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Премијер Србије Александар Вучић о РТБ-у

Тражи се
решење
за „Бор”

Премијер Србије Александар Вучић изразио је наду да ће за РТБ Бор бити пронађено решење, те да се нада
подршци Међународног монетарног фонда. – Морамо са ММФ-ом да договоримо начин да се тој компанији
помогне, а да се не троши новац који немамо. Тим консултантске куће „Мекинзи“ (McKinsey) започео је израду
„дијагностике“ стања у РТБ-у Бор, процес ће трајати месец и по дана и, након тога, понудићу решење – рекао је
Вучић
Страна 3

Тежак почетак године на
највећем копу РТБ-а Бор

УО РТБ-а донео одлуку о спровођењу поступка за
утврђивање вишка запослених

Социјални програм за прекобројне

До бакра уз
велику штедњу
Страна 7

Страна 2
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УО РТБ-а донео одлуку о спровођењу поступка за утврђивање вишка запослених

Социјални програм за
прекобројне

Н. Стевановић: Ако желимо да сачувамо ову компанију морамо да
посегнемо и за најнепопуларнијим мерама. Једноставно, од нас то
тражи тржишна економија! - Смањење броја запослених у РТБ-у
постало пословна нужност јер месечни трошкови зарада убудуће
мора да буду 1,1 милион долара нижи, закључили чланови Управног одбора. – Прва мера подразумева социјални програм за запослене са 38, 39 и 40 година радног стажа, а таквих је, према подацима надлежних стручних служби, укупно 510. Они би, уз отпремнину, трајно напустили посао и са примљеном накнадом сачекали
испуњење услова за пензију. Овој бројци додати су „добровољци“, а
анкета је показала да их је за сада укупно 146

оних који су спремни да добровољно
прихвате једну од понуђених опција
социјалног програма. Наравно, пре тога,
пословодство компаније разговарало је
о томе и са репрезентативним синдикатима. Предочене су и њима све мере за
очување компаније, па и ова прва која
подразумева социјални програм за запослене са 38, 39 и 40 година радног
стажа, а таквих је, према подацима над-

се чуло, бити упућена на плаћено одсуство. Реч је о радницима погона „Истражни радови“ (њих 79-оро ће у наредна два и по месеца бити на плаћеном
одсуству и за то време примати 60 одсто
плате), запосленима у Фабрици бакране
жице, Ливници и Преради (укупно њих
119), као и особљу хотела „Језеро“ на
Борском језеру (њих 54-оро). Наравно,
побројане непродуктивне целине неће

Чланови Управног одбора РТБ-а

РТБ. – Рударско-топионичарски
басен Бор може и мора да буде профитабилна компанија, компанија која
више неће генерисати губитке! Светло
на крају тунела, у који је Басен гурнула озбиљна економска криза преполовивши вредност „црвеног“ и племенитих метала на берзи, највиши
орган управљања компаније видео је у
рестриктивној и немилосрдној штедњи,
кресању свих трошкова пословања и
ригорозној контроли потрошње. „Горка
пилула“, како се сликовито изразио
председник Управног одбора РТБ-а
Бор Немања Стевановић на седници
одржаној на Богојављење, мораће да се
прогута и све оштре и комплексне мере
за смањење материјалних и других оперативних трошкова мораће да се спроведу како би се ублажиле последице,
одржао континуитет у пословању и обезбедила неопходна ликвидна средства.
-Такве мере нису нешто што од
нас неко захтева. Једноставно, то
од нас тражи тржишна економија!
Ако желимо да сачувамо ову
компанију, морамо да посегнемо и за
најнепопуларнијим мерама. И то није
ништа ново и ништа што друге, много
моћније и веће рударске компаније
нису већ предузеле. „Гленкор“, „Рио
Тинто“, „Фрипорт“, сви су на истим
мукама и сви праве резове. Многи
оне најболније, попут затварања рудника и отпуштања великог броја
радника. Зато је, у светлу пословнофинансијске
консолидације
као
најважнијег циља РТБ-а Бор у овој
години, смањење броја запослених
нама просто наметнуто као пословна
нужност – рекао је Стевановић.
Таква мера, како се чуло на седници
Управног одбора, предвиђена је и у „дју
дилиџнсу“, документу који је за потребе
Владе Србије израдио КПМГ, а са намером да се покаже и докаже да ли РТБ
Бор у будућности може да послује профитабилно.
-РТБ се може и мора сачувати! По
сваку цену! А, ако је цена та да, поред
осталог, трошкове зарада снизимо
за 1,1 милион долара месечно, како
предвиђа „дју дилиџнс“, ми ћемо то
и урадити. Нема друге. Ако трошкове енергената морамо да смањимо
за око милион долара месечно и
трошкове репроматеријала још за
око 300 хиљада долара, опет на месечном нивоу, урадићемо и то. Текуће
пословање компаније мора бити пози-

тивно, упркос паду цене бакра. РТБ се
мора одржати у животу и мора бити
профитабилна компанија. Производни планови мора да се остварују
и сваки подбачај у производњи или
повећање трошкова мора пасти на
терет зарада. Јер, незарађено се више
не сме делити. Не сме више бити
генерисања губитака – истакао је генерални директор РТБ-а Благоје Спасковски.
Пошто је РТБ Бор Група са 4.996
радника једно од најбројнијих производних предузећа у Србији, па трошкови
зарада имају велико учешће у укупним
оперативним расходима пословања, а с
друге стране, како се чуло, не постоји
економско оправдање за високе трошкове зарада имајући у виду обим
производње и продуктивност по запосленом, Управни одбор Басена донео
је одлуку о спровођењу поступка
за утврђивање вишка запослених у
компанији. Ова одлука „наслања се“

Благоје Спасковски и Немања Стевановић

лежних стручних служби, укупно 510.
Они би, уз прописану финансијску
стимулацију (отпремнину), трајно напустили посао и са примљеном накнадом
сачекали испуњење услова за пензију.
Овој бројци додати су „добровољци“,
а анкета је показала да их је за сада

Жељко Калаба, Драган Ђурановић и Нађа Баранин

на одлуку Владе Србије о утврђивању
Програма за решавање вишка запослених у предузећима која су у поступку
приватизације и подразумева отпремнину у износу 200 евра по години
радног стажа.
Кадровске и правне службе свих
басенских предузећа РТБ Бор Групе
су, прикупљајући податке за седницу
Управног одбора, пет дана раније (15.
јануара) припремиле и доставиле свим
запосленима анкетни листић чијим се
попуњавањем добио податак о броју

укупно 146 (54 радника из РББ-а, 63 из
ТИР-а, 25 из РБМ-а и четири радника из
Матичног предузећа).

Технолошки вишкови и плаћена
одсуства
Пред члановима Управног одбора
нашао се и податак о броју запослених за чијим је радом престала потреба
због смањења обима посла или прекида
рада одређених производних целина и
служби, па су тако 94 радника означена
као технолошки вишак, а 252 ће, како

до почетка априла „зјапити“ празне и
бити без људи. Свуда ће, речено је на
седници Управног одбора, остати минималан број запослених да брине о имовини, опреми, инсталацијама.
Одлуке о спровођењу поступка
утврђивања вишка запослених у РТБ-у
Бор и привременом прекиду рада Фабрике бакарне жице, Ливнице, Прераде
метала, Истражних радова и хотела
„Језеро“, донете су већином гласова, а
изузев Драгана Алексића који је једини
гласао против спровођења социјалног
програма и био уздржан по питању привременог прекида рада неких погона,
коментари осталих чланова били су истоветни и најбоље су осликани у реченици коју је изговорио професор Ненад
Вушовић: „Мислим да у РТБ-у има
превише запослених. Систему је потребна релаксација, а ове мере су неопходне како би се ишло даље.“
У оквиру ових мера које за циљ
имају смањење трошкова пословања
по основу зарада најмање за 1,1 милион
долара месечно, предвиђено је и укупно
смањење плата запосленима, пре свега
онима у радним заједницама, односно
тзв. режији. - Радницима у непосредној
производњи:
рударима,
багеристима, булдозеристима, топионичарима, електролизерима, флотерима,
палиоцима, возачима тешких камиона, крановођама, електричарима,
машинцима и осталима – плате би
остале исте – истакао је Спасковски.
Само уз спровођење оваквих мера
и уз услов да цена бакра са садашњих
4.400 не падне испод 4.000 долара РТБ
Бор је одржива прича, закључено је на
седници Управног одбора.
Г. Тончев Василић

Актуелно

Петак, 5. фебруар 2016. Број 2266, страна 3

Тражи се решење за „Бор“
Премијер Србије Александар Вучић о РТБ-у

Премијер Србије Александар Вучић изразио је наду да ће за РТБ Бор бити пронађено решење, те да се нада подршци Међународног монетарног фонда. – Морамо са ММФ-ом да договоримо начин да се тој компанији помогне, а да се не троши новац који немамо. Тим консултантске
куће „Мекинзи“ (McKinsey) започео је израду „дијагностике“ стања у РТБ-у Бор, процес ће трајати месец и по дана и, након тога, понудићу
решење – рекао је Вучић
алијансе за локални економски развој) премијер Србије
Александар Вучић казао је да су недостатак предузетничког духа, десет предузећа под заштитом државе и
сива економија три највећа проблема у држави. Раније
је, како је рекао, на предузећа под државном заштитом трошено и до 80 милиона евра годишње. Тај износ
смањен је на четири милиона евра, а биће добро ако и
то успе да се сведе на два до три милиона евра.
-Проблем нам остају РТБ Бор и „Ресавица“ јер
не можемо људе у тим деловима Србије да оставимо без посла. Не можемо да затворимо Басен јер
Бор, Кладово, Неготин, Мајданпек, али и остале општине тимочког, као и поморавског и браничевског
округа не могу да преживе без РТБ-а. Затварање
борског комбината бакра значило би колапс источне Србије и зато морамо да нађемо начин да помогнемо онолико колико можемо . Надам се да ћемо
имати такву фискалну стабилност да са ММФ-ом
пронађемо модус да тој компанији помогнемо, а да
не трошимо новац који немамо и нисмо предвидели
– истакао је премијер Вучић.
Он је објаснио да је пад цене бакра са 9.500 на 4.150
долара по тони велики проблем и указао на чињеницу
да су најмоћније рударске компаније широм света због
Александар Вучић
ситуације на тржишту биле принуђене да затворе рудБЕОГРАД (29. јануар). – Говорећи на промоцији нике, па чак и оне са којима је разговарано о РТБ-у Бор.
осмог издања „Сиве књиге“ НАЛЕД-а (Националне
-За нас је то катастрофа – констатовао је Вучић

и додао да је тим консултантске куће „Мекинзи“
(McKinsey) започео израду „дијагностике“ стања у
РТБ-у Бор.
- РТБ Бор ради испод границе рентабилности
за 1.700 до 1.800 долара и актуелна влада, за разлику од ранијих, не крије ништа и отворено каже да

РТБ доноси озбиљне губитке по државу. У овом тренутку не знам на који би се начин губици надокнадили и не могу да понудим решење јер још нисмо
урадили ни „дијагностику“. Тај процес је започет
и трајаће месец и по дана. Након тога, понудићу
решење – рекао је председник Владе.
Припремила: Г. Тончев Василић

Морамо да чувамо и штитимо
РТБ по сваку цену

РТБ. - Резимирајући рад своје Владе
у 2015. премијер Србије Александар
Вучић рекао је за Прву телевизију (29.
децембра) да је за седам од укупно 17
предузећа у реструктурирању нађено
решење, а да „ћемо са још десет
предузећа наставити да се мучимо“.
-Седам предузећа смо успели да
завршимо и тиме ће ММФ бити

-Шта желите да урадимо? Да затворимо РТБ и да закључамо источну
Србију? Хоће ли неко да нас подржи
у томе? Не верујем да би ико то подржао и моја идеја није да затварамо
„Бор“. Тражимо стратешког партнера,
али нико неће да нам помогне у овом
тренутку. Разговарао сам у Америци
са „Фрипортом“, људи имају проблема, затварају своје руднике, своје

цену. Он нам је најважнији. Знам
да ни следеће године неће да ради
како треба, али шта је решење?
Хоћемо ли да избацимо свих пет
хиљада радника на улицу? Хоћете
ли целу источну Србију да угасимо,
да нам нико не живи ни у Бору, ни
у Мајданпеку, ни у Кладову, ни у
Неготину? Да не говорим о друге

топионице, затварају све зато што су
данас цене комодитија (робе) у свету
најниже икада. Тражимо решење због
радника у Бору, тражимо решење
да им помогнемо, да видимо како и
на који начин да извучемо РТБ. И,
ћутимо, никога не оптерећујемо тиме
– казао је премијер.
-Морамо – нагласио је Вучић - да
чувамо и штитмо „Бор“ по сваку

четири општине из Зајечарског
округа,
о
Бољевцу,
Зајечару,
Сокобањи, Књажевцу које су нешто
мање везане за Бор од ове четири из
Борског округа. То Влада Србије не
сме да уради, не смемо то да урадимо
са „Бором“ – категоричан је Александар Вучић.
Г. Тончев Василић

воду, гас, а колико није. Знам зато
што живим с тим сваки дан. РТБ Бор
није платио струју четири месеца, а то
вам је четири милиона евра – рекао је
Вучић.
Додао је да због ниске цене бакра,
у ситуацији када се рудници у свету
затварају и отпуштају радници, нико
од озбиљних „играча“ из рударског

Србија је срећна јер има свој рудник злата
Гувернерка Народне банке Србије Јоргованка Табаковић изјавила је да су од
августа 2012., када је она преузела функцију гувернера, од РТБ-а Бор откупљене
укупно 3,3 тоне злата, а да се у трезорима НБС данас налази више од 18 тона „жутог блага“.
-Србија има срећу да има свој рудник злата, да има један РТБ Бор од кога је само
током 2015. године Народна банка купила више од пола тоне злата – истакла је гувернерка Табаковић.

задовољан. Остаје нам још десет
компанија које су огроман проблем и
међу њима је РТБ Бор. Шта ћемо да
радимо са њима? Мучићемо се, нису
то лака решења. Знам у свакој од тих
фабрика ко је колико платио за струју,

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, како
је истакао, велики број људи зависи од
њеног рада.

Други пишу
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Станко Поповић: „Колико Србији значи РТБ Бор може се дуго говорити”

„Једино РТБ Бор претвара камен у доларе”

“Подсетићу да је цена бакра пре пар година достизала 10.000 долара по тони бакарне катоде. Када причамо о тој бројци
посматрајте то на другачији начин од Железаре Смедерево и ФИАТ аутомобила. Они су и увозници и извозници. Бор је
нето извозник и камен из земље претвара у доларе. Довести инвеститора који то препознаје и има финансијска средства за
улагање би била одлична вест за српску економију” – изјавио је Поповић
Elixir група једна је од компанија
које се последњих година могу похвалити веома добрим резултатима. Први човек те компаније каже
да су у последње три године запослили 600 нових радника и да ће
новог запошљавања бити још. Јер,
планира да раст из 2015. године
преслика и чак увећа у овој. Тако
ће добит за две године повећати
за више од пола. Шта мисли о
економској ситуацији у држави, а
нарочито како види будућност РТБ
Бора и хемијског комплекса открио
је у интервјуу телевизији Б92 из
кога преносимо део објављен на
сајту http://rs.seebiz.eu/

Искоришћење бакра и злата из
руде је повећано за 5 одсто. Продуктивност се повећава и смањују
се трошкови производње по тони
бакра. То су све повољно вести на

***

- Најављивали сте да ће нова
топионица у РТБ Бору бити
веома значајна за привреду целе
земље и вашу компанију јер ће
вам обезбеђивати сировине за
производњу. Топионица је отворена, али из РТБ Бора не стижу
баш повољен вести о њиховом
пословању, да ли то утиче на вас
и да ли имате сарадњу са борским басеном?
Тачно. Најављивао сам и то се
остварило. РТБ Бор је успешно
пустио у рад нову топионицу у рекордно кратком року у односу на
слична постројења у свету. У Индији
се сличан погон пуштао у рад скоро
две године.
Производња сумпорне киселине је
повећана за четири пута што је пропорционално са смањењем испуштања
сумпорних оксида у атмосферу.

Станко Поповић

које је руководство и менаџмент
РТБ Бора могао позитивно да утиче.
Оно на шта није могао да утиче,
као ни било који менаџмент на
свету, јесте цена бакра која је пала
на светској берзи са 7.000 долара на
4.500.
Познато ми је да је садашња цена
коштања тоне бакарне катоде у Бору
5.000 долара и да се спроводи план за
смањење трошкова на 4.500 долара
како би се спречило генерисање губитака из оперативног пословања.
Верујте ми да су то сјајни резултати

јер велики број рудника на свету има
већу цену коштања по тони бакарне
катоде него РТБ Бор.
О теми РТБ Бора, корисности за
економију Србије и потенцијалима
које борски басен има заиста се
може пуно говорити.
Сарадња између РТБ Бора и
Elixir Прахова је коректна и наша
додирна тачка је сумпорна киселина коју преузимамо од Бора. Тиме
њима омогућујемо несметан рад
и решавање нуспроизвода а нама
обезбеђујемо једну од компоненти
за добијање фосфорне киселине.
- Премијер је, такође, говорио
о великим проблемима РТБ Бора
и о могућој промени власничке
структуре, како би такав сценарио утицао на вас?
Погони за производњу фосфорне
киселине у Elixir Прахово некада
су представљали део технолошког
ланца РТБ Бора где се неутралисала
сумпорна киселина, то јест производила фосфорна киселина. Elixir
Прахово од 2012. године послује као
независно предузеће у оквиру Elixir
Групе.
Проблем Бора који је данас присутан је проблем свих рудника бакра
у свету. Сличан проблем имају
произвођачи цинка, гвожђа, угља,
нафте, гаса итд. То није изоловани
проблем само РТБ Бора већ целог
сектора обојених метала у свету. По
мени је то само талас који је нормалан, већ виђен у протеклим годинама и који ће ускоро проћи. То
је тест за најјаче компаније и прилика да се тај сектор реструктуира,

десе неке веће аквизиције на светском нивоу и цена бакра ће се, наравно, сигурно вратити јер никада
цена на ниском нивоу није дуго
опстајала. Мислим на цену која је за
добар део произвођача бакра испод
цене коштања.
Промена власничке структуре, то
јест увођење у власничку структуру
РТБ Бора власника или сувласника
који има финансијска средства да настави инвестицију у отварање нових
лежишта руде бакра и злата, била би
одлична вест за Бор, за Elixir и за
привреду Србије у целини.
Укупан потенцијал који Бор има
са новом топионицом је 80.000 тона
бакра годишње и 2 тоне злата, као и
мање количине платине може бити
у укупном приходу од 800 милиона долара до милијарде долара, зависно од цене бакра. Подсетићу да
је цена бакра пре пар година достизала 10.000 долара по тони бакарне
катоде.
Када причамо о тој бројци
посматрајте то на другачији начин
од Железаре Смедерево и ФИАТ
аутомобила. Они су и увозници
и извозници. Бор је нето извозник и камен из земље претвара у
доларе. Довести инвеститора који
то препознаје и има финансијска
средства за улагање би била одлична
вест за српску економију. Што се
Elixir-a тиче, у том случају би се поузданост РТБ Бора као нашег партнера и добављача увећала.
(Весна Бјелић, Јелена Стјепановић
ИЗВОР: Б92)

Барем Бор сачувајте!
Проблеми у пословању РТБ Бор и судбина
овог значајног предузећа за нашу земљу честа
су тема ових дана. За лоше стање окривљују се,
углавном, ниске цене бакра на светском тржишту.
Садашња цена од око 4.500 долара за тону тек
је један од узрока кризе. Треба напоменути да
је цена бакра у последњих педесетак година осцилирала између 1.500 и 10.000 долара. Такође,
стоји и то да је тренутна цена веома повољна
за оне произвођаче у свету који имају просечне
или веће садржаје бакра у руди и повољне рударске услове. Много је узрока кризе у Бору, а
један потиче из деведесетих година. На дугорочни развој овог предузећа велики утицај имале
су санкције, блокада и НАТО бомбардовање.
Да би се преживело, у време санкција се
производио бакар уз запостављање нормалног
развоја рудника - без откопавања раскривке уз
потапање копа у Мајданпеку, без обнављања
опреме и механизације. Посебно је дугорочно
велика штета по предузеће у томе што је било
онемогућено геолошко истраживање које треба
да обезбеди нова налазишта.
У претходних неколико година, у време рекордно високе цене бакра, учињено је доста да
се у рудницима у Бору и Мајданпеку побољша
стање. Такође је доста учињено и на налажењу
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нових налазишта богатије руде. Међутим, године већи од оног у рудама које сада откопава РТБ Бор.
Мало је познато да су геолози Бора, уз помоћ
изгубљене за време санкција и ниских цена,
колега из Београда, пре петнаестак година
тешко је надокнадити.
многим геолошким методама утврдили да на
простору Чукару Пеку вероватно има квалитетне
руде. Избушене су истражне бушотине расположивом опремом до дубине око 600 метара. Дубље
се није могло, није било пара за бољу опрему и
ново бушење. Истраживања су обустављена, али
су остали подаци.
Пре неколико година дошле су америчке
фирме, са добром опремом, урадиле бушотине
на већој дубини и нашле лежишта која количинама и садржајем бакра и злата завређују светску
пажњу. Рудник ће бити отворен, вероватно за десетак година, јер сада већ купују земљу од власника.
Може се само претпоставити каква би вредност РТБ Бор била да је пре петнаестак година
могло да се уложи у започето бушење и нађе
велика количина богате руде. Инвеститора и
купаца би сигурно било. Сада је та руда туђа.
Цена бакра ће, неминовно, ићи горе-доле а РТБ
У претходне две године долазе вести о Бор би требало сачувати у власништву народа.
откривању веома богатих лежишта руде бакра и Превише је у Србији, у ово време капитализма,
злата у непосредној околини Бора (Чукару Пеку). уништених фирми и радних места.
Садржај метала у овом налазишту је десетак пута
Ђ. Стаменковић, Бор

Репортажа
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Новогодишњим током бакарне реке

Нова топионица ради пуном паром
НОВА ТОПИОНИЦА. - Док се у
најлуђој ноћи Србија веселила на трговима, у ресторанима, кафићима и украшеним домовима, борски рудари, флотери, топионичари, електролизери бдели
су над током бакарне реке. А како и не би
кад баш она већ деценијама, поред других
важних животних питања, одређује
и богатство трпезе житељима Бора,
Мајданпека, околних села, па и доброг
дела источне Србије. Новогодишњу
ноћ са минус 14 степени топионичари
нису ни осетили крај нових агрегата, а
камоли који степен топлије јутро. Само
су облаци паре изнад лонаца са шљаком
и торња у коме се расхлађује вода из
котлова говорили да је напољу хладно
док нас је Саша Марковић, технолог у
смени, првог јануара повео према новој
пећи. А она, у сваки нови дан улази са
бољим резултатима јер за људе који воде
ово модерно постројење, све је мање непознаница.

Саша Марковић: За празник
је претопљено 1.300 тона
шарже, једна конверторска
операција је за нама и
припремамо другу, анодна
рафинација спрема ливење нова топионица, дакле, даје
своје! - Владан Стојковић:
Добро напредујемо јер смо
се за то обучили, за посао
смо спремни, пажљиви,
носимо заштитна средства. Катерина Стратиј: Прошла
година донела нам је пуно
новина на послу, радили
смо баш динамично и мало
запоставили приватни живот,
али није нам било тешко јер
све то је за наше боље сутра
Попели смо се до платоа на врху флеш-пећи где
под маскама затичемо Владана Стојковића и Драгишу Њамцуловића, раднике на испусту шљаке и
бакренца. Питамо их како протиче први радни дан у
новој години. Владан, који је тек три и по године на
пећима, одлаже металну шипку којом отвара и затвара
испусте за шљаку и каже:
-Као што видите, вредни смо. Све иде како треба,
а томе се надам и у личном животу. Наиме, у новој
години, фебруара, супруга и ја очекујемо принову,

године, могу вам рећи што и многи други - увек
се надамо бољем. Прошла година донела је пуно
новина на послу, радили смо баш динамично и мало
запоставили приватни живот, али све је то за наше
боље сутра.

Саша Марковић

Док смо гледали како се лонци пуне усијаном
шљаком, што је био сигуран знак да је пећ из
новогодишње ноћи изашла до врха пуна „црвеним металом“, Марковић нам рече: - И данас, првог јануара,
нова топионица ради максималним капацитетом.
Ево, иза нас тече шљака из нове флеш-пећи, нова
фабрика сумпорне киселине такође ради пуном
паром, а ово што се види око нас није дим, већ пара.
За нас топионичаре, као и за све остале, од рудника до електролизе, празника нема - бакар мора
да тече! Радило се и у новогодишњој ноћи и већ је
једна конверторска операција за нама. Сада припремамо другу, а анодна рафинација ливење, што
значи да нова топионица своје – даје! Зато бих пожелео срећну нову годину најпре свим мојим топионичарима, а онда и рударима, целом Рударско-топионичарском басену, Боранима, Мајданпечанима
и житељима околних села: Срећна Нова! Идемо
даље!

Владан Стојковић

Катерина Стратиј и Драгослав Петрикић

којој се, заједно са нама, радује и наша ћеркица.
Прошла година је овде протекла у знаку преласка
на нову пећ, а услови су далеко бољи него што су
били на старој. Добро напредујемо јер смо се за то
обучили, за посао смо спремни, носимо заштитна
средства, пажљиви смо. Није ми било тешко да
данас дођем на посао јер ми је ово први дан после
годишњег одмора. Одморан сам и оран за посао.
Са флеш-пећи одлазимо у командну собу нове топионице. Ако је стара имала свој „Хјустон“ не знамо
какво ли ће име добити ова стерилно чиста, светла
сала са десетак монитора на којима се прате параметри комплетног процеса. На обућу навлачимо заштиту
и улазимо у блиставу просторију са двоје оператера
уз десетак компјутерских екрана. Само јелка у углу
подсећа на ноћ која овде свакако није била најлуђа. Катерина Стратиј и Драгослав Петрикић, оператери у
командној соби, примају наше новогодишње честитке,
али не одвајају очи од екрана. На централном монитору испред Катерине приказан је целокупан процес
(од сушача шарже, преко централног горионика и пећи,
до испуста за бакренац према конверторима, као и пут
гасова кроз котао за хлађење, па даље према новој
Сумопрној). На осталим мониторима су детаљи сваке
технолошке целине помоћу којих се прате хиљаде параметара.
-Посао нам је веома одговоран – каже Катерина - јер на овим мониторима колега и ја пратимо комплетан процес и, уз помоћ технолога, подешавамо параметре. Много је лакше, али и много
одговорније него у старој топионици. Ако ме питате
како ми је било у прошлој и шта очекујем од нове

Враћајући се ка анодној рафинацији пратимо
специјални камион који вози лонац са шљаком. Ален
Гајић је за једним од два волана ове грдосије, а његово
кретање наводи Срба Јанковић. Јер, температура
шљаке коју возе равна је вулканској лави. Пре него

што је одвезу на хлађење, пресипаће је у некоришћен
лонац и тако га „калаисати“, односно припремити
за сипање бакренца. Тиме ће умањити стварање тзв.
хладног материјала на линији конвертора.
–Прошлог месеца дали смо 5.400 тона бакра
и новом технологијом идемо све више – каже
испраћајући нас Саша Марковић. – Ако се овде
дневно претопи 1.300 тона шарже, као током
новогодишњег празника, и произведе 150 до 200
тона анодног бакра, онда је јасно да месечно идемо
на преко 6.000 тона. Тежимо ономе што је обећано
новом технологијом и она ће то и дати!
Текст и фото: Љубиша Алексић

Репортажа
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На кривељском копу о Богојављењу, по снегу и дебелом мразу

Изазов за мајсторе и минере
КОП „КРИВЕЉ“. – Зима се ретко „обрука“ око
Богојављења и Светог Јована. На југу Србије кажу
„за Водице мрзну се, чак, и воденице“. Додуше, климатске промене показују да зиме више нису као пре,
готово да више нема ни воденица, али снег до колена
и све дебљи јутарњи и ноћни минуси, поготово у
увалама копова какав је кривељски, подсећају да на
ледено лице зиме треба, ипак, рачунати. И док је на
Богојављење смела младеж пливала за богојављенски
крст, кривељски рудари „пливали су“ своју трку за
више бакра. Руковаоцима багера и возачима тешких
камиона то и није тако тешко, јер неке видесмо и на
мајицама у топлим кабинама, али за мајсторе електромашинског одржавања и минере ово је доба највећих

Док људи из електромашинског одржавања дању и ноћу, на терену и промајној
радионици, брину да што мање машина стоји, минери на снежним терасама копа,
са капуљачама под шлемовима, бундама и чизмама, стрпљиво раде свој посао у
коме се „једном греши“. – У кабинама тешких камиона и моћних багера топло, неки
руковаоци су у кратким рукавима, али је максимална пажња да због снега и леда не
дође до проклизавања возила, обрушавања стена, да машина не стане

Бобан Бугариновић

искушења. Јер, има дана када целу смену проведу на
терену – на снегу и ветру.
Силазећи ка копу затекосмо пословође електро и машинског одржавања тешких возила Бобана
Бугариновића и Драгана Ђурића, како испред радионице, уз помоћ аутодизалице и својих људи, ваде
генератор једног дампера. У исто време други су
поправљали алнасере, трећи плуг булдожера, четврти

је тешко мењати их у овим условима. Тренутно је
овде доста камиона, али неки су ту због недостатка
појединих компоненти за генераторе, некима
треба да се замене предњи трапови. Камиони су
добро припремљени за зиму, антифриз је стигао на
време, тако да возила, односно, нафта не смрзава.
Смрзавају инсталације за ваздух којима се преко
вентила и контактера управља и регулише више
функција, почев од побуде за вучу, отварања и

планир. Ноћу је доста теже, потребно је још више
пажње, а за пажњу и довољно одмора. Са овим
мојим „белазом“ број 59, који је један од најбољих,
још нисам имао проблема ове зиме. Са њим сам и
заволео овај посао који не бих мењао ни за шта на
свету, поготово што сам задовољан и зарадом.
Пошто су утоварили Марков камион, а других још
нема на видику, зовемо багеристе. Давор Карабашевић
спушта мердевине и силази са хидрауличног багера
великог као кућа, а његов колега Иван Ђелић остаје у
кабини, видимо кроз стакло, у мајици.
-Овде сам десетак година. Нову годину и Божић
дочекао сам на послу – каже Карабашевић. - Као
што видите снег је и лед, клизаво, па је утовар
тежи, али се боримо да нам се резултати што мање
разликују од летњих. Пословођа нам ујутру каже
шта нам је задатак у смени и - на нас се не чека!
С оваквом кашиком од 22 кубика у шест–седам

Немања Аничић

затварања ролетни на хладњаку итд. Хтео бих да
истакнем да људи раде како треба, одсуствовања с
посла нема, а мислим да би ваљало примити још.
Са Немањом Аничићем, руководиоцем рударске
производње, ускачемо у кабину цистерне за гориво и
крећемо до багера на североистоку копа. Њихова раДраган Ђурић
дилишта се, као гнезда, сиве у снежној белини. Док
чека да у свој камион тежак 150 тона утовари 220
нешто варили... Сви су се трудили да ред тешких ка- тона јаловине, замолили смо возача дампера Марка
миона пред радионицом, као пред амбулантом, буде Светозаревића за кратак разговор. Због буке багера и
што мањи. Скидајући рукавице да се поздравимо, треска стена које убацује у корпу претходног камиона,
Бугариновић каже:
-Код камиона, лаких возила и пратеће
механизације сада је најчешће замрзавање
инсталација за ваздух. Такође, алнасери и
акумулатори морају бити добри, јер стартовање
једног возила понекад може да однесе по читав дан.
Дешава нам се и да смена почне на једном, настави
на другом, заврши на трећем возилу. За нас је
најгоре кад температура сиђе испод минус десет, а
то се десило дан-два око Нове године, па ових дана
поново. Немамо чиме да идемо на терен, а камиони
Марко Светозаревић
стају и на „Церову“, које такође одржавамо, где је
још хладније. Мраз нам је већи проблем него снег и Аничић га је радиовезом позвао да накратко напусти
требало је мало спремније да уђемо у зиму, поготово топлу кабину. Пошто као и већина његових колега вози
кад је реч о акумулаторима (један тешки камион у лаганијој обући, Марко навлачи цокуле и силази. Он
их има четири) и деловима за алнасере. Али, је по струци техничар нумеричких машина, али је овде
сналазимо се. Оно што немамо, узимамо са возила нашао посао и успешан је за воланом ове грдосије. Ово
које стоји, па стављамо на друго, а у међувремену му је трећа зима на кривељском копу.
се купи оно што нам треба.
- Сада на путевима има снега, леда, блата, а
-Управо демонтирамо оштећен генератор са ди- тиме и услова за проклизавање. Вода је отворила
зел-мотора дампера да бисмо га заменили другим – и рупе, па возимо спорије и пажљивије - каже овај
додаје Драган Ђурић. - Ови људи су се годинама на- тридесетдвогодишњак и додаје. - Ово ми је седма
викавали на рад у овако тешким условима и ква- тура од јутрос, а дневни просек нам је од 10 до 15,
рове решавамо, мада би требало да се набави још зависно од тога да ли товаримо руду или јаловину,
нешто од алата. Замена генератора је најчешћи а и где је возимо - на планир, транспортни систем
проблем са којим се срећемо, а онда гуме. Веома или примарно дробљење. Сада возим јаловину на

Давор Карабашевић

захвата напунимо велики камион. Кад је материјал
ситан утовар је безбеднији и бржи. Ако је стена
тврда, као ова овде горе, морамо пажљиво, да се
њеним обрушавањем не оштети багер – машина
вишемилионске вредности. Пошто је на багеру
доста хидраулике, пумпи, пажљиво пратимо њихов
рад и реакцију на снег и мраз. Обично смо сами на
багеру, али понекад, кад су услови тежи, као сада,
будемо и по двојица.
Стиже нови дампер, Давор се пење на багер и
моћна кашика се поново зари у источну падину
кривељског копа. Улазимо у адаптирани камион-бараку којом се кривељски рудари довозе на радилишта
и крећемо назад. Смена је на измаку. То ће за који
минут најавити и минери тонама експлозива сасутих у двадест пет бушотина. Све је повезано, бушотине су затрпане, машине удаљене. Минери убацују
мотике у камион и одлазимо на безбедно растојање.
Горан Петровић пали штапине и после два минута
детонација и жућкасто-наранџасти дим објављују да су
Горан, Бобан Станчуловић, Крстимир Арсенијевћ
и њихове колеге, минери и бушачи, припремили нове
тоне руде за следећу смену. Срећно!
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Рударство РББ

Тежак почетак године на највећем копу РТБ-а Бор

До бакра уз велику штедњу
По правој зими, разапети између планских циљева и оскудице у деловима, кривељски рудари ће, према речима управника копа Милана Делића, у јануару, ипак, дати планираних 860.000 тона руде са
преко 2.100 тона бакра у њој, настојећи да ублаже велики подбачај
у раскривању. – Морамо бити вредни и скромни, наћи праву меру
између штедње и потреба производње да бисмо извукли максимум
– каже Делић. - Машине се кваре, али захваљујући доброј флоти
пратеће механизације није било хаварија нити повреда
каже Делић. – Али, надамо се да ћемо,
уколико будемо “испраћени” адекватном допремом делова за систем, дробилице и камионе, наредних месеци
знатно поправити резултате. Људи су
свесни озбиљности ситуације, штедње,

у рад транспортни систем на коме су
замењени ланци чланкастих додавача и ремонтована прва дробилица за
јаловину. До 18. јануара, када је покренут, сва јаловина вожена је на планире,
а како су путеви под снегом, а релације

одговорности за обиман посао који
обављају на скупим машинама. Сматрам да су они који њима рукују, а
и они који их одржавају, положили
испит, да се труде као и надзорнотехничко особље у спровођењу мера
штедње. А, морамо да сачувамо сваки
динар – на експлозиву, уљима и мазивима, нафти, дампер-гумама, па и
шрафовима, електродама… Јер, у условима великог пада цене бакра то је
једина формула очувања компаније и
уласка у стабилније токове. Морамо
бити вредни и скромни, наћи праву
меру између разумне штедње и потреба производње и тако извући максимум.
По управниковој оцени добро је
што је, после дужег времена, пуштен

много дуже и још са успоном, учинак је
морао бити мањи. - Наредних месеци
ћемо тако организовати производњу
да највећи део јаловине иде транспортним системом. Смањењем дужина
на којима возе камиони пашће и
потрошња горива, а јачим темпом у
раскривању осигураћемо континуитет испорука руде. Ових дана темпера-

КОП „КРИВЕЉ”. - План за први да би испорука поменутих количина
овогодишњи месец на кривељском копу руде резултирала са 2.137 тона бакра у
сличан је прошлогодишњим месечним њој. Према речима управника Милана
Делића, празнична атмосфера и долазак
праве зиме, утицали су на домет рудара,
па су резултати нешто слабији него за
исто време у децембру. Ипак, могу се
сматрати солидним ако се има у виду да
су условљени и застојима у флотацији
и на транспортном систему. За 21 дан
дали су 550.130 тона руде са 1.370 тона
бакра у њој и, ако до краја месеца не
буде нових прекида, реално је очекивати планиране количине. То се, нажаМилан Делић
лост, не може рећи за јаловину. Подбачај
плановима. Износи 860.000 тона руде је знатан.
-Нисмо се прославили на јаловини
и 2,1 милион тона јаловине. Планиран
је садржај метала од 0,256 одсто, тако због ремонта транспортног система –

Лане 25.615 тона
бакра у руди
Друга половина прошле године, по
Делићу, најбоље показује да може добро да се ради кад нема већих сметњи.
План за 2015. био је 10,53 милиона
тона руде, а откопано је 9,41 што је
89 процената. Међутим, захваљујући
бољем садржају метала, уместо планираних 25.174 тоне бакра у руди, дато је
25.615 тона или проценат и по више.
Тиме је “испеглан” невелики подбачај
количина.
Што се јаловине тиче, план је,
каже Делић, био оптимистичан, а почетак године, као и овај, доста слаб
(такође због броја расположивих камиона, мање упослености транспортног система, честих проблема са одлагачем јаловине на ободу старог борског копа). Тек од јула бележи се пораст уклоњених количина (на 1,3 милиона тона). У августу је откопано рекордних 1,708 милиона тона јаловине
(скоро 85 процената плана), у септембру 1,528 милиона тона, а у октобру
1,475. Новембарски биланс је 1,376 а
децембарски 1,300 милиона тона.

Бобан Петровски

туре у копу падале су до минус 20 степени, па је било кварова, али никаквих хаварија нити удеса камиона. Јер,
све време располагали смо добром
флотом пратеће механизације: имали
смо солану, два грејдера, два булдозера и утоваривач. Њима смо одржавали иначе велику путну мрежу самог
копа, али и пут према Церову, обилазницу за допрему креча и горива, тако
да смо положили и тај испит.
Ниске темепратуре усмериле су
пажњу рудара и на сектор одводњавања
копа који има велики прилив вода, како
из Кривељске реке која протиче његовим
ободом и кроз пукотине продире на дно,
тако и од снега када се топи. Да не би
дошло до залеђивања, руковаоци пумпи
су се мењали на лицу места. Јер, све би
се замрзло за само два-три сата застоја,
а да се систем поново доведе у ред потребни су дани.
Текст и фото: Љубиша Алексић

Репортажа
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Права зима отежала производњу у Руднику бакра Мајданпек

Против р удара мраз, с не г
и ол у јни ве тар
ангажовање запослених. Они су, без
обзира на ниске температуре и све
оно што их је пратило, показали одговорност, врло брзо излазили на терен
и отклањали кварове настале због
оваквих временских неприлика.
Баш на такав начин поступала је
већина запослених, па се производња
све више приближавала нормалној.
-Полако у томе успевамо – каже
Благојевић. - Још нисмо стигли до
циља, али смо број возила у раду, од
четири, повећали на осам, са изгледима да у најскорије време имамо 10
исправних возила. Даноноћним радом
интервентних екипа покушавамо
да на терену спречимо веће застоје
опреме, возила, пратеће механизације,
транспортног система (где нам је
пукла једна трака, оштећена на више
места), у флотацији где проблеми
настају због замрзавања воде, као и
на дробљењу. У комплетном производном процесу имамо проблеме које
треба даноноћно решавати.
Временске неприлике отежале рад опреме, условиле бројне проблеме, али се
Једино такав рад на одржавању
рад и у таквим условима постепено нормализовао и покушавало да надокнади
обезбеђује да релативно мали кварови
изгубљено. - Интервентне екипе даноноћно биле на терену како застоји не би
и застоји не нарасту до великих и тешко
прерастали у озбиљније проблеме
решивих. А, проблема је било и са доласком људи на посао, посебно из села
РБМ. – Први дани јануара у Руд- Мајданпек, због само једног мобилног на машинама. У току рада мењали смо Горње реке, као и низом других околнику бакра Мајданпек протекли су булдозера који опслужује цело ради- филтере, грејање, инсталације - додаје ности од којих је некако најтеже расу знаку сучељавања са правим зим- лиште Андезитског прста и “Исток” са Братислав Благојевић, помоћник диским неприликама при којима испите јаловиштем, као и јаловиште на “Фази
припремљености и издржљивости 1”, били приморани да привремено обуполажу и опрема и људи. Како су права ставе послове на јаловишту на “Истоку”
зима, мраз, снег и олујни ветар стигли које тренутно није у функцији.
након дужег периода повољног вре-Поред овог утицаја временских
мена за рад и производњу, требало је из- неприлика, имали смо и хаварију на
држати први удар и наглу промену.
Транспортном систему “Фаза 1”. Ту
-Суочили смо се са јако отежаним је дошло до оштећења транспортне
условима за рад транспортне опреме траке “Т 06”, али су људи уложили
и помоћне механизације која је от- изузетан напор и успели да санирају

ректора РБМ-а за електромашинство: - положивом опремом покрити сва радиЗамрзле су и ваздушне инсталације, лишта.
што је све заједно изискивало веће
С. Вукашиновић

казивала, ледила се. Тако смо имали
тешко кретање камиона по путевима,
па у првих пет дана јануара нисмо
остварили планске задатке. Подбачаји
у остварењу плана су евидентни, али
већ чинимо напоре да наредних дана
те заостатке у раскривању и преради руде надокнадимо, односно
да флотацији обезбедимо довољно
руде да може да ради и да не дође до
замрзавања и отказивања опреме каже Андреја Марковић, помоћник директора РБМ-а за рударство.
Првих дана јануара експлоатација
се одвија на Андезитском прсту, делу
Јужног ревира. Радова је било и
на „Истоку“, али су у Руднику бакра

сва оштећења. То има посебан значај
јер у противном јаловину морамо да
возимо далеко дуже и у далеко тежим
условима од оних које имамо када
транспортни систем функционише наглашава Марковић.
У временским приликама које су обележиле почетак јануара, када се температуре спусте испод нуле, поред опреме,
на својеврсном испиту је одговорност и
мобилност запослених.
-Имамо велике проблеме са тешким
возилима и помоћном механизацијом
на Површинском копу. Због лошег
квалитета нафте, последњих дана
возила су се често гасила и били смо
приморани да чешће интервенишемо

РБМ
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Зима узела “данак” производњи РБМ-а у јануару

Тежак старт

обезбедили континуитет производње
на руди. На другој страни, због обавеза и ужурбане динамике за извођење
канала за реку Мали Пек, морали смо
да ангажујемо багер, иако је било планирано да то радимо ровокопачима –
објашњава Марковић.

У неповољним условима расположива механизација била
недовољна да одговори потребама више радилишта, па и за
ископ новог корита Пека. – Солидан резултат на руди, подбачај на
јаловини
РБМ. - У Руднику бакра Мајданпек
током јануара произведено је 960 тона
бакра у концентрату, уз одговарајуће количине племенитих метала. План ископина није остварен, пре свега због
неповољних услова за рад на јаловини,
док је на руди, са 453 хиљада тона, остварено 86 одсто плана, иако је у веома
тешким временским условима опрему
требало ангажовати на више радилишта.
-Старт је био јако тежак - каже
Андреја Марковић, помоћник директора РБМ-а за производњу. - Обавезама
које смо зацртали планом на почетку
месеца нисмо успели да одговоримо
због ниских температура. Оне су се
негативно одразиле на искоришћење
опреме јер је лоше стартовала, нафта
је замрзавала, а недостајала је и
помоћна опрема за одржавање путева
на копу, ка јаловиштима и Источном
ревиру.
Како је месец одмицао прилике у

производњи су нормализоване, али
је требало решавати и друге обавезе. Ситуација се поправила када је реч
о транспортној опреми, међутим,
тешкоће са багерима су потрајале.
Због пумпе за хидраулику рудни багер
није био у функцији, па смо морали да
укључимо багер са јаловине како би

производњу наредних месеци током
којих ћемо настојати да надокнадимо
бар део пропуштеног - каже Горан
Репеџић, пословођа производње на
Површинском копу. Запослене на Површинском копу РБМ-а очекују огромне
обавезе у раскривању “Истока“ Јужног
ревира који представља будућност
мајданпечког рударења.
-“Исток” нас чека. Ту доста каснимо, па је план да у фебруару један
“PC” багер ангажујемо да убрза
раскривање. Прошлог месеца багер
који је био тамо није радио и због природе ископаног материјала. Ископ
је такав да није могао да се превози
транспортним системом због сипки и
замрзавања, а јаловишта су била изАндреја Марковић
узетно затрпана. Јер, због обавеза на
- Јануар су обележиле тешкоће другим радилиштима, нисмо могли
са временом и механизацијом, али да издвојимо булдозер за њихово
и стварање услова за динамичнију сређивање - каже Марковић и додаје:
-Учинак на руди је релативно
добар, док је остварење на јаловини
изузетно лоше пошто смо јаловински
багер усмерили на руду, а површинске партије јаловине нису могле да се
одлажу транспортним системом, па
су вожене на спољна јаловишта. То
је отежавало читав поступак, тражило ангажовање већег броја возила,
било праћено већим трошковима норматива. На другој страни, није било
могућности већег ангажовања возила,
јер је рад на руди имао приоритет –
наглашава Марковић.
С. Вукашиновић

У Рудник бакра Мајданпек стигла и друга “ХП6” дробилица

Квалитетније, а
економичније дробљење
РБМ. - И друга нова “ХП6” дробилица стигла је у Рудник бакра Мајданпек
са циљем да својим капацитетом отклони “уско грло” у фази дробљења
руде и побољша сигурност рада. Истовремено, повећаће часовни капацитет
флотацијских млинова, а све то део је
актуелне приче о повећању капацитета

млинова, а све то, уз знатно мању
потрошњу електричне енергије, како
при самом дробљењу руде, тако и наставку флотацијске прераде.
-Нова “ХП6” дробилица је у фази
функционалног испитивања под надзором сервисера “Metso mineralsa” каже Александар Митов, руководи-

Нова “ХП6” дробилица је капацитета од 500 до 800 тона руде
на сат, зависно од величине гранулата који даје. - Побољшава
сигурност дробљења, повећава капацитет овог дела процеса,
али и часовног капацитета флотацијских млинова, уз знатно
мању потрошњу струје

Александар Митов

прераде руде са 3,5 на шест, односно 8,5
и 11 милиона тона годишње. Нова “ХП6”
дробилица реномираног произвођача
“Metso minerals” пројектованог је капацитета од 500 до 800 тона на сат, зависно
од гранулата који даје. Техничке карактеристике омогућавају да 80 одсто производа буде мање од 14 мм, односно да
гранулат (након проласка кроз ситару)
буде 12,5 мм. Тиме се побољшава сигурност дробљења и стварају услови
за повећање и часовног капацитета

лац машинског одржавања дробљења.
Са Верољубом Петровићем из истог
погона био је задужен за монтажу и
постављање. - Људи из Машинског
одржавања Дробљења обавили су
монтажу пре предвиђеног рока. Помогли су бравари из флотације са
пословођом Славишом Мијуцићем.
Упркос леденој недељи и температурама које су се спуштале до минус
20, непрекидно су радиле прва, друга,
трећа смена и припремиле све фазе,

неопходне да се монтира дробилица,
као и пратећи елементи: додавач и
сито. Помогли су и људи из Производних услуга РБМ-а, са управником Неђељком Чавићем, и на време
завршили сипку за коју је Конструкциони биро претходно израдио нацрт,
тако да је ПУС благовремено припремио за монтажу. Постављен је металдетектор, па је дробилица убрзо била
спремна за пробу под надзором сервисера.
Ова, друга “ХП6” дробилица ће
омогућити да дробљење не буде “критична тачка” за знатно повећање плана
производње и прераду од шест и 8,5 милиона тона руде годишње.
-Једна “ХП6” дробилица прерађује
600 тона руде на сат. Две ће омогућити
прераду 1.200 тона, а како уз њих
имамо и четири “Сајмонс” дробилице,
капацитет жељеног нивоа прераде
неће бити споран - наглашава Митов. -

Поред већег капацитета, “ХП6” дробилице дају и уједначенији, ситнији
гранулат од “Сајмонс” дробилица.
Због тога се у даљој флотацијској
преради троши мање нормативног
материјала, а пре свега електричне
енергије, што је добро за укупну
економију пословања.
Са овим бројем терцијалних дробилица заокружен је систем дробљења
Рудника бакра Мајданпек. Прва “ХП6”
дробилица се већ сјајно показала, што
потврђују анализе, а пре свега у погледу капацитета, уједначенијег гранулата, мање потрошње електричне
енергије и других предности. Две нове више од милион евра вредне дробилице
- омогућиће да погон Дробљење може да
уради и више и боље са мањим утрошком електричне енергије, а квалитет гранулата са “ХП6” дробилица видљив је и
голим оком.
С. Вукашиновић

Извоз
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Пометон ТИР извезао целокупну годишњу производњу бакарног праха

Светским квалитетом
на светско тржиште
Ово мало мешовито италијанско-српско предузеће (са 36 запослених) минуле године произвело је 1.428 тона бакарног праха, посредством већинског власника готово све пласирало на светско тржиште и остварило пословну добит од око 35 милиона динара

ПОМЕТОН ТИР. – Захваљујући све
бољем квалитету бакарног праха који
остварује сталним усавршавањем процеса и побољшањем организације свога
пословања, Пометон ТИР, мешовито
италијанско-српско предузеће (51%
Pometon S.p.A. Италија, 49% РТБ Бор),
добро је окончало и 2015. годину. То је
шеста година заредом у којој Пометон
ТИР бележи пословне резултате какве

многи прижељкују, па не чуди што му
је минуле године додељено и признање
“Капетан
Миша
Анастасијевић”
као “најбољем извознику у региону”. Како сазнајемо од Чедомира
Думитрашковића, директора ове мале,
али успешне фирме, планом за 2015.

прахова са вишедеценијским искуПлан производње за 2016. годину
ством. Са друге стране, и Рударско-то- приближан је плану из 2015. и у њој се,
пионичарски басен Бор, односно ТИР, такође, очекују повољни пословни реподржао је наше успешно пословање зултати. Тим поводом Думитрашковић
благовременим обезбеђењем свих по- подсећа и на намере које Италијани
требних ресурса и инфраструктуре, имају у вези са овим мешовитим
наравно, под комерцијалним усло- предузећем: - Већ дуже време већински
вима. Подсећам да о расподели добити власник намерава да даље усавршава
из нашег пословања одлучује Скуп- производњу и шири капацитете Поштина Пометон ТИР-а по усвајању метон ТИР-а, наравно, зависно од
годину била је предвиђена производња коначног финансијског извештаја, а у тржишта и кретања цене праха, а уз
1.320 тона електролитичког бакарног
праха, а из његових постројења изашло
је 108 тона више – укупно 1.428. Резултат такве производње биће пословна
добит од око 35 милиона динара која
је, према оцени директора, остварена уз
максимално залагање свих 36 радника,
колико је запослено у Пометон ТИР-у.
Почетком јануара италијанском
партнеру су отпремљена два шлепера пуна џамбо-врећа драгоценог
праха и приликом утовара смо замолили Думитрашковића за неколико
речи о овој, очигледно, веома успешној
сарадњи.
-Већински власник Пометон ТИР-а,
Весна Њагуловић, Чедомир Думитрашковић и Анкица Јеремић
Pometon S.p.A. из Италије, авансира
производњу и целокупну количину складу са законима Републике Србије. обезбеђење потребног слободног пропраха откупљује и пласира на светско
Уз напомену да су само незнатне стора у погонима РТБ-а Бор, односно
тржиште – каже он. – Италијани имају
количине бакарног праха пласиране Топионице и рафинације. То до сада
разгранату мрежу представништава
широм света захваљујући томе што су на домаћем тржишту, пошто његова није реализовано због законских просе код финалних корисника доказали финализација у Србији није развијена, писа и уредби Републике Србије, мада
квалитетом праха и поштовањем уго- Думитрашковић наглашава да је Поме- је за издвајање и обележавање потребворених рокова. Светски квалитет тон ТИР измирио све обавезе према тзв. ног простора урађен одговарајући
нашег, борског праха који они даље трећим лицима и држави (у складу са пројекат. Ваља рећи и то да све анадистрибуирају достигнут је управо постојећим законима и прописима), а за- лизе и бизнис-планови који су до сада
у сарадњи са стручним особљем из посленима се редовно исплаћују зараде урађени показују оправданост даљих
Pometona S.p.A. који је, подсетићу, (почетком месеца за претходни месец), улагања, а тиме се баве и још неке
анализе.
светски лидер у производњи металних као и сви порези и доприноси.
Љ. Алексић

Квалитет ваздуха у Бору приоритет

Мерењи ма и прогнозом
Свакодневно пратимо
минутне, часовне
и дневне податке о
концентрацијама SО2
на мерним станицама.
Квалитет ваздуха је
знатно побољшан
последњух месеци
од када је стара
топионица престала
да ради – рекла је
Душанка Миљковић,
помоћник директора
ТИР-а за ЗЖС
ТИР. – На списку активности
Службе заштите животне средине ТИР-а
у минулој години несумњиво челну
позицију заузимају оне које се односе
на мониторинг квалитета ваздуха у Бору.
На основу протокола о сарадњи, који је
ТИР потписао са Агенцијом за заштиту
животне средине Србије, Служба је организовала рад и сервисирање аутомат-

ских мерних станица квалитета ваздуха
(АМСКВ) у граду и околини.
- Свакодневно пратимо минутне, часовне и дневне податке
о концентрацијама сумпор-диоксида на мерним станицама. Обилазимо град и околину и на местима на
којима нема АМСКВ ручним детектором меримо концентрацију SO2. У

случајевима када су изнад гранич- (трафо-уље, отпадни кондензатори,
них дозвољених вредности, обавеш- флотацијска јаловина), а „збринут” је и
тавамо технолога или управника Топионице да предузму одговарајуће
Стручно
мере за њихово смањење прописане
Акционим планом. Квалитет вазусавршавање
духа је знатно побољшан последњих
На 43. саветовању „Заштита вазмесеци од када је стара топионица
духа 2015” у Зрењанину ТИР је допрестала да ради. Путем рачунарског
био „Плакету за изузетан допринос у
заштити квалитета ваздуха и ЗЖС у
модела FRESH-AIR Служба прати
2014. години” коју додељује Удружење
временску и прогнозу дисперзије
за заштиту ваздуха Србије и ПКС. ИнаSO2 коју за потребе ТИР-а ради ка- че,
у овој служби раде дипломирани
надска фирма SENES. Прогноза се
инжењери технологије и металургије
доставља одговорнима који одлучују
са завршеним специјализацијама из
разних области заштите животне срео плану производње у наредна 72 сата
дине, као и обуке из IMS-а. Лани су
и припремама за њено смањење или
учествовали на стручним едукацијама
потпуно обустављање уколико прои међународним саветовањима са рагноза указује на неповољне времендовима: „Третман индустријских отпадних вода технолошког поступске услове – каже Душанка Миљковић,
ка добијања бакра”, „Уклањање арпомоћник директора ТИР-а за заштиту
сена из отпадних металуршких вода
животне средине.
формирањем
кристалног
скороНаша саговорница додаје да Служба
дита”, „Квалитет ваздуха у Бору и
учествује и у мониторингу емисије
унапређење мониторинга применом
SENES програма за прогнозу метеорозагађујућих материја из погона за
неутрализацију отпадних вода нове То- лошких параметара и распростирања
загађења SO2”, „Електролитичко
пионице и Фабрике сумпорне кисеиздвајање бакра из отпадних растволине (нпр. густину муља), као и у анара поступком electrowinning” и „Подаци о тровањима у Србији”.
лизи прикупљених података. Обављена
је карактеризација генерисаног отпада

Металургија
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Металурзи наставили да повећавају производњу и у првом овогодишњем месецу

Успешни упркос замрзавању
концентрата
Јануарски рапорт
гласи: 4.680 тона анода,
4.550 тона катода и
22.000 тона сумпорне
киселине. - Током
планираних месечних
интервенција наилазимо
на неусаглашености са
пројектом, као и са лоше
изведеним радовима
на неким позицијама –
рекао је Бобан Тодоровић,
директор ТИР-а
ТИР. – Топионица је у јануару ника бакра Мајданпек, као и 9.222 тоне
примила укупно 29.368 тона влаж- из увоза. У допремљеној количини
ног концентрата бакра (просечно 950 концентрата било је 5.526 тона „црвеног” метала, највише (1.941 тона) из
увозне сировине. Прерађено је 28.866
тона влажне шарже, односно 931 тона,
у просеку, на дан. Радио је конвертор број четири и Топионица је произвела 6.165 тона бакренца, односно 4.680
тона анодног бакра (просечно 151 тону
дневно). Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а, упоређујући просечну јануарску
производњу (за 20 дана чак је достигла
191 тону) са оствареном у последња два
месеца минуле године (у новембру 130
тона, у децембру 180 тона), нагласио је
њен видљиви пораст. На залихама ових
дана има 4.900 тона шарже која садржи
842 тоне бакра.
- На мањи ниво прераде крајем
јануара утицао је планирани месечни
застој топионице од једног дана (25.
јануара) који се, због неусаглашеБобан Тодоровић
ности документације на гасоводима,
продужио на дводневни. На то су се
тона дневно), од чега 4.882 тоне из надовезали и проблеми у раду пужног
Флотације Бор, 9.982 тоне из Флотације дозатора. Пужна трака је замењена
„Велики Кривељ”, 5.282 тоне из Руд- транспортном јуна прошле године.

Међутим,
проблем
шаржирања
материјала тиме није решен, па је 30.
јануара обављена замена пужног дозатора траком. Током планираних
месечних интервенција наилазимо на
неусаглашености са пројектом, као

о прерађивачким металуршким погонима, треба истаћи да су завршени договори о изради 5.000 комада синтерметалуршких производа и овај део Фабрике бакарне жице почеће да ради
седмог фебруара. У току су и разговори

и са лоше изведеним радовима на
неким позицијама. Другу половину
јануара обележиле су и знатно ниске
температуре услед којих се концентрат замрзавао у вагонима. Због проблема са железницом, била је отежана
допрема и припрема концентрата у
бедингу – рекао је Тодоровић.
ФСК је продуковала 22.000 тона
сумпорне киселине (просечно 710 тона
дневно), док на залихама ових дана има
8.500 тона. Електролиза је, са 500 ћелија
у раду, дала 4.550 тона катодног бакра
(просечно 147 тона дневно). Када је реч

о закључивању уговора о производњи
Прераде метала за 2016. годину.
Услужни погони ТИР-а су успешно
обавили своје задатке. Енергана је
радила стабилно (и стара и нова) и
обезбеђивала грејање за потребе технолошког процеса у предузећу (електролита у Електролизи). Транспорт ТИР-а
је превезао све расположиве количине
робе, и то у отежаним временским условима, јер му је придодат превоз топионичке шљаке од зоне њеног хлађења до
борске флотације.
Ј. Станојевић

ТИР-ове Службе заштите животне средине

усмеравају процес
комерцијални отпад (гвожђе, уље и акуМинистарству пољопривреде и ЗЖС
мулатори). Урађена је класификација и, поднете су пријаве за добијање IPPC дона основу ње, безбедносни лист и ети- зволе (интегрисано спречавање и конкета за 80 хемикалија које се производе трола загађивања животне средине) за
цело предузеће и Фабрику соли метала.
Ова дозвола подразумева усклађеност
рада постројења са најбољим доступним технологијама (BAT), односно
мере прилагођавања које треба предузети са тачно дефинисаном динамиком спровођења и завршетка, као и
предвиђеним финансијским средствима
за њихову реализацију.
- IPPC дозволу „прати” велики
број докумената, тако да смо надлежном
министарству
предали
планове мониторинга, ефикасног
коришћења енергије, управљања отДушанка Миљковић
падом, као и мера за ЗЖС после престанка рада и затварања погона. Ради
у погонима ТИР-а. Предузете су и све
успостављања система безбедности од
неопходне активности за добијање ли- хемијског удеса, направили смо плаценце за обављање послова одбране нове заштите за ТИР комплекс и Фаод поплава и других облика заштите брику бакарне жице. Ту су и планови
од штетног дејства вода, решења о мерења квалитета отпадних вода и
коришћењу извора јонизујућег зрачења емисије у ваздух из постројења Топии лиценце за обављање радијационе де- онице и Фабрике сумпорне киселине.
латности.
У оквиру увођења система квали-

тета у области ЗЖС и стандарда ISO
14001, урадили смо документацију
за примену интегрисаног система
менаџмента (IMS)
–
наглашава
помоћница директора ТИР-а за ЗЖС.
У складу са законском регулативом Републике Србије, Служба је лани
доставила ресорним министарствима
бројне извештаје: о годишњој количини
отпада, емисији гасова и прашкастих
материја произведених, односно емитованих из металуршких погона; количини
утрошене пијаће и технолошке воде, као
и испуштене делимично пречишћене от-

падне воде у Борску реку; коришћењу и
заштити вода од загађивања; потрошњи
опасних материја и хемикалија; генерисаном отпаду и начину његовог
збрињавања, третираном отпаду и капацитетима постројења за његов третман. Урађен је и извештај за EDC банку
са подацима о мониторингу ваздуха,
отпадних вода, као и чврстог и опасног отпада; инспекцијским прегледима,
застојима у раду појединих топионичких
агрегата услед повећања концентрације
SO2 и корективним мерама за смањење
аерозагађења.
Ј. Станојевић

РБМ екологија
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РБМ завршио грубе радове на новој деоници Пека

Ма ли Пек опет у
свом кориту
Ново корито испод Андезитског прста, дужине преко 800
метара, пробијено је и од 30. јануара река се не препумпава.
– Преостало “дефинисање“ бочних страна, али отклоњена
могућност плављења према Јужном ревиру и подизања нивоа
реке у самом граду
РБМ. – Од 30. јануара (у 18 часова)
Мали Пек се не препумпава, већ поново
тече новом деоницом свога корита
испод Андезитског прста. Запослени
у Руднику бакра Мајданпек завршили
су грубе радове на изради више од 800
метара новог корита, пробили канал
од моста до рудничке бензинске пумпе
и омогућили да река несметано тече,
без страха од плављења према Јужном
ревиру и подизања нивоа реке у граду
услед наглог топљења снега. Истовремено, створили су услове да се радилиште Андезитски прст шири и развија
у складу са развојним плановима РБМ-а.
Када су половином јануара у Руднику бакра Мајданпек почели изградњу
новог корита Малог Пека, испод Андезитског прста, одакле је три месеца
сва вода препумпавана, обећали су да
ће учинити све да посао заврше пре
двомесечног рока. Грубе радове, који
подразумевају дно канала изведено по

пројекту, завршили су за само 15 дана
и створили услове да се вода пропусти.
Сада предстоји “дефинисање” бочних
страна, што се може радити и када вода
протиче каналом.
-Након израде пројекта, започели
смо радове у изузетно неповољним
временским условима и успели да
у кратком року приведемо крају
највећи део послова – каже Синиша
Филиповић, технички руководилац
Површинског копа РБМ-а, непосредно
задужен за измештање корита Пека. Иако је првобитно било планирано
да то изведемо ровокопачем, уз пуно
ангажовање пратећих машина, одлучили смо да укључимо и багер, што
је пресудно утицало да пробијемо
корито пре предвиђеног термина.
Ископ око 40 хиљада кубних метара
материјала (према пројекту) веома је
велики, али смо успели да реку вратимо у корито.

Ново корито изведено је подно Андезитског прста, две етаже испод нове
деонице магистралног пута чију линију
прати. Просечна дубина корита је
четири, а горња ширина 15 метара.
-Више пута смо истицали да ново
корито треба да буде завршено што
пре како би река могла да тече без

имали - наглашава Бранислав Томић,
директор РБМ-а.
Подсећамо да су велики инфраструктурни захвати у РБМ-у били неопходни
због рада на рудном телу Андезитски
прст и преусмеравања производње са
Северног на Јужни ревир. Измештање
корита Пека, за које је препумпавање

Андреја Марковић, Горан Репеџић, Синиша Филиповић и Живојин Јованов

препрека. То има еколошки значај,
али и услови за рад на Андезитском прсту постају бољи. Није мање
важно ни то што више нећемо имати
трошкове препумпавања воде, али је
најважније да смо решили проблеме
водостаја Пека приликом отапања
снега и обилнијих падавина какве смо

воде представљало прву фазу, један
је у низу великих послова. Почели су
изградњом нове деонице магистралног
пута, настављени измештањем далековода и телекомуникационих веза, а следе
и други радови.
С. Вукашиновић

Рудник бакра Мајданпек брине о животној средини

Контроле вода, прашине, таложења,
буке, а ускоро и сеизмике
РБМ. – Рудник бакра Мајданпек, као
друштвено одговорно предузеће, посебну пажњу у раду поклања актуелним
питањима екологије. Животно везани за
простор који им обезбеђује егзистенцију,
мајданпечки
рудари,
поштујући
предвиђене мере у бројним областима,
своју животну средину покушавају да
поштеде лоших утицаја.
-Престанком рада на Северном
ревиру, интензивирали смо радове на
Андезитском прсту, односно северном
делу Јужног ревира. Извођење неопходних радова довело је до замућења
Пека. Јер, морали смо да доведемо
етажу 365 у пројектовано стање, да
израдимо плато 350 по којем ће ићи
будуће корито реке Пек, руднички пут
и канализациона мрежа. Прекидом
тих радова престало је и замућење –
каже Андреја Марковић, помоћник
директора Рудника бакра Мајданпек
за рударство. Он објашњава да су реку
спровели цевима до дела где су изводили радове, а у преосталом је каналисали и тече незамућена. - У време
када је било замућења имали смо
ванредну инспекцију Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства за заштиту животне средине и Министарства рударства и енергетике. Њихова контрола
је утврдила да је до замућења дошло
због извођења радова, а сада га, како
се и види, више нема. Мораћемо да
изградимо ново корито Малог Пека,

Недавно замућење реке Мали Пек последица је извођења
радова на Андезитском прсту, потврдили извештаји надлежних
републичких инспекција. – Радовима на овом и другим
радилиштима РБМ не доводи до загађења
на овој деоници испод Андезитског
прста, али ћемо то тако да обавимо
што ћемо спровести цевима преостали део реке, па тако нећемо утицати на њено замућење.
У року од два месеца ново корито
Малог Пека треба да буде завршено.
-Радовима на овом радилишту и у
осталим погонима РБМ не утиче на
реципијенте, не доводи до загађења.
Ово рудиште има огромну коли-

чину сливних вода, а ми као друштвено одговорно предузеће, контролишемо воде. Имамо седам тачака са
којих воду узоркује Завод за јавно
здравље „Тимок“ Зајечар, као референтна установа. Према резултатима
тих контрола, воде које се уливају у
Пек у границама су дозвољених вредности - наводи Марковић. – Осим вода,
имали смо и контролу заштите животне средине по студији о процени

утицаја. Из те студије, према мерама
које су дате, утврђено је да ми, као
извођачи радова, на овом и другим
радилиштима где су привремени и
стални путеви, немамо прашину која
би утицала на животну средину. Јер,
купили смо цистерну запремине 40
кубних метара којом тако одржавамо
те путеве да не буде подизања прашине према граду.
Широј јавности је мало познато да
се редовно контролишу и други утицаји,
па и таложне материје у околини града.
На мерним местима није утврђено
прекорачење дозвољених количина таложних материја, потврдила је контрола
коју обавља Институт за рударство и
металургију из Бора. Контрола буке
поверена је Институту „27. јануар“ из
Ниша, специјализованој установи која
се преко тридесет година бави проблематиком безбедности и здравља запослених, заштите од пожара и заштите
животне средине. Она је потврдила
да радом опреме и извођењем радова
на овом и другим радилиштима у Руднику бакра Мајданпек нису прекорачене
дозвољене границе буке.
Осим тога, у Руднику бакра
Мајданпек уводе и мониторинг утицаја
сеизмике на околину, односно на град.
Мерне тачке ће бити постављене на
више локација.
С. Вукашиновић

РБМ
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Мајданпечка полиција у одличној акцији разрешила крађу опреме у РБМ-у

“Плен” вредан 100 хиљада
“утопљен” за 300 евра
помишљало да је реч о правој саботажи
будући да тај систем за визио-надзор
представља „мозак“ нове флотацијске
линије. Без ње се не може активирати
комплетна опрема, нити дати очекивани резултати. - Захваљујући добром
и систематском раду полиције крађа

је поверовати да је без њих успео у
својој намери. Остаје, међутим, питање
за размишљање, да ли и колико смо
спремни да помогнемо надлежнима у
чувању имовине која је неопходна да
би хиљаду запослених на време при-

је разоткривена, а нестала опрема
враћена. Треба, међутим, сви да се замислимо над чињеницом да је неко
помислио да нашу имовину вредну

мило своје зараде. Јер, човек који се лако
латио туђег, украдену опрему “утопио”
је за само 300 евра. И брига њега колико
би тона ископина, руде и раскривке требало подићи, превести и прерадити, да
би се обезбедило нових 100 хиљада евра
за нову куповину потребне опреме. Али,
ми смо забринути, и те како, зар не?
Полиција на овом примеру показује да
објективно може много и успева да нам
помогне у очувању имовине. Било би јој,
међутим, лакше, а лопови би брже стизали пред лице правде, да смо срчанији
и заинтересованији да оно што је наше,
чувамо и бранимо као да је лична
својина.
С. Вукашиновић

Свеобухватним, систематским радом полиција открила
починиоца овог кривичног дела, а опрему пронашла и вратила. –
Украдено 12 нових камера и рачунар на који је требало да буду
повезане
РБМ. - У одлично припремљеној и
још боље изведеној акцији, мајданпечки
полицајци успешно су разрешили тешку
крађу из круга Рудника бакра Мајданпек.
Успели су да врате украдену нову опрему
- вредну око 100 хиљада евра - која треба
да буде уграђена у нове флотацијске
машине. Уз те машине мајданпечки
рудари планирају повећање капацитета

Површинског копа, јавни саобраћај
из Мајданпека према Дебелом лугу
одвијао деоницом преко Партизанског пута, а тако делимично и кроз
круг Рудника бакра Мајданпек, нестао
је део нове, неуграђене, вредне опреме
за нову флотацијску линију. Нестале
су камере и компјутер за праћење технолошког процеса, односно опрема за
визио-систем за надгледање производног процеса, уз коју се повећава капацитет прераде и искоришћење на бакру,
што ствара услове за већу добит, а тако
и брже отплаћивање опреме на коју се
деценијама чекало.
-Знали смо да се, преусмеравањем
саобраћаја на деоницу преко Партизанског пута, излажемо повећаном
ризику од напада на рудничку имовину,
али та крађа била је врхунац дрскости
и безобзирности лопова. Украдено је
12 нових камера са кућиштем и рачунар на који је, након уградње, требало да буду повезане. То је опрема
предвиђена за захтевно надгледање
прераде са 3,5 на шест, а затим осам и по процеса прераде. Њена вредност је
и 11 милиона тона руде годишње.
око 100 хиљада евра - каже БранисПочетком септембра, у време лав Томић, директор Рудника бакра
када се, због планског проширења Мајданпек, и подвлачи да се са разлогом

стотину хиљада евра лако уновчи за
“зарадицу” од само 300 евра.
Даљи рад надлежних и истрага
показаће да ли је починилац овог кривичног дела имао саучеснике, а тешко

Бољи услови за рад у школи у Дебелом лугу

Сређена и топлија учионица
Током новогодишњег распуста људи добре воље, у акцији коју је помогао и РБМ, уредили учионицу у којој наставу похађа 12 ученика.
– Посла још има, па и могућности да се помогне
Маркићевић” из Мајданпека), где наставу од првог до четвртог разреда
похађа 12 ученика, током новогодишњег
распуста
обављени
су
радови
захваљујући којима су услови за боравак
у школи неупоредиво повољнији. Људи
добре воље, у акцији коју је помогао и
Рудник бакра Мајданпек, побринули су
се да се санира плафон, после 15 година
окречи учионица, пригодно украси цртежима и обезбеди пећ која одлично греје.
Четворогодишња школа у Дебелом лугу
знала је и за боље дане, јер је пре 10-ак
година имала три пута више ученика
него сада.
- Пошто ове учионице нису
сређиване годинама, приступили
смо обнови плафона, средили зидове,
окречили и цртежима украсили, а све
Себастијан Стојковић
са циљем да деци буде добро - каже
Себастијан Стојковић који је са својим
МАЈДАНПЕК. - У школи у Де- колегама првих дана јануара био на том
белом лугу (одељење ОШ “Велимир послу.

- Једна од две учионице у овој
школи је окречена, улепшана цртежима и добила је нову пећ, тако да
су услови за наставу и боравак деце
неупоредиво квалитетнији – рекла
је учитељица Радојка Костић Србу.
Малена Анастасија Гречић, ученица
првог разреда, каже да је школа сада

лепа и чиста, а Марко Гарић, ученик
трећег разреда, додаје да је и топлија.
Посла још има, јер ако буде
могућности требало би средити под,
опремити ђачку кухињу, тако да су људи
спремни да помогну – на потезу.
С. В.

Бор
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Две седнице СО Бор у једном дану

Буџет, оставка и именовања

Буџет у 2016. години износи 1.628.000.000 динара и мањи је за 101 милион у поређењу са последњим ребалансом буџета у
2015. години. - Председник СО Бор Душан Марковић поднео оставку, па је на његово место изабран одборник СНС-а Видоје
Адамовић. - За вршиоце дужности директора именовани: Тања Виденовић (Апотека Бор), Бора Станковић (Туристичка
организација Бор) и Игор Јовановић (Музеј рударства и металургије)
БОР. - Одборници Скупштине опУ расправи о предлогу Одлуке о
штине Бор у једном дану (29. децем- буџету општине Бор за 2016. годину одбра) одржали су две седнице: на првој су борници опозиције су замерали што је
мало пара за сеоске месне заједнице,
захтевају инвестиције и да буџет буде
развојни. Усвојено је да буџет у 2016.
години буде 1.628.000.000 динара уз
оцену одборника владајуће коалиције да
је истовремено и развојни и социјални.
-У односу на последњи ребаланс
буџет у 2016. години је мањи за 101
милион динара. Тачно је да су средства за капиталне инвестиције мања,
али то је нормално јер смо 2015.
имали велике инвестиције. У овом
буџету предвиђена су средства и за
социјална давања. Наравно, буџет
није идеалан, али морали смо да га
Благоје Спасковски
прилагодимо да буде штедљив, а истовремено и развојни и социјални констатовали оставку председника СО образложио је председник Општине Бор
Душана Марковића и усвојили свих 50 Живорад Петровић.
одлука (колико је било на дневном реду),
Одборници СО Бор подржали
а на другој седници, одржаној само петна- су
Унапред
припремљени
план
естак минута по завршетку прве, за новог реструктурирања
Рударско-топипредседника СО Бор тајним гласањем из- оничарског басена Бор (УППР) са
абрали су Видоја Адамовића, одборника образложењем да без РТБ-а нема развоја
Српске напредне странке и техничког ди- ни Бора ни Тимочке крајине и источне
ректора Рудника бакра Бор.
Србије.

-УППР је један облик стечаја који је сачувати РТБ да остане државна
је уведен још 2004. године од када је компанија растерећана дугова како
РТБ у реструктурирању. Циљ УППР-а би се лакше пронашао стратешки
партнер - објаснио је одборник Благоје
Спасковски, генерални директор РТБ-а
Бор.
Одборници су разрешили функција:
Снежану Јанковић вршиоца дужности директора Апотеке Бор, Жаклину Туфонић директора Туристичке организације Бор и Сузану
Мијић директора Музеја рударства
и металургије. Уместо њих за вршиоце дужности директора именовани су:
Тања Виденовић (Апотека Бор), Бора
Станковић (Туристичка организација
Бор) и Игор Јовановић (Музеј рударства и металургије).
Одборници СО Бор усвојили су,
између
осталог, и планове пословања
Видоје Адамовић, нови председник
јавних и јавно-комуналних предузећа,
СО Бор
одлуке о максималном броју запослених
је излазак из реструктурирања и на неодређено време у јавном сектору,
предвиђа да се повериоцима врати дуг локалним комуналним таксама, ауто
десет процената, државним поверио- такси превозу и одлуку о конверзији
цима конвертује у капитал државе. потраживања општине Бор у капитал
Дуг 860 милиона евра (историјско општине у Институту за рударство и
наслеђе) враћа се за седам година металургију Бор.
са грејс периодом годину дана. Циљ
М. Милошевић

Новогодишње обраћање председника Општине Бор Живорада Петровића

Заједничким снагама у развој општине
Завршен водовод у Шарбановцу, саниране
многе сеоске и градске школе, постављен
биодиск у Бањском пољу, асфалтирани путеви. – Велика пажња поклоњена
социјалној заштити, култури, спорту. - Све
то, чак и више него лани, финансираћемо
и у овој години – обећао је први човек борске општине
БОР. – У новогодишњем обраћању житељима Општине Бор, којима је пожелео да је проведу у здрављу,
срећи и весељу, њен председник Живорад Петровић
оценио је да претходна година није била нимало лака,
јер се буџет није пунио онако како се очекивало 2014.
Међутим, изразио је и задовољство што је, упркос
бројним проблемима и тешкоћама, доста постигнуто
у скоро свим областима.
- Урадили смо ствари које нису деценијама.
Једна од њих је водовод у Шарбановцу који није
могао да се заврши 25 година. Санирали смо многе
сеоске и градске основне и средње школе, заменили кровове и столарију, урадили термоизолацију
са фасадом. Поставили смо, такође, и биодиск
у Бањском Пољу, асфалтирали много путева у
градским и сеоским месним заједницама. Велику
пажњу поклонили смо социјалној заштити - свим
породиљама давали смо по 15.000 динара месечно

Живорад Петровић

док дете не наврши годину дана, као и 10.000 динара
једнократне помоћи. Издвојили смо 15 милиона за
народну кухињу, 11 милиона за Центар за дневни
боравак деце ометене у развоју „Мозаик”, 750.000

динара за вантелесну оплодњу. Затим за спорт, културу. . . Лани смо имали изузетно квалитетне позоришне представе у извођењу реномираних ансамбала и неколико концерата познатих рок-група
(Ван Гог, Партибрејкерси, Пилоти, Црвена јабука).
Једина ствар којом нисам потпуно задовољан у
2015. јесте развој пољопривреде, али надам се да
ћемо то надокнадити у овој години – рекао је први
човек борске општине.
Без обзира на то што је за ову годину предвиђена
„општинска каса” која је 132 милиона динара „тања” од
другог ребаланса прошлогодишњег буџета, Петровић
обећава да ће се обавити доста тога. Планирано је да
се уради трећа трака улице Николе Коперника (улаз
у Бор), заврши мост у Слатини и пут Горњане-Рудна
глава који много значи мештанима тог дела борске општине. – Велику пажњу и убудуће ћемо поклањати
социјалном аспекту, финансираћемо породиље,
све то, чак и више него лани радићемо и у 2016.
Одвојили смо знатна средства за културу и преко
20 милиона динара за развој пољопривреде. Свим
грађанима Бора желим успеха, да им ова година
буде бар мало успешнија од претходне. Поручујем
им да имају своју општину и свог председника
уз себе и да ћемо заједничким снагама кренути у
развој града и целе општине.
Ј. Станојевић
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Мајданпек

ОВ СССС Мајданпек поводом гашења 400 радних места минуле године

Зауставити негативне тенденције
Синдикат ће упутити писмо и позив премијеру Србије Александру
Вучићу да помогне у решавању тешке ситуације. – Најгоре је што
се и даље говори о вишковима запослених, како у привреди тако и
јавном сектору, а ништа боље није ни у другим градовима источне Србије
МАЈДАНПЕК. – Алармантна си – каже Дејан Матејевић, председник
туација у општини Мајданпек, као по- ОВ СССС за општине Мајданпек, Кладово и Неготин. Притом подсећа да је
2015. било више социјалних програма
кроз које је угашено по неколико десетина радних места у привреди. – Као
последње (31. децембра) изгубили смо
“ИПМ Мајданпек”, то јест “Златару
Мајданпек” и “Мегапласт” у Доњем
Милановцу, чиме је угашено више од
300 радних места.
Матејевић подвлачи да је за “ИПМ
Мајданпек” и “Златару” било обећања у
повољнији развој догађаја. Ту је, подсетимо, отворен предстечајни поступак, а
током фебруара ће вероватно уследити
и стечај: - Да ли ће неко купити фабрику из стечаја, да ли ће запослити
и колики број људи, то се још увек не
Дејан Матејевић

зна. Постоје одређена обећања, али
ако неко и купи и запосли 50-ак или
можда сто радника, то је слаба утеха
имајући у виду да смо имали вишеструко већи број радних места.
Ту, међутим, није крај јер се и даље
говори о вишковима запослених како у
привреди тако и у јавном сектору.
- Већ је актуелна прича о вишковима у јавном сектору, у Дому
здравља, Болници. Све то указује
да је последњи тренутак да се сви

следица чињенице да је само током
прошле године у привреди општине угашено око 400 радних места, а да се тај
тренд наставља и у овој години, био је
повод да се састане и огласи Општинско веће Савеза самосталних синдиката за општине Мајданпек, Неготин
и Кладово. Оцењено је да хитно треба
предузети мере за заустављање таквих
кретања са циљем да се сачува преостала индустрија и перспектива читавог
краја. Одлучено је да се писмом и позивом за посету премијеру Србије Александру Вучићу затражи помоћ државног врха у решавању драматично тешке
ситуације.
- Ми смо прошле године упозоравали како ће највећи проблем бити
да сачувамо преостала радна места и
ево, на жалост, дошли смо до тога да
се у нашој општини гасе радна места

заједно, мислим на политичке структуре, на локалну власт и нас синдикате, организујемо и покушамо да зауставимо таква кретања. Као синдикат, одлучили смо да упутимо допис
премијеру Србије, а надам се да
ће нам се прикључити и други, јер
ништа боља ситуација није ни у осталим градовима источне Србије: у Кладову и Неготину, па чак ни Зајечару,
Бољевцу и Бору.
За општину Мајданпек губитак
400 радних места је изузетно, изузетно
тежак ударац.
- За нашу општину тих 400 радних
места је као “Сартид” за Смедерево,
као Раковица са 15 хиљада радних
места Београду. Јер, 400 радних места
пута четири или три члана породице, то је 1.200 до 1.300 људи који
су живели од те плате која није била
велика. Просечних 25-30 хиљада
динара далеко су испод републичког
нивоа. Губитак толико радних места
повлачи и друге ствари. Мање ће се
куповати у продавницама, мање ће
бити деце у обданишту, мање у школама а, ланчаном реакцијом, и тамо
ће доћи до смањења броја запослених. Због тога мислим да је ситуација
алармантна, да би требало сви да се
укључимо у ову причу и пробамо да
спасемо оно што је могуће спасити истиче Дејан Матејевић.
С. Вукашиновић

Тежак последњи дан 2015. у “ИПМ-у Мајданпек”

Радни однос раскинула 263 радника
раскинуло радни однос са предузећем у
којем се очекује отварање стечаја.
Четвртак, 31. децембар 2015. у
мајданпечкој “Индустрији за прераду”, у
фабрикама „Златара Мајданпек“ и „Мегапласт“ Доњи Милановац, протекао
је у знаку раздуживања запослених на
радним местима, потписивања раскида
радног односа и исплате припадајућих
отпремнина по социјалном програму.
Својим решењем (од 25. децембра)
одобрило га је Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална

Покренут
предстечајни поступак
Исплаћене отпремнине према социјалном програму за који су се,
од 268 преосталих, пријавила 263 радника. – Очекује се отварање
стечаја. - Постоје изгледи да се приватизација обави из стечаја
„ИПМ МАЈДАНПЕК“. - Последњи програму који је одобрило надлежно мидан 2015. године био је изузетно тежак нистарство и преосталих 263 радника
за „ИПМ Мајданпек“. Према социјалном добило је припадајуће отпремнине и

На
предлог
Агенције
за
приватизацију Републике Србије, Привредни суд у Зајечару донео је Решење
о претходном стечајном поступку за
“ИПМ Мајданпек”. Решењем број:
Ст 1/2016, од 19. јануара 2016. године, претходни стечајни поступак се
покреће ради утврђивања разлога за
покретање стечајног поступка и рочиште за одлучивање о томе да ли они
постоје заказује се за 11. фебруар.

питања за укупно 19 предузећа.
Одобрени социјални програм за 263
пријављена, од укупно 268 преосталих
радника Индустрије за прераду - која је
некада запошљавала преко 2000 људи подразумева нешто више од 160 милиона динара отпремнине. Међутим, то
је за сада већ бивше раднике „ИПМ-а
Мајданпек“ некако у другом плану.
Најснажнији је утисак неверице да се
у понедељак од њих не очекује да се
појаве на послу.
Јер, очекује се да се ускоро отвори
стечајни поступак. И из стечајног
поступка могућа је приватизација.
Упућени кажу, чак врло изгледна, будући
да су се и последњих дана појављивали
врло озбиљни потенцијални купци. Али,
шта ће од тога, и када, бити нико са
сигурношћу не може да тврди. Тек, да
има могућности да се „ИПМ Мајданпек“
приватизује из стечаја, верују и званичници општине Мајданпек. Нада да се
после више од четири деценије рада
„Златара Мајданпек“ неће угасити и
даље постоји.
С. Вукашиновић

Култура
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Уметнички пројекат: „Ми ❤ бакар & бакар ❤ нас”

Бакар се „враћа к ући“

и људи су, по речима руског минералога и биохемичара Владимира Вернадског (1863-1945), такође
“шетајући, говорећи минерали”. - Милиони година
мукотрпног Земљиног рада су компресовани у
ситне компјутерске чипове и наше физиолошке
системе, правећи кола која проводе информације
брзинама на нивоу наносекунди. Услед бизарног
развоја технологија, данас се не рударе само земље,
и ми смо предмет рударења - копања података, каже
наш саговорник. - Корпоративни интернет-гиганти
претварају нас у ресурсе налик камењу, спремни
за вађење, ливење у датабазе, продају рекламним
компанијама итд. У доба информационог и екстрактивног капитализма, наши животи веома
наликују минералним животима...

Истраживање поставља питање како да кренемо даље од уског делокруга данашњих
технологија и система развоја. Кроз филм и звук, ово је прича о циркулацији бакра кроз
друштво, али у једном новом смеру - из електричних уређаја “назад” до земље – каже
Мирко Николић, аутор слојевитог пројекта који је од 19. до 24. децембра представљен
у Београду. - Услед бизарног развоја технологија - додаје Николић - данас се не рударе
само земље, и ми смо предмет рударења - копања података. Корпоративни интернетгиганти претварају нас у ресурсе налик камењу, спремном за вађење, ливење у
датабазе, продају рекламним компанијама итд.
БОР - БЕОГРАД. – Од 19. до 24. јануара у београдском Културном центру „Град“ – изложбом, перформансом и симпозијумом о односу визуелних уметности и савремених филозофских праваца - представљен
је мултимедијални уметничко-истраживачки пројекат
Мирка Николића „Ми ❤ бакар & бакар ❤ нас:
минерализација”. Реализован је уз подршку Министарства за културу и информисање републике
Србије као део петогодишњег ЕУ културног пројекта
“Frontiers in Retreat” (учествује седам земаља) који

фабрике, преко лабораторије борског Техничког факултета, топионице Рударско-топионичарског басена, све до старог копа у Бору. После
дужег путовања из руде до чистог бакра и његовог
“живота” у електричним уређајима, у овом перформансу бакар се “враћа кући”, прво у камен, па
затим у коп из кога је кренуо на своје путешествије
изнад земље. Али, ни овде није крај приче, већ сада
Земља преузима главну реч и поново почиње да
“ради” са молекулима бакра. Можда ће се у некој

Марика Троили, Мирко Николић и Душко Јелен

Млади докторант подсећа да на тлу источне
Србије већ око 85 милиона година станује бакар и уз
њега, мада много краће, и људи. Још пре око седам
миленијума овде су ницали и развијали се неки од
најстаријих рудника Европе. У разним периодима

Фото са изложбе: Неда Мојсиловић

ће бити завршен великом изложбом у Хелсинкију и
Београду. Различите фазе пројекта одвијају се на
локацијама у Финској и Великој Британији, а у Србији
у сарадњи са Рударско-топионичарским басеном Бор,
овдашњим Техничким факултетом и нишким центром за рециклажу обојених метала Jugo-impex EER
и “ћерком компанијом” Е-рециклажа. Пројекат је и
сегмент Николићевог истраживања из области “Уметност и медији” у оквиру његових докторских студија
на Вестминстер универзитету у Лондону.
Добар део овог занимљивог подухвата Николић
је реализовао у Рударско-топионичарском Басену, па
смо његов други боравак (13. јанауара), заједно са сарадницима - Мариком Троили (Шведска) и Душком
Јеленом (Србија) – искористили за кратак разговор. Након што је у усијану шљаку нове топионичке
пећи убацио килограм-два бакра и његових кристала
добијених рециклажом разних електронских уређаја,
жица и каблова, а потом ту шљаку, охлађену, симболично вратио у земљу, у стари борски коп, замолили смо га да нам објасни шта је његова, односно
порука пројекта „Ми ❤ бакар & бакар ❤ нас вол. 3:
минерализација”.
-Кроз филм и звук, ово је прича о циркулацији
бакра кроз друштво, али у једном новом смеру из електричних уређаја “назад” до земље. Пратимо трансформације овог метала од рециклажне

далекој будућности кроз интеракцију подземних
елемената и сила формирати неки нови минерал и
можда ће нека будућа цивилизација поново да га
ископа. Минерализација симболички покушава да
укључи Земљу у економско-технолошке процесе
отварањем или продужењем циклуса производње
и рециклаже, тј. успорењем наших можда пребрзих
или прекратких токова.
Истичући да је бакар наш најстарији метални сапутник, Николић износи занимљиво запажање да
наши ИТ-уређаји садрже на десетине метала, али

Марика, Мирко и Душко у новој топионици

током бронзаног и гвозденог доба, затим антике и
средњег века, у овим пределима напорно су радиле
генерације рудара. Модерни борски рудник је активан већ 113 година, а на видику су и нова лежишта. Геолошки процеси се по дефиницији одвијају кроз
времена далеко ван људског домашаја, али у овом
периоду историје човек је можда главни геолошки
чинилац на планети. “Ми ❤ бакар & бакар ❤ нас”
поставља питање како да кренемо даље од уског делокруга данашњих технологија и система развоја –
каже Николић.
-У овом тренутку – додаје наш саговорник - светске геолошке институције расправљају да ли треба
прихватити предлог да смо ушли у нову геолошку
еру под именом антропоцен. По овом предлогу,
највећи утицај на Земљину структуру сада врши
човек, “антхропос”. Без обзира на исход ове научне
дебате, идеја антропоцена може да се схвати као
позив да људска врста почне да делује на истински
геолошком временском распону, узимајући у обзир
динамике и начине бивствовања других елемената.
Поред вађења и металургије, можемо ли са минералима да скујемо и неке друге легуре, везе усмерене
ка заједничкој дубокој будућности? Да сусретнемо
Земљину кору на пола пута, у том смеру готово још
да нисмо ни крочили…
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Туризам

Клуб РТБ-а добио признање са портала Booking,com

Оцена гостију – 9,4!
Реч је о једном од највећих међународних портала
посредством кога се врше резервације за цео свет и њихови
гости оцењују квалитет смештаја, локацију, храну и услугу
у објекту у коме су одсели. - Настављамо рад на који су сви
навикли да је добар и квалитетан – поручује ВиолетаВучковић,
управница Клуба РТБ-а

БРЕСТОВАЧКА БАЊА. – Клуб
Рударско-топионичарског басена Бор у
Брестовачкој Бањи може се похвалити
још једним признањем – оценом 9,4 на
порталу Booking.com. Реч је о једном од
највећих међународних портала посредством кога се врше резервације за цео
свет (има преко милион и по објеката

Виолета Вучковић

на свим континентима и, практично, не
постоји земља која није „покривена”).
Њихови гости имају право да оцењују
квалитет смештаја, локацију, храну и
услугу у објекту у коме су одсели, па је

Клубу РТБ-а стигло лепо обавештење о
овој високој оцени (од укупно 10).
- На Booking-у смо присутни нешто
мање од годину дана и имали смо
доста резервација и посетилаца из
иностранства који су одсели у Клубу
баш преко овог портала (недавно су
нам били Енглези). Ову оцену сматрамо великим успехом за прву
годину пословања са њима и веома
смо поносни, нарочито ако се поредимо са другим објектима који су у
нашој области (7,4), чак и са неким
много познатијим, београдским хотелима (9,2 је добила „Москва”). То ће
нам, пре свега, бити мотивација да
радимо још боље, а надамо се и лепа
реклама да људи више чују за нас и да
нам дође што више туриста – похвалила се Виолета Вучковић, управница
Клуба РТБ-а.
Наша саговорница оцењује посе
ћеност Клуба прошле године сасвим
задовољавајућом (80 одсто попуњености
капацитета, што се тиче соба - 20 плус
12 апартмана). Ту је и велики број организованих свадбених весеља, крштења,
венчања, матура, прослава Нове године
за коју је владало велико интересовање

(много туриста из Бугарске и Румуније).
Поносно истиче да су коментари гостију
веома позитивни, јер крену са реченицом: „Код вас је увек добро”. И Бугари
и Румуни су после дочека 2016. отишли
срећни, уз обећање да ће поново доћи,
што овде доживљавају као највећу похвалу и најлепшу рекламу.
- Јануар и фебруар су, иначе, лоши
месеци за угоститељство (тренутна
попуњеност наших капацитета је
50 процената). Стога смо спремили
тзв. зимску понуду - викенде са попустом и промоције породичних руч-

кова (све информације су на facebook
и на нашем web-site). Припремамо се
за светосавски бал, Дан заљубљених,
наступ на Сајму туризма у Београду
(од 18. до 21. фебруара). Планирамо и
Први мај, „Дане бање”, летњу сезону.
Већ су почеле и резервације за септембар, што показује да су људи
задовољни – једном речју настављамо
рад на који су сви навикли да је добар
и квалитетан – поручује Вучковић.
Ј. Станојевић

Етно-ресторан „Језерце” допрема храну скијашима на Црни врх

Топли оброк за 300 динара

У сарадњи са Туристичким центром Бор, родила се лепа идеја
да етно-ресторан „Језерце” допрема храну на Црни врх. Надам
се да ће сада, када су упознати са новом понудом коју пружамо,
интересовање скијаша бити веће – рекла је Милица Миловановић,
управница хотела „Језеро”
БОРСКО ЈЕЗЕРО. – Етно-ресторан „Језерце”, који послује у саставу
хотела „Језеро”, од 21. јануара почео је
да допрема храну у планинарски дом на
Црном врху. Осим што ће у дому моћи
да се угреју и попију нешто, љубитељи
спортова на снегу од сада ће моћи и да

поједу топли оброк (кувано јело, салата
и лепиња) по цени од 300 динара.
- У сарадњи са Туристичким центром Бор, родила се лепа идеја да
хотел „Језеро”, тачније етно-ресторан
„Језерце”, допрема храну на Црни врх.
Јуче је био први дан када смо носили

храну. Скијашии нису били обавештени, па су понели нешто да поједу,
али је интересовање било велико.
Међутим, ситуација је већ данас боља.
Надам се да ће сада, када су упознати са новом понудом коју пружамо,
интересовање бити још веће – рекла

је Милица Миловановић, управница
хотела „Језеро”.
Етно-ресторан „Језерце” ради сваког
радног дана, од осам до касних вечерњих
часова, тако да сви који воле да уживају
у чарима прелепог зимског амбијента на
Борском језеру могу овде да дођу. Ј. С.

Култура

Прича
Колекшива
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Друга страна, друго виђење

Већина постдипломаца је на руководећим
положајима те и у прилици да доноси одлуке
од значаја за организацију у којој зарађује за
своју егзистенцију, или неки њен организациони део. С обзиром на утицај који имате на
даљи професионални ход запослених, већина ће
вам давати подршку за ставове које изложите,
незамерање је често у свести личне самоцензуре.
Распрострањено је схватање да они који копирају
мишљење руководиоца ходају по безбрижности
и да боље планирају своју будућност. Насупрот
томе, они који другачије мисле од шефа преузимају
опасан егзистенцијални ризик. Међутим, корист
коју ви као руководилац имате од тако мотивисане подршке често је мања од вајде која иде
уз примедбе оних који другачије виде пожељно
поступање.
Другомислиоци ће вам предочити разлоге
зашто ваша одлука није добра. Допринеће да је
избалансирате и избрусите. То је довољан разлог
да пођете у потрагу и упознате духовну панораму
са другачијег полазишта. Увек треба чути и дугу
страну.
Тако нам је, отприлике, говорио професор
Љубиша Адамовић на постдипломским студијама
на Економском факултету у Крагујевцу. Његова
предавања преживела су четири деценије, а било
је предавача чија настава није ни жиле пустила.
Минуле су деценије.
Враћао сам се из Кривог Вира камионом којим
је управљао возач чачанске Хидроградње, великог
и разгранатог предузећа пре него што га је прогутала чељуст транзиције.
Лето је, десет навече.
У Лукову заузимамо своје место на крају
заустављене колоне возила. Бива како је уобичајено.
Десетак минута седимо у кабини – онда, у складу
са распрострањеном праксом, шетам до почетка
чекајуће врсте. Да видим узрок том низу и сазнам
изгледе за покрет.
Десио се свеж удес. Обе коловозне траке су заузете расутим дрвима, на средини пута је хаварисани „фолксваген пасат“, у мери која чини
да пеглајућа поправка неће имати економског
оправдања. Унезверени сувозач чека полицијски
увиђај, возача су одвезли лечницима у неудаљени
Бољевац. Ауто је налетео на запрегу са дрвима.
Ат се показао виталнијим од лима, стоји чврсто
на ногама, поред пута, ту је и кочијаш, расута су
само дрва из задњег дела товара.
По инерцији свог понашања гледам да ли је запрега осветљена. Фењера „њет“.
Немам ни ја разумевање за благост полиције
која уме да толерише ратарима и неисправности
на запрежним возилима и тракторима које се
тичу безбедности осталих учесника у саобраћају.
Вероватно зато што пољопривредници много
раде, а зарада им је обрнуто пропорционална
напору. Једина им је сатисфакција што не знају
за мобинг.
Али ипак, могли су за десет марака да купе
фењер ако су имали две хиљаде колико је било потребно за кола и дората.
Овакви случајеви увек ми врате сећање на
колегу, економисту из генералне дирекције Басена
који је страдао на месту сувозача шофера који је
налетео на неосветљену запрегу. Од ударца челом,
око му је излетело. Месец дана минуло је док је
предао душу Господу.
У новинама сам прочитао о горем случају, ако
може бити гори, када је возач налетео „ен-ес-у претисом“ на неосветљену запрегу (мотор код ових
возила је позади, гепек је испод предње хаубе). Руда

од запреге пробила је хаубу, прошла кроз сувозачев
стомак и наслон његовог седишта и зауставила
се у задњем сицу. Харaкири удаљен од Јапана или
набијање на колац, након више од два века како су
његови практиканти напустили Балкан.
Хорор у саобраћају.
Овакви догађаји озлогласили су ми утамњене
запреге, нервира ме што је кочијаш смирен, а нервоза прво ослаби логику. Размишљам, да сам нека
власт, побринуо бих се да рабаџија брже сконта
шта је учинио.
Из куће у чијем смо неограђеном плацу излази
домаћица и сакупља веш са конопца.
„Направи се велики хаос“ – каже пола за себе,
а другом се полутином мени обраћа.

професора од имена – да чујем и другу страну, пресудио сам пребрзо и – погрешно. Прешао сам преко
лекције из права када нам је професор Стеван
Милићевић, кога ће многи студенти деценијама
имати у добром сећању, објашњавао зашто нико
не треба да буде осуђен пре него што буде саслушан.
Заричем се, у себи, да ове грешке код мене неће
имати наставак.
Али ни даљи развој догађаја није ишао према
очекивању, иако је покајање било поучно.
Домаћица креће у кућу, али њена иницијатива
не заостаје, као да сада она држи наставу, уместо
поздрава, наставља лекцију:

Илустрација: Игор Крстић

„Свашта се направи, када нема фењера на запрези“ – пресуђујем пре истражног судије чији се
долазак очекује.
„А шта ће му фењер?“ – каже домаћица,
на начин који је више неслагање с мојом
констатацијом неголи питалица.
Не напуштајући лако убеђења и идеје, наглашавам: „Па, да је имао фењер или неко друго
светло, био би уочљивији у саобраћају, то је уосталом и законска обавеза, вероватно би био избегнут удес да је возач имао могућност да раније
примети запрегу на путу.“
Домаћица врти главом, упорна је у неслагању у
области за коју, процењујем, није стручна. А онда
као да поентира након што је паузом нагласила
значај онога шта ће рећи: „Када је ауто налетео
на запрегу није био мрак!“
„Није био мрак?!“ – понављам део њене реченице као питање.
„Не само да није био мрак, него је још било сунце,
ја сам у дворишту сакупљала дрва“ – изусти
праља у једној реченици експлозив за моја убеђења.
Потом спусти штипаљке из пуне шаке у
платнену торбицу.
Касно сам остао без текста, увидех да сам и
дотад више говорио него што је нужно.
Нисам узео у обзир обуку универзитетског

„Овај са коња није ни иш'о по пут!“
„Сада је већ превише“ – размишљам у себи, али
ћутим – „ако није ишао путем, није га ваљда ауто
ударио у шуми, па потом инсценирао удес на асфалту како истражни судија не би газио блато“.
Домаћица настави:
„Иш'о је одозго са брда, хтео је само да пређе
пут. Када се приближио, зауставио је коња, сишао
са кола и ухватио ђогана кратко за дизгин. Погледао је лево и десно, никог није било и онда је журно
кренуо преко пута. Када је био готово на половину
отуда, иза кривине, зачу се бука како да иде авион.
Не знам да ли је сто на сат или двеста, не разбирам се баш у то, али прошлу годину сам ишла с
једног таксисту из Бољевац на аеродром у Београд
– испраћала сам сина и снају у Шведску - тамо
авиони толко не галаме како овија сас ауто. Када
кочијаш виде какво чудо дооди, поче да трчи преко
пут, постиже да склони коња, али ауто удари у
задњи крај кола и расипа дрва...“
Те ноћи легао сам после два.
Ако сам и ујутру имао исту памет, чинило ми
се да ћу је убудуће боље користити.
Клонићу се пребрзих закључака, пре свега.
Мр Јован Г. Стојадиновић
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Мозаик

Прве бебе рођене у 2016. години

Бор лепши за две девојчице
се, свакодневно целог месеца. Лани
је код нас забележено нешто више
порођаја (427 беба) него 2014. године
(404). То није велики помак, али
је, ипак, значајан – рекао је Горан
Голубовић, начелник Гинеколошкоакушерског одељења.
Иначе, и последњег дана сада
већ старе 2015. године у борском
породилишту су рођене две бебе.
Ј. С.

БОР. – Бор је постао бројнији, лепши
и богатији за два нова становника у
2016. години тек трећег јануара, када су
на Гинеколошко-акушерском одељењу
Опште болнице рођене две прекрасне
девојчице. Ипак прва и мало бржа била
је Николина коју је на свет, и то царским
резом, донела седамнаестогодишња
Исидора Петровић.
- Иако смо их мало дуже чекали,
данас смо добили две бебе. Сутра
очекујемо још један порођај и, надам

У Мајданпеку први пут организовано пливање на Богојављење

Вукашин Радовић први до часног крста
Трка одржана на базену СРЦ “6. август” јер није било могућности да се организује на језеру где се наредних година планира. – Пријављено 18,
али су пливала само четворица момака, пошто малолетнима и неколицини заинтересованих лекари нису одобрили учешће
МАЈДАНПЕК. – Деветнаестог
јануара Мајданпек се први пут придружио градовима у којима је поводом Богојављења одржано пливање за
часни крст. Симболичну деоницу дугу
33 метра у леденој води олимпијског
базена СРЦ “6. август” најбрже је препливао Вукашин Радовић и постао победник прве трке. Према замисли организатора, а то је црква Светих апостола
Петра и Павла, трка би требало да постане традиција која ће наредних година
окупљати већи број такмичара и публике
које ни овом приликом није мањкало.
На температури ваздуха од 2,4 степена Целзијуса, у 3,8 степени хладној
води, четворица сјајних момака, пред
50-ак окупљених грађана који су громким аплаузом наградили њихов труд
и смелост, испливала је прву трку за
богојављенски крст. Да им, уз победничко, буду поменута имена заслужили
су и Милан Траиловић, Стефан Билав

међу њима и већи број малолетних. а пре свих, приватној златари “Ауро”
и Немања Брајовић.
-После дуго година у Мајданпеку Они, међутим, на лекарском прегледу која се побринула за пехар и медаље. је организовано нешто лепо и велико - обавезном за све пријављене - нису Надам се да ће ово постати традиција,
да се и у Мајданпеку вековима плива
за часни крст. Ове године, из безбедносних разлога смо то организовали
на базену. Јер, за пливање на језеру
требало би да се доведу и рониоци које
Мајданпек нема.
Идеју о организовању манифестације
подржала је и Општина Мајданпек. Подржали смо идеју црквене општине
Мајданпек да се и овде организује витешко такмичење за богојављенски
крст. Манифестација је добро
прихваћена од грађана и верника и
представља, надам се, добар почетак
једне традиције која би требало да
- рекао је Влада Вуковић, свештеник добили дозволу да наступе. Вуковић буде посећенија и са што више учесмајданпечки. - На одушевљење нас у је одушевљен што је све лепо протекло ника у наредним годинама – изјавио је
цркви и свих у Мајданпеку, пријавило и захвалио се на помоћи РБМ-у, СО Срећко Николић, заменик председника
се доста такмичара, чак 18 момака, Мајданпек и бројним предузетницима, Општине Мајданпек. С. Вукашиновић

Помоћ РБМ-а и локалне самоуправе

Уређено двориште ОШ “12. септембар”
МАЈДАНПЕК. - Уз помоћ локалне
самоуправе и Рудника бакра Мајданпек
у Основној школи “12. септембар” у
Мајданпеку уређено је школско двориште. Тако је побољшана безбедност
ученика ове основне, али и ученика Техничке школе који у истој згради похађају
наставу.
-Локална самоуправа је обезбедила
средства, а Рудник бакра Мајданпек
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је помогао у извођењу радова. То је
омогућило да урушену ограду санирамо, изградимо капију и поправимо
расвету. Тако су створени услови да
предвиђени простор опет безбедно користе они којима је намењен - каже
Весна Жикић, директор ОШ “12. септембар”.
-У вечерњим сатима овде су се
окупљали људи којима ту није место,
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па је најмање што смо могли да урадимо, као некадашњи ученици ове
школе, да тај простор опет вратимо
деци. Урадили смо то са задовољством
јер знамо колико је нама значио и
колико је важна безбедност деце каже Драгиша Трујић, радник ПУС-а
РБМ-а.
Из школе поручују да ће школско игру деце и спортске активности, али ће
двориште бити отворено и викендом за током ноћи бити закључавано.
С. В.

УК РШТЕНЕ РЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Врста спорта на снегу, 7. Врста спорта на снегу, 14. Појава на узбурканој
води (мн.), 15. Узорак, егземплар, 16. Врста хемијског једињења, 17. Име славне чешке клизачице Машкове, 19. Пропелер, 20. Поклон, 21. Име бившег атлетичара Корице, 22. Плесна
фигура у кадрилу, 23. Ауто-ознака за Аранђеловац, 24. Слика мирног живота, 26. Медитеранска биљка, траторак, 28. Грчко слово, 30. Један од међународних језика, 31. Бела рода, 32.
Прва непознаница у математици, 35. Варнице, 37. Индијанско племе у Јужној Америци, 38.
Старогрчки песник, 39. Сређивање, дотеривање, 41. Име глумца Симића („Тесна кожа”), 43.
Врста спорта на снегу, 44. Врста спорта на снегу.
УСПРАВНО: 1. Срамота, 2. Двосекли бодеж, 3. Прастановници Балкана, 4. Име чешког
кошаркаша Веселог, 5. Поен из сервиса у тенису и одбојци, 6. Клатно, њихалица, 7. Превлака на Малаки, 8. Име америчког глумца Марвина, 9. Имање, имовина, 10. Додатак за супе
(шаргарепа, целер, першун), 11. Делови хектара, 12. Језеро у Африци, Малави, 13. Врста
покрета у балету, 15. Пре нове ере (скр.), 18. Име тенисерке Ивановић, 21. Избор између
две могућности, 22. Део монитора (мн.), 25. Дрвени стуб, 26. Академски тенис-клуб (скр.),
27. Покрајина у Аустрији, 28. Славни чилеански тенисер, Марсел, 29. Бубуљица на кожи,
31. Бела пена за колаче од улупаног беланцета, 33. Губитак у тежини робе, 34. Стамбена
јединица, 36. Планински врх на Јулијским Алпима, 37. Зимска падавина, бела слана, 38.
Спис, документ, 40. Прво и 17. слово азбуке, 42. Издавачка агенција (скр.).

Крста Иванов

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2265 – ВОДОРАВНО: изјутра, стаклар, Срећна, екстракт,
Кили, Дара, буква, ОКК, нова, Кан, ањ, аласи, Кораб, ЛС, ост, лала, ода, Итака, море,
ужар, Деда мраз, година, зрелост, Параћин.
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Скромнији, али радоснији
новогодишњи дочек

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Пл утајући хотел!
Лондонски дизајнер осмислио је концепт за футуристички плутајући хотел „а ла Жил Верн“ који доноси сасвим нови
доживљај живота на пучини

Хотел „Морф“ је замисао Ђанлуке Сантосуоса, дизајнера хотела, са
могућношћу адаптирања и померања заједно са морским струјама.
У средини хотела налази се линеарна, спинална структура дугачка 800
метара, која је компонована са индивидуално повезаним капсулама које су у
ствари собе, ресторани и базени.
Плутајући хотел такође има и хелиодром, тако да гости могу да одлете у
сваком моменту, без обзира где се хотел налази у свету.
Гости хотела имаће поглед из собе који се константно мења – овај пловни
објекат стално се креће, веома спором брзином. На сваком крају хотела,
појединачне капсуле су одвојиве од главних „пршљенова“.
„Верујем да је идеја путовања без прецизног одредишта сан који
многи деле“, рекао је Сантосуосо за Дејли мејл. „То је разлог зашто је овај
пројекат и идеја иза њега подигао интересовање многих људи, поготово
у угоститељству“, додао је дизајнер.
Иако је осмишљен да буде што самосталнији - са интегрисаним соларним
панелима, кишницом, и плутајућим повртњаком - хотел је направљен тако да
може да се веже у градским лукама.
Извор: РТС, YAHOO NEWS

БОР. - Дочек Нове 2016. године Општина Бор је организовала нешто
другачије него претходне. Уместо да се за естрадне звезде потроше велике паре,
за новогодишњи програм из „општинске касе” издвојено је само 35.000 динара.
Премда скромнији, учинио је срећним и радосним најмлађе Боране којима ни температура испод минуса није успела да скине осмех са лица. Чланови Општинског
већа поделили су, као дар Општине Бор, 488 пакетића деци чији родитељи нису запослени.

Значај борског извоза
Басен Бор је својим нето девизним приливом у великој мери доприносио
и остваривању развојне политике ондашње Србије и Југославије. Од 1985.
до 1991. године његов извоз је достигао милијарду 247 милиона 381.038
долара, док је увоз био
три пута мањи – 408 милиона 583.911 долара.
У 1990. РТБ је постигао
своја два рекорда – рекордну производњу катодног бакра (151.395 тона)
и рекордан извоз (288 милиона 964.410 долара) и
најбољи годишњи однос
увоза према извозу: на
долар увоза долазило је
4,5 долара извоза.
У „Књизи о променама” (Трилогија привреде Тимочке Крајине) аутори Божин Јовановић, Братислав Ђорђевић
и Миодраг Ђурђевић подсећају да је Басен Бор, заједно са прерађивачима
бакра и Савезним заводом за цене, још јуна 1965. направио механизам за
утврђивање цена бакра и производа на бази „црвеног” метала који је прихватило и Савезно извршно веће, а усвојила Савезна скупштина. Његова суштина
је била у томе што су домаће цене бакра „везиване” за цене на Лондонској
берзи метала (није било речи о преношењу светских цена на домаће тржиште,
већ у њиховом праћењу). У механизам је уграђен „амортизер” који је спречавао да цене борског бакра расту по истој стопи као у Лондону. На пример, ако
су светске цене порасле за 10%, домаће би биле повећане за око 6-7%. Али, и
обрнуто у случају њиховог пада. Међутим, државни органи су поштовали механизам само када је цене требало снижавати. Због тога је Бор губио велики
део дохотка (већ у првој години његове примене око 30 милиона долара, за
колико је могао мање да се задужи по програму Друге фазе).
На снимку из старог албума – нова топионица (1963. године).
Ј. С.

Програм под називом „Новогодишња бајка”, уприличен од 11 до 19 сати дана
када су се среле стара и нова година, на платоу и у амфитеатру Дома културе,
почео је приредбом малишана из Предшколске установе за децу „Бамби”. Дружење
са децом у „Зимској чаролији” приредили су борски глумци аматери. Осим Деда

Ј. С.

Мраза, посебно интересовање најмлађих житеља града бакра привикли су кловн
и снежна краљица који су у кочијама са упрегнутим коњима прошли кроз град.
У музичком делу програма учествовали су финалисти такмичења „Певај своју
песму”, КУД Ново селиште, борски музичари Бојан Чукић, Нина Билановић, Божидар Баљевић и трубачки оркестар Дар мар. Осим Општине, организатори програма су били Центар за културу и већина борских јавних предузећа.
Ј. С.

