
путовање, болест члана породице, па 
и слободно време за додатну зараду. 
Због тога је затражено да овлашћени 
доктор, прегледом медицинске и друге 
документације код изабраног лекара и 
прегледом осигураника (у случају да је 
ради утврђивања објективне дијагнозе и 
здравственог стања осигураника то нуж-
ност) утврди да ли је боловање медицин-
ски оправдано. Уколико се контролом 
утврди неоправданост, стручна меди-
цинска оцена треба да потврди датум од 
када је осигураник, односно запослени 
радно способан, а да му на основу те 
оцене изабрани лекар прекине боловање.

Овим захтевом се истовремено од 
Републичког фонда здравства у Бео-
граду тражи да се кроз поступак провере 
боловања изврши и контрола рада иза-
браних лекара, односно контрола рада 
Дома здравља у Бору као даваоца здрав-
ствених услуга.

Пословодство РТБ-а Бор инфор-
мисало је највиши орган управљања 
компаније и о томе да, пошто за време 
боловања не тече отказни рок, запо-
слени отварају неоправдана боловања 
како би продужили отказни рок и тако 
сачували остала права из радног односа. 

У оквиру ове тачке дневног реда 

Управном одбору РТБ-а предочен је 
и проблем конзумирања алкохола и 
опијата. Чуло се, наиме, да и поред спро-
ведених систематских прегледа и изда-
тих лекарских уверења о способности за 
рад на радном месту за које је запослени 
добио упут на лекарски преглед (и при-

ликом заснивања радног односа и пери-
одично за радна места са повећаним ри-
зиком), басенске службе за безбедност 
и здравље на раду провером утврде да 
поједини запослени конзумирају алко-
хол или опијате. 

Г. Тончев Василић 

Флеш-смелтинг 
технологија на провери

Боловања без покрића
Републичком фонду за здравствено осигурање 
и борској филијали упућен захтев за ванредну 
контролу боловања басенских радника. – РТБ 
овим захтевом истовремено тражи да се кроз 
поступак провере боловања изврши и контрола 
рада изабраних лекара, односно контрола рада 
Дома здравља у Бору, чуло се на седници Управног 
одбора Басена

Доказивање радних параметара нове флеш-пећи, односно тестирање 
које треба да покаже и докаже да нова топионица задовољава усло-
ве из гаранције за добро извршење посла, трајаће три месеца. - Про-
токолом тестирања предвиђено да се у флеш-топионици и фабрици 
сумпорне киселине испитају бројне перформансе

Нова фабрика сумпорне киселине
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Немања Стевановић: Нова топионица велики корак за Бор

„Financial Times“ јавља:

Актуелно

Цене сировина на ивици понора

РТБ. – Председник Управног одбора 
Рударско-топионичарског басена Бор 
Немања Стевановић започео је седницу 
Одбора (17. септембра) најсвежијим ре-
зултатима аутоматског мониторинга 
квалитета ваздуха у Србији. У кратком 
обраћању он је казао, и показао, нови-
нарима: - Вредности сумпор-диоксида 
за Бор данас су боље него за град из 
којег сам стигао пре сат времена и у 
којем живим, боље су него у Београду! 
На овај начин завршавамо велики 
пројекат изградње и пуштања у рад 
нове топионице и фабрике сумпорне 
киселине и малопре сам генералном 
директору РТБ-а рекао: то је мали 
корак за човечанство, али огроман за 
све вас који овде живите. Јер, свима 
вам је познато да је проценат обољења 
од респираторних болести код младих 
људи, нарочито код деце, био изу-
зетно висок а сви ви који живите у 
Бору, знате колико је ово ствар која ће 
побољшати и ваш и живот ваше деце. 

Дотичући се оне тренутно тамније 
стране приче о РТБ-у Стевановић је 
указао на изразито неповољно кретање 
цене бакра на светском тржишту: - Она 
је последица геополитичких и гео-
економских фактора и параметара 
на које као мала земља, а нарочито 
РТБ као компанија из мале земље, 
не можемо да утичемо. У питању је 
прича између много већих играча на 

светском тржишту на коју не могу 
да утичу ни највеће мултинацио-
налне компаније из ове области типа 

„Фрипорт МекМорен“. Зато ћемо, 
једноставно, морати да спроводимо 
максималне мере рационализације и 
укидамо сваки непотребан трошак. 

Менаџмент компаније – ту првен-
ствено мислим на генералног дирек-
тора Благоја Спасковског и његову за-
меницу за економска питања Мирјану 
Антић – то већ чини. Гледаћемо да на 

тај начин преживимо док ова олуја на 
светском тржишту бакра не прође, а 
мораће да прође као и све олује. 

Захваљујући се председнику Управ-
ног одбора на лепим речима гене-
рални директор Рударско-топионичар-
ског басена Бор Благоје Спасковски је 

казао да оне у суштини покривају рад 
Управног одбора, а посебно менаџмента, 
откад је Стевановић на том месту. 

-А, то је рад са изузетно плод-
ним резултатима – казао је Спасков-

ски. – Подсетићу вас да смо на новом 
постројењу у мају (прошле године) 
имали степен завршености топио-
нице само 58 процената, а фабрике 
сумпорне киселине 38. Онда смо, 
заједничким снагама, пре свега на-
пором који је председник Стевановић 
улагао, а уз подршку, одлуком и 
финансијски, од Владе и премијера 
Александра Вучића, као и натчове-
чанско ангажовање, моје и свих из 
менаџмента, успели да 23. децембра 
2014. пустимо нову топионицу и нову 
фабрику сумпорне киселине. Период 
хладног уходавања је скраћен, период 
топлог уходавања такође је са 12 
сведен на мање од осам месеци. Остао 
нам је доказни период за све што је у 
пројекту или физибилити студији на-
писано, а онда следи још једна борба, 
па иза ње нова. Сада борба за смањење 
и контролу трошкова на свим пољима, 
да бисмо некако покрили ову муку 
која је изазвана ниском ценом бакра, 
а потом нови „рат“ на плану развоја 
рударства ради „храњења“ топио-
нице домаћим концентратима. И од 
представника Владе и од премијера 
поновљено је да се морамо потрудити 
да развијемо рударство, а задатак 
председника Управног одбора и мој је 
да то операционализујемо.

Љ. Алексић 

Изражавајући задовољство што се оваквим резултатима завршава 
велики пројекат, председник Управног одбора Рударско-топиони-
чарског басена казао пред новинарима да сви који живе у Бору знају 
колико је ово битно за њихов и живот њихове деце. – Благоје Спа-
сковски: Период хладног и топлог уходавања је скраћен, предстоји 
доказни период за све што је у пројекту записано, а онда борба за 
ниже трошкове и развој рударства како би се нова топионица „хра-
нила“ домаћим концентратима

„У Бору ваздух чистији 
него у Београду“

Благоје Спасковски и Немања Стевановић

(Пренео „Курир“, 23. новембра) - 
Вредности природних ресурса попут нафте, 
бакра, угља и цинка поново су на скоро 
најнижем нивоу од финансијске кризе, а 
док инвеститори верују у њихов опоравак, 
у Голдман Саксу сматрају да нема разлога 
за оптимизам. 

Цене природних ресурса нису достигле 
најнижу вредност и могле би наставити да 
падају уколико се потражња не повећа или 
се понуда не ограничи у већој мери, тврди 
амерички Голдман Сакс (Goldman Sachs), 
једна од најутицајнијих банака на тржишту 
робе.

Како су цене сировина попут нафте, 
бакра, угља и цинка на приближно 
најнижем нивоу од финансијске кризе, 
неки инвеститори сматрају да је могуће да 
су оне достигле минимум и да би се могле 
опоравити у наредних 12 месеци.

Смањења у обиму производње ру-
дарских компанија попут „Гленкора“ 
(Glencore), који планира да за трећину редукује 
годишњу производњу цинка, пружа повод за оптими-
зам. Али, ако се потражња не повећа, та смањења неће 
бити довољна да се успостави равнотежа на робним 
тржиштима, кажу аналитичари Голдман Сакса.

И британска банка Берклиз (Barclays), попут Гол-

дман Сакса, процењује да ће цене робе наставити „да 
се крећу по дну“ док се не деси побољшање у погледу 
светског привредног раста.

„С обзиром на низ структуралних опасности с 
којима се цене робе тренутно суочавају, од економ-
ског успоравања Кине до јачања долара, као и преве-

лик обим производње и претеране залихе, 
посебно када је реч о нафти, реално је оче-
кивати да би цене још неко време могле 
остати на ниском нивоу“, наводи се у до-
кументу британске банке о глобалним из-
гледима за 2016.

Према истраживању ове банке, цена 
нафте, бакра и злата у претходним циклу-
сима много дуже је била депресирана него 
што је то досад случај у овом циклусу. 

Цена руде гвожђа, главног састојка у 
производњи челика и великог извора при-
хода за рударске компаније „BHP Biliton“ 
и „Рио Тинто“, опала је на 45,10 долара по 
тони, што је само један долар изнад рекор-
дног минимума из јуна.

Бакром, који се сматра барометром гло-
балног раста због широког спектра упо-
требе у индустријске сврхе, тргује се по 
цени од само 4.573 долара по тони, што 
је најновији минимум у последњих шест 

година, док је цена цинка, који се, између осталог, ко-
ристи за спречавање процеса рђања код аутомобила 
и грађевинског материјала, пала за додатна 1.502 
долара.

Neil Hume 
David Shepard
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УО РТБ-а Бор: Како до бољих 

РТБ. – Одолевала је цена бакра 
„олуји“ на светском тржишту метала 
у првој половини ове године, љуљала 
се вредност тоне „црвеног метала“ у 
том периоду на нимало безазленој и 
безопасној „клацкалици“ између шест и 
седам хиљада долара и од јула – поклекла 
и пала. Право на нос, право испод 4.900 
долара. Да ли због геополитичких игара 
великих и моћних, а актуелна ситуација 
у Кини наговештава да ће „игра“ трајати 
и даље, тек овогодишњи суноврат цене 
бакра, али и злата, значајно ће умањити 

планиране приходе РТБ-а Бор. Најмање 
за 28,5 милиона долара! Прогнозе тих 
истих великих и моћних играча говориле 
су с почетка ове године о стабилизацији 
тржишта бакра, враћању тражње и по-
зитивних премија на цену, као и њено 
одржавање на берзи у нивоу од 6.300 
долара за тону. На основу тих прогноза 
и менаџмент РТБ-а правио је сопствене 
планове који су за крајњи исход имали 
позитивно пословање 2015. у свим 
производним фазама и пројектовану 
консолидовану бруто добит 24 мили-
она долара. У исто време, јер једно 
зло окреће наопако и многе пратеће 
ствари, инпути који битно утичу на цену 
коштања бакра произведеног у Бору 
почињу да расту. Најпре цена струје, 
која је од августа ове године оптерећена 
и акцизом од 7,5 одсто, а потом и цена 
течних гасова (кисеоник и азот).

-Ако је бакар берзанска роба и 

продаје се по светској цени, онда би и 
инпути морали да се рачунају на исти 
начин. Код нас то није случај, напро-
тив! Цена струје је данас, у односу на 
2013. годину, већа 33%, па нам је ме-
сечна фактура малтене удвостручена 
и износи око 500 милиона динара – 
истакао је генерални директор РТБ-а 
Благоје Спасковски образлажући чла-
новима Управног одбора (17. новем-
бра) мере за побољшање производно-
финансијских резултата и анализирајући 
факторе који на њих утичу. Додао је да 
је РТБ Бор имао понуду да киловат-час 
плаћа 4,1 евроцента, али, пошто је као 
државно предузеће у обавези да струју 
купује од ЕПС-а, тај исти киловат-час 
плаћа 7 евроценти. Тако РТБ Бор данас 
за потрошени киловат-час плаћа 6,96 
динара, док рецимо комшије из „Пир-
допа“ струја кошта 4,8 динара по кило-
ват-часу. 

 – На све те муке појави се и не-
мачки „Messer“ и дуплира нам цену 
течног кисеоника јер, каже, плаћа и 

он струју по 7 евроценти. Па, „Messer“ 
бар може, као приватна фирма, 
да купује  струју по нижој цени у 

окружењу. Када смо код окружења, 
треба рећи и то да РТБ Бор плаћа 
1,15 евра нафту, а у комшилуку је 
њена цена 0,8 евра. Време је тешко, 
а ми нисмо у ситуацији да попут 
великог „Фрипорта“ или „Глен-
кора“ заустављамо руднике и отпуш-
тамо по две хиљаде радника и на тај 
начин амортизујемо ударце светске 
економске кризе. Боримо се другим 
средствима, првенствено мерама 
рационализације и укидањем сваког 
непотребног трошка, да одржимо 
текућу репродукцију и ликвидност – 
нагласио је Спасковски.

Борба за ликвидност
Излагање, и то са становишта лик-

видности компаније, допунила је за-
меница генералног директора за еко-
номска питања Мирјана Антић: - Од 
првог септембра РТБ је суочен још са 
једним наметом. Пореска управа нам 
је, наиме, ускратила право на пун 
повраћај текућег ПДВ-а по основу 
намирења старих пореских обавеза. 
Она је један од наших већих пове-

рилаца јер РТБ до 2008. године није 
плаћао порез. Од првог септембра, 
дакле, наложено нам је, и то неписа-

ним захтевом Пореске управе, да део 
тих обавеза морамо да намирујемо из 
текућих потраживања РТБ-а и ТИР-а 
(пошто су то два активна предузећа која 
сваког месеца имају право на повраћај 
обрачунатог ПДВ-а, прим.аут). О ме-

сечном износу „нове“ обавезе се до-
словце лицитирало и ми смо до данас 
176 милиона динара морали себи да 
ускратимо од текућих прилива. Фор-
мално смо се сами обраћали Пореској 
управи, такав је поступак јер је реч 
о инверзији, пошто у оквиру Закона 
о пореском поступку и пореској 
администрацији постоји члан 10 и 
његов став 2, на који се РТБ као по-
рески обвезник позива и тражи од по-
реског органа сагласност да намири 
старе пореске обавезе. Званично, 
дакле, РТБ је тај „гест“ учинио 
добровољно и од септембра Матично 
предузеће и ТИР месечно издвајају 
по око 30 милиона динара. Са тих 
176 милиона динара, датих досад у те 
сврхе, могли смо, рецимо, да платимо 
месечну обавезу за нафту – казала је 
Мирјана Антић.

Економиста Андрија Јовичић, члан 
Управног одбора Басена, додао је да се 
врло добро сећа одлуке, за коју је и он 

Пословни императив у 2016. јесте стабилизација и повећање ру-
дарске производње, а циљ је продукција најмање 4.000 тона ба-
кра у концентрату месечно и стварање услова за континуиран и 
економичан рад нових металуршких постројења и прераду пре-
тежно сопствених сировина. - Овогодишњи суноврат цене бакра, 
али и злата на светском тржишту, умањиће планиране приходе 
РТБ-а Бор за 28,5 милиона долара. – Благоје Спасковски: Мерама 
рационализације и укидањем сваког непотребног трошка, боримо 
се да одржимо текућу репродукцију и ликвидност

Ригорозна штедња и контрола 

Мирјана Антић
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гласао, о уступању пумпи РТБ-а Бор као 
помоћ Колубари у брзом испумпавању 
воде са тамошњег копа „Тамнава“. – 
Гласали смо да се помогне „Колу-

бари“ и да се пумпе дају, иако су у 
том тренутку биле потребне и РТБ-у. 
Али, морали смо да платимо и ПДВ на 
коришћење тих пумпи, због става Ми-
нистарства финансија да, без обзира 
на то колико се помаже, ПДВ мора 
да се плати. Плаћали су и други који 

су помагали, додуше, али нису дали 
пумпе које су њима биле потребне. 
Испало је да, ем си дао џабе, ем још 
држави има и да платиш због тога – 
прокоментарисао је Јовичић.

Дотакавши се приче о лањским по-
плавама и леденој киши која је у децем-
бру прошле године оковала Мајданпек, 
на седници Управног одбора истакнуто 
је и то да је рудник под Старицом тек пре 
два месеца успео да достигне циљану 
месечну производњу бакра у концен-
трату. - Оштећења мајданпечког копа 
имала су велике размере, а додатно га 
је дотукла ледена киша у децембру. 
Губитак у производњи је, у односу 
на динамички план, 4.034 тоне бакра 

у концентрату и око 350 килограма 
злата, а због тога је и приход мањи од 
планираног за 33,4 милиона долара. 
Евидентан ће губитак бити и у ру-
дарским ископинама, јер смо у овој 
години планирали 61.562 тоне бакра 
у руди из укупно 75 милиона тона ис-

копина – казао је генерални директор 
Басена. 

Пожар у сумпорној распламсао 
трошкове

У околности које су на озбиљан 
начин утицале на пословање РТБ-а 
Бор у 2015. години уврштен је и пожар 
који се крајем марта десио у новој фа-
брици сумпорне киселине јер, како се 
чуло, његове последице се још увек 
санирају. – Дугачак је рок доспећа 
делова који ће заменити уништену 
опрему, а санација је обавеза канад-
ског „SNC Lavalina“. РТБ, као инве-
ститор, тражио је од извођача на име 
накнаде ове штете 7,3 милиона долара 
јер је ТИР, због прекида производње 
на месец дана у континуитету, а након 

тога и дисконтинуираног рада, прет-
рпео велику а непланирану и тешко 
надокнадиву штету. Само за грејање 
постројења утрошено је више од 
5.000 тона мазута! Поремећен конти-
нуитет, потом и  почетни рад нових 
постројења, условио је појаву тзв. 
хладног материјала који је у суш-
тини технолошка неминовност. Реч 
је о топионичкој шљаци која има 30 
до 40 одсто бакра. Тај бакар нам је 

„заробљен“ а са њим и око 15 милиона 
долара, но метал није изгубљен. Али, 
његова валоризација тражи време 
и додатне трошкове за поновну пре-
раду. На крају, дисконтинуитет у раду 
нове топионице имао је за последицу 
то што је непланирано дуго паралелно 
с новом радила и  стара топионица, а 

то је довело и до мултипликовања 
трошкова струје, течних гасова и 
мазута, уз истовремену потрошњу 
плинског угља због рада старе мета-
луршке линије. Све то условило је до-
датне оперативне трошкове за РТБ 
Бор – рекао је Спасковски. Нагласио је 
и да је све ове тешкоће и њихове нега-
тивне последице  немогуће превазићи у 
кратком року јер су актуелни тржишни 
услови (цена бакра и негативне премије 
на цену) неповољнији од оних у првом 
делу године.

Циљ четири хиљаде тона бакра 
у концентрату месечно

-Пословни императив у наред-
ном периоду јесте стабилизација и 
повећање обима и квалитета  рудар-
ске производње. Циљ је производња 
минимум 4.000 тона бакра у концен-
трату месечно, уз ригорозну штедњу 
и контролу трошкова пословања, 
и стварање услова за континуи-
ран и економичан рад нових мета-
луршки постројења и прераду пре-
тежно сопствених сировина. То зах-
тева озбиљно и стално улагање у 
проширење постојећих и отварање 
нових рудника, набавку нове високо-
продуктивне транспортне, утоварне 
и бушаће рударске опреме и помоћне 
механизације и у одржавање стабил-
ног рада флотацијских постројења. 
Нова металуршка линија је пот-
врдила своје пројектоване произво-
дне перформансе, а сигуран сам да ће 
бити доказане и технолошке. Располо-
живе оверене рудне резерве гарантују 
будућност рударења у наредних неко-
лико деценија јер је вредност метала 
у депозитима већа од 20 милијарди 
долара, и то по садашњим ниским 
ценама. Све то оправдава потребу ин-
тензивних инвестиција у рударство и 
даје јој пун смисао у наредном пери-
оду – закључио је генерални директор 
РТБ-а Бор.

Горица Тончев Василић

производно-финансијских резултата у 2016.?

свих трошкова пословања

Премијер Србије Александар Вучић: 
Цена бакра убија нам РТБ

БЕОГРАД. - Гостујући у емисији „Упитник“ РТС-а (30. новембра) премијер 
Србије Александар Вучић споменуо је кинеске инвестиције, односно интересовање 
и долазак кинеских компанија у Србију, потписивање меморандума о преузимању 
смедеревске „Железаре“ и објаснио јавности о чему је конкретно разговарано у вре-
ме његовог боравка у Кини.

-Разговарали смо о томе да уђу и да нас спасу. Зашто? Зато што имају свој инте-
рес! Морају да погасе део челичана у Кини због, ваљда, чистог ваздуха, у шта се ја 
недовољно разумем, а и што би ме то занимало, то је њихов посао. Имају налог своје 
владе да шире посао по Европи, а ми смо им добри пријатељи. Данас су цене свих 
сировина, од челика, бакра, до алуминијума, катастрофално ниске. Бакар нам је са 
седам пао на 4,36. Убија нам РТБ! 

Убијају нас ценом челика. И, ко то може да издржи? Могу Кинези и могу само 
ако драматично повећају производњу. Они имају свој интерес, ми имамо свој. Ко 
ће други да се јави за „Железару“? Неће нико, а могу сви. Потписали смо мемо-
рандум о разумевању, у децембру ћемо потписати оквирни уговор, а у априлу, на-
дам се, коначни, односно финални уговор. Онда се иде на „closing“ (затварање) да 
би у јуну, јулу наредне године Кинези ушли у „Железару“ – рекао је, поред осталог, 
премијер Александар Вучић. Г.Т.В.
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Обављена „примопредаја дужности” 

ТИР. – Стара топионица комбината 
бакра „отишла је у заслужену пензију” са 
више од пола века радног стажа (почела 
првог априла 1961., а завршила трећег 
новембра ове године). Њену улогу пре-
узело је ново металуршко постројење 
у коме се сада одвија целокупна 
производња „црвеног” метала. Бобан 

Тодоровић, директор ТИР-а, најпре је 
желео да се захвали „свим мештанима 
Бора и околних села на стрпљењу које 
су имали све ово време, као и на под-
ршци коју су пружили свима који раде 
у РТБ-у да заврше највећи еколошки 
пројекат на Балкану, који није пројекат 
само Басена него свих грађана Бора и 
Републике Србије”. Такође је сматрао 
да није на одмет још једном се подсе-
тити најважнијих датума и детаља из 
њене биографије управо да би се видело 
колико је реконструкција топионице и 
изградња нове фабрике сумпорне ки-
селине, вредна преко 250 милиона евра, 

сложен технолошки пројекат! 
- Механички завршетак радова био 

је 23. децембра прошле године. Отад, 
па до петог марта ове године, када су 

„потпаљени” горионици у новој флеш-
пећи, више од 300 људи обавили су 
упоредна тестирања свих елемената 
у новој топионици - аутоматских 
уређаја, система безбедности, вен-

тила. . . Било је преко 3.000 „петљи” 
које је требало повезати и у датом тре-
нутку убацити у јединствени систем 
да би могао да функционише. Веома 
је тешко и комплексно повезати све 
почев од првог елемента на при-
преми до последњег који се налази у 
постројењу за пречишћавање отпад-
них вода, јер ниједан елемент између 
неће моћи да функционише ако прет-
ходни није у систему. Све контроли-
шемо моћним компјутерима пошто 
субјективни утицај на грешку у тех-
нолошком ланцу желимо да све-
демо на минимум. Уследио је период 
уходавања који је требало да траје 
годину дана, а ми смо га „скратили” 
на седам месеци. Сада нова топио-
ница ради добро, о чему сведоче изу-
зетно повољни резултати у поређењу 
са многим другим топионицама у 
нашем окружењу. Половином новем-
бра у Бор ће доћи представници фин-
ског „Оутотек”-а и канадског „SNC 
Lavalina” када ћемо заједнички до-
казати све пројектоване параметре 

- емисију сумпор-диоксида у атмос-
феру, температуру, притисак, техно-
лошко искоришћење метала – нагла-
сио је Тодоровић.

Наш саговорник додаје да ће, иако 
пензионисана, стара „дама”, која ће бити 
конзервирана, поново бити покренута, 
али на кратко. - На почетку рада новог 
постројења (31. марта) догодио се ин-
цидент, када је у пожару „настрадао” 
један од филтера у новој фабрици сум-
порне киселине. Од осигуравајућег 
завода наплатили смо штету милион 
659 хиљада евра, тако да чекамо 
делове који стижу из Немачке. Плани-
рамо да у другој половини децембра, 

док се буде обављало превезивање са 
новим филтером у ФСК-у, зауставимо 
ново и поново пустимо у рад старо ме-
талуршко постројење. Међутим, то ће 
бити на краћи временски период и о 
томе ће јавност бити благовремено 
обавештена. 

Тренутно све модерне топионице у 
свету (Бугарској, Немачкој, Шведској, 

Финској, Шпанији, САД-у, Кини), као 
и нова борска, раде по истој моћној 
технологији финске компаније „Оуто-
тек” која подразумева претапање ба-

карних концентрата, добијање блистер-
бакра, а након тога и катодног. - Због 
тежње да технолошки поступак траје 
што краће, приликом истакања рас-
топа бакра, шљаке и бакренца неми-

новно долази до стварања одређених 
количина бакроносног хладног 
материјала који се касније мора пре-

топити. Моћне компаније то могу 
да превазиђу њиховим гомилањем 
и чекањем погодног тренутка да га 
претопе или реализују на неки други 

начин. РТБ, нажалост, још увек није 
довољно моћан. У овом тренутку 
веома смо задовољни начином на 
који покушавамо да решимо проблем 
даљег генерисања и гомилање хлад-

них материјала – додао је директор 
ТИР-а. 

Након заустављања старе топио-

У Бор ће доћи представници финског „Оутотек”-а и канадског 
„SNC Lavalina” и заједно ћемо доказати све пројектоване параме-
тре - емисију сумпор-диоксида у атмосферу, температуру, прити-
сак, технолошко искоришћење метала – рекао је Бобан Тодоровић. 
– Стара топионица ће поново бити покренута у другој половини де-
цембра због санације последица пожара у новој ФСК, али на кра-
тко. - Као друштвено одговорна компанија, Басен ће и даље актив-
но учествовати у смањењу аерозагађења у Бору. - У наредном пери-
оду још већу пажњу посветићемо безбедности и здрављу свих рад-
ника у металуршким, али и у рударским постројењима – поручио 
је директор ТИР-а

Осветљени димњаци
- С обзиром на то да у наредном 

периоду очекујемо интензивнији 
развој туризма у нашем крају, 
као и да ће многи мали авиони 
прелетати над овим простором, 
топионички димњаци су осветљени, 
пре свега, из безбедносних разлога. 
По законима Републике Србије, сви 
објекти висине изнад 100 метара 
морају бити прописно осветљени. 
Засад смо осветлили две етаже, 
и комплетне димњаке – истиче 
Тодоровић.

Ново постројење 

Сложен технолошки процес контролише се моћним рачунарима

Бобан Тодоровић

Превоз шљаке специјалним камионима
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нице на Светски дан чистог ваздуха, он 
је у Бору управо такав, чистији него у 
многим другим градовима у Србији. - 
Приликом избора технологије РТБ 
је велики значај придавао најпре 
екологији, а потом економији, првен-

ствено због тога што смо желели да 
спречимо дугогодишњу емисију не 
само сумпор-диоксида, већ и угљен-
моноксида, угљен-диоксида, чађи 
и прашине над Бором. Стара топи-
оница је трошила 40.000 тона угља 
годишње, а ЈКП „Топлана” 40.000 
тона за грејање у зимском периоду. 
Дакле, скоро 100.000 тона фосилних 
горива је сагоревало, при чему се 
ослобађала велика количина поме-
нутих једињења и уништавао озон-
ски омотач. Као друштвено одговорна 
компанија, Басен ће и даље активно 
учествовати у смањењу аерозагађења 
у Бору. У наредном периоду представ-
ницима градске топлане пренећемо 
наша позитивна искуства и препору-
чити решења, како бисмо заједнички 
покушали да смањимо емисију из 
њихових агрегата.

Током претходне три и по године, 

колико је трајала реализација пројекта 
„нова топионица”, није забележена 
ниједна тешка ни лакша повреда на 
раду. Нажалост, то се, ипак, недавно до-
годило. – Настојаћемо да се то више 
не понови и у наредном периоду још 

већу пажњу посветићемо безбедности 
и здрављу свих радника у металурш-
ким, али и у рударским постројењима. 
Сва наша радна места регистрована 
су као места опасна по здравље, тако 

да ћемо наставити обуке, предавања, 
контроле. Сваки радник већ има ком-
плетну заштитну опрему (прслук, на-
очаре, маску, одела, ципеле), па ћемо 
инсистирати на њеном ношењу (без 
ње неће моћи да приступе радном 

месту). Појачаћемо и присуство људи 
који воде рачуна о БЗНР, ригорозне 
контроле. . . Радници морају бити 
концентрисани када дођу на посао, 
а све проблеме које имају да оставе 

код куће. Реч је новом металуршком 
постројењу, а људи који су знали све 
тајне старог сада не воде довољно 
рачуна. Деловаћемо стимулативно, 
едукативно, како би те две тешке по-
вреде постале прошлост свих који 
раде на новом постројењу. 

- Наш циљ није само да се идуће 
године приближимо планираној 
производњи 80.000 тона катодног 
бакра, него ћемо уложити све напоре да 
је током наредних година и повећамо. 
Такође тежимо да цена коштања ка-
тодног бакра буде што нижа. Од оста-
лих трендова нашег предузећа иста-
као бих још и настојање да будемо ор-
ганизовани као најмоћније компаније 
у Европи и свету, па стога радимо на 
свим прописима и процедурама (стан-
дарди о систему квалитета ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 18001), како бисмо 
били препознатљиви и по њима. Ту 
су и модерни уговори о раду, колек-
тивни уговор, акт о процени ризика – 
закључио је Тодоровић.

Текст: Ј. Станојевић 
Фото: Љ. Алексић

старе новој топионици

бележи добре резултате

У Бору мање сумпора 

Према подацима са државне мреже аутоматских мерних станица квалитета ваз-
духа (АМСКВ) доступних на wеб-сајту Агенције за заштиту животне средине Репу-
блике Србије, на мерној станици „Градски парк” у Бору почетком новембра забе-
лежени су мањи дневни просеци концентрације сумпор-диоксида него у Крагујевцу, 
Костолцу и Зајечару.

После дводневног хлађења шљака иде на флотирање

Нова фабрика сумпорне киселине

Једва приметан прамичак дима говори да је све под контролом
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Кривељски флотери сами заменили плашт млина тежак 75 тона

ФЛОТАЦИЈА „В. КРИВЕЉ“. - 
Од другог до десетог новембра у 
кривељској флотацији педесетак запо-
слених у службама одржавања извело 
је подухват какав се први пут бележи у 
33-годишњој историји овог погона Руд-
ника бакра Бор. За осам дана и ноћи за-
менили су дводелни плашт млина са ку-
глама друге млинске секције заједно са 
облогама, а да би то урадили морали су 
да растуре читав млин дуг осам, а висок 
пет метара. Његов плашт тежак је 75 
тона, с тим што једна „полутка“ тежи 38 
тона, а друга нешто мање. Тежина „по-
лутки“ је веома близу максималној но-
сивости крана у хали, па је то био до-
датан разлог за пажљив рад. Према 
речима управника флотације Саше 
Милића, овако деликатан ремонт млина 
конкретан је допринос флотера актуел-
ним мерама штедње и потврда њихове 
спремности да се упусте у посао какав 
досад нису радили. 

-Ово је први пут да се млин помери 
из темеља, да се за нешто више од 200 
сати ремонтује и поново успешно по-
крене – каже Милић. - Млин сада 
добро ради и на реду је решавање 
сличних проблема на првој и трећој 
секцији. У плану је да нови плашт за 
исто такав млин прве секције стигне 
почетком марта, а заменићемо га си-
гурно брже него сада. Плашт, везне 
елементе, ослонце и елаборат за де-
монтажу и монтажу овог млина из-
радила је београдска фирма „Лола 

– Пројектовање, машиноградња и 
ливење“ по веома прихватљивој цени, 
а све остало обавили смо сами. За 33 
године овај млин је сигурно 28 не-
прекидно радио, па је изашао из осе, 
дошло је до замора материјала, уче-
сталих кидања завртњева и пуцања 
плашта. Њихова замена и варење од-
носили су нам много времена, па ће 

након овог ремонта искоришћење 
друге млинске секције сигурно бити 
преко 95 одсто. 

Уз напомену да млинови нису били 
обухваћени реконструкцијом кривељске 
флотације, подсећамо да су најпре 
уграђене три HPP-дробилице и редук-
тори за траке. Линија млевења је добила 
нове хидроциклоне и варијаторе брзина 
на циклонским пумпама, а онда су мон-

тиране нове линије великих машина за 
основно флотирање и пречишћавање и 
на крају опрема којом је процес потпуно 
аутоматизован – анализатори и PSM-
уређаји који мере уситњеност руде по 
изласку из млинова. 

 – Сада сваког тренутка знамо 
шта се догађа у производном про-
цесу – каже Милић. – Сталне “он-лајн” 
анализе производа и гранулометрије 
самлевене руде омогућиле су нам да 
искоришћење метала из ње порасте 
за седам-осам одсто, а контролишемо 

и анализирамо десет ставки од улазне 
сировине, преко међупроизвода до 
дефинитивног концентарта. Степен 
самлевености руде контролише се 
PSM-уређајима; садржај бакра, 
гвожђа, сумпора, алумината и кварца 

- анализаторима итд. Све то је пове-
зано са OCS-системом који, зависно 
од информација које добија, поде-
шава дозу реагенаса, количину ваз-

духа и остале параметре. Реч 
је о врхунској технологији 
која, уз то, елиминише 
субјективне грешке.

Флотационе машине од 
100 кубика донеле су флоте-
рима не само веће временско 
искоришћење, већ и лакше 
одржавање. Више не брину о 
150 машина, колико их је било 
раније, већ о четрдесет, а за 
три године, откад ради прва 
линија, немају озбиљније про-
блеме. Већ су добро савла-
дали и одржавање електрон-
ских уређаја (нивометра, по-
зиционера) којих има доста 
у новој опреми. Иако има 
још тога што треба да науче, 
да исправе, да реше у ходу, 
бољитак у раду флотације 
након реконструкције се види, 
посебно на плану прераде 

неповољне руде са високим садржајем 
сумпора и алумината. 

–Ту смо резултате сигурно по-
правили за десетак одсто и можемо 
да производимо концентрат какав 
захтева нова топионица у погледу 
садржаја бакра – каже Милић. – 
Реконструкцијом и преостале две 
млинске секције добићемо стабилније 
флотирање, а све то води бољим ре-
зултатима и мирнијем раду са више 
времена да превентивно одржавамо 

целу флотацију. А, то ће, опет, допри-
нети стабилности процеса, смањењу 
трошкова, бољој организацији за 
циљану прераду 10,6 милиона тона 
руде годишње из “Кривеља” и 2,5 
милиона тона са “Церова”, одно-
сно производњи концентрата са 21 
одсто бакра и испод девет одсто влаге. 
Међутим, стари бубњасти вакуум-
филтери на филтражи су, зависно од 
руде која се прерађује, технолошки 
ограничени у погледу минималног 
садржаја влаге. Да бисмо сигурно 
испоручивали концентрат са мање 
од девет одсто влаге, какав захтева 
нова топионица, у плану је набавка 
филтер-пресе која с лакоћом спушта 
влагу на испод осам одсто. 

И на новој линији за прераду руде 
са ”Церова” повећана су искоришћења 
бакра. Откад је пуштено пет машина 
од по 100 кубика (уместо 21 од по 14) 
није било већих проблема. Сарадња са 
компанијом “Мецо Минералс”, која је 
испоручила нову опрему за кривељску 
флотацију, а летос и довела 300 
стручњака из 28 земаља света (Конгрес 
флотера) да је покаже као своју рефе-
ренцу, наставља се у добром духу. На 
време (пред зиму) затворена је и хала 
флотације продужавана због дохвата 
крана, а као највећи проблем флотера 
остаје јаловиште с обзиром на то да је 
при крају века експлоатације. - Због 
тога је – каже Милић - борском Инсти-
туту за рударство и металургију пове-
рен пројекат новог, тзв. нултог поља 
јаловишта (узводно уз Кривељску 
реку) који ускоро треба да буде 
готов. Ове јесени санирали смо и 237 
метара колектора испод јаловишта 
убацивањем близу 500 челичних ре-
мената тако да је он сада сигуран, али 
стручне екипе настављају да га ре-
довно контролишу и извештавају.

Запели и 
успели

За осам дана педесетак запослених у службама одржавања кривељске флотације из темеља су померили млин са куглама и успешно 
обавили ремонт какав није рађен у 33-годишњој историји овог погона. – Нова опрема великог капацитета и аутоматска регулација 
донела флотацији стабилан процес, боља искоришћења машина и метала из руде, као и мање трошкове одржавања

Саша Милић

На пролеће следи замена плашта млина прве секције
Убацивањем близу 500 челичних ремената санирано 237 метара колектора 

испод кривељског јаловишта

 Љ. Алексић



Петак, 4. децембар 2015. Број 2264, страна 9 Рударство РББ
Новембар на кривељском копу у знаку припрема за зиму

КОП КРИВЕЉ. – Први снег који 
се 25. новембра забелео у Бору и око-
лини потврдио је да су на површин-
ском копу били у праву што су сун-
чани новембар, уз настојање да откопају 
што више руде и јаловине, искори-
стили да обаве најнужније припреме 
за зиму. Према речима управника копа 
Милана Делића, добро се напредовало 
у раскривању североисточног дела копа 
који је новоизграђеним путем (ка јужној 
страни) “приближен” транспортном си-

стему и сервисној радионици. Проши-
рили су и пресвукли критичне деонице 
кречњачким материјалом, одрадили за-
штитне берме и канале и тако спремно 
дочекали кишне дане и снег. 

На копу смо били дан пре првог 
снега и, према информацијама које смо 
добили од управника, у новембру су 
могли да буду много ближе плану на 
руди да није било ремонта у флотацији 
и на секундарном дробљењу. То је 
ограничило испоруке руде, као што су 
радови на транспортном систему за 
јаловину (мењан је бубањ и део траке) 

умањили резултате у раскривању. Тако 
је за 23 дана откопано тек 482.700 тона 
руде, што је 72 одсто месечног плана 
(894.000 тона). Средњи садржај “црве-
ног метала” од 0,258% нешто је већи од 
планираног (0,239%) што је дало 1.245 
тона бакра у руди, па су преко бољег 
садржаја делом надокнађене количине. 
За исто време уклоњено је 1,083 мили-
она тона јаловине, односно близу 80 
одсто плана и, како рече управник, мак-
симум за околности у којима се радило. 

- Не верујем да ћемо успети да за 
једну, ову последњу седмицу „ис-
пегламо“ подбачај из претходних 
20-ак дана, али ћемо нешто бољим 
садржајем и нешто већом прерадом 
у финишу месеца свакако поправити 
и количину руде и бакра у њој – каже 
Делић. – Побољшаћемо процентуални 
однос плана и остварења зато што у 
флотацији сада раде све три секције, 
а на копу је довољно припремљене 
руде. Осамдесет одсто планираних 
количина јаловине није лош резултат 
за јесен. То нам је један од бољих ре-

зултата у последња четири месеца јер 
смо само у августу достигли 85 проце-
ната. Очекујем да и новембра будемо 
на око милион и по тона јаловине, али 
како је план нешто мањи него прет-

ходних месеци (износи 1,795 милиона 
тона) сигурно ћемо прећи 80 одсто. 

Када заврше ремонт прве дроби-
лице за јаловину, који је у току, на копу 
ће моћи, на смену, да сервисирају обе 
и тако избегавају застоје транспортног 
система. Иде им наруку и то што је код 
одлагача јаловине у стари борски коп 
дошло до природног клизања велике 

масе тако да су се створили услови за 
дуже одлагање без ангажовања булдо-
зера. Бољим остварењима на јаловини 
ићи ће у прилог и поменуто путно 
повезивање североисточног дела ради-
лишта (коте 485 и 470) са транспортним 
системом. 

- У току је “офанзива” да повећамо 
број расположивих дампера – истиче 
Делић. - Пет багера (четири хидра-
улична и један сајлаш) раде на уто-
вару руде и јаловине, а припремљено 
је довољно. “Уско грло” су ками-
они, а њихов број директно утиче на 
остварења. Зато настојимо да стално 
одржимо 14 – 15 у раду, што је неки ми-
нимум за постизање задатих циљева. 
Они раде дан и ноћ, морају да иду на 
велике и мале сервисе, замену гума, 
амортизера, редуктора, а не можемо 

да избегнемо ни повремене кварове 
без најаве. Да бисмо брзо интервени-
сали треба нам веома велики, а тиме 
и скуп лагер резервних делова, који у 
садашњим условима није могућ. 

На копу настоје да што више и ураде 
и уштеде. Како то иде – питамо Делића? - 
То ни у животу, па ни у предузећу није 
лако, али није немогуће – каже он. - 
Као што сваки домаћин направи план 
да има оно основно, а и да уштеди, а 
увек може да се штеди, тако и ми. 
Штедимо тамо где има смисла, где је 
то могуће и не утиче на производњу. 
Наравно, нема чаробне формуле, реч 
је о свакодневном прилагођавању 
ситуацији. Пошто су у питању велике 
бројке, само један проценат уштеда на 
гориву и мазиву, струји, гумама, ек-
сплозивима - доноси много. Ево при-
мера: Пошто је материјал мек, северо-
источни део копа већ пет месеци рас-
кривамо без минирања и сишли смо 
за четири етаже! То је велика уштеда, 
а ради мање потрошње горива и 
мазива, струје, скраћујемо путеве и 
пуштамо машине само кад могу дуже 
да раде пуним капацитетом.

Љ. Алексић

Више бакра у руди
Од планираних 8,826 милиона тона 

руде за десет месеци на кривељском 
копу откопано је 8,036 милиона тона, 
што је око 92 процента. Планиран је 
просечан садржај метала 0,246% а 
остварен 0,286% (15-ак одсто бољи). 
Отуда је и више бакра у руди. Уме-
сто зацртане 21.051 тоне, остварене су 
22.053 што је за пет процената више.

Требало је да се откопа и 18,070 ми-
лиона тона јаловине, али је уклоњено 
11,754 милиона тона. То је 65 про-
цената циљаних количина, мада је 
последњих месеци раскривање ста-
билно: августа преко 1,7 милиона 
тона, септембар и октобар, а најављује 
се и за новембар - милион и по, одно-
сно преко 80 процената.

Путеви и радилишта 
спремни за снежне дане
Радови у флотацији и на транспортном 
систему ограничили испоруке руде и 
домете у раскривању, па су мали изгледи да 
се баш достигне новембарски план, али је 
за десет месеци дато пет одсто више бакра 
у руди него што је планирано. – Сва пажња 
усмерена на повећање броја расположивих 
камиона и рационално пословање

Милан Делић

На утовару руде и јаловине раде пет багера

И новембра бележе један од бољих резултата у раскривању
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Пуштена у рад пумпна станица Дебели Луг

Мере штедње у РБМ-у

РБМ . – У Руднику бакра Мајданпек 
сопственим снагама успели су да 
оспособе и пусте у рад постројење за 
обезбеђење техничке воде за флотацију. 
Реновирали су и пустили у рад пумпну 
станицу Дебели Луг која је некада за 
флотацију допремала свежу техничку 
воду. 

-Ово постројење није радило десет 
година због мање производње и ве-
ликих трошкова. Када је искључено, 
радило се повратном водом из 
језера. Пумпну станицу Дебели Луг 
успели смо да активирамо посеб-
ним ангажовањем запослених у ма-
шинском и електроодржавању фил-
траже - каже Војислав Новаковић, 

технички руководилац Јаловишта и 
водоснабдевања. 

Првенствени циљ ове пумпне ста-
нице је да обезбеди техничку воду за 
флотацију, односно, за заптивање свих 
муљних пумпи у флотацији, за хлађење 
редуктора на млиновима са шипкама. То 
је сложен систем и дугачка линија. Водо-
захват реке Велики Пек је у селу Дебели 
Луг где се налази и брана. Одатле се вода 
усмерава према пумпној станици. Читав 
километар она долази бетонским цево-
водом у таложнике испред пумпне ста-
нице.

-У пумпној станици су увек биле 
две исправне KSB пумпе WL 200 и 
пумпале воду са коте 320 до округлих 

резервоара запремине хиљаду кубика 
изнад флотације, односно изнад кре-
чане, на коти 595. Требало је све то 
оспособити, а проблем је био што је, 
када је пуштена вода из јаловишта, 
прекинут потисни цевовод на Каме-
ници, па га је требало санирати и ура-
дити бај-пас са огромним вентилом 
пречника 600 мм. Вентил смо серви-
сирали искористивши застој у раду 
флотације због примарне дробилице. 
Највише посла било је у пумпној ста-
ници јер су пумпе стајале 10 година 
као и хидрофорска посуда за коју 
нисмо знали у каквом је стању. Како 
је то суд под високим притиском, било 
је ризично радити, али, на срећу, све 
је урађено како треба. О томе говори 
добијени сертификат – каже Новаковић. 

Све је урађено сопственим сна-
гама: водозахват је очишћен, проверене 
бетонске цеви до таложника испред 
пумпне станице, сервисирани електро-
мотори пумпи од 500 кw у Производним 
услугама, потисни цевовод пречника 
500 мм је на спорном месту преспојен 
10-12 метара, шахта на Каменици блин-
дирана, вентил сервисиран, па је вода 
ишла у четвртасте базене и “хранила” 
флотацијску производњу водом... У 
десном резервоару је техничка вода за 
заптивање муљних пумпи и хлађење ре-
дуктора млинова са шипкама, а у левом 
је и даље повратна вода за рад кречане 

за растварање реагенаса.
Јелена Ђурић, управница 

Флотације, наглашава да је реч о поте-
зима који подижу оперативну спрем-
ност погона будући да се та вода ко-
ристи и у производњи и за одржавање 
пумпи: - Све смо урадили у сопственој 
режији и без додатних улагања. Овом 
линијом од прихватних базена до 
флотације снизићемо трошкове 
одржавања пумпи и уједно имати тех-
ничку воду и за друге сврхе. 

С. В. 

РБМ. – Запослени у Руднику бакра 
Мајданпек свесни су да је ово време 
за штедњу не само на местима где је 
уштеду могуће најдиректније оства-
рити него и на сваком месту где трош-
кови настају. Истичу да посебно треба 
штедети кроз техничка, техничко-тех-
нолошка, организациона и сва друга 
решења која могу допринети да коначан 
резултат буде повољан.

-Нисмо ми криви што је на свет-
ским берзама цена бакра све нижа, 
али нисмо ни заштићени да бисмо 
могли да се понашамо као да нас то 
не погађа. Та цена је наш губер, па се 
по њему равнамо. Када већ на свет-

ску цену бакра не можемо да ути-
чемо, ту смо да као добри домаћини 
урадимо све да цена коштања нашег 
производа буде што нижа. То значи 
да је поштедимо свих непотребних 
трошкова, да је сведемо у реалне 
оквире и да размишљамо шта ће бити 
сутра. Морамо да урадимо нешто 
добро за све оне који би наредних 
година и деценија требало да се баве 
овим послом - каже о штедњи у Руд-
нику бакра Мајданпек Горан Репеџић, 
главни пословођа производње на Повр-
шинском копу. 

Међу мерама штедње за које су се 
определили у РБМ-у посебно место има 

редовно извршавање периодичних пре-
гледа и сервиса опреме у свим пого-
нима како би се повећала поузданост 
и искоришћење. Заменом дотрајалих 
заптивних елемената и хидрауличних 
инсталација на машинама могућа је 
уштеда на уљима и до 60 одсто, што би 
само у последња три месеца могло да 
смањи трошкове за безмало 20 милиона 
динара, наводи се у програму.

-То је обавеза која има исти значај 
као призводња. Само ако сви будемо 
на истој страни, предвиђену уштеду 
ћемо моћи да остваримо – каже Горан 
Репеџић. Он обиђе свако радно место на 
површинском копу, често и после радног 
времена. Од 1987. године, када се за-
послио у РБМ-у, све време је на повр-
шинском копу, већ два пута је измештао 
корито Пека, добро запамтио све фазе, 
акције, па и мере штедње. - Повећали 
смо озбиљност и одговорност у 
одржавању. Благовремено интерве-
нишемо када има било каквог цурења 
на багеру, на тешком возилу, јер се 
тако штеде скупа мазива. Смањењем 
раздаљина између места утовара 

и места истовара штедимо гориво. 
Не вози се на великим успонима до 
јаловишта, већ до фазе 1. Штедимо 
и електричну енергију. Машине мак-
симално користимо и не трошимо 
енергију непотребно јер скраћујемо 
време од стартовања до ангажовања 
машина.

 Разговор са Гораном Репеџићем 
водили смо у време завршних радова на 
етажи 365 док су хидраулични багер PC 
1 и „сандвик” бушилица прекрајали зав-
ршну косину испод новосаграђене део-
нице магсистралног пута, буквално у до-
недавном кориту реке Пек. Питали смо, 
где не треба да се штеди?

-Истина, постоје ствари и места на 
којима не може да се штеди. У инте-
ресу производње, на безбедности и на 
руди не може, али на јаловини може и 
те како. Рудари су пословично вредни 
радници, а ово је право време да се 
то покаже. Без нашег мало ни рудник 
неће моћи много - закључује Горан 
Репеџић причу о штедњи у Руднику 
бакра Мајданпек. 

С. Вукашиновић

Сопственим снагама активирано постројење које није радило десет 
година. – Обезбеђена техничка вода за заптивање муљних пумпи и 
хлађење редуктора млинова са шипкама

Међу мерама штедње посебно место има редовно извршавање пе-
риодичних прегледа и сервиса опреме у свим погонима како би се 
повећала поузданост и искоришћење. - Горан Репеџић: Проблем се 
решава благовремено

И наше мало за 
рудник је много

Обезбеђена техничка вода 
за флотацију

Војислав Новаковић

Горан Репеџић
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Новембарска  производња у Руднику бакра Мајданпек

Крајем новембра у Руднику бакра Мајданпек

РБМ. - Новембарску производњу 
у Руднику бакра Мајданпек обележило 
је око хиљаду тона бакра у концентрату 
уз одговарајуће количине племенитих 
метала. То је постигнуто упркос непла-
нираним тешкоћама и великим обаве-
зама у измештању инфраструктурних 
објеката и премештању механизације 
са Северног ревира на Јужни где ће се 
радити наредних месеци. 

За 26 дана новембра укупне иско-
пине достигле су више од милион тона, 
па је план испуњен са 65 одсто, али је 
количина откопане руде тек за неколико 
процената мања од плана.

-На јаловини имамо велики 
подбачај због мањег броја возила у 
раду и честих застоја на Транспорт-
ном систему - Фаза 1. Осим тога, 
возило се на дужим релацијама, што 
је директно утицало на резултат - 
објашњава Горан Репеџић, главни 

пословођа производње на Површин-
ском копу.

На површинском копу, на Фази 
1, било је проблема са бубњевима и 
сређивањем терена, са померањем 
одлагача због недостатка помоћне 
механизације. Када је реч о тешким воз-
илима, отклањање кварова успорава не-
достатак резервних делова, али се ипак 
рачуна да би до повећања производње 
требало да дође, јер се тежиште радова 
премешта на радилишта Јужног ревира 
где се смањују транспортни путеви и за 
руду и за јаловину.

-Да бисмо наставили рад на Ан-
дезитском прсту, препумпавали смо 
воду из реке Пек. Успели смо и сада 
настављамо рад на руди, иако смо 
завршили предвиђену етапу послова 
на Северном ревиру. „Марион 11” 
је већ на “Истоку” одакле ћемо на-
редних месеци и година уклањати 

јаловину са циљем да у предвиђеном 
року стигнемо до руде - каже Бранис-
лав Томић, директор Рудника бакра 
Мајданпек. Он наводи да је 26. новем-
бра почело премештање багера PC2 са 
Северног ревира, на којем је одрађено 
и више од планираног, ка Андезит-
ском прсту где треба да се интензивира 
раскривање и копање новог корита Пека.

Новембарска руда са Централног 
рудног тела Северног ревира имала је 
повољнији садржај бакра од руде са Ан-
дезитског прста. 

-Сва руда која је стигла са повр-
шинског копа је и прерађена. Да није 
било проблема (мало на копу, мало 
на дробљењу, са тракама), што нисмо 
могли да спречимо, новембар би био 
рекордан месец не само у овој години. 
Садржај племенитих метала био је 
нешто скромнији, али ипак довољан 

за остварење планских обавеза. Када 
је реч о текућим пословима, заврша-
вамо замену облоге на дробилици HP6 
која се добро показала, па очекујемо 
још боље ефекте. Мучи нас недоста-
так резервних делова, али кварови су 
поправљани само захваљујући запо-
сленима који су били довољно вешти 
да пронађу решење - наводи Јелена 
Ђурић, управница Флотације.

Новембарски учинак мајданпечких 
флотера је на планираном месечном 
нивоу око 1.000 тона бакра у концен-
трату, уз пратеће количине сребра и 
злата, са квалитетом у захтеваним грани-
цама од око 20 процената колико се у то-
пионици бакра и тражи. Зна се, међутим, 
да ће руда која се у децембру ископава, 
имати нешто мањи садржај бакра и злата 
од новембарског. 

С. Вукашиновић

РБМ.- Премештањем тешке рудар-
ске механизације, пре свега хидраулич-
ног багера ПЦ 2 са Централног рудног 
тела Северног ревира на Андезитски 
прст, који слови за прво, најближе ле-
жиште Јужног ревира, у Руднику бакра 
Мајданпек крајем новембра завршен је 
рад на једном експлоатационом пољу и 
премештен на друго, на Јужни ревир. 

Северни ревир је мајданпечком ру-
дарству дао много. Отворен је осамдесе-
тих година прошлог века, а само од 2008. 
године дао је 60 милиона тона ископина, 
од чега је 21,5 милиона тона руда са со-
лидним садржајем метала. Према по-
дацима службе припреме површинског 
копа, за тих непуних осам година је 
остварена производња 56 хиљада тона 
бакра у концентрату, 7.848 килограма 
злата и 40 тона сребра. 

-Север није у актуелним плановима, 

али и даље крије значајне количине 
богате руде којој би у неком тренутку 
могли да се вратимо. У међувремену, 
неће бити занемарен: морамо се по-
бринути за обезбеђење радилишта, 
одводњавање и одржавање рудар-
ских саобраћајница које омогућавају 
деловање на том простору - каже Бра-
нислав Томић, директор Рудника бакра 
Мајданпек. 

Север је “носио” производњу 
последњих година, имао посебно добар 
садржај племенитих метала. Планирани 
радови ове године су окончани са 5,2 
милиона тона ископина, од чега је 2,7 
била руда са просечним садржајем од 
0,261 одсто. 

-Тежиште радова се сада премешта 
на Јужни ревир. У првој фази биће то 
северни део, односно Андезитски прст, 
а упоредо иде и друга фаза, источни 

део, где већ имамо багер који ради - 
каже Андрија Марковић, помоћник 
директора РБМ-а за рударство. - Да је 
ту предвиђен цео захват, требало би да 
уклонимо 50 милиона тона јаловине, 
али је опредељење да се иде прво на 
скраћени захват и “подигне” триде-
сетак милиона тона раскривке како 
би већ после кота 200 и 220 дошли до 
првих количина руде. Испод коте 200 
је руда исплатива за експлоатацију. 
Ту ћемо, међутим, поред јаловине 
морати да решавамо и проблем воде. 
Систем који је инсталиран на Јужном 
ревиру мора да добије подршку у још 
једном, тако да би одводњавање ле-
жишта требало да решимо пре него 
започнемо експлоатацију.

Северни и Јужни ревир су се до сада 
смењивали и допуњавали, најчешће 
идући упоредо. Од 2008. до 2015. године 
Север је био заступљенији, јер је развој 

радова на Јужном ревиру био немогућ, 
а на радилиштима Северног ископавана 
је руда са знатним количинама племени-
тих метала и високим садржајем бакра 
због чега би време могло да покаже 
да би у бољим општим условима за 
привређивање мајданпечки рудари 
могли да му се врате.

-Из ове перспективе Северни 
ревир ће моћи поново да се активира 
када се реши проблем раскривања, 
односно одвожења јаловине, за коју 
сада нема услова пошто фаза два не 
функционише. Заводњена и тешка 
раскривка, која је готово текла 
последњих месеци, озбиљно је уру-
шавала путеве и угрожавала системе 
за одводњавање запуњавајући водо-
сабирнике. Једноставно, није било 
услова за даље ширење радова - каже 
Андрија Марковић.

С. Вукашиновић

Прелазе на Јужни ревир

Завршен рад на Северном ревиру

Последњих дана новембра механизација премештена са 
Централног рудног тела Северног ревира на Андезитски прст 
Јужног ревира. – Раскрива се и “Исток”. – Произведено око хиљаду 
тона бакра у концентрату уз пратеће количине племенитих метала

Тежиште радова се сада премешта на 
Јужни ревир. - У првој фази радиће се 
на северном делу, односно Андезитском 
прсту, а упоредо креће и друга фаза на 
источном делу Ф
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Сви борски топионички димњаци

Рудничка сирена се прилагођава режиму рада нове топионице

РТБ. – Откад је нова топионица у 
Бору почела да ради пуним капаците-
том, а стара заустављена, димњаци – 
обележја града рударства и металургије, 
симболи крваво зарађеног новца али 
и полувековног гушења у сумпор-ди-
оксиду – добили су, како ствари стоје, 
једну сасвим нову, али споредну улогу. 
Остаће у кругу топионице и рафинације 
бакра, сребра и злата да поносно штрче 
у чисто небо, али само да би сваки 
дан подсећали Боране колико је тешка 
обојена металургија. Без обзира на то, 
у њих, чини се, никада није гледано са 
одијумом. Штавише, димњаци су одувек 
посматрани као весници посла, пара, 
бољег живота. Остаће, зато, ту где су и 
подигнути, један пре 55 година, а други 
деценију касније. Због историје. 

Први, мањи димњак никао је у 
Првој фази изградње РТБ-а Бор 1961. 
године. Зидали су га Црнотравци и 
то од цигала. Није, као његов виши 

„брат“, успео да остане имун на разорни 
земљотрес у Румунији 1977. године, па 
му је тада поломљен врх, а „тело“ напр-

сло. Црнотравци су га санирали, до-
градили му бетонске прстенове и он је 
наставио да служи. Иако га зову „сто-
метарски“, мањи димњак висок је 98 
метара и служио је за емисију гасова 

који се стварају у пламеној пећи, про-
лазе кроз котлове, хладе се кроз филтер 
и испуштају у ваздух без прераде у фа-
брици сумпорне киселине. Дакле, на 
том мањем димњаку увек су излазили 
непречишћени гасови. Сада, када је 
стара топионица заустављена, а пла-
мена пећ угашена, он више нема никакву 
функцију. Има, како кажу, само музејску 
вредност.

Други димњак од 150 метара „рођен“ 
је у Другој фази изградње Басена 1971. 
године. Споља има бетонске прсте-
нове а изнутра је од челика. Изградила 
га је фирма „Ватростална“ из Зенице и 
винула га у облаке. Иако је прилично 

виши од свог старијег „брата“, раз-
лика од 50 и кусур метара није толико 
драстична јер је на 30-ак метара мањој 
надморској висини. Тај димњак служио 
је за испуштање вишка гасова са конвер-

тора и пржења (реактора). У принципу, 
сви гасови одатле прерађивани су у 
старој фабрици сумпорне киселине, али 
је понекад, или због лошег квалитета 
гасова или због недовољног капаци-
тета старе фабрике сумпорне киселине, 
вишак ишао кроз овај димњак. Старе фа-
брике сумпорне киселине имале су своје 
мале димњаке кроз које су пречишћене 
гасове емитовале у атмосферу. 

Откад је почела да ради нова то-
пионица, кроз велики димњак излазе 
пречишћени гасови из нове фабрике 
сумпорне киселине. У време када су 
паралелно радиле стара и нова мета-
луршка линија, испуштан је и вишак 

гасова са конвертора и реактора које 
стара сумпорна није повлачила и 
прерађивала. Зато је тада излазио црн 
дим. Сада, откад не ради стара топио-
ница, на тај димњак излазе само гасови 
који су прерађени и пречишћени у новој 
фабрици сумпорне киселине, а они једва 
да су видљиви голим оком. Нова пиро-
металуршка постројења, дакле, осим 
те њихове везе са новом фабриком сум-
порне киселине, немају додирних тачака 
са старим димњацима и не може се до-

годити да кроз њих у ваздух оде гас који 
претходно није пречишћен у новој фа-
брици сумпорне киселине. 

Стари борски топионички димњаци 
недавно су осветљени. За почетак су на 
врховима постављени рефлектори, али 
ће им Звонко Трифуновић и Роберт 
Мишић, љубитељи екстремних спор-
това, планинарења и спелеологије, врло 
брзо и „тела“ обмотати трепћућим црве-
ним светиљкама. 

Г. Тончев Василић

Уместо на пару, радиће на струју

Тајни поглед са 
димњака

У време најинтензивнијих радова, 
када је на градилиштима нове топи-
онице и фабрике сумпорне киселине 
било више од 800 радника, један човек 
пожелео је да се попне на већи димњак. 
Да види, како је касније објашњавао 
шокираним колегама, како његов Бор 
изгледа из те перспективе. Никоме се 
није јавио, нити се опремио, само су 
га сви у једном тренутку видели на 
врху димњака. Радника из Бора ан-
гажовала је једна од многобројних 
подизвођачких фирми које су градиле 
нову топионицу, а главу му је, кажу, са-
чувао Бог, јер је његова опасна аванту-
ра имала срећан крај.

Четири мала 
димњака 

И нова металуршка линија, попут 
старе, има своје мале димњаке. Два 
су у саставу флеш-пећи због њеног 
грејања (први је према конверторској 
хали и он емитује димне гасове, а дру-
ги је код места за истакање шљаке и 
његов „поклопац“ се отвара када нема 
шаржирања). Трећи мали димњак је 
на парном сушачу и служи за гасо-
ве који се добијају у процесу сушења 
шарже, али кроз њега излази водена 
пара. Четврти димњак служи за фу-
гитивне гасове који се, пошто прођу 
кроз врећасти филтер, „хватају“ код 
отвора за испуштање шљаке и бакрен-

ца. 

Симболи металургије

На мањем димњаку, високом 98 метара, увек су излазили непречишћени гасови из пламених пећи. Сада, када је стара топионица 
заустављена, а пламена пећ угашена, он више нема никакву функцију. Има, како кажу, само музејску вредност. – На другом димњаку, 
високом 150 метара, раније је испуштан вишак гасова са конвертора и реактора, а откад је почела да ради нова топионица излазе 
само пречишћени гасови из нове фабрике сумпорне киселине

РТБ. – Можда нисте знали, али 
поред тога што се из топионичких 
димњака не вије дим, што значи да 
стара топионица не ради, постоји још 
један знак да је она стајала и то – гласан. 
Бар је досад био гласан. Реч је о сирени 
која суграђане буди за посао и оглашава 
почетак и крај сменског рада у Рудар-
ско-топионичарском басену Бор. 

Пошто рудничка сирена ради на 
пару која из котлова пламене пећи 
одлази до старог погона енергане, а 
пламена пећ је угашена, ових дана, 
откад не ради стара топионица, није 

се чула ни сирена. Пара из нове енер-
гане не може да послужи као погон-
ско гориво јер је, како кажу, другачија 
и по саставу и по квалитету, па ће и 
сирена морати да се модификује и при-
лагоди новим погонима. Варијанта „Б“ 
за њено брзо поновно оглашавање јесте 
повезивање на струју и то се управо 
ових дана и ради. Јер, људи су навикли 
да се буде уз сирену, чак дотерују сатове 
по њој и једноставно траже да се она и 
даље оглашава. Тако је и било, како су 
обећали надлежни у Топионици. 

Г. Т.  В. 
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Други пишу

Цена злата најнижа у 
последњих пет година

Новембарски производни рапорт металурга

ТИР. – У новембру је радила само 
нова топионица и за 26 дана примила 
укупно 28.359 тона влажног концен-
трата, са 5.338 тона „црвеног“ метала. 

Од тога је из Јаме и шљака 4.049 тона, 
са 799 тона бакра; 7.730 тона је из „Ве-
ликог Кривеља“, са 1.195 тона метала; 
4.924 тоне из РБМ-а, са 854 тоне бакра, 
а 11.654 тоне ове сировине из увоза на 
услужну прераду. Топионица је у овом 
периоду прерадила 25.205 тона сувог 
концентрата (969 тона просечно на 
дан) и произвела је 3.512 тона анодног 
бакра (просечно 135 тона дневно). Како 
нам је 27. новембра рекао Владимир 
Јаношевић, заменик директира ТИР-а 
за производњу и развој, на залихама у 
бедингу има 4.283 тоне шажре, са 670 
тона „црвеног” метала. 

- Топионица је јуче имала 
једнодневни ремонт током којег је 
очишћен тзв. аптејк (тунел између 
пећи и котла). То је, иначе, уобичајена 

светска пракса код флеш-смелтинг 
технологије, а ради се, по препоруци 
произвођача, једном месечно. Наиме, 
када гасови из пећи крену према 
котлу са собом повлаче капљице теч-
ности и стварају се наслаге (налепци) 
растопљеног метала које онемогућују 
вучу гаса из пећи, па морају да се 
очисте – нагласио је Јаношевић.

Електролиза је продуковала 3.366 
тона катода (129 тона просечно дневно). 
Тих дана у ћелијама је било око 2.500 
тона мобилисаног бакра. ФСК је 
успешно „пратила“ Топионицу и дала 
19.860 тона сумпорне киселине (763 
тоне просечно на дан). На стоваришту 
је чекало још око 10.000 тона спремних 
да се испоруче купцима. Из Фабрике ба-
карне жице је „изашло“ 585 тона дип-

форминг жице (22 тоне просечно на 
дан). Ливница бакра и бакарних легура 
у новембру није радила, јер није било 
секундарних сировина које се интен-
зивно прикупљају за кампању плани-

рану у децембру. Производња ће почети 
када се обезбеди 200 тона секундара, 
што је довољна количина да би погон 
радио рационално. Прерада метала се 

„држала” свог стандардног производа 
и дала је једну тону различитих произ-
вода (арматуре, вентили, кућишта за во-
домере). 

-До краја месеца примићемо још 
око 4.000 тона влажног концентрата, 
па ће укупна количина за новембар 
достићи 32.000 тона. За преостала 
четири дана из Топионице ће изаћи 
још око 540 тона и месец ће завршити 
са билансом од око 4.100 тона анод-
ног бакра, Електролиза са 3.900 тона 
катодног и ФСК са преко 23.000 тона 
сумпорне киселине. Ако задржимо 
овај тренд, у децембру очекујемо 
побољшање производних резултата 
с обзиром на то да имамо веће залихе 
концентрата, а рачунамо да ћемо 
створити још за „подизање” до мак-
сималног капацитета – закључио је 
Јаношевић. 

Ј. Станојевић

Цена злата пала је 27. новембра на 
најнижи ниво за последњих пет година, 
јер су порасли изгледи да ће америчка 
Управа федералних резерви (FED) у де-
цембру подићи каматне стопе, јавља 
њујоршка агенција „Блумберг”. Према 
подацима FED-ових фјучерс фондова, 
вероватноћа да ће FED подићи каматне 
стопе, први пут од 2006. године, по-
расла је (27. новембра) на 74 одсто, са 
72 одсто претходног дана.

Амерички долар, који се обично 
креће у супротном правцу од смера 
кретања злата, ојачао је 0,1 одсто у 

односу на корпу 10 водећих светских 
валута.

Цена злата за непосредну испоруку 
на Лондонској берзи пала је (27. но-
вембра) за 0,7 одсто на 1.064,83 долара 
за унцу, а уколико се тај пад настави, 
могућа је шеста узастопна недеља гу-
битка вредности злата, што би био 
најдужи период пада од августа.

Вредност злата је тренутно на 
најнижем нивоу од фебруара 2010. 
године, јер инвеститори разматрају пер-
спективе виших камата у САД, након 
што су најновији подаци указали на 

јачање америчке привреде.
Цена платине је данас пала за 1,0 

одсто на 844,18 долара за унцу, што 
је, како наводи „Блумберг”, близу 

седмогодишњег минимума.

Сајт РТС (Текст објављен: 
27.11. 2015. ИЗВОР ТАНЈУГ )

За 26 дана новембра Топионица дала 3.512 тона анода, Електроли-
за 3.366 тона катода и ФСК 19.860 тона сумпорне киселине. – Током 
једнодневног ремонта у Топионици очишћен аптејк (веза између 
пећи и котла) од наслага растопљеног метала. – В. Јаношевић: Ако 
задржимо овај тренд, у децембру очекујемо побољшање произво-
дних резултата пошто имамо веће залихе концентрата, а рачунамо 
да ћемо створити још за „подизање” до максималног капацитета

Ради само нова 
топионица

У Електролизи има око 2.500 тона мобилисаног бакра

Владимир Јаношевић

Претходни месец завршен са око 4.000 тона анода
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Некадашњи топионичар Тодосије Јакимовски прославио 80. рођендан

Посета новој топионици на дар

РТБ. – Тодосије Јакимовски из 
Бора 17. новембра ушао је у девету 
деценију живота. Шта подарити за 80. 
рођендан некоме ко је цео радни век од 
преко 40 година провео у Топионици? 

Потајну жељу овог старине „да својим 
очима, а не само на телевизији види то 
чудо – нову топионицу” као да су про-
читали његова кћерка Славица и зет 
Зоран Бузејић (такође топионичар) и 
приредили су му изненађење. А, Басен 
му је изашао у сусрет и тако је Тодосије, 
заједно са генералним директором 
РТБ-а Благојем Спасковским, посетио 
ново металуршко постројење. Рођендан, 
наравно, не може проћи без поклона, па 
је слављеник добио аноду (макету) изли-
вену од првих количина бакра које су по-
текле из нове флеш-пећи. 

Видно узбуђен Тодосије се вратио у 
прошлост, сећајући се свог доласка из 
родног села Габар код Криве Паланке 
(Македонија) у Бор давне 1959. године. 
Радни век почео је у Топионици, најпре у 
старој агломерацији, баш када је почела 

Прва фаза обнове и развоја Басена и 
изградња пламене пећи и пржионице 
са пет етажних пећи. Затим је прешао у 
одељење рафинације (ливење). Уследила 
је Друга фаза током које је завршена 

друга пламена пећ и реактори. Тодосије 
се у међувремену школовао (завршио 
три године за КВ, после још две за ВКВ 
радника) и у пензију отишао 1990. као 
сменски надзорник. 

- У агломерацији је било такорећи 
примитивно, са много физичког рада. 
Када се врућ материјал истресао из 

лонца, ручно се разбијао крампом и 
чекићем, а вруће крупице лопатом су 
се убацивале у корпу и тако ишле у 
пећ на топљење. Услови су били изу-
зетно тешки – прашина, дим, пушило 
се на све стране. Нисмо имали нека 
заштитна средства - маске су биле са 
сунђером а не као сада са филтером, 
није било ни рукавица него смо на-
влачили надланице исечене од гума. 
Услови су касније побољшани, а на-
предовала су и заштитна средства, 
одела и маске. Међутим, много се 
радило, обе ливне машине и све три 
анодне пећи. Давали смо 600 тона 
бакра за 24 сата, једног месеца и више 
од 17.000 тона. Овај плато и сва три 
спрата у Електролизи су били зат-
рпани анодама – навирала су успомене 
Тодосију. 

Такође додаје да се и онда причало 
о флеш-пећима, о њиховим предно-
стима и како се у њима концентрат топи 
у лебдећем стању. Слушао је много о 
њој, а сада ју је први пут и видео. И није 
могао да сакрије одушевљење.

- Дошло је време да се она угради 
и код нас и не могу да опишем 
колико сам срећан. Ово је савремено 
топљење бакра – сан сваког топио-
ничара. Услови у којима се радило 
некада и сада - разлика је огромна 
као небо и земља. Али, услови не могу 
да се побољшају ако се не угради сав-
ремена опрема и технологија. Она 
пружа перспективу, чисто небо над 
градом. . . То је велика предност. Ово 
сада је изванредно, немам речи. Свака 
част и РТБ-у и ономе ко је био главни 
да се то приведе крају и све функцио-
нише – поручио је топионички ветеран. 

Први човек комбината бакра из-
разио је задовољство што може да 
угости неког ко је отишао у пензију пре 
20 и више година, а радио је у изузетно 
тешким условима. - Презадовољан 
сам што уходавање нове технологије 
овако брзо напредује. Дефинитивно 
смо савладали часовни капацитет 
прераде, припремамо се за доказни 
период почев од првог децембра. Тада 
треба да докажемо све параметре 
постављене у физибилити-студији и 
главном пројекту. Убеђен сам да ће 
тако и бити. Чинимо све да стару то-
пионицу не покрећемо. Међутим, уко-
лико се поново буде накупио хладни 
материјал током доказног периода, 
пустићемо је и то у време када се буде 
ремонтовао део фабрике сумпорне ки-
селине који је страдао у пожару. После 
тога, будите уверени, марљивим и 
одговорним радом менаџмента и 
радних људи ТИР-а, процес се може 
водити у готово иделаним условима. 
Данас имамо концентрације сум-
пор-диоксида испод 250 микрограма 
по кубном метру (у Европи је горња 
граница 685 микрограма). У оваквој 
концентрацији учествује и град-
ска топлана. У Бору постоје и други 
загађивачи који се не примећују, 
а које треба обавезати да смање 
аерозагађење. Врло брзо ће и то-
плана морати да има свој систем за 
отклањање сумпор-диоксида, јер грех 
је да се после великог загађивача 
какав је била стара топионица „про-
влаче” ови мањи – поручио је Спасков-
ски.

Ј. Станојевић 

Ово је савремено топљење бакра – сан сваког топионичара. Оно пружа 
перспективу, чисто небо над градом… То је велика предност – био је 
одушевљен слављеник Тодосије. - Презадовољан сам што уходавање нове 
технологије овако брзо напредује. Дефинитивно смо савладали часовни 
капацитет прераде, припремамо се за доказни период почев од првог 
децембра – поручио је генерални директор Басена Благоје Спасковски

Тодосије Јакимовски

У командној соби нове топионице

Благоје Спасковски поклонио је слављенику макету аноде изливене од 
првих количина бакра потеклих из нове флеш-пећи
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Сагледавају се могућности повећања производње плавог камена

ЕЛЕКТРОЛИЗА. – Асортиман про-
извода ТИР-а, тачније погона Електро-
лиза проширен је раних 80-их година 
минулог века, када је инсталирана 
линија за производњу бакар-сулфата, 
познатијег као плави камен (изградња и 
монтажа опреме, по пројекту аустријске 
фирме „Грил и Гросман”, завршена 
је крајем 1981., а наредне је почело 
уходавање и редовна продукција). Ус-
ледиле су године прилагођавања и 

упознавање са технологијом, јер се раз-
ликовала од другачијих начина добијања 
плавог камена, како је то, на пример, 
радила крушевачка „Жупа” или други 
произвођачи на овим просторима у оно 
време. Капацитет борске фабрике је три-
четири тоне дневно, а највећа годишња 
производња од оснивања (1.272,5 тона) 
остварена је 2013. 

Драган Јовановић, управник 
Електролизе, у чијем саставу послује 
и РЈ за производњу бакар-сулфата 
(Регенерација), рекао је да мора поме-
нути и, наравно, похвалити људе који 
су пре 35 година гледали и размишљали 
унапред. Отишло се корак даље у 
финализацији „црвеног” метала, добијен 
је економски исплатив производ, и то 
веома доброг квалитета. Истовремено, 
решен је еколошки проблем, јер се овде 
прерађује оно што би завшило као отпад 
у неком колектору. Стога се Регенерација 
слободно може назвати еколошком фа-
бриком. Полазна сировина стиже из две 
суседне радне јединице (електролит из 
РЈ Електролитичка рафинација где се 
производи катодни бакар и раствор који 
настаје одбакривањем анодног муља из 

РЈ Златара где се добијају племенити 
метали). 

Системом тростепеног упаравања у 
измењивачима топлоте, а након тога на-
кнадним хлађењем у кристализатору и 
сушењем добија се ова со бакра у праш-
кастом стању која се пакује у вреће од 
25 килограма, слаже на палете и тако 
испоручује купцу. Плави камен има 
широку примену - у пољопривреди 
(као пестицид) и у индустрији (код 
флотирања оловно-цинканих руда, за 
импрегнацију дрвета и чишћење водово-
дних инсталација и базена). Потражња 
за њим је велика и на домаћем и на 
иностраном тржишту. Највише се 
извози у Турску, Бугарску, Грчку, Босну, 
Македонију и Мађарску, без иједне 
рекламације на квалитет производа. 

- Држава поново претендује да се 
максимално користе пољопривредни 
ресурси. Електролиза, односно ТИР 
и РТБ имају производе са важном 
улогом у овој привредној грани – 
плави камен (за заштиту биља) и 
сребро-јодид (за пуњење против-

градних ракета). Подсетимо да 
је ове године забележена највећа 
дистрибуција сребро-јодида како у 
земљи, тако и у окружењу. Држава је 
препознала свој интерес али, надамо 

се, и нас као фирму која може да до-
принесе са своје стране. Ова прича 
се надовезује на ранију о претходним 
генерацијама које су размишљале ду-
горочно и заслужују да им се захва-
лимо зато што данас имамо такве 
производе који су заузели своје место 
на тржишту. Да су производи врхун-
ског квалитета, показало је време. По 
сазнањима из комерцијалне службе, 

постоје купци који су спремни да уна-
пред плате вишемесечну производњу 
плавог камена. Са друге стране, и 
ТИР као произвођач жели да задржи 
раније партнере. Све ово покре-

нуло је пословодство компаније на 
размишљање шта учинити и како 
поступати у наредном периоду да 
бисмо на располагању увек имали 
количину која се тражи. Прецизније, 
како повећати ону нашу рекордну 
производњу из 2013. године. Пошто је 
линија таква каква јесте, та количина 
представља максималну која може да 
се оствари у садашњим условима. За 
већу продукцију бакар-сулфата неоп-
ходна су улагања у опрему, али притом 
мора доћи и до повећања производње 
катодног бакра, јер линија плавог 
камена, иначе, задовољава тренутни 
капацитет како Рафинације тако и 
Златаре – истакао је Јовановић.

Сагледавањем параметара и цена 
које су важиле на тржишту у претход-
ним месецима, дошло се до рачунице да 
би се повећањем производње на 2.000 до 
2.500 тона (при цени од 200.000 динара 
по тони), могао остварити приход од 
500 милиона динара годишње. Трош-
кови који би пратили ту производњу, а 
односе се на нормативе у Регенерацији 
(електрична енергија, пара, вода), били 
би вишеструко нижи, „покрили” би се 
трошкови амбалаже и зараде запосле-
них, тако да би линија сигурно радила 
профитабилно. – Можемо рећи да је 
све ово још увек у почетној фази. По-
словодству ТИР-а је достављен пред-
лог онога што је потребно набавити 
од опреме. Сагледава се тренутна 
финансијска ситуација, могућност 
да се тако нешто уради и може ли се 
ући у набавку. Такође, треба видети 
и какви су конкретни планови 
производње осталих радних јединица 
(катодни бакар), као и планови при-
хода и расхода – закључио је управник 
Електролизе.

Ј. Станојевић

Тражени производ 
врхунског квалитета

По сазнањима из комерцијалне службе, постоје купци који су спрем-
ни да унапред плате вишемесечну продукцију бакар-сулфата – каже 
управник Електролизе Драган Јовановић. - Повећањем производње 
на 2.000 до 2.500 тона (при цени од 200.000 динара по тони), могао би 
се остварити приход од 500 милиона динара годишње

Драган Јовановић

Плави камен има широку примену у пољопривреди и индустрији

Центрифугирање бакар-сулфата
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Радници “Златаре Мајданпек” од руководства траже одговор:

МАЈДАНПЕК. - Новембарску сед-
ницу Скупштине општине Мајданпек 
обележио је обиман дневни ред из којег 
се значајем за будућност Мајданпека 
издвојила одлука о давању сагласности 
на УППР РТБ Бор Групе, односно Руд-
ника бакра Мајданпек. 

У дискусији о давању сагласно-
сти на Унапред припремљени про-
грам реорганизације (УППР) РТБ Бор 
Групе – Рудника бакра Мајданпек ис-
такнуто је, између осталог, да усвајањем 
УППР-а РБМ губи статус правног 
лица, али добија шансу да стабилизује 
производњу. Директор РБМ-а Бранис-
лав Томић је објаснио неопходност 
усвајања овог плана и упознао одбор-
нике са детаљима из Бизнис плана: да се 
производња подигне на шест, осам и по, 

односно 11 милиона тона руде годишње, 
уз економију која мора да прати такве 
резултате, те да предстоји грчевита 
борба за опстанак РБМ-а. Подршку 
УППР-у дали су и одборници опозиције 
наглашавајући значај РБМ-а за живот и 
будућност ове средине. У дискусији је 
било речи и о неуспелој приватизацији 

“ИПМ Мајданпек” јер због учешћа од 
40 одсто у структури капитала РТБ има 
контролни утицај.

Предлог одлуке о утврђивању 
просечних цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за на-
редну годину усвојен је упркос зах-
теву из опозиционих редова да се он 
одбаци и утврде више од три пред-
ложене зоне. Допуњена је и одлука 

о утврђивању доприноса за уређење 
грађевинског земљишта, а дата и саглас-
ност председнику Општине Мајданпек 
за потписивање Протокола о узајамном 
партнерству између општине Мајданпек 
и округа Мехединци у Румунији за 
реализацију пројеката прекограничне 
сарадње финансираних из IPA фонда за 
период 2014. до 2020. године.

Одборници СО Мајданпек прихва-
тили су предлог одлуке о такси пре-
возу путника и о стипендирању уче-
ника и студената. То је био закључак са 
јунске седнице, а за ову одлуку стекли 
су се услови пошто је ребалансом буџета 
опредељен милион динара у те сврхе. 
Стипендираће се посебно надарени 
и одлични ученици и студенти, а ме-
сечни износи су од 8.669,60 до 15.171,80 
динара.

Након оставке досадашњег заме-
ника председника Општине Драшка 
Ћетковића, коме је на досадашњем 
ангажовању захвалио председник Дејан 
Вагнер, за новог заменика изабран је 
Срећко Николић, капетан унутрашње 
пловидбе из Доњег Милановца. За 
његов избор гласало је 28 од 29 присут-
них одборника. Захваљујући на избору 

Николић је истакао да указано поверење 
тражи апсолутну одговорност и мак-
симално ангажовање у решавању на-
гомиланих проблема. Затим је, због 
промењеног односа у бројности од-
борничких група, кадровска комисија 
добила нове чланове. 

Одборници су прихватили извештаје, 
измене и допуне програма рада 
појединих јавних предузећа и установа 
чији је оснивач општина, а нису изо-
стала ни нова кадровска решења. У ЈП 
за грађевинско земљиште и путеве за ди-
ректора је изабран досадашњи вршилац 
дужности Иван Николић. Предложени 
кандидат за директора ЈКП Доњи Мила-
новац није добио потребан број гласова 
одборника, док на конкурсу за директора 
ЈП “Водовод” није било пријављених 
кандидата. Зато је, до именовања ди-
ректора, продужен мандат в.д. дирек-
тора Тихомиру Тодоровићу (ЈП “Во-
довод”) и Ненаду Радићу (ЈКП “Доњи 
Милановац”). Нове чланове добили су 
школски одбори мајданпечке Гимназије, 
ОШ “Велимир Маркићевић” и ОШ “Вук 
Караџић”. 

С. Вукашиновић

МАЈДАНПЕК. – Пошто је пропао 
и најновији покушај приватизације 

„ИПМ-а Мајданпек”, око сто радника 

“Златаре Мајданпек” окупило се 23. 
новембра испред зграде “ИПМ-а” у 
Мајданпеку. Радници овог предузећа, 
које је пре деценију и по запошљавао 
више од две хиљаде људи (сада има 
269 запослених), траже да им руковод-
ство саопшти шта ће се дешавати са 
њима и предузећем, фабрикама “Златара 
Мајданпек” и “Мегапласт” Доњи Мила-
новац. Јер, све је теже радити и посло-
вати будући да је престала заштита коју 

су као предузеће у реструктурирању 
имали до почетка новембра. Након тога 
суочили су се са блокадом рачуна, па је 
стечај све изгледнији.

-Окупили смо се ради опстанка у 
овој фирми и да тражимо наше зао-
стале зараде за последња два месеца. 
Дошли смо да видимо да ли руковод-
ство има решење, мада га, знамо, до 
сада нико није озбиљно тражио. Дове-
дени смо пред свршен чин и чекамо 
шта ће да се предузме, да ли ће да 
нам се одобри социјални програм или 
неће, да ли ћемо отићи у стечај и шта 
даље - рекао је радник „Златаре” Душан 
Перић.

Радници су тражили одговор на 
питање да ли има гаранције да ће и 
када бити исплаћене отпремнине кроз 
социјални програм за који се сада 
пријављују, да ли има изгледа да наставе 
да раде, да ли ће им бити исплаћене 
зараде за последња два месеца. Негодо-
вали су због последње исплаћене зараде 
јер је то, за већину, био у више рата 
исплаћени минималац. 

-С обзиром на то да је 
приватизација неуспешна и да нам 
је рачун у блокади, да бисмо зашти-

тили имовину, морамо покренути 
предстечајни поступак. Учиниће то 
органи “ИПМ-а Мајданпек”, или 
ће тај захтев поднети Агенција. Не 
треба сматрати да до приватизације 
неће доћи у неком моменту, јер она 
је могућа и из предстечајног по-
ступка, а могућа је и у самом стечају 
– каже Синиша Јеврић, директор 
“ИПМ Мајданпек”. - Ми се надамо 
да ће до неке приватизације доћи. 
Сада можемо само да реализујемо 
социјални програм како би запо-

слени могли да се пријаве и добију от-
премнине, јер се уласком у стечај губи 
могућност добијања социјалног про-
грама.

Социјални програм требало је завр-
шити до 25. новембра за преосталих 269 
радника, колико после пет већ реализо-
ваних социјалних програма запошљавају 

“Златара Мајданпек” и “Мегапласт” 
Доњи Милановац, односно мајданпечка 
Индустрија за прераду метала.

С. В.

Усвајањем УППР-а РБМ губи статус правног лица, али добија шан-
су да стабилизује производњу - истакнуто на седници. - Усвојене 
одлуке о стипендирању ученика и студената и о утврђивању про-
сечних цена квадратног метра одговарајуће непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за наредну годину. - Након остав-
ке Драшка Ћетковића за заменика председника Општине изабран 
Срећко Николић

Покренути предстечајни поступак да би се заштитила имовина. - До 
25. новембра завршити социјални програм за преосталих 269 рад-
ника „ИПМ-а Мајданпек

Сагласност на УППР РТБ Бор Групе

Шта ће бити са „ИПМ-ом 
Мајданпек”?

Синиша Јеврић
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Свечаности у СО Бор и храму „Светог Ђорђа”

Прослављена крсна слава 
општине Бор

БОР. - Од 30 тачака дневног реда на 
15. седници Скупштине општине Бор, 
одржаној 27. новембра, најважније су 
биле: предлог одлуке о завршном рачуну 
општинског буџета за 2014. годину, ре-
баланс овогодишњег буџета, кадровска 
решења и утврђивање основице за порез 
на имовину у идућој години.

Према усвојеној одлуци о заврш-
ном рачуну буџета општине Бор, пла-
нирани буџетски приходи у прошлој 
години били су две милијарде 28 мили-
она динара и остварени су 85 процената. 
Највише буџетских пара, 27 одсто, утро-
шено је за зараде запослених. Буџетски 
суфицит износи 247 милиона динара, 
од тога су наменска средства 243 ми-
лиона динара. Одборници опозиције 

су замерили што усвајање завршног 
рачуна касни пола године. По њиховом 
мишљењу суфицит је требало да буде 
искоришћен за измиривање дугова, али 
је Данијела Јовановић из Службе за 
буџет и финансије објаснила да су то 
наменска средства и морају тако и да се 
користе.

Усвојеним буџетом ове године пла-
нирано је повећање за 38 милиона 
динара и највише ће бити утрошено за 
замену столарије у школама, санацију 
крова музичке школе и крпљење удар-
них рупа. У дискусији о појединим 
позицијама ребаланса буџета на истој 

„таласној дужини” били су чланови и 
владајуће коалиције и опозиције, па је 
тек после паузе за исправљање „тех-

ничке грешке” јеногласно усвојена 
одлука да се средства са спорне позиције 
„шеровање” пребаце за социјалну помоћ.

Одборници опозиције и владајуће 
коалиције још једном су били 
једногласни када су се и у дискусији и у 
гласању о изменама и допунама одлуке 
о давању у закуп пословног простора и 
гаража сложили да не треба смањити 
цену закупа локала.

Одборници Скупштине општине 
Бор усвојили су и просечну цену ква-
дратног метра непокретности као осно-
вице за утврђивање пореза на имовину 
у 2016. години. У првој и другој зони 
повећање износи један до два одсто, а у 
трећој и четвртој 15 до 16 процената, док 
за пољопривредно и шумско земљиште 

нема повећања.
Када је реч о кадровским решењима, 

одборници су за вршиоца дужности 
директора Дома здравља у Бору из-
абрали др Злату Марковић уместо 
досадашњег в.д. директора др Миро-
слава Карабашевића и продужили 
мандат на још шест месеци вршиоцима 
дужности  директора јавних предузећа  
за стамбене услуге Горану Петровићу 
и ЗОО врта Мирјани Марић.

Одборници СО Бор усвојили су, 
између осталог, и Стамбену стратегију 
општине од 2015. до 2025. године и 
измену Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне 
средине у 2015. години.

М. Милошевић

БОР. - У присуству представника 
локалне самоуправе, јавних предузећа 
и установа, црквених великодостојника 
и гостију Бор је 16. новембра просла-
вио своју крсну славу Светог Ђорђа 
(Ђурђиц).

После Свете архијерејске литургије 

у храму „Светог великомученика и по-
бедоносца Георгија” епископ Тимочки 
Иларион у сали Скупштине општине 
Бор пресекао је славски колач и гостима 
честитао славу:

-Нека је срећна и благословена 
слава. Свети великомученик Георгије, 

велики заштитник и покровитељ чи-
тавог рода хришћанског, још од вре-
мена свог страдања безброј пута се 
јављао и помагао народ хришћански. 
Нека би Господ по милости и 
човекољубљу дао да општина Бор, 
људи који овде живе, виде нове благо-
слове, нову благодет и у здрављу, и у 
радости, и у увећању града, па и у на-
талитету уколико је то могуће. Људе 
треба подстицати на оне вредности 
које су неопходне за напредак и добро-
бит. Да се увек окупљамо у добру и да 
дајемо пример другима. На здравље 
и на спасење - поручио је епископ Ти-
мочки Иларион.

Верницима и гостима срећну славу 
пожелео је и председник Општине Бор 
Живорад Петровић:

-Ово је дан када треба праш-
тати, мирити се и чинити добра дела. 
Тако се треба понашати и током целе 
године. Мислим да смо на добром путу 
да усвојимо овакво понашање и да 
током целе године будемо посвећени 
најближима - поручио је Живорад 
Петровић.

Свечаност у сали Скупштине оп-
штине Бор духовном песмом увеличао 
је градски црквени хор „Свети Георгије”.

М. Милошевић

Завршни рачун и ребаланс буџета

Повећање општинског буџета за 38 милиона динара биће 
утрошено највише за замену столарије у школама, санацију 
крова музичке школе и крпљење ударних рупа. - Уместо др 
Мирослава Карабашевића, за вршиоца дужности директора 
Дома здравља одборници изабрали др Злату Марковић

После Свете архијерејске литургије у храму „Светог Ђорђа” епи-
скоп Тимочки Иларион у сали Скупштине општине Бор пресекао 
славски колач и гостима честитао славу. - Срећну славу верницима 
и гостима пожелео и председник Општине Бор Живорад Петровић
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примерака • (Први број „Колектива“ изашао је 1. 11. 1947.) 

Шљепкајући ме по образу после 
четворосатне операције на отво-
реном срцу, када су ми у сиднејској 
болници уградили платински зали-
стак, медицинска сестра је стрпљиво 
понављала: “Piter, Piter, Wake up! Piter, 
Wake up!” Питер јој је био најближи 
превод мог имена Пејко, ретког и међу 
Србима, а мени се онако под нарко-
зом чинило као да ме неко зове из мог 
Својнова, малог села крај Мораве, подно 
Јухора: “Пејкооо, Пејкооо!” Пробуди се, 
Пејкоо!” Тај мек женски глас одзвањао 
ми је још месец дана те јесени 1998. 
док сам лежао на другом крају света, у 
Аустралији, у коју сам емигрирао 1959. 
и све што сам у животу постигао - 
било је тамо! 

Тај зов назад у живот сада, са тек 
ушивеним грудима, као да ми је дола-
зио са росних моравских пропланака 
и из врбака којима сам у детињству 
трагао за птичјим гнездима. Знао 
сам где је свако и од које је птице, а 
грлице су биле моји љубимци. Будно 
сам пратио када ће да се излегу и како 
птићи напредују, па кад већ треба да 
излете, похватам их и донесем кући. 
За сваки случај кратио сам им крилца 
и учио их да ми са усана узимају зрно 
пшенице, па су за мном јурили по дво-
ришту све док једног дана не би заувек 
одлепршали.

Оца Рајка сам први пут видео тек 
кад се вратио из заробљеништва, из 
Немачке, почетком 1946. Био је крупан 
човек зеленкастих очију, сељачки 
једноставан. Није имао лошу душу, 
није лагао, али није био ни велики 
радник. Мајка Катарина је била ниска 
женица, кад стане поред оца била му 
је нешто изнад појаса, али је вредела 
за тројицу. Била је хитра и оштро-
умна, а потпуно неписмена. Није се об-
радовала његовом пријему у милицију. 
Само рече: “Па ко ће, Рајко, да нам ради 
имање. Не могу више сама са четворо 
деце“.

Отац није био за то да се школујем, 
већ да идем на занат, па сам тако 
завршио за лимара код мајстор Владе 
у Жабарима, где смо се преселили због 
очеве службе. Али, мајстор Влада беше 
тврд на пару и смишљао сам шта ћу 
даље јер вршњаци почеше да се жене, а 
отац приговара: „Могао би коњу реп да 
ишчупаш, а ја те још издржавам“. 

За несрећу, или за срећу, тада то 
још нисам знао, прочитам у новинама 
како је неко из околних села пребегао у 
Аустрију, али га ухватили и вратили. 
Почнем ти ја да размишљам да ли 
бих могао то боље да изведем. Време је 
било опасно, али рекох себи: Пејко, џа 
или бу?! И, дође Бадње вече, наплатим 
карте на игранци и са тим парама 
из омладинске благајне (касније сам 
послао оцу много више да врати!) кре-
немо за Италију нас тројица. Пешице 
до Велике Плане, па на воз који стиже 
тек око поноћи из Ниша. Док смо 
чекали, Миле се нешто ућута и предо-
мисли: “Идите ви, рече, па ако успете 
ја ћу за вама”. Млађи, Љупче, са којим 
смо уз петролејку „прогутали“ све 
оне каубојштине о Дивљем западу од 

Карла Маја, изненади се више него ја. 
Рекох му: “Љупче, слободно се врати 
и ти, али бар два-три дана немојте 
никоме ништа да причате.” 

Миле се врати у село - и одмах 
све расприча - а Љуба, вероватно 
се сећајући стричевих пакета из 
Аустралије, ипак, пође са мном за Бе-
оград, па Загреб и, преко Љубљане, су-
традан увече стигосмо у Постојну. По-
тражисмо земљака који је ту служио 

војску, али он поче да нас одвраћа, а 
после нас је и „откуцао“, па је за нама 
кренула потера. Међутим, промаше 
нас јер смо се у кишној ноћи удаљили од 
Випаве и вртели у круг. Тешко ми је да 
ти опишем наша лица кад смо ујутру 
видели да смо поново на месту са ког 
смо синоћ с главног пута скренули у 
шуму! Зато рекосмо: куд река ту и ми 

– и трећег дана Божића, гладни и мокри 
ушуњасмо се у Нову Горицу. 

Пошто су Срби били ретки бегунци 
на тој граници, карабињери су нас сас-
лушавали два дана, а онда нас возом 
спроведоше у Кремону у избеглички 
камп. Интерпол-комисији ништа не 
би сумњиво и преселише нас у Латину, 
јужно од Рима. Ту су се чекале гаранције 
од рођака по белом свету, па се сетих 
стрица Радисава у Чикагу. Он ми одго-
вори а у писму посла четири долара и 
слику краља Петра. Гледам оно писмо 
и мислим се: “Што ми бре, стриче, не 

посла који долар више, а не краља 
Петра?! Гладан сам!” У следећем сти-
гоше само два долара, што би довољно 
да Америка испадне из мојих еми-
грантских планова. Нисам се јављао 
мојима пуна три месеца. Љупче још 
у првом писму написа да вози бесан 
ауто и да је нашао богату девојку, а 
још смо кусали “минестру” у кампу 
и сакупљали пикавце по граду, као 

“везујемо пертле”.

Једног дана преко звучника чу се 
позив онима који желе да емигрирају у 
Аустралију. Љупче и ја се пријависмо, 
прихвате нас, али мене задеси малер – 
нема мојих докумената. Он оде првим 
бродом, а мене не прозваше ни за други. 
Тек се у трећој тури укрцах у Ђенови, 
пошто су ми нашли папире - на поду 
иза полице. Био је пети септембар 
1959. а брод “Аурелија” на последњем 
путовању. На њему је све шкрипало 
као у воденици на Морави. Покупио је 
путнике у Напуљу, пристао на Малти, 
свратио у Пиреј где се укрца преко 
триста младих Гркиња. Одатле до-
пловисмо у египатску луку Порт Саид, 
па кроз Суец. Све до Перта више нисам 
видео копно. Сећам се мале прославе на 
броду кад смо прешли екватор, био је 
то обичај помораца.

Двадесет осмог септембра закора-
чих на седми континент са пртљагом 
мањим од ђачке торбе, што веома 

зачуди цариника. Први посао у же-
лезари јужно од Сиднеја био је да од–
ржавам колосек, а потом постадох 
зидар високих пећи. Кад је моја су-
пруга Дана стигла из Југославије, пре-
селили смо се у Сиднеј и ту сам неко 
време радио у фабрици дувана, па у 
млину, а последњи посао биле су пећи 
за “мит-пај” - “колач” са месом. Он се 
тамо продаје као код нас бурек. Добро 
смо продавали те пећи, али често им 
се кидала покретна трака. Уочим то и 
кажем газди: “Траке не ваљају, често ће 
нас звати да их поправљамо, стаће им 
посао, губиће новац”. Међутим, газда 
ми рече: “Грешиш. Па, ми то и чекамо. 
Ми не зарађујемо много продајом тих 
пећи, већ њиховим поправкама!” Била 
је то лоша лекција из поштења, али 
добра из бизниса.

Сањајући да се једног дана вратим 
овде, у Србију, нисам планирао да се 
оженим Аустралијанком. Отац ме 
пита у писму: “Хоћеш ли бре, Пејко, 
да се жениш? Време ти је!” Ја му от–
пишем да у Аустралији нема младих 
Српкиња, а нећу друге, и он поче да 
ми шаље слике наших девојака. Једна 
од њих била је Дана која је годину-две 
радила као дактилограф у управи 
рудника Ртањ, где се копао угаљ за 
борску топионицу. Њена тетка Лена 
искористи Први мај да је доведе код 
мојих. Допадне се Дана њима и убрзо 
стиже слика и адреса, почесмо да се 
дописујемо. Али, како је у Аустралију 
могла да дође само као моја супруга, од–
лучим да се венчамо “на невиђено”. Ов-
ластим оца да потпише и венчају нас 
у Београду, где је Дана прешла да ради, 
баш у време кад сам у Аустралији из-
лазио из треће смене.

После три месеца Дана стиже ави-
оном и тај сусрет мужа и жене који 
се први пут виде нека ти она опише. 
Поче наш заједнички живот, роди нам 
се старија кћер, куписмо кућу, стигоше 
рођаци из Југославије... Кад сам се после 
14 година први пут вратио у село, све 
ми је изгледало некако сићушно. Иако 
смо дошли на три месеца, хтели 
смо што пре да се вратимо! Пред 
операцију срца већ није било тако. 
Остали смо скоро годину, али Дани 
ништа нисам говорио све до заказаног 
дана. Тада јој само рекох:“ Дано, данас 
идем у болницу, можда ће да ме оставе 
на операцију” – а знао сам да сигурно 
остајем. Али, све је добро прошло. Ор-
ганизам је добро прихватио нови “део”...

Прошле зиме звони телефон. Пејко, 
добре воље, јавља из Јагодине: Били су 
нам унуци из Аустралије, на летњем 
распусту. Пре снега посадили смо код 
викендице три саднице. Свако воћку 
коју воли: Александар крушку, Тамара 
трешњу, а најмањем, Јовану, пону-
дио сам орах. Објаснио сам му колико 
расте и одмах је прихватио јер - 
његово ће дрво бити највише.

Љубиша Алексић

Илустрација: Игор Крстић
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Изложба „Небески ловци”

ВОДОРАВНО: 1. Олујни ветар разорне снаге, 7. Ограничено место, 14. Предња 
страна кованог новца, 15. Други назив за тенис, 17. Музичка мера, 18. Град у 
Чешкој, 19. Рођендански колач, 20. Немани, аждаје, 21. Фудбалски клуб из Солуна, 
22. Фестивалски град у Француској, 23. Прво и 17. слово азбуке, 24. Спорт Новака 
Ђоковића, 26. Име најбољег тенисера на свету, , 28. Спортски клуб (скр.), 30. Наша 
глумица, Ева, 31. Место код Сарајева, 32. Део тениске игре, 35. Лично поштење, 
исправност, 37. Немачки филозоф, Имануел, 38. Име наше глумице Виденовић, 39. 
Завијање, замотавање (мн.), 41. Доктор, 42. Презиме најбољег тенисера на свету, 
43. град у Италији.

УСПРАВНО: 1. Отац одмила, 2. Јајолики послужавник, 3. Реквизит у тенису 
којим се удара лоптица, 4. Нето-регистар тона (скр.), 5. Поен из сервиса у тенису, 
6. Силуета (рус.), 7. Пилотска летачка обука (скр.), 8. Рударски институт (скр..), 
9. Чување, депозит (мн.), 10. Спојка, спојница, 11. Обор, 12. Јаничарски одред 
од око 400 војника, 13. Планина код Бољевца, 16. Притока Дунава у Аустрији, 
18. Узорак из грла, 21. Калуђерски наплећак, 22. Врста револвера на бубањ, 25. 
Грчка муза песништва, 26. Оснивач секте Сика у Индији, 27. Врховни свештеник 
религије фо у Јапану и Кини, 28. Врста слатководне рибе, 29. Језеро у Италији, 
31. Део дрвета у земљи после сече, 33. Радни занос, полет, 34. Наша планина, 36. 
Временски термин, 37. Место код Новог Сада, 38. Део тениске игре, 40. Лична 
заменица, 41. Ауто-ознака за Лесковац. Крста Иванов

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2263 – ВОДОРАВНО: Милољуб, бољитак, авалит, 
Колубара, Нант, Омар, бакар, Ани, брис, Гир, кл, карат, ћошак, СС, пак, Лара, 
рак, авион, кари, гора, Колектив, циркон, оданост, Јасмина.
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УКРШТЕНЕ РЕЧИ

In memoriam
Др Милан Дејановски 

(1951 – 2015.)
После дуге и тешке болести 24. 

новембра у Београду је преминуо 
др Милан Дејановски, дипломирани 
инжењер металургије. 

Милан Дејановски рођен је 22. 
априла 1951. године у Бору, где је 
дипломирао (1978.) на Техничком 
факултету – одсек прерађивачка 
металургија. Титулу магистра тех-
ничких наука стекао је на Факултету 
организационих наука у Београду, а 
доктора економских наука на Мега-
тренд универзитету. 

Запослио се 1979. године у 
ТИР-у (Радна заједница Заједнички 
послови). Од 1980. до 1986. године 
радио је као инжењер и технолог 
линије бакра у Ливници бакра и ба-
карних легура. До 1992. био је руко-

водилац РЈ Нова ливница, а потом руководилац Службе за увођење система 
квалитета и управник овог погона. Од јуна 2001. до априла 2003. године 
био је директор Топионице и рафинације бакра Бор. Након тога прешао је у 
РТБ Бор ДОО, где је обављао одговорне дужности помоћника директора за 
истраживање тржишта, глобални маркетинг и промоцију РТБ-а, а од јуна 
2006. и заменика генералног директора РТБ-а за производњу и маркетинг. 
Од априла 2009. до септембра 2010. године поново је био в.д. директора 
ТИР-а. Почетком септембра 2013. године постао је руководилац техничке 
припреме у Електролизи. 

Милан Дејановски сахрањен је 25. новембра на Новом гробљу у Бору.

БОР. - На подручју Србије живе 34 
врсте птица грабљивица и све су при-
казане на изложби „Небески ловци” у 
галерији борског Музеја рударства 
и металургије из збирке београдског 
Природњачког музеја, установе културе 
од националног значаја. 

На изложби су представљени пре-
парирани експонати птица грабљивица 
међу којима су: белоглави суп, орао 
брадан, орао белорепан, црни лешинар, 
сури орао, орао крсташ, орао кликташ, 
орао змијар, гаћасти мишар, јастреб, 
кобац, сиви соко, степски соко, ве-
трушка, еја мочварица, риђа и црна 
луња... Птице грабљивице представљају 
симбол брзине, спретности и узвишено-
сти и због тога су одувек коришћене као 
симболи владара, држава и нација. Дво-
глави бели орао је коришћен на грбо-

вима Немањића и Лазаревића, а данас је 
на државном грбу Србије. 

-Све су ово строго заштићене 
врсте које живе (или су живеле) на 
нашим теренима. Оне су у врху пи-
рамиде исхране и чистачи су при-
роде. Данас птице грабљивице 
представљају једну од најугроженијих 
група и њихово посматрање у при-
роди представља ретку привилегију. 
Основни циљ изложбе је да се пред-
стави чудесан свет ове групе птица и 

истакне њихов значај у природи, као 
и да се публика на научно популаран 
начин упозна са њиховим начином 

живота, исхраном, размножавањем, 
миграторним кретањима, животним 
стаништима - истакла је на отварању 

један од аутора изложбе виши кустос 
Природњачког музеја у Београду Дали-
борка Станковић.

Изложба „Небески ловци” отворена 
је 13. новембра и траје месец дана. 

М. Милошевић

БОР. - Борски Зоолошки врт добио 
је још два нова станара: ракуне Кику 
и Ђолета, старе нешто више од годину 
дана. И они су, као и већина животиња 

у овом врту, стигли из београдског 
ЗОО врта са којим врт у Бору има 
добру сарадњу још од оснивања.

У ЗОО врту у Бору верују да 
ће ракуни бити права атракција за 
најмлађе посетиоце.

Осим ракуна Кике и Ђолета 
борски ЗОО врт однедавно је богатији 
за кенгура и породицу мерката који су 
посебно занимљиви најмлађим Бора-
нима.

Неуобичајено топло време у но-
вембру утицало је на то да у врту буде 
за 60 процената више посетилаца него 
у истом периоду прошле године.

М. М. 

Нови станари ЗОО врта

Ракуни Кика и Ђоле
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„Фотографија је једина техника којом може да се заустави време. Ова из-
ложба је, у ствари, заустављено време и младе генерације могу да виде како је 
некада било у Бору” - речено је у борској Народној библиотеци на отварању 
изложбе фотографија и негатива „Портрет као индустријски пејсаж”. Значајно 
место међу изложеним радовима заузело је неколико фотографија Дамјана 
Литрића (из приватне колекције Радмиле Лежаић) који је на њима зауста-
вио 1947. годину. „То што човек ради често се оцртава на његовом лицу – сав 
тај посао, године – а види се и шира панорама града у коме живи, индустрије 
у којој ради”.

Те године после Другог светског рата обележила је интензивна обнова 
производње бакра, а касније напори да се одржи, па и повећа. Тако су 1947. у 
производњу уведени скрепери и утоваривачи (конструисани у борској радио-
ници). Било је планирано да се ископа 766.500 тона руде и из ње добије 27.000 
тона „црвеног” метала, што је требало да оствари 6.257 радника (уз учешће, у 
делу послова, и 2.995 ратних заробљеника). Овакве задатке Бор је прихватио 
као државно привредно предузеће које је било регистровано за искоришћење 
руде бакра и производњу бакра, злата, сребра, пиритног концентрата и ба-
карног сулфата. Обавезе по овом плану биле су веће, а број радника мањи, 
па је остварење било могуће једино уз бољу организацију рада и повећано 
залагање запослених. Захваљујући управо томе из јаме је извађено 457.529 
тона руде, са 4,03 одсто бакра, и произведено је 31.720 тона „црвеног” метала.

Ј. С.

ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић
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Заустављена 1947. година

Стамбени блокови будућности

Дуго чекана 
снежна белина

„Интерлејс“ (Interlace - испреплетан) 
је стамбени комплекс у Сингапуру који је 
дизајнирао Оле Ширен, немачки архитекта 
који је провео године у дизајнерском бироу 
ОМА, који је осмислио пекиншко седиште 
Си-Си-Ти-Вија. На Светском архитектон-
ском фестивалу (7. новембра) проглашен је 
за Зграду године. Инжењери су похвалили 
покушај немачког колеге да направи високу, 
згуснуту зграду у којој здраве заједнице могу 
да се развијају.

У 20. веку многи градови покушали су да 
преброде проблем пренасељавања и мањка 
стамбеног простора подижући високе блокове на широким отвореним про-
сторима. Проблем у оваквим високим зградама је што не постоји јавна повр-
шина. Простор је потрошен на станове, ходнике, лифтове, а једине зелене 
површине су у њиховом подножју и често нису безбедни, лоше одржавани и 
нису пријатни за дуже задржавање. Овакви стамбени блокови не омогућавају 
заједницама да се здраво развијају. Њихови станари немају осећај припадно-
сти, изгледају исто и монотоно, а у њима су одстрањени простори попут стаза, 
дворишта и паркова, где су се развијали међуљудски односи. 

Ипак, велики блокови потребни су како би се обезбедило довољно стамбе-
ног простора за растуће становништво градова. У рукама инжењера Ширена 
велики торњеви постали су као лего коцке које је положио, поређао их једне 
на друге под другачијим угловима и створио јединствену шему 31 блока раз-
личитих висина између којих је смештено осам пространих дворишта. Свако 
двориште је другачије. Нека имају јавне вртове, друга базене и језерца, а у 
њиховим подножјима могу да се пронађу просторије за читање, позоришта и 
стазе за шетање љубимаца. 

„Вертикална изолација претворена је у хоризонталну повезаност чиме 
је омогућен развој здраве заједнице у данашњем друштву“, објашњава се у 
оригиналној замисли пројекта. Стазе које воде до одређеног уласка не прате 
просто најкраћу руту од улице већ кривудају и станари на путу до куће про-
лазе поред башти за седење, простора за роштиљање или делова за вежбање 
где могу да сретну и попричају са комшијама. 

Камером и пером

Извор: РТС/GIZMODO

БОР. – Захваљујући новој топионици и фабрици сумпорне киселине 29. новем-
бра смо могли да фотографишемо оно што нисмо могли деценијама. Индустријски 
Бор, доскора једна од најцрњих еколошких тачака у овом делу Европе, осва-
нуо је под белим покривачем без трунке чађи. Била је то бајковита слика чекана 
деценијама и потврда величине недавно окончаног еколошко-економског подуха-
вата!

Сви борски димњаци су ту, нова постројења раде пуном паром, али је 
захављујући најмодернијој технологији, моћним филтерима и затвореном процесу, 
на само неколико стотина метара од погона – код робне куће, на пијаци, у градском 
парку, код Максија…- снег задржао природну белину. Бели се као на Столу, Вели-
ком кршу, Дубашници или Црном врху, где су Борани минулих деценија једино 
могли да га виде онаквог какав је долепршао из облака.

Све док га буде, Боранима неће бити потребни ни сајтови ни дијаграми да се 
увере колико је чисто у граду. Биће довољно само да погледају пред ноге, поред 
себе. А, сви који имају иза себе бар две-три деценије живота у граду бакра знају 
како је некад било. Само једна ноћ била је довољна да снежни покривач нестане 
под тонама чађи и тако остане до пролећа. Црне ледене гомиле топиле су се тек на 
априлском сунцу а прљави потоци јурили ка давно мртвој Борској реци одлажући 
њено оживљавање.

Борани су ведро дочекали овакву снежну слику свога града. На путу до пијаце 
сретосмо једног деку са унуком на санкама. Из оближњих зграда упутили су се на 
узвишење усред градског парка да се поиграју на првом снегу. Најпре разменише 
грудве, па седоше на санке, а убрзо им се „придружи“ и Снешко Белић. За разлику 
од некадашњих, који су по правилу били „црнпурасти“, овом Белићу црни дугмићи 
су лепо одударали од беле бунде. Текст и фото: Љ. Алексић


