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

KOLEKTIV
ONLINE

Новогодишња конференција за новинаре пословодства Басена Бор

Пад цена стеже каиш

Прве прогнозе показују да ће Рударско-топионичарски басен Бор завршити ову годину са
„позитивном нулом” у текућем пословању. Због пада цене бакра и злата на тржишту изгубили смо
25 милиона долара, а због неостварене производње у Мајданпеку приход је мањи за 15 милиона
долара - рекао је генерални директор Басена Благоје Спасковски. - Влада Србије је помагала РТБ-у,
али сада је на нама да штедимо и створимо добит за развој и да сутра, када будемо државна
компанија, вратимо држави. - Убеђен сам да ћемо изаћи као победници, да ће РТБ бити бренд
Србије, а Влада имати јаку и моћну компанију на коју ће моћи да рачуна, посебно у делу извоза и
девизних нето-ефеката – оптимистички је закључио Спасковски
Стране 2 и 3

„Једини метал кога имамо у озбиљној количини, а који је скуп и тражен на
међународном тржишту, јесте бакар. Ако бих бирао предузеће које бих помогао
на неки средњи рок, то би био РТБ Бор” - рекао је економиста Горан Николић

Актуелно

Среда, 30. децембар 2015. Број 2265, страна 2

Новогодишња

Пад цена
РТБ. – Прве прогнозе показују
да ће Рударско-топионичарски басен
Бор завршити ову годину са „позитивном нулом” у текућем пословању
или са благом позитивом, нажалост,
не онаквом као раније. Због пада цене
бакра и злата на тржишту изгубили
смо 25 милиона долара. У Мајданпеку
смо имали пех - услед ледене кише у
децембру 2014, десет месеци смо извозили муљ и испумпавали воду,
да бисмо тек у новембру нормализовали производњу. По том основу
приход је мањи за 15 милиона долара.
Када се саберу само ове две бројке,
финансијски резултати били би бољи
за 40 милиона долара. Трећа ствар
која нам је умањила приход јесте
пожар у новој фабрици сумпорне киселине (одмах после покретања нове
топионице) који је дуплирао трошкове загревања, јер смо морали да
је догревамо све док се није обавила
привремена санација. Дефинитивна
санација мокрог електрофилтера
радиће се ових дана (касни испорука
делова).
Овом
оценом
производнофинансијских резултата компаније у
2015. години Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а Бор, почео је традиционалну новогодишњу конференцију
за новинаре пословодства комбината
бакра (28. децембра). Од фактора који
су, такође, утицали на погоршање ликвидност предузећа челни човек Басена
је још навео: улагања у реконструкцију
кривељске флотације, ревитализацију
мајданпечке флотације, санацију ко-

лектора испод кривељског јаловишта,
адаптацију Кречане у Заграђу (пећи
које су користиле мазут сада раде на
угаљ), измештање пута и реке Пек,
чиме се стварају предуслови за наставак

Благоје Спасковски

производње у Мајданпеку. За све ово потрошено је 32 милиона евра, од чега 12
милиона из кредита Фонда за развој који
је подржала Влада Србије, а 20 милиона
из средстава РТБ-а.

„РТБ мора наставити да ради”
Спасковски је изнео податке који
илуструју значај јединог српског
произвођача бакра, злата и сребра.
Басен је у претходних шест година
произвео ове берзанске метале у вредности милијарду 237 милиона долара.
Компанија поседује милијарду 355 милиона тона оверених резерви руде за
које му је држава Србија доделила ек-

Историјско
наслеђе
На питање новинара колико је
велико и од када датира историјско
наслеђе РТБ-а, директор је одговорио:
- У 860 милиона евра дуга налази
се део који је утрошен за изградњу
ХЕ „Ђердап”, пруге Бор-Мајданпек,
Бор-Зајечар и Бор-Прахово, пут
Бор-Параћин, у 15 предузећа која су
продата од 2000. до 2008. године (у
њих је уложено 375 милиона долара,
нажалост, продата су за само 13
милиона долара), више од 20.000
станова у Бору и Мајданпеку, чија је
реална вредност око милијарду евра.
Једино је то оправдано, јер су станови
отишли у праве руке људи који су их
зарадили, све друго је губитак за РТБ.
Ту су и средства из буџета Републике
Србије (65 милиона евра) за личне
дохотке, одржавање социјалног мира
и стандарда радника у периоду од 2002.
до 2008. Све то представља терет кога
се морамо ослободити.

Велико интересовање новинара

Прве прогнозе показују да ће
Рударско-топионичарски басен Бор завршити ову годину са
„позитивном нулом” у текућем
пословању. Због пада цене бакра и злата на тржишту изгубили смо 25 милиона долара, а
због неостварене производње
у Мајданпеку приход је мањи
за 15 милиона долара - рекао
је генерални директор Басена Благоје Спасковски. - Влада Србије је помагала РТБ-у,
али сада је на нама да штедимо и створимо добит за развој
и да сутра, када будемо државна компанија, вратимо држави. - Убеђен сам да ћемо изаћи
као победници, да ће РТБ бити
сплоатационо право да њима распо- бренд Србије, а Влада ималаже. Потом је цитирао познатог еконо- ти јаку и моћну компанију на
мисту Горана Николића који је рекао:
коју ће моћи да рачуна, посеб„Једини метал кога имамо у озбиљној
но у делу извоза и девизних неколичини, а који је скуп и тражен на
то-ефеката – оптимистички је
међународном тржишту, јесте бакар. закључио Спасковски
Ако бих бирао предузеће које бих помогао на неки средњи рок, то би био
РТБ Бор.” Спасковски је подсетио и
на подршку даљем раду РТБ-а коју је
и премијер Србије Александар Вучић
истакао више пута, када је подвукао да
„РТБ мора наставити производњу, али
профитабилну, и да га Влада Србије
не може „угасити” зато што иза њега
стоји народ Тимочке Крајине који,
углавном, зависи од њега.
- РТБ је у реструктурирању већ
више од десет година (од 2004). Реч
је о процесу који је уведен због
потребе
регулисања
огромног
вишедеценијског дуга од 860 милиона евра. Привредном суду у Зајечару
предали смо Унапред припремљен
план
реорганизације
предузећа
(УППР), документ чијим усвајањем
се Басену омогућава излазак из
реструктурирања. УППР је не само
прилика да се намире повериоци
(највећи су управо државни органи,
агенције, банке и банке у стечају), већ
и да компанија промени организациону структуру и настави да ради. Излазак из реструктурирања и ослобађање
оваквих дугова је проверена светска
пракса. И САД имају овакву појаву
улагања у фирме. На пример, САД је
уложила три милијарде 150 милиона
долара у оживљавање Катепилара

када је био у кризи, да би данас поново
био моћна компанија. У време економске кризе 850 милијарди долара

Судбина „Заштите”
- Иницијатор сам састанка о
судбини „Заштите” у Агенцији за
приватизацију из два разлога: први је
безбедност људи који раде и стварају
добит, а други је имовина РТБ-а
која не може остати без заштите. Та
два момента су определила да се,
заједно са њиховим руководством,
укључим у решавање проблема ове
фирме. Договорено је да сви радници
„Заштите” пођу на социјални програм,
могу радити и из стечајне фазе, а да се
одмах после тога формира предузеће
са бројем радника и квалитетом
који одговарају, пре свега, потребама
заштите имовине РТБ-а. Сви добри
радници, сви који су потребни неће
остати без посла и немају разлога да
брину – одговорио је Спасковски на
новинарско питање о судбини борске
„Заштите”.

„убризгано” је у државне компаније,
па и у руднике. Мора се помоћи, али
се мора и вратити. Влада Србије је
помагала РТБ-у, али сада је на нама
да стежемо каиш, да штедимо и створимо добит за развој и да сутра, када
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стеже каиш
будемо државна компанија, и вратимо
држави – рекао је Спасковски.

У 2016. још већа штедња
- Морамо реаговати знатно брже
и интензивније, да бисмо 2016.
годину завршили са позитивним
пословањем. Најважнији задатак је
да садашњу цену по којој производимо бакар (5.040 долара по тони)
„спустимо” на 4.500-4.600 долара. И
да не можемо – морамо! Влада је помогла РТБ-у тиме што је подржала
кредитну линију од 30 милиона евра
код Фонда за развој, како би „стао
на ноге”. Али, више не можемо очекивати помоћ, морамо кренути у
још јачу штедњу него што је била
ове године, и то на свим нивоима. На
„ситним” примерима смо показали да
смо друштвено одговорна компанија
- компанија и менаџмент - који знају
и могу да штеде. Пре две године укинули смо дневнице, ставили под контролу задуживање и стварање трошкова, и то је дало ефекте. Морамо, пре
свега, физички смањити потрошњу
електричне енергије на оптимални
ниво. Са друге стране, морамо прећи
на снабдевање са високог напона,

(можемо платити трошкове њиховог
одржавања и добити нижу цену или
вратити трафо-станице, сами их одржавати и уштедети неколико милиона долара годишње). Следећа фаза је
смањење цене струје, јер, с обзиром на
нашу потрошњу, не можемо плаћати
скупљу струју него неки мањи потрошачи. Ту је и репрограм дуга ЕПС-у о
коме ћемо тек разговарати – казао је
генерални директор РТБ-а.

Ј. Радисављевић, Н. Виденовић и Б. Спасковски

јер поседујемо трафо-станице које
су уступљене ЕПС-у на коришћење

Недостатак
испоручиоца опреме
- Проблема има и са „Оутотековом”
компонентом - не функционише
шибер-затварач, што је недостатак
испоручиоца опреме. Последица
тога је појава повременог „цурења”
сумпор-диоксида, нарочито када се
температура мења у јутарњим сатима.
Тај нагли скок доводи до сакупљања и
пропуста SO2 на малом димњаку који
не може то дигнути у висину, а није
ни прављен за то, већ само за фазу
пуштања и заустављања. Међутим,
нема опасности од акцедентних
ситуација. Решиће се и то, важно
је да знамо разлог. Позвали смо
специјалисте из Београда и Новог
Сада да разговарамо о томе и дођемо
до решења. Прошле недеље људи из
финске компаније су нам одговорили:
„Проблем који имате имамо у целом
свету и на свим технологијама. Молим
вас, укључите се да, заједно са вашим
фабрикама, то одрадимо и усавршимо.
Ако успете пре нас, купићемо решење
од вас, ако успемо пре вас, даћемо вам
јер нам је то уговорна обавеза”.

Потом је навео још примера штедње
и „неоправданог трошења сопствене
супстанце”. Због нерационалне и неекономичне производње, Фабрика бакарне жице је привремено заустављена
зато што је производна цена 490 долара
по тони, а продајна 160 долара!?! Радници су прераспоређени у друге погоне
где су потребни и сви ће опет бити упослени. Исто је урађено и у Ливници бакра
и бакарних легура, Преради метала, Истражним радовима, радионици копа.
- Јама је повећала производњу на
1.550 тона дневно, недостаје још 150
тона да би била профитабилна. То
ћемо постићи уласком у рудно тело
„Т3” од средине јануара. Морамо
одржати континуитет у „Церову”
отварањем „Церова 2” сопственим средствима, јер бисмо од августа остали без руде (реална процена
је да се може открити за четири-пет
месеци). Остаје задатак да окончамо
и инвестирамо у резерве РТБ-а, пре
свега, „Церова”, Мајданпека и других
рудних тела и лежишта и доведемо их
на међународне стандарде (канадски
43/101 и амерички Yорк), да бисмо се
могли легитимисати пред инвеститорима или потенцијалним партнерима. Да бисмо побољшали ликвидност, морамо смањити учешће зарада
у укупним трошковима пословања,
посебно у режијском делу, одложити

ануитете по кредитима који доспевају
за наплату у 2016. за наредни период
када ће цена бакра бити већа, обезбедити кредит за обртна средства.

Честитке
Спасковског
Грађанима и радним људима Бора
и Мајданпека, као и мештанима околних села обе општине, Спасковски је
пожелео, пре свега, добро здравље у
2016. години, пуно среће и бољи живот!
Исте жеље – добро здрваље, срећу,
пуне трпезе и много љубави – пожелео
је и верницима православне исповести поводом предстојећег Божића.

Услов за све ово је усвајање УППР-а
и ослобађање РТБ-а историјског
наслеђа, како би постао фирма која ће
моћи сама да се задужује, сама изађе
на тржиште и сама потражи партнера.
Убеђен сам да ћемо изаћи као победници, да ће РТБ бити бренд Србије,
а Влада Србије имати јаку и моћну
компанију на коју ће моћи да рачуна,
посебно у делу извоза и девизних нетоефеката – оптимистички је закључио
Спасковски.
Јасмина Станојевић

Нова топионица
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Фински „Оутотек“ урадио прелиминарну ревизију флеш-пећи и конвертора

Потребна боља радна и технолошка дисциплина

Тони Коркан: Ново пирометалуршко постројење у Бору ради добро, а биће још боље уколико басенски стручњаци примене у пракси све наше сугесетије. - Примедбе треба да се схвате и прихвате
као стручни савет јер и јесу дате с тим циљем, а не да томе пружамо отпор. Важно је да су сви физички показатељи рада нове топионице у реду и да је РТБ изнад 200 тона бакра на дан, оценио Благоје
Спасковски

РТБ. – Предвођени пројектменаџером
финског
„Оутотека“
Тонијем Корканом, стручњак за FSF
(flash smelting furnace) процес Јорма
Мyyри и специјалиста за конверторске
операције у топионици у Харјавалти
Петри Торсти, обавили су од 15. до
19. децембра прелиминарну ревизију
рада нове флеш-пећи и конвертора.
Борске металурге саветовали су како да
побошљају рад нове пирометалуршке
линије у РТБ-у Бор, а на Светог Николу
сачинили су пресек стања и записнички
констатовали да се све што је досад
урађено уклапа у динамику и њихова
предвиђања.
-Ново пирометалуршко постро
јење у Бору ради добро, а биће још
боље уколико басенски стручњаци
примене у пракси све наше
сугесетије које смо им и у писаном
облику доставили након обављене
ревизије. Међутим, примећивали
смо и раније да има отпора код оператера да раде по нашим предлозима. Сада је отпор знатно мањи,
али је још увек присутан. За стабилан рад потребна је боља радна и
технолошка дисциплина – подвукао
је Тони Коркан.

Генерални директор РТБ-а Бор
Благоје Спасковски нагласио је да се
у потпуности слаже са оценом пројектменаџера „Оутотека“.
- РТБ се приближава свим параметрима из физибилити студије
и закључили смо да је неопходно
да металурзи усвоје све препоруке
стручњака финског „Оутотека“ за
стабилнији рад нове топионице.
Свака позиција, где су Финци приликом ревизије имали примедбу, биће
савладана у наредних 15-ак дана јер
је договорено да поново дођу након

Jorma Myyri, Милош Хинић и Petri Torsti

православног Божића и коначно
подвуку црту. Примедбе треба да се
схвате и прихвате као стручни савет
јер и јесу дате с тим циљем, а не да,
како се изразио пројект-менаџер
„Оутотека“ Тони Коркан, томе пружамо отпор. Са екипом специјалиста

из Финске договорили смо и да три –
четири мање групе басенских металурга на пар дана опет посете топионицу у Харјавалти ради усавршавања
– истакао је Спасковски.
На састанку који је дан касније (20.
децембра) организован са сменским
мајсторима, пословођама и инжењерима
Топиониоце и рафинације разговарано
је о свим препорученим сугестијама
за даљи рад, а договорен, између осталог, једнодневни застој ради чишћења
аптејка.
-У свим топионицама у свету једном
месечно чисти се аптејк и дотерују
ситне ствари. Реч је о једнодневном
ремонту који се неће одразити на прераду и производњу. Важно је да су сви
физички показатељи рада новог пирометалуршког постројења у Бору у
реду и да је РТБ изнад 200 тона бакра
на дан – рекао је генерални директор
РТБ-а Бор.
Г. Тончев Василић

Успостављање интегрисаних система менаџмента у РТБ-у дошло до финала

За конкурентност Басена на страном тржишту
РТБ. – Успостављање интегрисаних система менаџмента (IMS) у Рударско-топионичарском басену Бор достигло је задовољавајући ниво и проверавачки тим званично ће предложити
издавање сертификата РТБ-у – саопштили су представници фирме Lloyd’s

Владимир Ћосовић

Register LRQA из Београда пословодству комбината бакра после оцењивачке
посете која је трајала од 14. до 17. децембра. Оцењивачки тим Lloyd’s-а је, у
оквиру друге фазе, проверавао системе
менаџмента ISO 9001 (контрола квали-

тета), ISO 14001 (заштита животне средине) и OHSAS 18001 (безбедност и
здравље на раду) и утврђивао усаглашеност пословања Басена са захтевима
ова три стандарда. Иначе, након прве
фазе оцењивања (средином септембра),
РТБ-у је остављен максимални рок од
три месеца у коме је требало да систем
заживи у целој фирми.
- За ова три месеца уложен је велики
рад и на свим нивоима у РТБ-у препозната важност овог пројекта у који се
укључило много људи. Значај његове
примене је што Басену омогућава да
сутрадан ради и ван граница наше
земље и постане тржишно конкурентна компанија на светском нивоу.
Препоручићемо издавање сертификата за сва три стандарда јер мислимо
да су задовољени очекивани минимуми који се њих тичу. Треба нагласити да је овде систем млад и тек на
почетку примене, па смо, нашом препоруком, односно критеријумима које
смо применили, хтели да подржимо
цео систем и све који су укључени у
пројекат. Такође, да се укључе и они
који то нису били, да бисмо после
годину дана, за када је заказана наша
наредна посета, видели напредак у

Представници фирме Lloyd’s званично ће препоручити
издавање сертификата комбинату бакра. – В. Ћосовић:
Значај примене система је што РТБ-у омогућава да
сутрадан ради и ван граница наше земље. - С. Буђелан:
Ово је велико признање нашем тиму
његовом сталном побољшању. Људи
овде морају схватити зашто је све то
значајно за њих и да сада још више
енергије уложе у подизање, развој и
„затезање” система, како би из дана
у дан био бољи. Суштина је да кроз
систем, у ствари, напредује Басен Бор
– поручио је Владимир Ћосовић, директор Lloyd’s Register LRQA из Београда.
Славиша Буђелан, координатор
РТБ-а за ИМС, сматра да је ово велико
признање радном тиму комбината
бакра састављеном од представника
свих његових организационих целина

(Љиљана Јовановић, Слободанка
Ристић, Драгана Танчић, представници руководства за IMS РББ-а, РБМ-а и
ТИР-а) и консултаната из ИРМ-а (Миладин Ђурић и Синиша Владимировић),
који је, уз подршку пословодства РТБ-а,
радио на овом пројекту у протекле две
и по године. По речима Ћосовића, званична додела сертификата вероватно ће
се обавити почетком фебруара наредне
године након верификовања извештаја
њиховог оцењивачког тима.
Ј. Станојевић
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Актуелнo

Са седнице Управног одбора РТБ-а Бор:

Пословање на граници рентабилитета
Иако реално на ледини, где га је гурнула ниска цена бакра, РТБ Бор
ће, према прогнозама из основних пословних резултата, у 2015. забележити мали плус. - Произведена је 45.281 тона катодног бакра,
од чега 33.947 тона из сопствених сировина, а 11.334 тоне бакра из
услужне прераде. – Б. Спасковски: Са актуелном ценом бакра РТБ
Бор је тешко одржива прича уколико у 2016. не уштеди бар 26 милиона долара! – Следеће године планирано улагање 17,3 милиона
долара у рударство и 5,7 милиона у металургију

РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор, једини српски произвођач
бакра, злата и сребра, извезао је у
последњих шест година робу у вредности милијарду 237 милиона долара!
Компанија која има милијарду 355 милиона тона оверених резерви руде са
просечним садржајем бакра 0,37% и неоверених још 430 милиона тона (откривених у последњих неколико година),
као и непотврђена два и по милиона
тона златоносне руде где је садржај
злата 5,19 грама по тони, нашла се ове
године на ветрометини коју је проузроковао глобални поремећај на тржишту
цена обојених метала. „Земљотрес“ на
Лондонској берзи уздрмао је стабилност чак и великих светских рударских компанија, попут „Фрипорта“ и
„Гленкора“, а високе цене инпута, али и
велики трошкови производње само су
им додатно пољуљали тло под ногама.
-Поремећаји изазвани светском
економском кризом акумулирали су
се током последњих неколико година
и кулминирали у 2015. Ако кренем
од цене бакра и злата која је у сталном паду, а од септембра 2014. траје
и смањена тражња коју је испратило
увођење негативне премије на регуларну цену бакра, па додам прелазак на обрачун цене струје у еврима
од јануара прошле године, што нам
је повећало месечну фактуру за 33
одсто, јасно је да је РТБ Бор дошао у
ситуацију да се буквално бори за ликвидност. Иако реално на ледини, где
га је гурнула ниска цена бакра, РТБ
Бор ће, према прогнозама из основних
пословних резултата, у 2015. ипак за-

бележити мали плус - истакао је генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски образлажући члановима Управног одбора (22. децембра) пословање

побољшања финансијских резултата? Набавне цене свих инпута, осим
струје, кисеоника и челика „скинуте“
су на минимум, а број радника је са
5.200 смањен на пет хиљада. Привремено смо зауставили инвестирање,
што није добро због година које су
испред нас, редуковали смо услуге,

РТБ-а Бор.
Само тако, додао је, планирана
производња 48.110 тона катодног бакра,
868 килограма злата и пет тона сребра
у 2016. биће остварена. Планирани приходи од ове производње и услужне прераде 160 хиљада тона увозних концен-

смањили трошкове, укинули дневнице, скресали репрезентацију – казао
је Благоје Спасковски.
Све ово довело је до тога да РТБ
Бор у 2015., према прогнозама из основних пословних резултата, ипак забележи мали плус. Произведена је 45.281
тона катодног бакра, од чега 33.947 тона
из сопствених сировина, а 11.334 тоне
бакра из услужне прераде. Из басенских рудника откопано је нешто више
од 17 милиона тона руде и од ње прерадом добијена 197.171 тона сувог концентрата. Укупне ископине су, према прелиминарним резултатима, тешке 42 милиона тона јер је за годину дана уклоњено
око 25 милиона тона раскривке.
-Ипак, са актуелном ценом бакра
РТБ Бор је тешко одржива прича
уколико у 2016. на трошковима за
струју, гасове, угаљ, експлозиве, реагенсе, лабораторијске услуге, гуме,
превоз радника, потрошњу воде
не уштеди бар 26 милиона долара!
Највероватније ћемо бити приморани да зауставимо, а тамо где је потребно и конзервирамо, све непродуктивне целине, а раднике да прераспоредимо у продуктивне погоне. Док је
на снази ова ниска цена бакра и злата
треба нам помоћ у виду кредита за
обртна средства у износу 40 милиона
долара како бисмо „покрили“ дуг за
струју и кисеоник и авансирали исценама додатно је отежала пословање поруку репроматеријала и резервних
компаније и довела је до границе рен- делова. На тај начин стабилизоваћемо
табилности.
производњу и повећати је осам до 10
-Шта смо ми досад урадили у циљу одсто – истакао је генерални директор

трата, рачунати са ценом бакра 4.600
долара по тони, биће већи од расхода тек
за нешто више од милион долара.
-Приоритетни задаци у наредној
години су нам повећање обима и
квалитета рударске производње,
ефикасан рад нових пирометалуршких постројења и постизање
пројектованих технолошких и еколошких параметара прераде концентрата бакра, као и завршетак
реструктурирања и формирање
јединственог предузећа са техничким, технолошким, еколошким и економским перформансама које нам
обезбеђују профитабило пословање.
Планирани консолидовани биланс
упсеха је у плусу милион долара, а
са ефектима од прераде хладних
материјала финансијска позиција
нам се значајно повећава. Предвидели смо минимална инвестициона
улагања и то у рударство 17,3 милиона, а у металургију 5,7 милиона
долара – нагласио је Спасковски.
Расположиве оверене рудне резерве гарантују РТБ-у Бор будућност
рударења у наредних неколико деценија
јер је вредност метала у депозитима
већа од 20 милијарди долара, и то по
садашњим ниским ценама. Све то оправдава потребу за улагањем у рударство и
даје јој пун смисао у наредном периоду,
закључио је генерални директор РТБ-а
Бор.
Горица Тончев Василић

компаније у 2015. и анализирајући факторе који су на њега утицали.
И остали инпути који битно утичу
на цену коштања бакра произведеног у
Бору, како је навео Спасковски, упоредо

су расли. Поред струје, која је од августа
ове године оптерећена и акцизом од 7,5
одсто, поскупели су и технички гасови
(кисеоник и азот), а и цена по којој РТБ
Бор плаћа еуро-дизел (троши се месечно око 1,8 милиона литара), већа
је 30 одсто од оне у окружењу. Оваква
диспропорција у набавним и продајним

Синдикална
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Челни људи Самосталног синдиката Србије посетили Басен

Без „Бора” нема стабилне Србије

РТБ. - Зоран Вујовић, председник
Самосталног синдиката металаца Србије,
и Зоран Михајловић, секретар Савеза
самосталних синдиката Србије, деветог децембра, у оквиру посете чланству
ових интересних организација радника у
Бору, „нису могли да одбију гостопримство пословодства РТБ-а, на челу са генералним директором Благојем Спа-

припада тим „гестикулацијама”,
многи не разумеју дешавања у Бору
и спремни су да пођу лакшим путем.
Не да се ради, копа, лије, производи,
продаје, плаћају порези, исплаћују
плате радницима, него лакшим и
бржим путем – само са питањем
може ли то или не може. Плашим се
тих људи који седе у канцеларијама

Наш заједнички посао је да заинтересујемо државу да остане
власник са 51 одсто учешћа у капиталу РТБ-а, да доведемо
стратешког партнера и да у наредном периоду граду, радницима,
Републици Србији буде још боље. Да заједнички убедимо све
скептике који мисле да „Бор” није велика компанија. „Бор” је и
сада велика и светска компанија и у наредним годинама биће
још већа – рекао је Зоран Вујовић, председник Самосталног
синдиката металаца Србије

сковским, и да не попричају о Басену”.
- Самостални синдикат металаца Србије и ја не сумњамо да ћете
проћи кроз све замке и од „Бора” направити још већу компанију. Многи
у Београду то и не разумеју на прави
начин. Из неких „гестикулација”
у министарствима, а по мојим
информацијама премијер Вучић не

Синдикат
„Независност”:

и који не схватају суштину Србије,
плашим се да то не упропасте само да
би наплатили нешто. Рецимо, дугују
оволико за струју, па сад то треба да
се наплати без обзира на то да ли ће
„Бор” да преживи или неће. Сигуран
сам у вас, сигуран сам у нас да морамо
бити и мудри и стрпљиви и да ће за
пет-шест месеци „Бор” изаћи из кризе

– рекао је Вујовић.
Први човек металаца Србије је нагласио да ће интересна организација радника на чијем је челу, како досад тако и
у наредном периоду, пружити пуну подршку РТБ-у у предстојећим пословима
– да се ова фабрика сачува за добробит
„Бора”, радника и целе Србије. – Нема
дилеме, нема попуштања, мора се
бити упоран код целе Владе, пре свега,
Министарства привреде, јер оно мора
да „легне” на причу „Бора”, а не да
их боли глава од њега. Министарство
привреде мора да засуче рукаве, и то
не до лаката него до рамена. Ако вам
треба икаква помоћ од СССС-а и Синдиката металаца, спремни смо да потуримо главу тамо где многи неће ни

ногу, да пишемо коме и где треба. Наш
заједнички посао је да заинтересујемо
државу да остане власник са 51 одсто
учешћа у капиталу РТБ-а, да доведемо
стратешког партнера и да у наредном
периоду граду, радницима, Републици
Србији буде још боље. Да заједнички
убедимо све скептике који мисле да
„Бор” није велика компанија. „Бор”
је и сада велика и светска компанија
и у наредним годинама биће још
већа. Јер, ако нема „Бора”, онда нема
Ваљаонице у Севојну, Фабрике каблова у Јагодини, Железаре у Смедереву, Фиат аутомобила – нема стабилне Србије – закључио је Вујовић.
Ј. Станојевић

Опстанак РТБ-а - приоритет

РТБ. – Опстанак Рударско-топионичарског басена Бор је приоритет
Гранског синдиката индустрије, енергетике и рударства „Независност” –
најважнији је закључак са 12. седнице
Главног одбора овог синдиката одржане
11. децембра. Чланови одбора су, такође,
једногласно усвојили одлуку о активном учешћу на свим нивоима синдикалног деловања у проналажењу најбољег
решења за ову компанију и њене запослене. Представници ове интересне
организације радника Басена (Драган
Јанкуцић, Часлав Гаврић и Станиша Стојановић, председници Синдиката „Независност” ТИР-а, РББ-а и
РБМ-а, Милан Павловић и Нинослав Вукашиновић) најпре су упознали чланове Главног одбора са актуел-

Очување
комбинат бакра значи
очување 5.000 радника,
исто толико породица, али
представља и основни услов опстанка
овог дела Србије – указао је Милорад
Пановић, председник ГС ИЕР „Независност”
ним дешавањима у решавању статуса и
значају комбината бакра.
- Очување РТБ-а Бор и сваког
његовог запосленог јесте приоритет
Гранског синдиката ИЕР „Независ-

ност” који ће пружити пуну подршку
овој компанији, радницима и члановима ка позитивном решавању њеног
статуса, уз активне преговоре са ресорним министарствима. Уверени

смо да ни премијер Александар Вучић
нити један члан Владе неће дозволити
да се било шта негативно деси Басену
и имаће нашу помоћ у проналажењу
најбољег решења. Очување РТБ-а Бор
значи очување 5.000 радника, исто
толико породица, али представља
и основни услов опстанка овог дела
Србије – указао је Милорад Пановић,
председник ГС ИЕР „Независност”, и
обећао да ће ускоро посетити компанију
и пословодство Басена.
Иначе, „независни” су, како истичу,
судећи по чланству најбројнији синдикат у РТБ-у, па је тиме и њихова одговорност за квалитетно решавање статуса
компаније већа и значајнија.
Ј. С.

Огласио се Извршни одбор Синдиката рудара РБМ-а

Подршка мерама за очување стабилности
РБМ. – Извршни одбор Синдиката
рудара Рудника бакра Мајданпек огласио се саопштењем у којем се истиче
да је одлучио да потпуно подржи све
напоре за очување пуне стабилности и
континуитета пословања свог предузећа
и компаније РТБ Бор.
„Пружамо пуну подршку руководству РБМ-а и РТБ-а Бор у
настојањима да се предузетим
мерама штедње и контроле трошкова превазиђу и савладају актуелне тешкоће у пословању, јер је
то најважнији интерес свих радника“ – истиче се у саопштењу Синдиката рудара РБМ-а. Ту се још наводи
да се Рударски синдикат Мајданпека
ограђује од свих активности истоименог синдиката из Бора, јер је он изгу-

био репрезентативност, што је потврдила и надлежна државна комисија.
Због тога се од пословодства РТБ-а,
руководства РБМ-а, као и од државних органа тражи помоћ у изради деобног биланса средстава која се налазе
на рачуну бившег Рударског синдиката
из Бора, како би се она разграничила и
Мајданпеку вратио новац од чланарина
који му припада.
У овом саопштењу се наводи да је
Рударски синдикат из Мајданпека одлучио да убудуће, ради спречавања
осипања чланства због ситуације у Бору,
своје активности приближи неком од републичких репрезентативних синдиката
и на тај начин очува свој углед и репрезентативност.
С. Вукашиновић

Из мајданпечког Синдиката рудара дају подршку руководству
да се мерама штедње и контроле трошкова превазиђу тешкоће
у пословању. – Ограђују се од активности истоименог синдиката
из Бора и ради спречавања осипања чланства, најављују
да ће своје активности приближити неком од републичких
репрезентативних синдиката

Актуелно
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Влада Србије тражи решење за РТБ Бор

Катанац није опција

Због ниске цене бакра, у ситуацији када се рудници у свету затварају и отпуштају радници, нико од озбиљних „играча“ из рударског сектора
не жели да се упусти у причу о приватизацији РТБ-а Бор. Иако компанија има велике дугове, Влада Србије не може да је затвори јер велики
број људи зависи од комбината – изјавио премијер Александар Вучић. – Менаџмент РТБ-а увео ригорозну штедњу и сваки трошак пословања
ставио под лупу. – Б. Спасковски: Стегли смо каиш и надам се да ћемо ситуацију успети да превазиђемо, али не можемо без помоћи Владе
Србије. – У Привредној комори Србије подсећају да је РТБ стратешко предузеће које мора да се сачува, а исто мисле и синдикати

РТБ. – Драматичан пад цене бакра, али и
злата на светском тржишту метала у другој половини ове године оповргао је све прогнозе великих и моћних „играча“ о кретању цена на
берзи метала на основу којих је и менаџмент
РТБ-а Бор правио пословне планове за 2015. и
тако довео борску компанију у ситуацију да се

Александар Вучић

дословце бори за одржање текуће репродукције
и ликвидности.
Да је упознат са тренутним стањем у борском комбинату бакра, једном од 17 предузећа
за које држава тражи решење, премијер Србије
Александар Вучић потврдио је за говорницом

републичког парламента када је, 9. децембра,
у оквиру расправе о Предлогу буџета за 2016.
годину, посланицима Скупштине Србије казао
да „због ниске цене бакра, у ситуацији када се
рудници у свету затварају и отпуштају радници,
нико од озбиљних „играча“ из рударског сектора
не жели да се упусти у причу о приватизацији
РТБ-а Бор“.
-За РТБ је потребан стратешки партнер,
али не можемо да га нађемо и то није неуспех Владе. Јер, и РТБ Бор, као и преосталих
16 предузећа у реструктурирању, годинама су
уништавана. Нико на свету неће да уђе у то
због лоших услова на тржишту и ниске цене
бакра. Зато је решавање судбине РТБ-а Бор
један од највећих проблема с којим ћемо се
суочавати и свако ко може да помогне је добродошао – истакао је Вучић.
Додао је да Влада Србије не може да затвори
РТБ Бор, иако компанија има дугове, јер велики
број људи зависи од комбината.
-Шта ћемо да радимо са РТБ-ом, како

ћемо да га решимо? Хоће неко да ми каже
да га затварамо? А цена комодитија (робе)
пада из дана у дан! Бакар пао на испод 4.500,
а нама треба 6.500 да бисмо могли да радимо.
Да га дамо неком, скочиће нам сви по глави.
Ајде, државо, Вучићу, нађи 100 милиона за
РТБ! Ако не даш, биће „угасио си Бор и источну Србију“. А, ако даш, биће “што си им
дао?“ И шта год да урадиш, не ваља - рекао
је премијер.
Да је тешко, није крио ни генерални директор РТБ-а Бор Благоје Спасковски.
-Рударство је хлеб са девет кора и када
тона бакра вреди 7.000 долара, а камоли
сада када је цена пала на 4.500 долара. Налазимо се у изузетно тешкој позицији и предузели смо све мере рационализације, увели
ригорозну штедњу и ставили под лупу сваки
трошак компаније. Каиш је стегнут до краја,
па се надам да ћемо ситуацију успети да
превазиђемо. Не можемо сами, не можемо
без помоћи Владе Србије која нам је, да подсетим, помогла и да завршимо нову топионицу. Захваљујући тој помоћи, ми у овим
тешким временима имамо бар нижу цену
прераде бакра, односно мање трошкове у том
делу због рада нове пирометалуршке линије.
Чинимо надљудске напоре да, заједно са
Владом Србије, проблеме превазиђемо и савладамо, пре свега због пет хиљада басенских
радника и још око 15.000 породица у Србији
директно и индиректно везаних за прераду
бакра који се производи у РТБ-у Бор – казао
је генерални директор РТБ-а Бор.
Спасковски је додао
да на све муке РТБ-а Бор
због пада цене „црвеног метала“ постоји и додатна у виду пада тражње
за бакром, али и пада
премије, односно додатка
на LME-цену, који је први
пут у последњих десет
година – негативан између
30 и 40 долара по тони.
-Када се спекулативни утицаји измешају
са тржишним, а уз то
„кинески змај“ никако
да се пробуди, онда се
деси и да се у продаји
први пут појави нижа
цена бакра од оне на
Лондонској берзи и настане оваква ситуација
у којој је немогуће било шта, чак и краткорочно прогнозирати. Јер, све досадашње
прогнозе с почетка
године које су говориле о стабилизацији
тржишта
бакра,
враћању тражње и
позитивних премија
на цену, као и њено
одржавање на берзи у
нивоу од 6.300 долара
за тону се, нажалост,
нису оствариле. Надам
се, ипак, да „олуја“
неће предуго трајати и
да ће се цена бакра до
краја следеће године
и почетком 2017. вратити изнад прага наше
рентабилности – истакао је Спасковски.

Подршка РТБ-у Бор, уз оцену да је то стратешко предузеће које треба да се очува, стигла
је одмах из привредне коморе Србије. Љубиша
Обрадовић из Удружења за металургију ПКС
казао је да је РТБ веома битан за државу јер има
рудна богатства. – Мислим да држава мора да
стане иза произвођача који су оптерећени

Благоје Спасковски

ценом, производњом и реструктурирањем,
јер без државе немају релане шансе да успеју
- нагласио је Обрадовић.
Реакција синдиката била је истоветна. Самостални синдикат металаца Србије, заједно са Савезом самосталних синдиката Србије понудио
је, према речима председника Зорана Вујовића,
сваку врсту помоћи менаџменту РТБ-а Бор да се
компанија у тешким временима одржи и сачува.
– Држава мора да се заинтересује да остане
власник РТБ-а Бор са 51 одсто учешћа, а да
се потом доведе стратешки партнер. У супротном, стабилност Србије је угрожена.
Председник Гранског синдиката индустрије,
енергетике и рударства „Независност“ Милорад Пановић казао је да ће се, уколико држава
на проблематичне руднике стави катанац, произвести невероватна миграциона кретања.
-У два рудника са највећим проблемима
(Ресавица и РТБ Бор) има 10.000 радника,
а ту је још пет хиљада у онима који једва
преживљавају. У питању су Штаваљ, Вршка
чука, Јасеновац, али и рудници обојених
метала у Медвеђи и на Бесној кобили. Ова
места не могу да преживе ако се не копа – поручио је Пановић.
Г. Тончев Василић

Актуелно
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Округли сто о развоју басенског

Цена бак ра

РТБ. – Руде имамо и у Бору и у
Овако је Благоје Спасковски, геМајданпеку, кадрова такође, само нерални директор Рударско-топионитреба порадити на развоју да се то чарског басена Бор, резимирао округли
што имамо и материјализује. Управо сто о „Стратегији развоја рударства и повећању производње концентрата бакра у Рударско-топионичарском басену Бор од 2016. до 2021.
године“ одржан 11. децембра у Бору.
Скупу је присуствовало 30-ак овдашњих
и стручњака из угледних научноистраживачких и образовних институција
Србије, а први човек Басена, његови заменици, помоћници и директори басенских рудника упознали су учеснике са
актуелном проблематиком развоја ру-

Техничког факултета, са стручњацима
Института за нуклеарне и друге минералне сировине и овдашњег Института за рударство и металургију, као и
са представницима неких рударских
фирми, дотакла се бројних питања и
околности. Оне се морају имати у виду
када се трасира развојни пут компаније
која се последњих година, а нарочито
ове, упире да што боље послује, упркос
веома ниској цени бакра, недостатку
средстава да инвестира у развој сопствене сировинске базе, терету дугова…
Њено име се ових дана често помиње
у оквиру приче о судбини 17 српских

Благоје Спасковски

због тога смо данас били овде и имамо
та прва полазишта која у ствари
развијамо већ неколико година. Како
ће се и у ком правцу окончати процес
развоја РТБ-а Бор зависи, пре свега,
од цене бакра, а цена од потражње,
односно од тржишта. То је посао у
коме се мора бити стално, пратити,
дотеривати, рачунати… Нема више
прављења перспективних планова за
десет година и рада по њима јер цене
„шетају“ из дана у дан. Час су горе,
час доле и у ових седам-осам година
колико сам на челу РТБ-а имали смо
два велика пада, а само један пик са
највећом ценом. Значи, ум мора да
дође до изражаја, а и рачунари су нам
на располагању.

Благоје Спасковски: Руде имамо и у Бору и у Мајданпеку, кадрова такође, само треба порадити на развоју да се то
што имамо и материјализује.
Али, нема више дугорочног
планирања јер цене „шетају“
из дана у дан, па знање мора
доћи до изражаја. –Др Грозданка Богдановић: Наше напоре да се сачува овдашње рударство у будућности ће све више
пратити и други део приче –
екологија и економија. – Др
Милан Трумић: Пре овог скупа
сам и ја мислио да је неопходно
максимално развијати рударство на бази наших сировина, а
сада сматрам да је нова топионица „злато“ са којим смо много независнији

Грозданка Богдановић

концентрата бакра. Сагледавана је и
изградња нових инфраструктурних
објеката, процењиване су вредности
потенцијалних инвестиција, као и
економски услови пословања Рударскотопионичарског басена као целине.

Овде смо због наше деце
дарства и производње стратешке сиро- стратешких предузећа и притом често
вине – руде бакра - у експлоатационом губи из вида да је она успела да у успољу РТБ-а.
ловима велике економске кризе, додуше
уз пресудну помоћ државе, изгради моСагледане бројне околности
дерну топионицу и тако створи кључан
Четворочасовна размена мишљења
са професорима и докторима наука београдског Рударско-геолошког и борског

економско-еколошки предуслов за свој
даљи профитабилни развој.
У том светлу разговарано је о
басенским рудним резервама, стању
рударских
радова,
примењеној
технологији откопавања руде и добијања

Изражавајући изузетно задовољство
што је са колегама присуствовала овако
важном састанку који се тиче стратегије
развоја рударства у граду бакра, др
Грозданка Богдановић са Техничког факултета у Бору казала је: - Оно
што је врло важно, а што се може

закључити са овог скупа, јесте да
сви чинимо велике напоре, на челу
са директором РТБ-а, да на овим теренима задржимо рударство. Али, на
скупу је провејавао и други део приче
– екологија и економија. Нешто што
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рударства наредних пет година

усмерава развој
је, а то је и генерални директор више
пута поновио, у истој равни и чему
ћемо све више посвећивати пажњу у
будућности. Овде смо, пре свега, због
будућности наше деце и очекујем да се
све институције које су присуствовале
округлом столу максимално заложе и
подрже напоре директора Спасковског да се све ово сачува.

Нова топионица профитан “алат”
И професор др Милан Трумић
је оценио скуп веома корисним, чак
најбољим од сличних који су одржани
последњих година по питању развојне
стратегије
Рударско-топионичарског

дефинишете услове под којима ћете да
радите, а ту је и профит. Профит не
смемо да заборавимо јер га са старом
топионицом нисмо имали. Са новом га
имамо, а стратегија даљег развоја је у
нашим рукама. Пре овог скупа сам и
ја био мишљења да је неопходно максимално развијати рударство на бази
наших сировина. Сада сам схватио да
Милан Трумић
је нова топионица „злато“, а развој
басена, поготово што је после њега, како рударства треба да је прати, наравно,
рече, потпуно променио своје виђење не по сваку цену, већ пратећи раст
профита РТБ-а Бор. Са новом топиоразвоја ове компаније.

лансим резервама од преко 1,3 милијарде
тона по следећем концепту рударске
производње, уз додатна улагања у рударску и флотацијску опрему.

адекватне методе откопавања ради
очувања околине и изградње инфраструктурних објеката одводњавања и
проветравања јаме. У садашњим ус-

С. Митровић, Ј. Радисављевић, Н. Бућан, В. Адамовић и С. Перишић

-Када је реч о масовном, површинском, откопавању, у руднику
„Церово”, у првој фази, рачунамо на
лежишта „Церово 2”, „Церово Примарно” и „Дренову”, са капацитетом 2,5 милиона тона руде годишње.
Прелазни капацитет је 5,5 МТ руде,
а друга фаза, односно коначни 12 МТ
руде. Планирани капацитет „Великог Кривеља” је 10,6 милиона тона, а
Рудника бакра Мајданпек - лежиште
„Јужни Ревир” - 8,5 милиона тона, у
првој, и 11 милиона тона у другој
фази. Планира се и интензивнија
подземна експлоатација лежишта
„Борска Река”, после утврђивања
-А то је – сматра др Трумић - да
изградњом нове топионице више
„не бацамо акценат“ само на рударство. Јер, она нам је дала снагу, алат,
да управљамо и нудимо развојне
стратегије не само Бору и Србији,
него и региону. Када имате овако модерну топионицу онда, практично, ви

ницом много смо независнији, а да не
говоримо о њеним еколошким предностима које грађани Бора већ виде.

Фазни раст капацитета
Стратешки пут до више бакра
Димча Јенић, директор РТБ-а за развој
и инвестиције, темељи на овереним би-

Партнерством до инвестиција
Интерес државе Србије, по Димчи Јенићу, јесте стабилизација РТБ-а Бор и
стварање повољног амбијента уз учешће стратешког партнера, пре свега за руднике „Церово“ и „Мајданпек“.
- Развојно-инвестициони циклус за повећање производње руде и концентрата
у РТБ-у Бор, у делу рударства, у току је – каже Јенић. - Којим интензитетом ће се
применити развојни планови у пракси зависиће од светске цене бакра. Приоритетне инвестиције се планирају за одржавање континуитета производње на “Церову”,
односно отварање новог површинског копа “Церово 2” током 2016. године, док ће
највећа улагања, за отварање новог рудника на тој локацији, бити условљена стратешким партнерством. Планирају се и улагања у одржавање постојеће и повећање
производње у Јами, односно почетак отварања лежишта “Борска река” изнад 17.
хоризонта, као и отварање рудних тела “Т3” и “Д”. Значајна улагања у Рудник бакра Мајданпек, ради реконструкције флотације за капацитет од 6,0 и 8,5 милиона
тона руде годишње, при самом су крају, а додатне инвестиције за капацитет од 11,0
МТ руде годишње такође су условљене стратешким партнерством.

ловима, након завршетка откопавања
текућег захвата, од половине 2016.
године почеће експлоатација овог лежишта изнад 17. хоризонта методом
са очувањем површине терена, као
и откопавање рудног тела „Т3“. Ка
већим количинама бакра ићи ћемо
и отварањем нових рудника, применом нових технологија у рударству и,
нарвно, новом технологијом топљења
концентрата којом ће се, уз боља
искоришћења метала и сумпор-диоксида у новој фабрици сумпорне киселине, животна средина заштити по
највишим стандардима.
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Новине у Закону о рударству и геолошким истраживањима

Повољнији амбијент
за инвеститоре

РТБ БОР. – Само четири године
су биле довољне да се уоче потребе за
новим Законом о рударству и геолошким истраживањима (претходни је донет
новембра 2011. године) и при његовом
доношењу почетком децембра узете су
у обзир све одлике разних врста минералних сировина и геолошких ресурса. Законом су подробније одређени
услови при којима се оне могу користити, уз заштиту јавног интереса, а у
сусрет потреби привлачења инвеститора
у геологију и рударство. О најбитнијим

и изградње грађевинских, рударских
и других објеката. Циљ је да се дефинишу инжењерско-геолошки и геотехнички услови изградње или санације.
Праћење и контрола инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања
поверена је јединицама локалне самоуправе, а потпуније су одређени и услови
за одобрење геолошких истраживања,
дужина и продужење истражног рока
(најкасније до истека решења којим су
одобрена).
Одређена је површина истражног простора и услови под којима се, у
оквиру истог истражног простора, могу
одобрити истраживања другог минералног или геолошког ресурса, као и
количине минералне сировине које се
могу узети за утврђивање технолошких својстава и доказивање резерви (тзв.
технолошки узорак). Ближе је дефинисано право коришћења и располагања
резултатима
примењених
геолошких истраживања и документима носиоца истраживања, а разврставање
ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода, геотермалних реДимча Јенић
сурса, обавља се у складу са прописима
новинама новог закона које се дотичу и правилницима који су усаглашени са
интереса Рударско-топионичарског ба међународним начинима разврставања.
сена Бор и локалне самоуправе разговаЕксплоатација уз гаранцију
рали смо са Димчом Јенићем, директорекултивације
ром за развој и инвестиције РТБ-а Бор,
који је био и члан радне групе за израду
Новим законом су подробније
предлога овог закона.
одређени
услови
одобравања
-Након што су детаљно дефини- експлоатације, али и њеног укидања
сани појмови који се користе, За- и престанка важности одобрења, с
коном су, пре свега, одређени мине- тим да је као услов за изградњу рударрални ресурси, односно минералне си- ских објеката и извођење рударских
ровине од стратешког значаја за Републику Србију и за њих се омогућава
спровођење поступка експропријације
према посебним прописима – наглашава Јенић. – Рудама бакра и злата
које експлоатише Рударско-топионичарски басен Бор дат је управо
такав - стратешки статус. Законом
су, такође, утврђене мере и активности Минералне политике и Плана
ради постизања стратешких, дугорочних, циљева у области геолошких
истраживања свих врста и резерви
минералних ресурса, као и развоја радова прописано достављање доказа
рударства. Њихово спровођење регу- о праву својине или коришћења, одлише Стратегија управљања мине- носно службености за површину на
ралним и другим геолошким ресур- којој се објекти и радови планирају. – У
сима Србије.
случају експлоатације резерви минералних сировина које су од стратешПроширен опсег истраживања ког значаја за Србију - подвлачи Јенић
Према речима нашег саговорника, – доставља се посебан акт Владе о
новим законским решењима проширен утврђивању јавног интереса за период
је опсег основних и примењених гео- од пет година експлоатације, а полаже
лошких истраживања тако што су она и меница, односно доказ о гаранцији
сада обавезна и за потребе просторног и банке или корпоративна гаранција (у
урбанистичког планирања, пројектовања корист Републике Србије) за послове

санације и рекултивације земљишта
оштећеног током експлоатације.
Ближе је дефинисана и врста инвестиционо-техничке
документације
и утврђено да се рударски радови

сти као привредне гране од посебног
значаја за руралне регионе Србије. Јер,
очекују се позитивни ефекти и уштеде
од потпуније дефинисаног поступка за
одобравање геолошких истраживања и

Законом су подробније одређени услови
по којима се могу користити разне врсте
минералних сировина и геолошких
ресурса, уз заштиту јавног интереса, а у
сусрет потреби привлачења инвеститора у
геологију и рударство. - Руде бакра и злата
дефинисане су као стратешке сировине за
Србију за које се омогућава спровођење
поступка експропријације према посебним
прописима – истиче Димча Јенић, директор
за развој и инвестиције РТБ-а

изводе према главним, допунским,
техничким и упрошћеним рударским пројектима. Рударски пројекат
предвиђен је и за радове при геолошким истраживањима чврстих минералних сировина.
Према Јенићу, прецизније су
одређени и услови које треба да испуне
физичка лица за послове геолошких истраживања и рударства, а потом
услови и начини за добијање лиценци из
тих области, не само за физичка, већ и
правна лица. Потпуније се регулише и
поступање са напуштеним рудницима и
рударским објектима који су настали до
дана ступања на снагу овог закона. Реч
је о непрописно обустављеним рударским радовима и напуштању објеката
без примењених техничко-технолошких поступака санације и рекултивације,
а није познат, или више не постоји, носилац одобрења за експлоатационо поље
и не може се утврдити власништво над
простором.

Правна сигурност уз мање
„папира“
Нови закон о рударству, сматра
наш саговорник, обезбеђује услове
за
подстицај
истраживањима
и
експлоатацији минералних и других геолошких ресурса у Србији и повољан
амбијент инвеститорима за отварање
рудника и развој рударске делатно-

отварање рудника, као и смањеног броја
докумената која се достављају уз захтев.
Укинуто је и плаћање неких накнада.
Тако ће подносилац захтева за
одобравање геолошких истраживања,
уместо досадашњих „мишљења, сагласности и решења“ која су издавали Завод
за заштиту природе и Завод за заштиту
споменика кутуре, уз приличне накнаде
и таксе, сада морати да прибави само акт
о условима за израду пројекта, а не и сагласност на пројекат. Тиме се укупни
трошкови прибављања аката смањују
и у области рударства где је, такође,
обједињено више процедура одобравања
експлоатације, а брисана обавеза израде
годишњих оперативних планова.
-Према
претходном
закону
предузећа су била обавезна да обезбеде власништво на свим парцелама
у оквиру експлоатационог поља –
наводи Димча Јенић. – По новом закону
експлоатационо поље ће се одобравати без доказа о власништву који
је потребно прибавити у следећем
кораку – одобрењу за извођење радова
- и то за период од 10 година. Овим су
знатно смањени трошкови предузећа
на самом почетку улагања када су,
иначе, највећа, а добит најмања.
Уштеде по овом питању су у распону
који није могуће проценити јер зависе
од низа фактора.
Текст и фото: Љ. Алексић
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Директори говоре

Директор Рудника бакра Бор о пословању у 2015. и плановима за наредну годину

На мишиће ка плусу
Резултати рада још увек се анализирају, али прелиминарна сагледавања економиста кажу да ће, упркос свим тешкоћама које су нас пратиле током 2015. Рудници бакра у Бору, са произведених око 25.000 тона бакра у концентрату, забележити мали плус у пословању - каже
директор Небојша Виденовић. - Инвестиционе потребе сведене на најнужније, а пословање испратила ригорозна штедња нормативног и
репроматеријала, енергената и резервних делова. - План за 2016. откопавање 12 милиона тона руде, уклањање 22 милиона тона раскривке
и производња више од 26.000 тона бакра у концентрату. – Приоритет за наредну годину отварање „Церова 2“
РББ. – Иако је година на измаку била
једна од тежих и остаће упамћена, пре
свега, по великом паду цене метала на
Лондонској берзи, паду који је за собом
у бездан повукао многе светске руднике,
борски ће у Нову, барем према неким
прелиминарним резултатима пословања,
ипак закорачити из плуса.
- Резултати рада још увек се
анализирају, али прелиминарна
сагледавања економиста кажу да ће,
упркос свим тешкоћама које су нас
пратиле током 2015. Рудници бакра
у Бору, са произведених око 25.000
тона бакра у концентрату, забележити
мали плус у пословању - каже директор
борских рудника Небојша Виденовић.
Поглед у ретровизор на, како тврди,
изузетно тешку 2015, у макро план
ставио је борбу са планираним задацима у производњи и трошковима који
је прате.
-Стална улагања у рударску опрему
и механизацију, као и у модернизацију
технологије флотирања, основни
су предуслов и за одржавање
производње и за њено повећање, а
пара за нека већа улагања у рударство нисмо имали. Инвестиционе потребе свели смо на оне најнужније и
отуд је, рецимо, због недостатка утоварне и транспортне механизације
ове године трпело раскривање борских лежиша. Трудили смо се да бар
не угрозимо производњу руде и у томе
успели – прича Виденовић.
Чести застоји у флотацијама проузроковани проблемима на плаштовима
млинова директно су утицали на континуитет технолошког процеса добијања
концентрата бакра, па је због тога и
производња у погонима за припрему
минералних сировина додатно била отежана. - Ове године завршавају се
улагања у реконструкцију кривељске
флотације која су почета 2012. па
очекујем да ће инсталирана мернорегулациона
опрема
допринети
постизању оптималних параметара
технолошког процеса. Техничко-технолошка контрола, праћење про-

цеса производње и рад постројења
пуним капацитетом знатно ће нам
побољшати садржај бакра у концентрату. С друге стране, уградили
смо анализаторе и PSM уређаје који
ће смањити и трошкове анализа
узорака које обављају овлашћене
лабораторије, а тако ћемо доћи и до
оптималних параметара производног процеса који воде ка смањењу
потрошње нормативног материјала и

бомбардовања, 1999. године. Улагањем
у њихово оспособљавање повећали
смо производњу и квалитет креча,
а успели смо и да реконструкцијом
пећи, односно преласком са мазута на
угаљ смањимо трошкове нормативног материјала у овом руднику неметала. Ове године произвели смо око
40.000 тона комадног креча, трипут
више него пре реконструкције кречних пећи, па је данас производња у

Небојша Виденовић

енергената. Пошто пројектовани параметри флотацијске прераде, између
осталог, захтевају и високу активност креча да би се постигла оптимална ph-вредност, ове године реконстурисали смо AF-пећи у „Заграђу“
које су последњи пут радиле у време

границама планиране и довољне за
несметан рад флотација и у РББ-у и у
РБМ-у – каже Небојша Виденовић.
-Поред финансирања изградње
нових објеката и реконструкције
постојећих, 2015. смо имали и
нематеријална улагања у основна

средства, односно у израду неопходне
пројектне и техничке документације
за Јаму и за проширење кривељског
флотацијског јаловишта на „нулто“
поље. Ту су још и пројекат регулације
Кривељске реке у „нултом“ пољу
флотацијског јаловишта и изградње
колектора у продужетку постојећег
тунела, елаборати геомеханичких и
геолошких истраживања, планови заштите од удеса за јаловишта итд.
Директор Виденовић наглашава
да је сва улагања, и то само у оно
најнужније, у другој половини 2015. испратила ригорозна штедња нормативног и репроматеријала, енергената и резервних делова. Предузете мере штедње
односиле су се, како каже, на бољу
организацију утовара и транспорта руде
на површинским коповима, као и на
одржавање континуитета производње у
флотацијама, без непотребних застоја
и са што краћим интервенцијама на
опреми. Рационална потрошња резервних делова и репроматеријала довела
је у ред залихе, па је стање у магацинима у односу на оно с почетка године
сада задовољавајуће. Такође, планским
одржавањем механизације и процесне
опреме смањена је потрошња уља и и
мазива.
-Недостатак домаћих екстерних
извора финансирања инвестиционих
потреба био је, а и још увек је, хроничан проблем целе РТБ Бор Групе,
не само РББ-а. Од 2009, када је почео
период улагања у опоравак борске
компаније и повећање производње,
па до краја 2013. године у руднике је
укупно уложено 95 милиона евра сопствених пара. Тим новцем набављен
је део висококапацитативне рударске опреме и помоћне механизације
за борске руднике, финансирана је целокупна реконструкција кривељске
флотације и обнављање производње
у „Церову“. Такође, редовно се улаже
у развојна геолошка истраживања
ради повећања резерви руде бакра,
а и у санацију колектора испод
јаловишта кривељске флотације –
набраја Виденовић.
Имајући у виду стабилизацију и
оптимизацију ревитализованих и реконструисаних технолошких линија у
флотацијама и кречани, али и претпоставку да ће постројења у 2016. радити
пуним капацитетом, планом пословања
за наредну годину предвиђено је
откопавање 12 милиона тона руде и
уклањање 22 милиона тона раскривке.
Тај обим ископина треба да резултира
производњом више од 26.000 тона бакра
у концентрату.
-Планирану производњу у 2016.
мора да испрате улагања, пре свега у
припрему за отварање нових рудних
лежишта на „Церову“. „Церово
2“ морамо отворити због континуитета, у супротном ћемо у јуну
бити принуђени да тамо прекинемо
производњу. Дакле, то нам је приоритет и само за измештање далековода,
откуп и експропријацију земљишта
наредне године издвојићемо седам
милиона евра – резимира Небојша
Виденовић.
Г. Тончев Василић
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Новогодишњи интервју Бранислава Томића, директора Рудника бакра Мајданпек

Тешка 2015. увод у
теж у 2016. годину
Упоредо са производњом, обављени бројни инфраструктурни послови, измештен далековод, деоница магистралног пута, почело
препумпавање Пека. - У односу на прошлу годину прерада већа за више од 20 процената, квалитет концентрата подигнут са 14,58 на 19 одсто. – У наредној години производњу треба повећати на шест милиона тона руде, наставити раскривање “Истока” Јужног ревира, инфраструктурне и инвестиционе радове. – Преполовљена цена бакра обавезује на штедњу и контролу трошкова
РБМ. - За многе од нас година
на измаку била је најтежа у радном
веку проведеном у Руднику бакра
Мајданпек. Таква, она је увод у још
тежу 2016. током које ћемо морати
добро да “заврнемо рукаве” и обавимо
бројне неопходне, незавршене и дуго
одлагане послове. И то на најбољи
и најспретнији начин, упркос околностима које ће, вероватно, бити
теже од оних које су нас спутавале у
производњи и пословању. Само тако
ће 2017. и наредне године услови за рад
и околности бити повољније. Пуно
посла нас чека – речи су којима Бранислав Томић, директор РБМ-а, коментарише календарску 2015. годину у раду
и пословању Рудника бакра Мајданпек.
-Ова година је почела са обавезом
да санирамо последице незапамћених
временских неприлика и елементарних непогода из претходне, које су нас
у четири наврата враћале не на почетак, већ корак уназад. Почела је,
нажалост, и трагедијама које су нас
дубоко погодиле и које нећемо заборавити, али и свакодневном борбом за
што већи учинак. Околности нам нису
биле савезник, а свакодневни рад био
је отежан. Јер, упоредо са производним задацима, имали смо и велике
инфраструктурне послове, изместили
далековод, деоницу магистралног
пута, започели препумпавање Пека
и упорно истрајавали да производња
не трпи због тога. Успели смо и да, у
односу на прошлу годину, повећамо
прераду за великих 20-25 процената, “подигли” смо квалитет концентрата са 14,58 на 19 одсто и показали да можемо и на преко 20! А, упоредо смо обављали ремонте, санацију
постројења, “затезања” комплетних
линија, реализовали инвестиционе
планове... Због свега, могу да кажем
да је 2015. година за РБМ била изузетно тешка.
Инфраструктурни радови који су,
практично, услов за планско проширење
Површинског копа, али и даљи рад и
развој РБМ-а нису окончани?
-Очекује
нас
обавеза
да
новосаграђену деоницу пута испод Андезитског прста асфалтирамо и опремимо за саобраћај, као и измештање
Пека. Предстоји израда корита реке,
као и канализације, а наш интерес је да то обавимо што пре, како
бисмо на површинском копу добили
већи маневарски простор за рад и
смањили трошкове препумпавања
реке. Имаћемо и обавезе у граду, на
аутобуској станици, а покушаћемо
да убрзамо посао јер ћемо само тако
имати довољно времена за редовне
обавезе.
Планове РБМ-а за 2016. годину у
великој мери кроје околности. Од инвестиционих, до производних и кадровских, свуда су потребе веће од
могућности, а због укупног пословног амбијента и реалних потреба,
производња се мора повећати. Како?

-Одговор на то питање даћемо завршетак инвестиционих радова
-Више је то од испита. Јужни ревир
радом. Учинићемо све да производњу на новој “Мецо минералс” опреми, представља садашњост и будућност
увећамо на шест милиона тона руде, “подизање” седме секције, активирање рударења у Мајданпеку. Цео захват
има 62 милиона тона раскривке, а
радићемо по скраћеном захвату. То
подразумева да се током 2016. године
уклони 17 милиона тона јаловине на
дугом и напорном путу до прве руде
са тог радилишта до које треба испумпати и осам од 15 милиона тона воде
са копа Јужног ревира. Одводњавање
ће моћи да се реализује тек након
пречишћавања те воде за шта, такође,
треба створити услове.
Будући да сте већ потпуно усмерени
ка обавезама које РБМ и запослене у
њему очекују током наредне године, да
ли постоји нешто по чему ћете памтити
2015. годину?
-Ову годину обележиле су тржишне
неприлике и преполовљена цена
бакра, пад цене злата, те, по том основу,
заустављене позитивне тенденције у
раду и пословању. Окренули смо се
штедњи, рационализацији трошкова,
дали смо потребан значај и подвукли
да је свако место њиховог настајања
место где треба учинити све да буду
сведени на рационалне и оправдане,
па и да се због тога појача контрола.
Свима мора да буде јасно да се не
можемо понашати као да се ништа
не догађа у приликама када су нам,
стицајем околности, приходи значајно
умањени.
Када све то имате у виду, шта
прижељкујете у наредној години?
-Мислим да је заједничка не само
жеља, већ и обавеза свих запослених
Бранислав Томић
да учинимо све за опстанак предузећа
што неће бити ни мало лако с обзиром млина за домељавање, измештање и компаније, да крајње одговорно и сана обавезе које нас очекују око инфра- пловеће пумпне станице, санација весно обављамо своје послове, да пуну
структурних објеката, на раскривању бране Шашки поток, реконструкција пажњу посветимо трошковима, зада“Истока” Јужног ревира, инвестиција. система отпрашивања дробљења, цима и резултатима, а све са циљем да
Јер, на Површинском копу, поред по- уградња система за подмазивање добијемо тешку битку са околностима
менутих инфраструктурних радова, примарне дробилице, грађевинских и обавезама у 2016. и да заједнички заочекује нас озбиљно ангажовање у објеката и одводњавање концентрата. почнемо нову фазу динамичнијег рада
испумпавању воде (од технолошког
Отварање Јужног ревира, запо- и развоја Рудника бакра Мајданпек и
решења и пројектне документације, чет рад на ”Истоку”, наизглед, није рударења на овим просторима.
преко пумпне станице за сирову тежак, али је велики и важан задатак.
Као директора, јавност Вас памти
воду, грубог механичког чишћења, Мајданпечки рудари ту буквално полажу по првој изјави: “Рудник бакра и град
хемијске обраде сирове воде и низа испит из одговорности према сопственој Мајданпек су, заправо, једна целина
других фаза). У Флотацији нас чека и будућности рударења у Мајданпеку?
у којој се не зна где престају границе
једног, а почиње друго, па тако нема ни
развоја једног без другог”. Како гласи
новогодишња жеља и једном и другом?
-Желим да сви имамо више посла.
И ми у руднику, и сви у граду. Јер,
није рудник довољно велики да запосли све који су без посла, а ни град
довољно снажан, ако у њему ради само
рудник. Желим да радимо више, јер је
то начин да имамо више и да нам буде
боље. Поводом предстојећих празника
жеље за добро здравље, успех и срећу
на свим пољима упућујем запосленима у РБМ-у, члановима њихових
породица, свим становницима општина Мајданпек и Бор који су наши
сарадници и савезници у покушају да
се изборимо за лепше и боље сутра.
Срећно!
Силвија Вукашиновић
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Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, о производно-финансијским резултатима предузећа у 2015. и плановима за 2016.

Година која ће се памтити
по новој топионици
Топионичари дали 55.000 тона анодног, електролизери 44.000 тона катодног бакра, а „сумпораши” 200.000 тона киселине. - Остварен циљ
пројекта – емисија сумпор-диоксида на топионичком димњаку од 125 ппм-а по кубном метру и чисто небо над Бором. - ТИР ће годину
завршити са негативним финансијским салдом због велике количине „заробљеног” бакра у недовршеној производњи. – У 2016. металурзи
предвиђају да прераде 400.000 тона концентрата и продукују 80.000 тона катода и 350.000 тона сумпорне киселине
ТИР. – Оно по чему ће се памтити
ова година јесте старт нових пирометалуршких постројења, њихово
уходавање и, из месеца у месец,
остваривање све бољих производних
резултата. У новембру је просечна
дневна продукција анодног бакра износила 130 тона, у децембру 190 тона.
Овај скок постигнут је захваљујући
већој радној и технолошкој дисциплини која се, такође, стално „пењала”
на све виши ниво. То ћемо наставити
и у наредном периоду, пошто нам је
циљ у јануару 200 тона анода дневно,
у фебруару 210 тона.
Овако је Бобан Тодоровић, директор ТИР-а, почео оцену производнофинансијских резултата металурга у
2015. Топионица је од почетка године
примила око 326.000 тона влажног концентрата бакра, са 58.000 тона „црвеног”
метала: 22.5000 тона из Рудника „Велики
Кривељ”, 10.500 тона из РБМ-а, 8.600
тона из Бора (Јама, шљака), а остатак из
увозне сировине. Радиле су две технолошке линије - стара, која је први пут
заустављена 15. априла и поново стартовала 12. маја (други пут стала 31. октобра), и нова (од 20. априла). Прерађено
је 380.000 тона влажне шарже и произведено око 55.000 тона анодног бакра.
Електролиза ће крај 2015. дочекати
са 44.000 тона катода. У години која је
на измаку инвестирано је преко 50 милиона динара у оспособљавање погона
за пријем нових количина анода. ФСК ће
у књигу за 2015. убележити биланс од
близу 200.000 тона сумпорне киселине.
Производни рапорт прерађивачких
погона гласи: 6.000 тона дипформингжице и 1.550 тона ливничких производа. У ФБЖ-у се почетком децембра
„ушло” у плански ремонт агрегата ради
њиховог безбеднијег рада. Поново се
ради техно-економска анализа увођења
нове технологије ливења бакарне жице
по УП ЦАСТ поступку, као и покушај
„оспособљавања” синтерметалуршких
производа, како би били конкурентни
онима из увоза. Због ниских цена метала
и мале тражње на тржишту, Нова ливница је стајала претходна три месеца.
Радила је само Ливница фазонских одливака која производи делове за басенске погоне. Прерада метала „држала” се
свог стандардног програма (арматуре,

вентили, кућишта за водомере).
У новој Енергани производе се, у
просеку, 24 тоне паре на сат која се користи за потребе технолошког поступка
у новој топионици, као и за грејање процеса у Електролизи и другим погонима.

ски дан чистог ваздуха, он у Бору управо
такав - чистији него у многим другим
градовима у Србији! Иначе, иако пензионисана, стара „дама” се конзервира.
У току је плански ремонт (чисти се прашина индустријским усисивачем, копа

СО2 на топионичком димњаку од 125
ппм-а по кубном метру. Служба за
екологију ТИР-а добро обавља свој
посао. „Збринуте” су отпадне воде
из нове топионице, као и из Електролизе. Наставићемо „вађење” и
валоризацију корисних компоненти
(пластике, дрвета, стакла) за које проценимо да су економски исплативе нагласио је Тодоровић.
Наш саговорник подсећа да је током
претходне три и по године, колико је
трајала реализација пројекта „нова топионица”, забележена само једна лака
повреда на раду. Нажалост, недавно су
се десиле две тешке повреде запослених
у новом постројењу. - Оно чиме пословодство није задовољно јесте стање
безбедности на раду. Недисциплина
радника и неефикасност служби
које треба да обављају контролу и
обуку људи у складу са новонасталом
ситуацијом довеле су до повећаног
броја повреда. Настојаћемо да се то
више не понови и посветићемо још
већу пажњу овој области. Деловаћемо
стимулативно,
едукативно,
наставићемо обуке, предавања, ригорозне контроле. Појачаћемо и присуство људи из служби за БЗНР, а биће
пооштрене мере безбедности и контрола присуства на послу.

Финансијска негатива

Бобан Тодоровић

се купка у старој пламеној пећи). Комплетна ватростална опека је стигла,
па ће захват ускоро обавити сами топионичари, док остали подизвођачи
праве делове за агрегате у РЈ пржења и
топљења.
- Приликом избора технологије
РТБ је велики значај придавао најпре
екологији, а потом економији, првенствено због тога што смо желели да
Најпре екологија, па економија спречимо дугогодишњу емисију сумДиректор ТИР-а истиче да је, након пор-диоксида над Бором. Остварили
заустављања старе топионице на Свет- смо циљ пројекта – а то је емисија

Истовремено се доказују параметри
продукције електричне енергије (ово
постројење треба да даје мегават и по
струје на сат). Транспорт ТИР-а је превезао све расположиве количине робе
(концентрат бакра, шљака). У овом услужном погону приметна су побољшања
која се огледају у ефикаснијем и
јефтинијем превозу.

Фото: Љ. Алексић

- Ову годину ТИР ће завршити са
негативним финансијским резултатом. Главни разлог јесте стварање
великих количина богатих хладних
материјала у периоду уходавања новог
металуршког постројења (што је неминовно у оваквој врсти производње)
у којима је остало много „заробљеног”
бакра. Наредне године настојаћемо
да прерадимо све хладне бакроносне
материјале и „вратимо” их у аноду а
затим у катоду, што ће донети и позитиван финансијски салдо – истакао је
директор ТИР-а.
Списку
најважнијих
задатака
предузећа на чијем је челу у 2016.
Тодоровић додаје прераду 400.000
тона концентрата, производњу 80.000
тона катодног бакра и 350.000 тона
сумпорне киселине. - Наш циљ није
само да се идуће године приближимо
планираној продукцији 80.000 тона
катода, него ћемо уложити све напоре
да је током наредних и повећамо.
Такође, тежимо да цена коштања
„црвеног” метала буде што нижа.
Најбољи резултати у штедњи постижу се остваривањем предвиђене
производње и покушајима да се биланси што више приближе планираним вредностима, а свако постројење
треба „водити” тако да буде упослено
најмање 90 одсто годишње.
Тодоровић је на крају разговора
свим запосленима у ТИР-у и РТБ-у,
грађанима Бора, Мајданпека и мештанима околних села пожелео срећну 2016.
годину, уз много доброг здравља њима и
њиховим породицама.
Јасмина Станојевић

Из погона
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Планска искоришћења у преради шљаке из нове топионице

До циља уз уштеде
Захваљујући моћној новој дробилици, која је заменила две старе, и
вертикалном млину, борски флотери су прошлог месеца достигли
пројектовани капацитевт и прерадили 26.000 тона шљаке и планско искоришћење од 70 процената, а уз мање трошкове за електричну енергију и челик, пошто су створили услове да из технолошког
ланца искључе млин са шипкама
БОРСКА ФЛОТАЦИЈА. - Прошлог
месеца у Флотацији Бор прерађено је
26.000 тона шљаке из нове топионице са
просечним садржајем бакра од 1,8 одсто
и добијено 322 тоне бакра у концентрату.
Према речима Горана Стојића,
управника овог погона, постигнуто је
искоришћење од 70 процената, колико
је и пројектовано за прву фаза рада ове
линије са новим системом дробљења
и млевења и старим флотационим

Охлађена шљака

машинама. Са новим, за чију монтажу
су припремљене платформе и очекује се
испорука, планирано је искоришћење од
85 одсто.
-Пројектовни капацитет прераде
шљаке достигли смо уз знатне уштеде
јер њено млевење више не иде преко
три, већ преко два млина – истиче
Стојић. - Избацили смо из употребе
млин са шипкама и тиме смањили

трошкове електричне енергије за
петнаестак процената, а ту су и
уштеде челика. Све то је врло важно
с обзиром на веома ниску цену бакра.
Да би топионичка шљака могла
да „прескочи“ млин са шипкама
и директно иде у млин са куглама
повећали смо уситњавање шљаке.
Направили смо мале измене на
дробљењу тако што смо сита отвора
16 милиметара заменили ситима
од шест, уз адекватно подешавање
дробилица. Тиме смо задржали
капацитет млевења од 41 тоне на сат и
у наредом периоду ћемо га повећавати
ка 45 тона, што ће додатно допринети
смањењу трошкова производње.
Нема сумње да је реконструкција
једног од најстаријих погона борског
рудника дошла у прави час, како у
технолошком, тако и у погледу услова за
рад. И мада ће промаја и прокишњавање
и ове зиме пратити запослене, може се
рећи да су радни услови побољшани,
бар у реконструисаним деловима погона,
док је само вођење процеса са машинама
чије су команде на „тач-скрин“ далеко
комфорније. Према оцени управника,
нови систем дробљења одлично ради.
Поменута дробилица коју је испоручио
„Мецо Минералс“ уситњава сировине
до потребних димензија а постигнут је

Горан Стојић

и пројектовани капацитет од 150 тона
шљаке на сат.
- Она је практично заменила
две старе терцијалне „сајмонс“дробилице и ради много боље од
њих – каже Стојић. - Систем за

Вертикални млин

отпрашивање такође одлично ради
и концентрација прашине у хали
дробљења је у дозвољеним границама
(50 милиграма честица по метру
кубном погона). Вертикалним млином
смо презадовољни јер без проблема

постиже уситњавање задато пројектом
а то је да 80 одсто сировине буде
ситније од 40 микрона. Ових дана је,
у сарадњи са стручњацима компаније
„Мецо Минералс“, обављена његова
инспекција и установљено да је у
одличном стању. Због већих уштеда
настојимо да постројења раде
максималним капацитетом и тако
смањујемо нормативне трошкове по
јединици производа.
У Флотацији Бор месечно се
прерађује и по 40-ак хиљада тона руде из
Јаме. Новембра је флотирано око 35.000
тона са просечним садржајем метала
0,87 одсто и дате су 254 тоне бакра у
концентрату. Флотација је укључена и
у прераду тзв. хладног материјала из
топионице при чему се овде, у одвојеном
процесу, дробљењем и млевењем он
само уситњава да би се потом, као
концентрат, извлачио на филтражи и
слао у топионицу на поновну прераду.
Љ. Алексић

Фабрика бакарне жице привремено заустављена због нерентабилности

Скупа производња и одржавање
Овогодишњи биланс дип-форминг жице достигао тек 5.000 тона,
док је њен годишњи капацитет 35.000 тона. - Ова линија захтева
велики утрошак нормативног материјала, као и велики број
људи који је опслужују (преко 50). – Радници ФБЖ-а распоређени
у друге металуршке погоне. - Одлучили смо да у план предузећа
за 2016. уврстимо и набавку нове линије за производњу бакарне
жице (вертикалним извлачењем), капацитета 10.000 тона
годишње – рекао је Бобан Тодоровић, директор ТИР-а
ФБЖ. – Фабрика бакарне жице
привремено је заустављена, како нам
је рекао Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а, због нерентабилног пословања.
Овогодишњи биланс дип-форминг жице,
пречника осам милиметара, достигао је
тек 5.000 тона, док је њен годишњи капацитет 35.000 тона. Карактеристично
за ову линију је да захтева велики утрошак нормативног материјала (електричне енергије, азота, редуцента). За
њено опслуживање неопходан је велики
број радника (преко 50), што је све веома
скупо. Рачунице доводе до овдашње цене
прераде од преко 160 долара (од катоде
до жице) по тони, док је, примера ради,
садашња цена са новим технологијама
око 50 долара по тони.
-Све ово говори да линија за
производњу бакарне жице по дипформинг
технологији
(хоризон-

тално извлачење) послује нерентабилно. Поново је урађена техно-економска анализа (студија оправданости проширења асортимана и квалитета производа увођењем нове
технологије по UP CAST поступку,
која је много боља од постојеће због
веће енергетске ефикасности и ниже
цене коштања прераде, завршена
је још 2012. године). Одлучили смо
да у план предузећа за 2016. уврстимо и набавку нове линије за
производњу бакарне жице (вертикалним извлачењем), капацитета
10.000 тона годишње. До тада део
радника (укупно 90) биће преусмерен у друге металуршке погоне. Поновно покретање фабрике уследиће
након израде стабилних уговора о
производњи. У току су и разговори за
упошљавање осталих делова ФБЖ-а

(погона синтер-металургије) – нагласио је Тодоровић.
Наш саговорник додаје да се истовремено, када је заустављена производња,
„ушло” и у плански ремонт агрегата. Ово
стога што је, и поред доброг одржавања,
током 34 године дугог века експлоатације
дошло до оштећења ватросталног озида

- Постало је потпуно небезбедно
радити са овом технолошком линијом,
јер сваки даљи рад агрегата може да
доведе до пробијања растопа из њих,
а самим тим и до тешких последица
по раднике који би се нашли у близини. Уважавајући све ове околности, нарочито могућност настајања

Бобан Тодоровић

(ремонт озида пећи за топљење обављен
је два пута, и то 1990. и 2002. а озида
ливне пећи није никада досад). Бржем
страдању опеке додатно су кумовала и
два вишедневна хаваријска прекида у
напајању електричном енергијом почетком и крајем прошле године.

опасности по безбедност радника и
хаварије постројења, али и проблематични квалитет произведене жице, одлучили смо да почнемо ремонт – рекао
је директор ТИР-а.
Ј. Станојевић

Мајданпек
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Одборници СО Мајданпек о ребалансу актуелног и буџету за наредну годину

Смањени приходи избалансирали трошкове
Ребаланс због усклађивања расхода са смањеним приливом средстава у општинску касу и обавезом свих корисника да квалитетно и реално планирају ослонац на буџетска средства. – Буџетом
предвиђени приходи од 687 милиона динара и за 22,8 милиона већи
расходи, као дефицит који би био покривен из пренетих и неутрошених средстава из претходних година у износу 30 милиона динара, одакле ће се покрити и главница дуга према пословним банкама

МАЈДАНПЕК. - Одборници Скупштине општине Мајданпек, на седници
24. децембра, усвојили су ребаланс општинског буџета за ову, као и Одлуку
о буџету општине за наредну годину.
Донели су одлуке о бројним променама у управним и надзорним одборима
јавних предузећа и установа чији је оснивач општина Мајданпек, а подржали
и иницијативу општине Бајина Башта о
изменама и допунама Закона о водама.
На десетој седници општинског парламента није потврђен мандат Драшку
Ћетковићу који је донедавно био заменик
председника општине. Измене и допуне
Одлуке о буџету општине Мајданпек,
односно ребалансу, изнуђене су мањим
остварењем прихода за 17,43 одсто или
132,5 милиона динара у односу на септембарско сагледавање. Ребаланс је,
дакле, објашњен усклађивањем расхода са смањеним приливом у општинску касу и обавезом свих корисника да
квалитетно и реално планирају ослонац
на буџетска средства. Усвојен је након
расправе у којој се од опозиције чуо низ

критика, па и оцена да је буџет био нереалан.
Предлог одлуке о измени Одлуке о
локалним комуналним таксама предвиђа
нижи износ од овогодишњег будући да
је просечна зарада, која представља основицу за њихово утврђивање, нижа од
прошлогодишње, за опозицију је био
прилика да још једном замери што је она

базирана на само три зоне за утврђивање
пореза на имовину грађана, односно, некретнине.
-Предлог Одлуке о буџету општине
за 2016. припремљен је према упутству за израду програмског буџета
Министарства финансија, у сарадњи
са СКГО и ГИЗ-ом, са циљем да се
израда и коришћење уреде и буду
ефикасан механизам за спровођење
реформе управљања јавним финан
сијама. Тако ће се омогућити и
боље управљање учинком јавне
управе, већа одговорност корисника
буџета, јаче везе годишњег буџета и
утврђивања приоритетних расхода и
спровођење јавних политика, уз већу
транспарентност потрошње - истакао
је Мирослав Тодоровић, шеф Одељења

за финансије, буџет и трезор и додао: Очекују се приходи од 687 милиона
динара и за 22,8 милиона већи расходи, као дефицит који би био покривен из пренетих и неутрошених средстава из претходних година у износу
30 милиона динара. Одатле ће се покрити и главница дуга према пословним банкама. Основно полазиште у
пројекцији планирања било је начело
опрезности билансирања - објаснио је
шеф буџета.
Уз замерке опозиције на ниво реалности, транспарентности и несразмерности, Предлог одлуке је усвојен, а дата
је и сагласност на Програм рада Центра
за културу Доњи Милановац и програм
пословања ЈП за грађевинско земљиште
и путеве Мајданпек. Одборници су без
дискусије прихватили измене и допуне
Одлуке о оснивању Канцеларије за
младе, као и Одлуке о објављивању општинских прописа, аката и издавању
“Службеног листа општине Мајданпек”.
На предлог Комисије за кадровска
питања, нове чланове, па и председнике добили су управни одбори јавних
предузећа и установа чији је оснивач
општина. Сашу Либрића изабрали су
за члана Општинског већа на сталном
раду, а нове чланове добила је Административна и Мандатно-имунитетска
комисија, као и Општински штаб за ванредне ситуације и Савет за здравље општине Мајданпек.
С. Вукашиновић

Да ли ће бити трећег јавног позива за приватизацију „Златаре Мајданпек”

Тешки дани за “ИПМ Мајданпек”
МАЈДАНПЕК. – Некадашњи
понос Мајданпека, узданица и ослонац развоја, мајданпечка “Индустрија
за прераду”, под чијом капом послују
“Златара Мајданпек” и “Мегапласт”
Доњи Милановац, пролази кроз највећу
кризу у свом постојању. Од оснивања,
пре четири деценије, није било тежег
периода и само расписивање новог,
трећег јавног позива за приватизацију,
може да спречи стечај већ почетком наредне године. Од преосталих 268 рад-

ника предузећа које је пре 15 година
запошљавало више од две хиљаде, 263
се пријавило за социјални програм и одлазак са радних места која су њиховим
породицама обезбеђивала егзистенцију.
-Нисмо се овоме надале, веровале

смо да Златару ово не може да задеси
- листом понављају мајданпечке златарке и кажу да се на радним местима
раздужују, надају повезивању стажа
и чекају да социјални програм добије
“зелено светло”. А онда, са припадајућом
отпремнином, уз помоћ својих породица, да некако стигну до пензија. Ново
запослење и не спомињу. Објашњавају:
до посла не могу да дођу деца са завршеним факултетима, а не оне. Тужне
су и депресивне, кажу да ни таблете не
помажу.
Део запослених још има пуне руке
посла, јер повезивање стажа треба
припремити, као и документацију за
социјални програм, а на другој страни се
и побринути да имовина предузећа буде
заштићена и обезбеђена, без обзира на
даљи развој догађаја.
Последњих дана у незваничним круговима појавило се неколико
могућих сценарија опстанка “Златаре Мајданпек”. Заједничко им је
да се верује да би пре краја 2015.
године могло да дође и до трећег
јавног позива за учешће у поступку
јавног прикупљања понуда са јавним
надметањем ради продаје имовине
овог субјекта приватизације. То би
могло да одложи стечај који се у про-

Мада све мања, нада још постоји међу запосленима у
некадашњем поносу Мајданпека. –Ипак, од преосталих
268 радника, 263 се пријавило за социјални програм. – Док
се увелико завршавају послови око повезивања стажа,
социјалног програма, раздужења, обезбеђења имовине,
тиња и нада да би пре истека 2015. године могао да буде
расписан још један јавни позив за приватизацију
тивном најављује већ почетком наредне године.
-Верујем и надам се да ће се за опстанак “Златаре Мајданпек” пронаћи
решење, да ће се, ипак, појавити
купац и омогућити да она настави

рад – каже Дејан Вагнер, први човек
Општине Мајданпек и наглашава да је
затварање и једног радног места велики
губитак за ову средину, али да је баш
због тога важно да фабрика даље ради.
С. Вукашиновић

Туризам
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У хотелу „Језеро” данас отворена апотека

Фото: Љ. Алексић

Богатија понуда

пацитет кухиње, наставити уређење
паркинга и стаза). Ове године поплочали смо понтонске базене, осигурали дно, оспособили тушеве, поставили кабине за пресвлачење, клупе
и контејнере дуж плаже. Трудимо се
да унапређујемо околину, не само хо-

Ове године забележено 22.574
ноћења, што је осетан раст у односу
на претходне (око 20.000 у 2014.). - На
квалитету хране, услуга, смештаја,
козметике не сме да се штеди. Гости
мора да имају комплетан комфор, а ми
да трошкове држимо под контролом
– рекла је Милица Миловановић,
управница „Језера”
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Понуда
услуга хотела „Језеро” на Борском
језеру богатија је за још једну – ЈУ Апотека Бор отворила је 24. децембра овде
свој објекат. У апотеци „Језеро”, која ће
радити сваког дана од 11 до 15 часова,
осим лекова, моћи ће да се набави и све
остало (препарати, дијететски производи, суплементи, разна помагала, санитетски материјал, папуче) за шта има дозволу за рад. - Надамо се да ће овај наш
објекат „покрити” потребе гостију
хотела, али и грађана који живе у
околном насељу. Такође, очекујемо да
ћемо овим потезом побољшати туристичке услуге на овом подручју – рекла
је, том приликом, Снежана Јанковић, в.
д. директора Апотека Бор.
Уочи
предстојећих
празника
занимљиво је да је новогодишњи
аранжман хотела распродат још почетком године. Како нам је рекла Милица
Миловановић, управница „Језера”, то је

Фрула - зов и изазов за Драгија
Николића, пословођу у РБМ-у

велика сатисфакција, пошто су 60 одсто
тих гостију „повратици” који су најлуђу
ноћ овде дочекали и претходних година
и тиме потврдили да су задовољни услугама хотела. Од њих 230, 137 ће бити
из Бугарске (захваљујући одличној
сарадњи са Туристичком агенцијом
Yубим из Софије), 15 из Румуније и
остали из Србије. Домаћини су се потрудили и припремили им разноврстан
и богат програм (турнир изненађења у
pain ball-у, спортско-рекреативне активности, организовано чување деце).
- Ове године у нашем хотелу забележено је 22.574 ноћења, што је осетан
раст у односу на претходне (20.000
у 2014.). Велики подухват био је и
отварање етно-ресторана „Језерце”
(половином августа). Улагање се исплатило, јер је и на Борском језеру,
а и у Бору недостајао такав објекат.
Надамо се да ћемо га следеће године
још више унапредити (повећати ка-

Милица Миловановић

телског комплекса, већ и целог Борског језера. У хотелу више нема слободног простора за велике измене,
али стално додајемо неке ситнице
које гости примећују. Нови садржај
који планирамо за следећу годину је
изнајмљивање педалина и чамаца гостима током летње сезоне – нагласила

је Миловановић.
Наша саговорница додаје да се и
даље ослањају на конгресни (пословни)
туризам, јер њиме могу да се баве током
целе године. Посебан изазов у 2015.
био је организација Конгреса флотера
„Mecco Minerals”-а, чак четири семинара Паркинг-сервиса из Београда, боравак фудбалера „Црвене звезде”… Ту
су и посебни услови и погодности за организоване групе и синдикате, који увек
уроде плодом, лепа и корисна сарадња
са бројним туристичким агенцијама.
Већ сада „Језеро” има доста заказаних
аранжмана, скупова и манифестација за
наредну годину.
- Не само у овој тешкој ситуацији
која је задесила цело предузеће, овде
се стално трудимо да повећамо приходе, уз минималне трошкове које
настојимо да смањимо. Сваки динар
који нам остане улажемо у побољшање
понуде хотела. Многе ствари радимо
и правимо сами. Међутим, на квалитету хране, услуга, смештаја, козметике, не сме да се штеди. Увек могу
да се нађу произвођачи који ће гарантовати квалитет за нижу цену, како
гости не би осетили мере штедње. Они
мора да имају комплетан комфор, а
ми да држимо трошкове под контролом – закључује управница „Језера”.
Ј. Станојевић

Засвирај, Драги!

Код овог врсног инструменталисте и
градитеља љубав према овом инструменту
потрајала је од раног детињства до данас.
- Гарнитуру фрула направио за себе, оца,
најбоље пријатеље и бројне познате
уметнике - фрулаше
РБМ. – Он је градитељ из источне Србије са
изузетним осећајем за избор дрвета. Има урођен
смисао за његову обраду и лепо обликовање фруле,
а вештину градње наследио је од оца. Његове фруле
су врло добре. Машинац је по струци и веома
спретно рукује алатима, које и сам прави” – написао је у књизи “Трактат о фрули”, Бора Дугић, виртоуз овог лирског инструмента о Драгију Николићу,
пословођи одржавања у Производним услугама Рудника бакра Мајданпек. Још је и додао: - С обзиром на
то да живи близу великих планина, лако долази до

доброг материјала за израду фрула, а поред фруле,
прави и румунске кавале и бави се свирањем”.
Драги Николић у РБМ-у, у ПУС-у слови за доброг
радника, али га сви познају и као врсног фрулаша који
је небројено пута својом музиком дружења рудара
учинио посебним. Љубав према фрули прати га од
раног детињства будући да је овом инструменту био
одан и његов отац. Врло рано је научио да свира, а
онда се само усавршавао. Попут свог оца, који је био
и градитељ и фрулаш, Драги је као металостругар по
струци, био у прилици да и сам прави лепе фруле. За
њих има посебан мали струг, а ручним радом усавршио је израду писка и штимовање овог њему драгог
инструмента: - За једну фрулу потребно је доста
времена. Притом не треба журити - открива Драги
и признаје да су му поједине односиле по 20-30 сати
рада. Међутим, не жали јер зна да поред доброг
материјала, треба и квалитетно урадити писак. Ручно,
са осећајем и искуством.
-Није ми био важан број, јер моје фруле нису
биле за продају, већ само за сопствену колекцију и
најближе – каже он. Гарнитуру фрула урадио је за оца
и најбоље пријатеље: - Радио сам и за бројне познате
уметнике - фрулаше, а румунски кавал, који сам
први пут видео код најбољег румунског фрулаша
Думитру Замфира, био ми је посебан изазов. Кавал
код нас нико није радио. То је, иначе, специјална
фрула велике дужине, неких 70 центиметара, на
којој је техника свирања мало другачија јер, за разлику од фруле са шест, он има пет рупица.
У музичким школама фрула није успела да се
избори за своје место, али има приватних школа које
држе успешни, признати фрулаши. Драги о томе има
своје мишљење: - Научити неког да свира фрулу
није лако јер треба да почне сам, да га воља не изда,
али и да се усавршава уз помоћ доброг мајстора.”

Овом инструменту, каже, популарност не опада, њене
мелодије су посебне, а један је од ретких инструмената који може да буде довољан за уживање у музици.
Управо то је разлог што на својим дружењима и забавама мајданпечки рудари, када забављачи затаје, често

знају да кажу: - Засвирај, Драги!” А он то учини, од
воље, из душе, онако како се одувек дружи са фрулом.
С.Вукашиновић
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Прича
Колекшива
Јулско поподне у јагодинској
кафани. Двоје Мораваца, Дана
и Пејко, славе златну свадбу. Он
родом из Својнова, с једне стране
Јухора, она из Секурича, с друге.
Рану младост провели су поред
најопеваније српске реке, а највећи
део живота двадесет хиљада километара одатле – у Аустралији. Он
је емигрирао 1959. а она стигла за
њим шест година касније. У кафани
жамор, сестричина Мира звецну
чашом о тањир да се гости стишају,
двојица хармоникаша склопише
“далапе”, Дана устаде, погледа по
сали и рече:
“Људи, није лако провести педесет година са једним човеком”. Сви
праснуше у смех, а она се не збуни:
“Има у животу и лепог и ружног, али
после пола века са мојим Пејком
могу да кажем да сам срећна жена.
Добила сам доброг, искреног и поштеног мужа. Признајем да је и
доста допринео да стигнемо до ове
златне свадбе. Две ћерке и три унучета највеће су наше богатство.
Ух, заборавих зетове… А, пошто,
можда, сви не знате како сам се
удала, да вам кажем и то: Мог Пејка
упознала сам путем слике, али се
нисам преварила. Био је онакав
какав ми се представио писмима
пре венчања коме - није присуствовао!
Ту причу о венчању без
младожење слављеници су нам испричали много раније, на Ртњу, на
тераси истоименог ресторана који
је некад био рудничка кантина.
Шездесетих година прошлог века
ту је био рудник угља, а ниже термоелектрана Мирово, у које је Басен
Бор озбиљно улагао да би снабдевао своју топионицу. Други светски
рат је већ био однео бивше власнике
- породицу Минх.
Дана је на Ртањ стигла децембра 1958. и са осамнаест година се
запослила као дактилограф. Много
се зближила са колегиницом из
оближњег Илина и после пола века дошла да је потражи! –Радила сам
ту у погону, код неког секретара,
мислим да се звао Веља. Јест да сам
причљива, али нисам штоно кажу
“лака роба”, па кад он поче да ми се
набацује, а готово је могао деда да
ми буде, пожалим се брату Божи.
Он све исприча директору и пребаце ме у дирекцију. Али, Божа убрзо
оде за Београд, па и мени тамо нађе
посао.
У то време Пејков отац исприча
код моје тетке - а били су исписници - да тражи девојку за свог сина
у Аустралији. Тетка навали да за
Први мај идемо код њих у Жабаре
и ја пристанем. Мој будући свекар
био је милиционер. Имао је некакаве
крупне, шарене очи. Кад те погледа –
сасече те. Био је леп као икона, кажу
и велики швалер... “Значи то те
преварило” – добаци Пејко. –“Мислила си да сам и ја леп к’о отац”.

Култура

Венчање без младожење

Дана се направи да није чула и на- му исприча све нај-нај, што га још
стави: Моја будућа свекрва – ситна, “омекша” и он ми на крају рече: “Па,
плава женица - почела нешто да ћерко, ако си решила - ти иди, нек
спрема, па се спетљала кад смо ти је са срећом! Мајка, јадна, опет
ушле, а ја мртва ‘ладна, почнем да ће: “Дано, Дано, куд ћеш, Дано?
јој помажем. Додам ово, додам оно, Можда те лаже, можда нема ногу,
успут и свекру све испричам ко сам, руку, можда је ожењен, па оставио
шта сам и - допаднем им се. Он жену и децу...”
ми изнесе Пејкову слику. Црно-бела,
Да буде још горе, у Аустралију
чучнуо Пејко у некој трави, леп, коса нисам могла ни као девојка, ни као

Илустрација: Игор Крстић

тршава... допаде ми се. Свекар то вереница. Морала сам да се венчам
примети, па рече: “Ако хоћеш да је и Пејко, преко конзулата, пошаље
задржиш, узми.” “Па, узела бих је”- пуномоћ свом оцу да потпише
рекох, мада ми још нису баш били уместо њега. Закажемо венчање
на Врачару, дође мој свекарзаиграли лептирићи...
Моји нису правили проблем младожења у Београд, дођу сестра
док смо се дописивали, две године, и зет из Јагодине, позовем колеге, а
али кад им рекох да се спремам за Пејко пре тога послао 100 фунти
Аустралију они почеше: “Па, Дано, за закуску код моје газдарице. Кад
зар ћеш на крај света?!” А ја, као се све то заврши, седнем и напирешила сам, ал’у души још нисам шем Пејку писмо које овако почнем:
баш преломила. Мислим се, нисам “Драги мој мужићу! Али…нек Пејко
ни верена, ни венчана…? Кад је сад настави. Он спремно продужи:
видео да, ипак, не одустајем, отац - Добијем ја то писмо, прочитам
оде у Пејково родно село, у Својново, прву реченицу и нешто ме секну!
да се распита каква му је фамилија. Пише, брате, “драги мој мужићу”!
Пошто је чуо да важе за поштене, А ја појма немам кад се то десило,
мало му лакне, ал` кад у наш Секу- кад сам се оженио.Тад није било морич дође неки Милун из Аустралије, билних да ми јаве. После сам изотац оде и код њега: “Бре, Милуне - рачунао - у то време излазио сам
упита га – ово моје дете решило да из треће смене. Али, пошто је већ
иде за Аустралију. Причају да тај тако, брже-боље уплатим пут недечко није лош, али кажи ти мени вести до Аустралије.
-Био је то ЈАТ-ов лет до Либана –
нешто и о тој Аустралији”. Милун

поново узе причу Дана. – У Бејруту
преседнем у холандски авион за
Сиднеј. Авион пун Македонаца,
летимо сатима, летимо, никако да
стигнемо. Далеко, брате, и авионом!
Најзад слетесмо. Знам да ме Пејко
чека испред аеродрома, али никако
да изађем јер нема мог кофера. Мој
пртљаг се из Бејрута вратио за Београд, а у коферу ми, да простиш,
све – од гаћа до најбоље блузе. Закорачила сам на нови континент,
у далеку земљу, пред мужа - празних руку! А, чека ме муж кога никад
нисам видела. Али, шта ћу?! У неко
доба изађем из аеродрома, поздрависмо се и пољубисмо с Пејком - к’о
брат и сестра.
И, сад, Пејко ће да ме води у
хотел. Успут ми прича да је узео и
годишњи одмор да идемо на медени
месец. После толико сати провдених у авиону ја му рекох: “Који, бре,
медени месец, па мени је ово медени
месец, куд даље да идем?! Али, кад
је требало да плати такси, лупи
се младожења по челу - украли му
паре! Мене опет нешто штрецну,
сетих се мајчиних речи. Ко ти га
зна, можда је ово стварно неки преварант, можда није ни имао паре,
па сад ту глуми. Мислим се: Дано,
нешто није кренуло најбоље, ти без
кофера, он без новчаника! Али, на
срећу, негде му остале три фунте,
па плати такси, а хотел већ резервисао. Стигосмо у хотел, а мени
страшно незгодно: муж ми је, а први
пут га видим! Како сад да се понашам?!
Како ни Пејко није имао мање
мука, он додаде: Кад сам је први пут
угледао деловала ми је као млада
жена осредње лепоте, па закључих
да, што се тиче изгледа, нисам
много погрешио, а кад се “отвори карактер” видећу на чему сам. И Дана
изнесе свој први утисак: Кад сам
схватила да је тај човек мој муж
- није ми се одмах баш допао, али
знаш ли зашто? Пејко је пре мог доласка био доста пунији и пред наш
сурет навалио на салате, да ослаби
док стигнем. Међутим, одело је
сашио док је још био тако буцкаст
и сад је висило на њему. Рекох себи,
шта је, бре, ово?! Додуше, видим
има лепу главу, ал’ ми смета то
одело. Али, ћутим, ништа не говорим.
Проведосмо у том хотелу још
две ноћи, па одосмо возом у Вологонг
где је Пејко радио. Убрзо смо се преселили у Сиднеј, нашли посао, купили
кућу, роди нам се једна, па друга
кћер, поудаваше се, стигоше и порастоше унуци, а ми се вратисмо у
Србију. Целог живота смо маштали
о томе, купили смо стан у Јагодини,
саградили викендицу... Али, сад смо
телом овде, а душом тамо. Тако
ти је то у животу, увек ти нешто
фали, увек за нечим чезнеш.
Љубиша Алексић
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Са промоције публикације „Легенде, митови и народни обичаји Ђердапа“

Ризница духовне културе Ђердапа
Књига Јелене Бујдић Кречковић и Александра Репеџића плод је
дуготрајног, али недовршеног истраживања у оквиру пројекта Министарства културе, па се аутори надају да ће имати и допуњено
издање. - Публикација је писана са задатком да од заборава сачува
праисконска знања и предања о Мајданпеку и Ђердапској клисури,
каже Јелена Бујдић Кречковић

Кучево, кустосима музеја у Мајданпеку
и Балканолошком институту у Београду,
гостима и колегама из Бора.
Аутори књиге „Легенде, митови и
народни обичаји Ђердапа“ истакли су
на промоцији да је она плод дуготрајног,
али недовршеног истраживања у оквиру
пројекта Министарства културе и да
ће, ако Бог да, имати и своје допуњено
издање.

Непресушна, али и занимљива тема,
бар ако је судити по интересовању које је
измамила, показала је да су митови, легенде и народни обичаји у Ђердапу још
увек живо присутни и да људи и даље
трагају за закопаним благом цара Радована, дубочке русаље падају у транс, а
крилати змајеви посећују младе жене.
Тамо где су још римски легионари и неимари, тик изнад брзака Дунава, изгра-

Тесно у Галерији мајданпечког Центра за културу

Александар Репеџић и Јелена Бујдић Кречковић

МАЈДАНПЕК. – Нигде се снага Бога,
свемогућег и невидљивог, не огледа тако
као у вировима и брзацима великог
Дунава, џиновским литицама, теснацима, клисурама, казанима, пећинама
и другим чудима природе. Само у
Ђердапу, ту где је поникла европска
цивилизација, човек задивљен лепотом, остаје без даха и речи, записао
је виши кустос археолошког Народног
музеја у Пожаревцу Драган Јацановић

у рецензији „Легенди, митова и народних обичаја Ђердапа“. Публикација са
овим насловом, коју су заједно написали
Јелена Бујдић Кречковић и Александар Репеџић, промовисана је 7. децембра у мајданпечкој галерији Центра за
културу. Збуњени великом посетом за
коју су сами признали да је изван свих
очекивања, аутори су се посебно захвалили гостима из музеја у Турн Северину
и Свињицама, представницима општине

- Крајолик који је „завичај“ многих
митских јунака, попут Милоша
Обилића и Марка Краљевића,
представља праву ризницу духовне културе овог простора. Легенде, митови и народни обичаји које
смо прикупљањем и истраживањем
бројне грађе „сместили“ у ову
публикацију нису сви бисери са покидане ниске драгуља Мајданпека
и Ђердапске клисуре. Зато се надам
да ће штиво које смо припремили
и објавили бити путоказ за даља
истраживања о овој непресушној
теми. Јер, књига је писана са задатком да од заборава сачува праисконска знања и предања – рекла је Јелена
Бујдић Кречковић.

дили и у литице усекли пут да би премостили опасне брзаке и тако учинили
највећи градитељски подухват у доба
антике, овековечен на Трајановој табли у
Ђердапу и Трајановом стубу у Риму, тамо
где су Аргонаути пловили у потрази за
златним руном, где, кажу, постоји златно
језеро и скривени лав, тамо где су, по
неким тумачењима, Атлантида и Херкулови стубови – тамо је јединствен музеј
живог света под отвореним небом. Тамо
је највеличанственије дело природе –
Ђердап (гердап = вир, вртлог), а све легенде, митови и обичаји везани за њега
само су траг у простору и времену, белег
који су нам у аманет оставили преци.
Г. Тончев Василић

Представљен тридесети број “Бележнице”

У знаку друштвене истине
фотографије

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА. –
Редакција “Бележнице” представила је
14. децембра 30. број часпоиса који Народна билиотека у Бору издаје већ 17
година. Мада има доста занимљивих
чланака, неколико текстова тематски
фокусира овај број ка фотографији.
Пре свега, текст утицајног француског
социолога Пјера Бурдијеа “Друштвено одређење фотографије”, у преводу уреднице “Бележнице” др Виолете Стојменовић у коме он детаљно
говори о значењима која људи придају
фотографисању и фотографијама у свакодневном животу. Неда Ђорђевић
пише о значају збирке фотографија То-

мислава Пајића, старих већ 70 – 80
година од којих се неке могу видети у
овом броју. Драган Стојменовић је написао “Белешку о портрету”, а часопис
доноси и песму “Фотографија”, познатог борског полиглоте Александра-Саше
(Драгића) Помежанског.
У стручној рубрици Драгица
Радетић анализира све мање коришћење
серијских публикација (новина и часописа) које библиотека нуди, а од прилога гостију поменимо текст Биљане
Андоновски о авангардним часописима
у Србији од 1916. до 1992. године. Предраг Тодоровић пише о два дадаистичка
часописа: Дада-Танку и Дада-Џезу, а

Угљеша Шајтинац о својим делима,
пре свега о вишеструко награђеном
епистоларном роману “Сасвим скромни
дарови”. Рубрика „На нашој стази”
доноси не много ведар лични доживљај
Бора социолога Милана Раките чија се
мисаона шетња кроз Бор завршава, или
можда почиње, на дну старог борског
копа: “Чинило ми се да се само ту над
том рупом у мени за тренутак раствара
запретани наговештај смисла овдашњег
опстајања, иако је то место зјапило неставрном празнином своје напуштене
монументалности…”
Пред покушајима да се неке
историјске, етнографске и културолошке
ствари изокрену и да им се другачији
значај, Радиша Драгићевић, у тексту
“Подвижници за опште или лично добро”,
(пре)вреднује стваралачке трагове и
домете Тимочана. Низу дискутабилних
“величина” он додаје посленике о којима
се неоправдано мање зна и говори, попут
Владане Стојадиновић и њених сарадница из књажевачке библиотеке које
промишљеним едицијама отварају читаоцима “нове прозоре” о Књажевцу и
околини. У том контексту Драгићевић
огорчено оцењује: “У нашем економ-

ском и (што је још страшније) духовном
сиромаштву – царују ружичасте ТВ-баре
у чије жабокречине, у чије живо блато
сви тонемо. И нисмо изгубили само
идентитет и људско достојанство - изгубили смо меру у поразу.”
Драгана Петковић и Јелица Илић
пишу о Николи Пашићу у народној
скупштини и његовој задужбини, а уредница „Бележнице“ о ђачким и пионирским листовима у Бору. Ана Јанковић
је објавила (и прочитала одломак) из
своје прве приче „Graphics Factory“, а
“Бележница” доноси и интервју Салмана Руждија објављен у “Штерну”, где
износи да двадесет шест година након
фатве жели да води нормалан живот,
али му то не полази увек за руком. Разговор са њим о ловцима на његову главу,
о његовом роману и свету без Бога превела је са немачког позната борска
песникиња Јелена Радовановић. Рубрика “Прикази, читања, расветљења”
доноси и текст борског професора
филозофије Ивана Вучковића “Албер
Ками – Мит о Сизифу” и Марије
Трајковић “Свети Сава о љубави и премудрости”.
Љ. Алексић
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“Вики воли земљу“, изложба у Музеју РиМ

Лепоте Србије које морамо сачувати
МУЗЕЈ РиМ. – Борани од 22. децембра имају прилику да погледају
најбоље фотографије са познатог светског фото-конкурса „Вики воли Земљу“
(Wiki Loves Earth) који има за циљ
прикупљање фотографија заштићених
природних добара широм света. У
Музеју рударства и металургије изложено је двадестак фотографија наших
резервата, националних и паркова природе, са овогодишњег конкурса. Циљ
је да се повећа јавна свест о очувању
природе, али и прикупи што више
фотографија под слободном лиценцом
и тако увећају слободни извори знања.
-Ово што видите на фотографијама
нешто је што, просто, морамо да сачувамо – рече на отварању Ивана
Маџаревић, менаџер пројекта и (невладине)
заједнице
Викимедија
Србије. - Викимедија је то препознала и помаже Србији да промовише своје лепоте. Све фотографије

су слободне за коришћење - наравно,
уз навођење аутора - и резултат су
другог такмичења на коме је учествовало 26 земаља света. Прикупљено је
преко 100.000 фотографија, а код нас
преко 800, од којих је жири из Завода
за заштиту природе Србије одабрао
20 победничких. Све фотографије
се налазе у тзв. Викимедијиној
остави, у репозиторијуму слободних
фотографија са преко 30 милиона датотека!
Прву
награду
освојила
је
фотографија Парк природе Голија,
другу Специјални резерват природе Увац, а трећу Водопад Тупавица,
Стара планина. Поздрављајући присутне управница Музеја РиМ Сузана
Мијић је подсетила и на лепоте околине
Бора (Дубашница, Стол...) и позвала их
да се и укључе у Викимедијин конкурс
у мају или јуну следеће године.
Љ. Алексић

Ивана Маџаревић
Водопад Тупавица на Старој планини

Шездесет пет година Музеја рударства и металургије

Гостујућим изложбама повратили публику
МУЗЕЈ РиМ. - Уз пригодну реч директорице музеја Сузане Мијић, наступ
црквено-градског хора “Свети Ђорђе”,
кратку видеопрезентацију Музеја РиМ и
прилику да погледају, продужену, веома
посећену, изложбу “Небески ловци”,
Музеј рударства и металургије обележио је 15. децембра 65 година. Година
јубилеја је, по оцени директорице, била
успешна, јер су посленици ове установе
успели да поврате посетиоце у своје
галерије гостујућим изложбама.
- Трудили смо се да погодимо укус
наше публике и “Небески ловци” су
само једна у низу изложби која је,
међутим, имала највећи број посетилаца, чак више и од “Теслиног чудесног света електрицитета”. Такође, ове
године смо имали предивну изложбу
поводом стогодишњице од рођења и
петогодишњице од упокојења (2009)
патријарха Павла која се се звала
„Сведочим само“. Ту је и изложба о
дагеротипијама “Фотографије пре
фотографија”, као и упознавање са
изузетним делом Лазара Возаревиаћа,
српског сликара-модернисте с половине прошлог века о коме се данас
мало зна. Добро су биле посећене и
изложбе младих борских академаца Милана Стошића и Борка Буђелана.
Подсећајући да су први образо1
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Недостатак сталне изложбене поставке (демонтирана пре
четири године) посленици Музеја успели су да надокнаде са
неколико јаких, веома посећених гостујућих изложби о Лазару
Возаревићу, патријарху Павлу, Николи Тесли, дагеротипијама и
“небеским ловцима”
вани стручњаци почели да раде у борском музеју 1961. године - један од
њих је дугогодишњи управник Илија
Јанковић - Мијићева је нагласила да
од тада Народни музеј усмерава своју
специјализацију ка рударству и 1973.
добија данашњи назив. Златним добом
Музеја могао би се назвати период од
70-их до 90-их када је рађено на великом
броју археолошких локалитета. Тада су
најзначајнија имена српске археологије
и етнологије боравила у Бору, а
најважнији експонати Музеја управо су
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са тих локалитета Злотске пећине, Рудне
Главе… По причању многих стручњака,
борски музеј је тада био познат “од Вардара, па до Триглава” али и изван граница наше земље. Имао је пријатељске
везе са музејима у Банским Штавницама, Крезоу итд.
Од 1985. организује и уметничку колонију “Бакар”, па се око
њега фокусирају и позната уметничка
имена. Добија Конак Кнеза Милоша,
Дворац Кнеза Александра и Хамам у
Брестовачкој Бањи, спомен-собу Пере

Радовановића у Злоту, брине о Партизанском биваку на Преводском потоку,
а имао је и одељење у Мајданпеку са
експонатима из Рудне главе. Музеј се
ширио и тако је формирана последња
поставка која је, међутим, демонтирана
2011. и за нову се чекају боља времена.
- Али, ево, иза нас је изузетна 2015.
јер смо успели да јаким гостујућим
изложбама надоместимо то што
немамо праву сталну поставку. Ово
што имамо, формулисали смо, пре
свега, из прагматичних разлога
због екскурзија. Надам се да ћемо у
2016. успети да све оно што је добро
у изложбеној продукцији српских
музеја виде и Борани. Планирамо,
такође, да реконструишемо прву изложбу из 1951. године у Бору, која је
била у једној кафани, али је означена
као музејска, јер је важна по томе
што су тада набављени први предмети, будући експонати (мапа Ђорђа
Андрејевића Куна “Крваво злато”, рударска наџа итд.). Реконструисаћемо
археолошко, уметничко и етнолошко одељење, планирамо ауторске изложбе, као и учешће на многим
манифестацијма
попут
“Музеја
Србије, десет дана од 10 до 10”, где смо
се прошле године изузетно показали.
Љ. Алексић

УК РШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. У доба јутра, ујутро, 7. Радник у фабрици стакла, 14. Заједно са 21. и
41. водоравно: Празнична порука Редакције, 15. Језгро, суштина, 16. Славни француски
скијаш, Жан Клод, 17. Име глумице Чаленић, 19. Врста листопадног дрвета, 20. Омладински кошаркашки клуб (скр.), 21. Види 14. водоравно, 22. Фестивалски град у Француској, 23.
Прво и 17. слово азбуке, 24. Речни рибари, 26. Планина у Македонији, 28. Лаке снаге (скр.),
30. Бојно копље старих Германа, 31. Врста цвета, тулипан, 32. Песма узвишеног садржаја,
35. Одисејева постојбина, 37. Велики водени простор, 38. Мајстор који прави ужад, 39.
Старац седе браде и бркова – дели новогодишње поклоне, 41. Види 14. водоравно, 43. Умна
развијеност, 44. Становник Параћина.
УСПРАВНО: 1. Фудбалер Реала из Мадрида, Франциско, 2. Глас цврчка, 3.
Новогодишња искићена млада јела, 4. Ступити унутра, 5. Ауто-ознака за Тунис, 6.
Раздраганост, весеље, 7. Врста рок музике, 8. Тениски савез (скр.), 9. Град у Судану, 10.
Крошња дрвета, 11. Хемијски премаз, 12. Вода (лат.), 13. Планина код Бољевца, 15. Ужичанин, 18. Вијетнамска новинска агенција, 21. Без присуства других особа, 22. Другар на
послу, 25. Пословна просторија, 26. Велика увала у ледњаку, 27. Хришћански празник
посвећен рођењу Исуса Христа, 28. Град у Енглеској, 29. Француска јединица за мерење
запремине сувих тела, 31. Срећка, 33. Време од 24 сата (мн.), 34. Изотоп озона, 36. Речна
острва, 37. Завршни потез у шаху, 38. Притока Ангаре у Русији, 40. Радио станица (скр.),
42. Организација рада (скр.).
Крста Иванов
РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2264 – ВОДОРАВНО: торнадо, простор, аверс, бели спорт,
такт, Брно, торта, але, Арис, Кан, ањ, тенис, Новак, СК, Рас, Пале, сет, морал, Кант,
Гала, умотавања, лекар, Ђоковић, Кремона
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Главном улицом
ка најлуђој
ноћи

Стиже највећи крузер на свету!

Компанија „Royal Caribbean” објавила је почетком ове године детаље о
новом крузеру „Harmony of the seas”, за који тврди да ће бити најдужи брод
на свету.
Крузер ће бити тежак 227.000 тона и дуг 362,15 метара, имаће 16 палуба,
5.479 соба за госте и 2.747 кабина. Својим димензијама надмашио је и „Allure
of the seas” и „Oasis of the seas” (362 метра дужине, тежине 225.282 тоне) који
важе за највеће на свету.
Изградња овог мегакрузера кошта 1,35 милијарди долара, а на прву
пловидбу ће кренути у априлу 2016. године. У себи ће имати многобројне
садржаје: тобогане на више спратова, роботске бармене које смо видели на
„Quantum of the seas” крузеру и ручно направљени рингишпил. Када је реч о
гастрономији, у понуди ће бити два нова концепта: јапански ресторан „Izumi
Hibachi & Sushi”, мексички „Sabor Modern Mexican”, као и Старбакс.
Крузер ће представљати најбржу конекцију на мору, тврде из „Royal
Caribbean”. Као и друга два брода, „Harmony” ће бити подељен у седам
одељака: Централни парк, Ројал променада, Рива, Базен, Спортска зона, Виталност, Забава и Зона за младе.
„Royal Caribbean” тренутно прави још два брода „Anthem of the seas”, који
ће запловити у априлу ове године и „Ovation of the sea”, који ће запловити
премијерно у априлу следеће године.
Извор: Сајт РТС-а

Допринос РТБ-а развоју региона
Басен Бор је непрекидно давао велики допринос развоју Тимочке
Крајине, Републике Србије и целе некадашње државе. Годинама се РТБ налазио од првог до четвртог места међу сто
највећих
предузећа
у
Југославији.
У
друштвеном
производу Србије крајем
80-их година минулог века учествовао
је са 2,81 одсто, односно Југославије са
нешто више од једног
процента. За потребе
друштвене заједнице,
почев од општина
до федерације, преко
пореза, доприноса и ренте, увек је издвајао велика новчана средства (од 1945.
до 1965. дао је 246 милиона долара, а у наредних 20 година 310 милиона
долара).
У „Књизи о променама” (Трилогија привреде Тимочке Крајине аутора
Божина Јовановића, Братислава Ђорђевића и Миодрага Ђурђевића)
наводи се да се од 1956., када су основани инвестициони фондови (општински, срески, републички и савезни), па све до 1963. (када су укинути), у Инвестициони фонд среза улило два милиона 674.864 динара. Највише средстава (40% до 42%) пристизало је из Бора. Половина укупних средстава (51%)
отишла је у инвестиције на подручју општине Зајечар, 16% у Неготин и 13%
у Књажевац. Бор због овога не само да није правио проблеме, него је сматрао
да тиме помаже развој тадашњег среза”. У исто време (1956-1961.) реализован је Програм прве фазе реконструкције и развоја РТБ-а у који су пласиране
53 милијарде динара. Предузеће је сва своја расположива средства уложило
у нову топионицу, узело кредит, а радници су се одрекли и свог дела дохотка
који је могао да се инвестира у станове, школе, амбуланте.
На снимку из старог албума – нова топионица (1963. године).
Ј. С.
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