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Независни инжењери из Америке контролишу оправданост улагања у нову топионицу

„Можете да будете поносни
на Бор и нову топионицу“
Партелпог и Оливер истакли задовољство оним што су видели
„на терену“ и нагласили да им је први утисак о раду нове топионице и фабрике сумпорне киселине веома позитиван

РТБ. – Ерик Партелпог и
Тимоти Оливер, два експерта из
Америке који проверавају оправданост уложених средстава у
изградњу нових пирометалурш-

Ерик Партелпог

ких агрегата у Бору и то са техничко-технолошког, еколошког
и економског аспекта, у разговору са менаџментом РТБ-а Бор
истакли су велико задовољство
оним што су видели „на терену“.
Посебно су нагласили да им је
први утисак о раду нове топионице и фабрике сумпорне киселине веома позитиван.
-Последњи пут сам, са представницима Светске банке,
у Бору био 2006. године. Ово
што данас видим, у односу на
оно од пре десет година може
да се опише у једној реченици:
„Можете да будете поносни на
оно што имате!“ – рекао је Ерик
Партелпог.
Додао је да је са колегом посетио нову фабрику сумпорне

киселине и видео на лицу места веома добро ради. Имам веома
пут којим гасови улазе у фабрику, позитиван утисак – додао је
али не излазе из ње као раније. - Партелпог. Г. Тончев Василић
Нема дима! Тражили смо од
колега из Бора да нас одведу на
Бор сличан америчком
неки видиковац, да однекуд, где
је преглед града добар, провеСилвер ситију
римо има ли дима. Одушевљен
сам јер смо и одатле видели да
Придружујући се првој оцесве беспрекорно функционише. ни колеге Партелпога, Тимоти
Чуо сам и да се десио пожар у Оливер рекао је да су обојица
фабрици сумпорне киселине, пре двадесет година, због
све нам је познато, али могу да заједничког посла, живели
кажем да нова фабрика данас неко време у америчком граду
Силвер сити, те да је то град
са којим би Бор требало да
буде братски град. - И у Силвер ситију, рударском америчком граду постоји топионица,
и тај град је у планинском региону, и његови становници су,
попут овдашњих, насмејани и
срећни. Толико је аутомобила на улицама да имам утисак
као да сам у Америци – рекао
је Оливер.

Тимоти Оливер

Др Борис Драговић, шеф тима стручњака консултантске куће „McKinsey“:

Спремамо два до три стратешка
сценарија за РТБ Бор
РТБ. – „McKinsey“ је у
Србији како би урадио тзв.
top-down дијагностику и у
целини сагледао трошкове Рударско-топионичарског басена
Бор (са посебним освртом
на ток новца), могућности
за повећање прихода ове
компаније, али и све ризике.
Та три фактора биће нам подлога да Влади Србије предложимо два до три стратешка
сценарија као решење за „Бор“
– ексклузивно за „Колектив“
каже др Борис Драговић, шеф
тима стручњака консултантске
куће „McKinsey“ која у наредних
месец дана треба да успостави
финансијску „дијагнозу“ за РТБ
Бор.
Драговић додаје да су његове
колеге тек десетак дана у Бору и
да је још увек рано да чак и прелиминарно говори о потенцијалним
решењима за РТБ. Међутим,
подвлачи да се „McKinsey“ у
процесу
дијагностификовања
реалне финансијске слике не
ослања искључиво на податке
„клијента“ који су му доступни,

Борис Драговић

у овом случају у РТБ-у Бор, већ
користи и упоредне анализе са
најбољом праксом која је овој
америчкој консултантској кући
доступна кроз њено стогодишње
присуство у индустрији.
-За сваки процес, за сваку
производну
фазу
имамо
стручњаке и они на терену у
Бору већ анализирају стварну
ситуацију – каже Драговић.
Тим стручњака консултантске
куће „McKinsey“ боравиће у Бору
пет недеља и за то време ће, како
кажу, сагледати све потенцијале
РТБ-а Бор и изводљивост њихове
валоризације. Тим је састављен
од стручњака из Америке, Русије,
Пољске, Хрватске и Србије, а
предводи га др Борис Драговић.
Он је, подсетимо, као шеф кабинета бившег министра финансија
Лазара Крстића од децембра
2013. до јуна 2014. године био на
челу Управног одбора РТБ-а Бор.
Г. Тончев Василић
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Николић расписао ванредне
изборе за 24. април

Фото: Петар Димитријевић / РАС Србија

Председник Србије Томислав Николић потписао је
четвртог марта тачно у подне
Указ о распуштању Скупштине
Србије и Одлуку о расписивању
избора за народне посланике за
24. април.
Николић је рекао да очекује
фер и поштене изборе и да ће
све институције нормално да
функционишу.
- Пребродићемо све изазове, јер ће сви системи у
земљи да функционишу како

треба - рекао је Николић и
додао да очекује да ће и медији
да се понашају фер и коректно.
Председник Владе Србије
Александар Вучић, на основу
члана 109. став 1. Устава Републике Србије, упутио је
дан раније Предлог председнику Републике Томиславу
Николићу да распусти Народну
скупштину и распише изборе за
народне посланике.
У образложењу премијера је
наведено:

„Влада Републике Србије,
у непуне две године, успела
је да спречи колапс јавних
финансија, да тешким економским реформама изведе земљу
из рецесије, као и да отвори
прва поглавља на путу Србије
ка Европској унији. Србија је
данас и политички и економски стабилна земља са јасним
перспективама напретка и просперитета”.
“Блиц”

РТБ званично добио сертификате за примену серије ИСО стандарда

Да Басен послује још успешније
М. Антић: Надамо се да ћемо ово што смо формирали као
документацију доследно примењивати у пракси и тиме, поред
већ уведених техничких усавршавања у производњи, допринети
побољшању перформанси и укупног имиџа РТБ-а. – В. Ћосовић:
Басен Бор, као тржишно оријентисана компанија, мора да прати светске трендове и да иде у корак са највећима да би опстао у
тржишној утакмици
РТБ. – Владимир Ћосовић, директор Lloyd’s Register LRQA из Београда,
уручио је четвртог марта Мирјани
Антић, заменику генералног директора РТБ-а за економске послове, сертификате везане за примену стандарда
ISO 9001 (потврда квалитета рада), ISO
14001 (заштита животне средине) и
OHSAS 18001 (заштита безбедности и
здравља радника). Након што се захвалила сарадницима на уложеном труду
у заједничком послу („за нас је ово, по
много чему, био мукотрпан посао јер је
најпре требало променити размишљања

понашања у свим областима, не само
у производњи него и у пратећем делу
пословања. Надамо се да ћемо ово што
смо формирали као документацију
доследно примењивати у пракси и
тиме, поред већ уведених техничких усавршавања у производњи, допринети побољшању перформанси и
укупног имиџа РТБ-а.
И Ћосовић се сложио са њеном
оценом да је ово велики дан за Басен Бор
који је „прешао дуг пут транзиције да би
дошао до ових сертуфиката који су потврда великог рада тима људи, почев од

Славиша Буђелан, Мирјана Антић, Слободанка Ристић,
Љиљана Јовановић и Саша Перишић

у главама многих од нас, што је најтеже
у увођењу било каквих новотарија”),
Антићева је нагласила:
- Ово је велики дан за РТБ јер
смо, после нових техничких решења
у металургији и у рударству (квалитетно флотирање), увели и стандарде
интегрисаних система менаџмента
(IMS). Тиме смо створили услове да
се побољшају укупне перформансе
РТБ-а који у својој 12. деценији
рада добија још један знак да је дуговечна компанија која у наредном периоду треба да послује још
успешније. Добијање сертификата
значи и велику обавезу – морамо се
понашати према правилима прописаних међународним стандардима

руководства па до свих који су препознали значај подизања свести запослених
у РТБ-у да схвате зашто је све ово важно”.
- Када је реч о ISO 9001, Басен је
препознат као компанија која производи анодни и катодни бакар, као и
остале производе на највишем нивоу.
Али, ово је још један разлог да се што
више придржава стандарда које већ
примењује унутар производних процеса. ISO 14001 је веома захтеван
стандард и када се проверава да ли
су испуњени услови за добијање сертификата, на терену морате да потврдите велики број параметара који
показују да ли компанија заиста
управља свим овим процесима који се
тичу ЗЖС. У то смо се уверили и раз-

Мирјана Антић прима сертификате од Владимира Ћосовића

лика између онога што је било на почетку прошле године и сада је велика.
Данас смо сведоци да нова топионица
и технологија дају резултате које смо
сви прижељкивали, као и да је ваздух
у Бору чистији. РТБ је, такође, препознао значај људи који раде у њему
и обратио посебну пажњу на OHSAS
18001 који потврђује да је компанија
свесна свих ризика са којима се запослени суочавају сваког дана на послу
и уредила начин како да управља
тим ризицима да би било што мање
нежељених догађаја.
Говорећи о важности ових стандарда, директор Lloyd’s Register LRQA
из Београда, фирме која је проверавала
и оцењивала њихову примену, је додао:
- РТБ, као тржишно оријентисана
компанија, мора да прати светске трендове које намећу највеће
компаније и мора да иде у корак са
њима да би опстао у тржишној утакмици. Пут до добијања ових сертификата је дуг и тежак, јер је потребно
задовољити много ствари које стандарди намећу. Али, ово је нови почетак и велика обавеза људи који су у
РТБ-у задужени за овај посао, и не
само њих него и сваког радника - до
оних извршних, оперативних у свакој
организационој јединици. Свако мора
преузети своју улогу и свој део одго-

ворности, да би ови системи наставили да живе и да би, кроз њихову
даљу примену, РТБ постао још бољи
и ефективнији.
Славиша Буђелан, представник
руководства РТБ-а за интегрисане системе менаџмента (IMS), сматра да је
ово велико признање радном тиму комбината бакра састављеном од представника свих његових организационих целина (Љиљана Јовановић, Слободанка Ристић и Драгана Танчић,
представници
руководства
РББ-а,
РБМ-а и ТИР-а за IMS) и консултаната
из борског ИРМ-а (Миладин Ђурић и
Синиша Владимировић), који је у протекле три године радио на овом пројекту.
- Овај пројекат је наставак наших обавеза (увођење интегрисаних система
менаџмента у нову топионицу и фабрику сумпорне киселине) које је РТБ
преузео потписивањем анекса Г уговора са СНЦ Лавалином. Међутим,
пословодство Басена је ово препознало као добру ствар и одлучило да је
примени у целој фирми. Најважније
је да је документација (састоји се од 31
процедуре и седам заједничких упутстава, као и серије упутстава за рад
који „прате” ову документацију) „покрила” све процесе у РТБ-у.
Ј. Станојевић
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Смањују се сви трошкови
Компанија месечно треба да уштеди 1,1 милион долара на нормативима, али и исто толико пара на трошковима зарада. – Б. Спасковски: Само смањење цене струје, нафте, течног кисеоника и осталог
репроматеријала у просеку за 10-ак одсто донеће нам уштеду пет
милиона долара годишње. Али, ако желимо да сачувамо компанију,
морамо да посегнемо и за најнепопуларнијим мерама штедње, да
смањимо и трошкове зарада. – Синдикати позивају на укидање
члана 70а Закона о ПИО како би се избегле тензије на релацији
синдикат-послодавац-држава због понуђеног социјалног програма
за запослене са 39, 40 и више година радног стажа
РТБ. – Ефекти оштрих рестриктивних мера штедње које су у Рударско-топионичарском басену Бор на снази од
почетка ове године биће 25 милиона
долара. За толико, наиме, компанија
треба да смањи материјалне и оперативне трошкове и на тај начин проба да
ублажи последице пада цене бакра на
светском тржишту. У исто време, РТБ
Бор треба да одржи производни континуитет и тако обезбеди неопходна ликвидна средства.
У немилосрдну борбу „кресања“
свих трошкова менаџмент борске
компаније је, како каже генерални директор Благоје Спасковски, ушао половином прошле године, чим је цена
„црвеног метала“ на берзи почела

секу 10-ак одсто донеће нам уштеду
пет милиона долара годишње, а
ако томе додам и да у директним
преговорима са свим испоручиоцима репорматеријала успевамо да
„избоксујемо“ десетак одсто нижу цену
челичних кугли, шипки, уља, мазива,
лежајева и реагенаса, јасно је да је
борба с трошковима фронтална и то
„очи у очи“. Најтежа је, али такође
неминовна, она мера која се односи

до катоде - ове мере неће осетити на
својој кожи. Нити ће бити померани
са својих радних места, нити ће им
плата бити смањена. Онима поред
њих - у управама, техничким припремама, дирекцијама, дакле режијском
кадру - плате ће бити смањене.
Представници
репрезентативних
синдиката свесни су ситуације у којој
се налази српска привреда, а заједно
са њом и једини домаћи произвођач
бакра и злата. Тензије на релацији синдикат-послодавац-држава, како каже
Часлав Гаврић из синдиката „Независност“, могле би да се ублаже укидањем
члана 70а Закона о ПИО. – Тим чланом

Горан Јовановић

на трошкове зарада. То подразумева
социјални програм и за сада се за
добровољни одлазак из предузећа уз
отпремнину пријавило 146 радника.
Следећи корак је, чини ми се, крајње
хуман приступ који подразумева
Часлав Гаврић
да сви они који имају 39, 40 и више
нагло да пада, а штедњом на свим ни- година радног стажа, уз отпремнину,
воима тада је „ушпарано“ четири ми- трајно напусте посао и са примљеном
лиона долара. Програм мера штедње у
РТБ-у Бор је почетком 2016. иновиран,
постао је комплекснији и ригорознији
па, по њему, компанија треба месечно
да уштеди 1,1 милион долара на нормативним трошковима, али и исто толико
пара на трошковима зарада.
-Ефектима
које
смо
остварили по основу смањења јединичне
потрошње норматива можемо да
будемо задовољни јер та потрошња
данас није већа од оне у светским
Славољуб Оларић
компанијама. Само смањење цене
струје, нафте, течног кисеоника и накнадом сачекају испуњење услова
осталог репроматеријала за у про- за пензију. Идеја је да људи након
толико година проведених у РТБ-у не
напусте радно место незадовољни и
Судбина члана 70а
зато је изузетно важно да се све изведе
и спроведе онако како је програмом
Закона о ПИО
штедње дефинисано и потврђено од- Влада Републике Србије полуком
највишег органа управљања
зитивно се изјаснила и прихватикомпанијом – каже генерални дирекла иницијативу Гранског синдиката индустрије, енергетике и рудартор РТБ-а Бор.
ства „Независност“ за укидање члана
Спасковски
додаје
да
ће
70а Закона о пензијско-инвалидском
незадовољни бити једино они који буду
осигурању. Њиме је предвиђено трајно
проглашени технолошким вишком. – То
умањење пензија за све запослене који
је та трећа категорија коју не можемо
би се определили за социјални програм, а немају навршених 65 година
избећи, па не казати да у РТБ-у има
живота или 45 година пензијског, оди нерадних људи, оних који кориносно 40 година радног стажа. Остасте опијате, алкохол и оних који су,
ло је да се Министарство рударства
рецимо, 30 дана болесни, па један
и енергетике и Министарство за рад,
дан здрави, па опет месец дана бозапошљавање, борачка и социјална
питања договоре са представницима
лесни. За такве нема места ни у једној
ММФ-а како да се ова иницијатива
компанији, па ни код нас и за њих је
спроведе у дело. Притом треба истаћи
примерен термин „отказ“. Сви други
да је измена овог спорног члана Заморају бити задовољни, нарочито
кона о ПИО „орочена”, односно да
они који имају 39 и 40 година стажа.
би он важио до 31. 12. 2019. године док се не реши статус предузећа у
Производни радници, они на линији
реструктурирању – рекао је Гаврић.
стварања бакра – од прве бушотине

Миодраг Ивковић

предвиђено је трајно умањење пензија
за све запослене који би се определили
за социјални програм, а немају навршених 65 година живота или 45 година
пензијског, односно 40 година радног
стажа. У ту групу, према нашим подацима, спада око 600 басенских радника и вероватно би се они, укидањем
овог члана, лакше определили за
социјални програм. Зато смо преко
свог Гранског синдиката индустрије,
енергетике и рударства „Независност“
иницирали укидање спорног члана
Закона о пензијско-инвалидском
осигурању – каже Гаврић.
Слично мисли и представник Самосталног синдиката металаца Србије
РТБ-а Бор Горан Јовановић који
наводи да је, након разговора са пословодством, синдикат заузео став да
подржи све акције које за циљ имају
очување компаније али, наравно, не на
штету запослених. – Ако се спроводи
социјални програм, он мора да буде
заснован на принципу добровољности.
Радницима који се определе да по
социјалном програму раније напусте предузеће Законом о ПИО мора да
буде омогућено да, када испуне услов
за пуну пензију и уживају у њој, а не да
трајно себе осуде на умањену пензију
само због тога што су узели социјални
програм и годину-две раније отишли
из предузећа.
Радници РТБ-а Бор који су се приликом анкетирања пријавили за социјални
програм надају се, такође, укидању
спорних законских одредби.
Топионичар Славољуб Оларић са
бенефицијама има 44 године радног
стажа и не може у пензију јер има тек
55 година. Није кандидат ни по једном
услову за пензију али се, како каже,
„уписао за социјални програм“. – Ако

буду дали тај социјални програм,
враћам се у родни Злот да се бавим
пољопривредом. Неко мора Боране да
снабдева сиром, млеком, прасићима.
Фали ми још шест месеци до 45 година
стажа, а до услова за старосну пензију
имам још целу деценију.
Хидрауличар и аутомеханичар Миодраг Ивковић има 40 и по година
радног стажа и није у пензији јер нема
довољно година старости. – До старосне и пуне пензије ми недостају
две и по године. Пријавио сам се за

Не поновила се
2015.
Година 2015. била је, по речима
челног човека комбината бакра, изузетно тешка јер се десет месеци радило на оспособљавању рудника у
Мајданпеку који је био поплављен,
потом и окован ледом, а без струје. Рударска производња је, зато, тамо нормализована тек у октобру, па је по том
основу РТБ Бор претрпео губитак
од 15 милиона долара. Да једно зло
окреће наопако и друге ствари, показао је пожар који се десио у новој фабрици сумпорне киселине, непун месец по пуштању нове топионице у рад.
У време застоја, док агрегати нису
оспособљени за нормалан рад, нагомилан је хладан материјал – шљака са 30
до 40 одсто бакра – па је у њему било
„заробљено“ око 20 милиона долара.
Да се бар једна од ове две ствари није
десила РТБ Бор би, тврди Спасковски,
2015. пословао позитивно и не би био
седам-осам милиона долара у минусу.
На све те недаће, у јулу прошле године је и цена бакра доживела драматичан пад и са просечних седам хиљада
долара по тони „стрмоглавила“ се на
4.300 долара.

Раде Мирковић

социјални програм, али нећу да одем
уколико тада не будем имао право на
пуну пензију. Ако узмем отпремнину,
наставићу приватно да радим аутомеханичарски посао – истиче Ивковић.
Раде Мирковић који на површинском копу „Велики Кривељ“ 44 године
рукује рударском механизацијом тврди
да му је у 58. години живота социјални
програм добродошао јер већ ради
нешто и приватно, па је време, каже,
да се томе посвети мало више. – Досад
нисам хтео да одем у пензију јер бих
самога себе осудио на мања месечна
примања. Овако ћу сада узети отпремнину, а видим да се и колеге из синдиката залажу да се закон промени, па
се надам да то умањење пензије неће
бити трајно.
Г. Тончев Василић
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Рударство РББ

Најкраћи месец у години на кривељском копу успешнији од претходног

„Руда преко плана, јаловине више него
у јануару

За 29 дана откопано 815.100 тона руде (два
одсто преко плана) са 2.103 тоне бакра у њој
и уклоњено 825.065 тона јаловине, што је 60
процената планираних количина

М. Делић

КОП КРИВЕЉ. - Нешто повољнији
временски услови од јануарских (топлије
и мање падавина) и већа расположивост транспортног система омогућили
су кривељским рударима да у најкраћем
месецу године остваре боље резултате
него у јануару. Према подацима које смо
добили од управника Милана Делића
на копу је премашен фебруарски план и
на руди (за два одсто) и на металу из ње.
Бољи је резултат и на јаловини, али му,
ипак, недостаје четрдесетак одсто планираних количина.
За фебруар је био планиран откоп
1,41 милиона тона јаловине и 800.000
тона руде са средњим садржајем бакра
од 0,240 одсто, што је требало да да
1.829 тона бакра у руди. - Остварење
на руди је добро – каже Делић - јер
смо дали 815.100 тона или два одсто
преко плана. Средњи садржај бакра
је 0,258 одсто, што је такође нешто
више од планираног, па је месечни
биланс 2.103 тоне бакра у руди. Од

предвиђених количина јаловине за
29 дана фебруара дато је 825.065 тона,
односно 60 процената планираних.
Добра је ствар што је, за разлику од
јануара, највећи део јаловине превезен транспортним системом.
Крајем месеца је било проблема са
булдозерима, што је мало погоршало
двосмерност главних путева на копу,
али ће марта радити сва три, сваки у
свом рејону (два на копу, један код одлагача јаловине), па се очекују бољи
ефекти. Да бисмо направили паралелу
са претходним месецом подсетимо да је
у јануару, од предвиђених 860.000 тона
руде, дато 772.500 тона, што је 90 одсто
плана. Садржај је и тада био нешто бољи
тако да је, упркос подбачају у количинама, од предвиђених 2.137 тона бакра
у руди дато 1.890 тона (или 89 одсто
плана). И учинак на јаловини јануара је
био слаб – испод 50 одсто планираног –
тако да је оно што је постигнуто у фебруару уочљив помак.

Познато је да класични зимски
месеци, кавим се показао фебруар, не
погодују великим дометима у рударству, али када се све узме у обзир месечни биланс од два процента преко
плана на руди и 60 процената плана на
јаловини може се, по Делићу, сматрати
задовољавајућим. – Увек тежимо да
повећамо домете у раскривању – подвлачи он - али све мора да буде у доброј
спрези, уз штедњу и рационализације
на свим пољима. Штедимо тамо где
се највише троши, а то су дамперске
гуме и гориво. Трајност гума директно зависи од стања и дужине путева,
што је опет скопчано са помоћном
механизацијом, а уштеде на гориву
од дужине путева, односно да ли се
јаловина вози транспортним системом или камионима на високе планире где је потрошња горива дупло
већа. Транспортни систем је зато
„жила куцавица“ копа јер је остварење
планова на јаловини директно по-

везано са његовом расположивошћу
а доноси и велике уштеде на гориву,
гумама, моторима, на свим камионским склоповима.
У плановима за март принципи су
исти – максимална штедња и повећање
броја расположивих камиона због чега је
већ детаљно сагледано шта на коме треба
санирати. - Довољно помоћне опреме,
довољан број камиона и расположив
транспортни систем „добитна су формула” за највећи басенски рудокоп да
би се у што краћем року транспортним системом превезле велике количине јаловине и коначно остварио
план раскривања – закључује управник Делић. - Наравно, довољно руде
потребног квалитета, односно флотабилности, стални је приоритет како
би могао да се прави композит који је
повољан да се у флотацији извуче што
више метала из ње и направи концентрат потребног квалитета за нову топионицу.
Љ. Алексић

При крају замена редуктора због чије је хаварије стао „најмлађи“ басенски рудник

Старт „Церова” крајем ове недеље

Дотле ће бити завршено ново кућиште и убачени нови
зупчаници и лежајеви. - Стручна комисија установила да је до
хаварије редуктора, иначе старог 45 година, дошло услед лома
једног зупца, што је довело до лома зупчастог венца гоњеног
зупчаника, а његови делови су изазвали лом кућишта

РББ. - Крајем ове недеље очекује
се покретање производње у руднику
„Церово“, пошто ће дотле бити завршено ново кућиште редуктора млина и
у њега убачени нови зупчаници и нови
лежајеви. Дотле ће бити завршени и ремонти секундарне дробилице, трака,
згушњивача у које се, такође, ушло да
би се што боље искористило време
застоја од 19. фебруара, када је дошло до
хаварије редуктора. Због ње није могао
да ради ни коп „Церово“, па су камиони
привремено ангажовани на кривељском
копу, а већи број запослених упућен је
на плаћено одсуство.
Како нам је објаснио Милован
Ступар, помоћник директора РББ-а
за електромашинско одржавање, до
хаварије редуктора млина са куглама
дошло је наведеног дана око 14 часова.
На срећу, нема повређених, а руковалац
је брзо реаговао и зауставио мотор погонске снаге 2,8 мегавата са 984 „улазних“ обртаја у минути! Овај редуктор
је, као нов, први пут уграђен у борској
флотацији пре равно 45 година (1971.) да
би, након репарације, 1993. био монтиран на „Церову“ када је овај „најмлађи”
басенски рудник пуштен у рад. После
тога, у два наврата је мењано погонско вратило редуктора, први пут 2014.
године, а други пут новембра 2015. што
значи да је био полован, односно репариран.
-Стручна комисија је установила –
наводи Ступар - да је до хаварије дошло

услед заломљавања зупца једног зупчаника у међузубљу зупчастог пара.
То је довело до лома венца гоњеног
зупчаника, а његови делови су изазвали лом кућишта редуктора. Тако

Милован Ступар

је дошло до потпуне хаварије, како
кућишта тако и самих зупчаника
унутар њега. Због тога је обустављена
производња и у ПМС-постројењу и
на копу, па је већи број запослених,
61 са копа и 85 из ПМС-постројења,
упућен на плаћено одсуство. Остали
су само дежурни на одводњавању копа
и људи из одржавања у флотацијском
делу рудника, како из машинске тако
и електроструке, да ремонтују опрему.
Три камиона привремено су прешла
на крвељски коп и одмах се кренуло у
оспособљавање редуктора.
Љ. Алексић

Рударство РБМ
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Фебруарска производња РБМ-а у знаку припрема за обимнији рад наредних месеци

Почиње интензивније раскривање

РБМ.- Упркос озбиљним проблемима који су пратили рад на раскривци,
запослени у Руднику бакра Мајданпек
током фебруара успели су да дају планирану количину руде и са више од хиљаду
тона бакра у концентрату, као и пратећих
количина племенитих метала. Месец
су окончали солидним резултатом што
је равно подвигу када се зна колико је
других послова упоредо са производњом
требало реализовати, како на површинском копу, тако и у флотацији.
На Површинском копу активно
је било само радилиште Андезитски
прст, али су од преосталих инфраструктурних радова значајних за планско
проширење површинског копа РБМ-а,
у средишту пажње било измештање
корита Пека, за које је пробијену трасу
требало још уредити, што је изискивало

додатно ангажовање и рад неопходне
механизације.
- Веома добар резултат, са 452
хиљаде тона, 87 одсто остварења
плана на руди, реализован је и поред
тога што је рад на јаловини био
оптерећен проблемима. Испоставило
се да ископан материјал није могао
бити транспортован преко Фазе 1
и Транспортног система, будући да
се, вероватно, због старих радова,
па можда и некадашњег јаловишта,
у њему налазило много метала и
бетона. Због тога је раскривка са
површинских партија морала да се
превози тешким возилима на спољна
јаловишта што је повећало потрошњу
нафте. То би требало да је коначно
завршено - каже први човек Рудника
бакра Мајданпек Бранислав Томић

Било је проблема у раду на јаловини, јер се ископани материјал
није могао транспортовати преко Фазе 1. – Учинак преко хиљаду
тона бакра у концентрату, уз одговарајуће количине племенитих
метала
и наводи да ће у овом месецу Фаза 1
радити пуним капацитетом. То ће утицати на смањење трошкова, утрошка
нафте, а повећање ископина, јер је у
фебруару измештено корито Пека због
чега су радови на јаловини били успорени, јер је механизација делом морала
да се усмери на тај важан инфраструктурни посао.
Андреја Марковић, помоћник директора РБМ-а за рударство, додаје: Поред проблема са транспортом, на
дробљењу је обављен ремонт примарне дробилице. Пошто су неке
ободне партије стигле, долазило је

до заглава на рудном дробљењу, тако
да план на руди није у потпуности
испуњен, али јесте на бакру у руди и
садржају.
- У Флотацији су, такође, уз редован посао који је за резултат имао
прераду од преко хиљаду тона бакра
у концентрату, са пратећим количинама племенитих метала, упоредо
реализоване велике обавезе на пос
тављању нових флотационих машина,
оспособљавању седме секције и
обезбеђењу производње свежом водом
- рекао је Томић.
С. Вукашиновић

У ПУС-у РБМ-а сами направили алат и језгро за вулканизирање ротора пумпе „Денвер” 14/12

Пет пута
јефтиније
Вредност израђеног дела је око 120 хиљада динара, а годишње
се само у РБМ-у потроши 50 комада. – Годишња уштеда четири
милиона динара, а, ако би се израда проширила и на потребе
РББ-а, била би много већа
РБМ. - Стални напори да се на свим
местима настајања трошкова остваре
уштеде, а они сведу на најрационалније,
у Руднику бакра Мајданпек из месеца у
месец показују резултате и све значајније
помаке. Најновији је стигао из машинске радионице Производних услуга
РБМ-а, где је тим стручњака и мајстора
свог заната, предвођених управником
Неђељком Чавићем, успео да направи
алат и језгро (метални део) са конструкционим извођењем за вулканизирање

ротора пумпе „Денвер” 14/12 испод
пресе. Вредност израђеног дела је 120
хиљада динара.
- Израда језгра је досад била
поверена “трећим лицима”, а
вулканизирање у алату са машином
за шприцање обављано је у новосадском “Гуминс”-у. Детаљном анализом,
која је подразумевала и финансијски
аспект, дошли смо до закључка да би
израда гумираног ротора наведене
пумпе у сопственој режији могла да

буде пет пута јефтинија него када то за
нас обављају други. Израчунали смо,
проверили и урадили - не скривајући
понос Неђељко Чавић објашњава како
је дошло до реализације још једне
иницијативе која би РБМ-у, па и РТБ-у
Бор могла да донесе знатне уштеде. – У
Флотацији РБМ-а има 20-ак таквих
пумпи, а како је век ротора три до
шест месеци, годишње се потроши
око 50 комада. Рачуница је врло јасна,
а годишња уштеда износи око четири
милиона динара. Када би се израда
проширила и на потребе РББ-а,
уштеда би, наравно, била много већа.
Уз редовне послове, исти тим је ангажован и на конструкционом извођењу
алата за роторе других пумпи „Денвер”
12/10, 10/8, 8/6 и 6/4, са циљем да се
израђују у машинској радионици ПУС-а.
Осим тога, идеја је да се припреме и
алати за гумирање осталих делова, уколико постоје техничке могућности

израде под пресом. Запослени у ПУС-у
су током прошле године направили комплетну конструкцију за нове флотационе машине и, уградивши око 200
тона челика, уштедели око 200 хиљада
евра. Осим тога, тренутно се увелико
ремонтује кашика за багер ПЦ 4000 од
23 кубна метра. Чело кашике било је
потпуно оштећено, па се размишљало
о куповини новог, што би коштало 120
хиљада евра. Међутим, осмисливши
санацију која се увелико ради, запослени
у ПУС-у још једном су положили испит
и притом остварили уштеду предузећу.
- Све ово потврђује оно што одавно
истичемо - да се капацитети ПУС-а
могу више користити, али су предуслови за то правовремено обезбеђење
потребног репроматеријала, додатни
број квалификованих и обучених бравара, стругара и вулканизера, као и
набавка недостајуће опреме и алата наглашава Чавић.
С. Вукашиновић

Преиспитивање трошкова превоза запослених у РБМ-у

Уштеда милион динара месечно
После промена за путнике из правца Кучева, од овог месеца другачије организован и превоз радника ка Горњој реци и Доњем Милановцу
РБМ. - Потреба за штедњом у Руднику бакра Мајданпек условила је
преиспитивање свих трошкова, а тако
и трошкова превоза запослених на
посао. Иако су квалитетом пружене
услуге “Arriva Litasa” били задовољни,
у РБМ-у су сагледали могућности за
рационализацију, па и смањење овог

издатка другачије организованим превозом, што ће резултовати смањењем
месечне фактуре већ од овог месеца за
милион динара.
Сагледавање је показало да је претходна организација превоза подразумевала да се поједине аутобуске линије
одржавају и за превоз само неколико

радника у смени, па је решење виђено у
њиховом преусмеравању на мањи број
линија. Најпре су запослени из правца
Кучева били преусмерени на рад само
у првој смени, а од марта до промена
је дошло и за путнике из правца Горње
реке који ће на организован превоз аутобусом моћи да рачунају за рад у првој

и Б смени у коју су прераспоређени сви
сменски радници из тог краја. Аутобуски превоз од Мајданпека до Доњег
Милановца имаће само запослени у Ц
смени, док ће се превоз за све друге
смене завршавати и почињати из Клокочевца.
С. Вукашиновић
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Флотација РБМ

У РБМ-у на провери нова флотацијска опрема

Испит са водом положен, следе нови
Нова “Metso minerals” опрема, након монтаже, покренута 24.
фебруара. – Следе усаглашавања појединих параметара, али
први утисак јесте да је посао, који су добрим делом обавили
сами радници РБМ-а, успешно приведен крају
РБМ. - Нове флотацијске машине
забрујале су 24. фебруара на првом,
најнижем нивоу огромне флотацијске
хале Рудника бакра Мајданпек, у

Жељко Михајловић

којем је до половине 2014. године царевала тишина будући да тај део
деценијама није био у функцији. Највећа
инвестиција у историји мајданпечке
Флотације, опрема реномираног свет-

ског произвођача “Metso minerals” - која
треба да омогући повећање капацитета флотацијске прераде са 3,6 милиона, на шест, затим девет милиона тона
руде годишње - инсталирана је и пред
укључењем је у процес производње. То
су потврдиле провере овлашћених сервисера и пуштање у рад, за почетак са
водом, а већ за који дан и онако како је
предвиђено.
На простору некадашње старе
флотације издигле су се нове машине,
а на предвиђеним местима свих девет
РЦС 40 и 24 машина РЦС 50, четири
кондиционера, затим три нове машинедуваљке за ваздух, пумпе за реагенсе и
дозирање креча - покренули су се!
-Велики и изузетно значајан посао
привели смо крају. Тренутно пунимо
све танкове водом, све флотационе
машине и за сада се то одвија без проблема. Све екипе су ту, сви радници су
ту, тако да смо спремни да евентуалне
проблеме отклонимо одмах, на време.
Али, за сада је све у најбољем реду –
каже Жељко Михајловић, руководилац

пројекта реконструкције Флотације, кога
смо на тренутак зауставили и издвојили
од сарадника, при ко зна којем обиласку комплетног постројења: - Са изузетком неколико врло ситних цурења
и затезања – додаје он - за сада нема
никаквих проблема. Ту су и представници произвођача опреме и извођача
радова, а сви заједно у прилици су
да констатују да је велики посао
добро обављен. Они су задовољни, а
задовољни смо и ми будући да смо,
како у Флотацији тако и другим целинама, бројне послове одрадили у

Јелена Ђурић, управница Флотације: Похвалила бих и захвалила се свим
сарадницима за уложен веома велики
рад, јер су већину послова обавили
сами радници РБМ-а. Они су читав
пројекат изнели, не запостављајући
редован рад и производњу. Посебно су
се истакли млади инжењери који ће о
производњи бринути наредних година
и деценија, потврђујући да су одговорни, вредни и спремни да одговоре
свим повереним обавезама. Притом,
сви смо имали драгоцену помоћ искусних колега из РТБ-а Бор.

Највећа инвестиција у историји овог погона треба да омогући повећање прераде
са 3,6 на 6, па 9 милиона тона руде годишње

сопственој режији штедећи притом
свом предузећу, својој компанији,
знатна средства.
Да су ово послови који се раде
једанпут у радном веку радника,
инжењера, руководилаца, потврђује и

Нова опрема ће и наредних дана
бити на провери, а врло брзо и део
производње у флотацији мајданпечког
рудника која је све спремнија за далеко
већу прераду руде.
С. Вукашиновић

Обезбеђено двоструко снабдевање Флотације РБМ-а техничком водом

За сигурност производног процеса
РБМ. - Преспајањем некадашње и
нове линије, свежа вода која се за производни процес у Флотацији Рудника
бакра Мајданпек обезбеђује из пумпне
станице „Дебели луг“ поново је, 23. фебруара, укључена у производни процес.
То је потез који обезбеђује већу сигурност у снабдевању Флотације водом, али
и смањује трошкове одржавања.
- Пре 10-ак година тадашње пословодство одлучило је да се, због
мање производње, процес одвија уз
коришћење само повратне воде, па
је на свим позицијама на којима је
требало да се користи свежа вода,
вода за хлађење и вода високог притиска на пумпама, коришћена она
из флотацијског језера „Ваља фундата“. То није било добро будући да
оставља последице на опрему - каже
Јелена Ђурић, управница Флотације.
- Сопственим снагама и без накнадних улагања, оспособили смо пумпну
станицу „Дебели луг” за транспорт
свеже воде до округлих резервоара
изнад Флотације. То је вода која ће
се користити за пумпе у погону и за
део нове опреме из инвестиционог
програма за повећање капацитета.
Представља један од важних фактора
за остварење стабилне производње,

Уз повратну воду из флотацијског језера „Ваља
фундата“, Флотацији стиже и свежа вода из
пумпне станице „Дебели луг“. - Свежа вода у
производном процесу Флотације обезбеђује
већу стабилност, а утицаће и на смањење
трошкова одржавања

јер ћемо коришћењем свеже воде
смањити и трошкове одржавања циклонских пумпи у делу млевења, као и
свих пумпи у делу транспорта концентрата. У наредном периоду очекујемо
уштеду и у делу одржавања опреме у
флотацији.
Линија од „Дебелог луга” до округлих резервоара изнад Флотације
оспособљена је раније, али је, због сигур-

ности у раду, обезбеђена новим цевима.
Сада, када ради, то је систем цевовода
који се не види, јер је испод платформи
где и постоји развод до нових ћелија.
Претходно је оспособљена пумпна станица “Дебели луг”, са циљем да обезбеди воду за Флотацију (заптивање
свих муљних пумпи и хлађење редуктора на млиновима са шипкама). То је
сложен систем и дугачка линија која

почиње од водозахвата реке Велики
Пек у селу Дебели Луг, где се налази и
брана, а одатле читав километар усмерава бетонским цевоводом у таложнике
испред пумпне станице. Из пумпне станице (кота 280) пумпе потискују воду до
округлих резервоара запремине хиљаду
кубика (кота 595). Током оспособљавања
пумпне станице саниран је прекид потисног цевовода на Каменици, урађен
бајпас са огромним вентилом пречника
600 мм. У станици је било много посла,
јер су пумпе, као и хидрофорска посуда,
стајале 10 година.
Ђурићева наглашава да је реч
о потезима који повећавају оперативну спремност Флотације, будући
да се та вода користи за више намена,
како у производњи тако и у процесу
одржавања пумпи. Међутим, трајно
обезбеђење овог погона водом није
готов, јер би за то требало завршити започето измештање пловеће пумпне станице из зоне пешчаног насипа Превој
у Средњу увалу, чиме би се осигурала
еколошка и безбедоносна стабилност
свих брана, а обезбедило би се и континуирано снабдевање Флотације повратном индустријском водом у наредних
20-30 година.
С. Вукашиновић

Нова топионица
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Експерти “Outotec”-а веома добро оценили рад оператера нове топионице

Финци задовољни вођењем процеса
Почетком фебруара, приликом своје друге посете за два месца, стручњаци финске компаније која нам је испоручила нову
технологију топљења најпре су проверили све превентивне и корективне мере које су наложили средином децембра, а потом дали
последње савете топионичарима пред завршну проверу. Током ње
треба да се докажу све пројектоване и гаранцијске величине, а до
већине од њих наши људи не само да су стигли, већ су неке и унапредили

НОВА ТОПИОНИЦА. - И усмене
оцене и писани извештај стручњака
“Outotec”-а, који су на позив РТБ-а Бор
од другог до петог фебруара боравили
у Бору са циљем да помогну у вођењу
процеса нове топионице, у провери и
подешавању процесних параметара и
приближавању циљевима дефинисаних пројектом, говоре да се од њихове
претходне посете средином децембра
пуно напредовало. Тони Коркран, руководилац изградње, и још четворица
стручњака: за флеш-пећ, конверторе, со-

Према речима директора Топионице и рафинације Бобана Тодоровића,
током ове друге посете фински експерти
су најпре извршили инспекцијски преглед свих превентивних и корективних мера које су сугерисали у децембру јер, како рече, није циљ да се
стално враћамо на почетак, већ да што
пре дођемо до пројектованих капацитета и искоришћења. На обострано
задовољство - напредовало се:
-Капацитет уопште није споран, а и
искоришћења бакра и сумпора улазе у

Бобан Тодоровић са оператерима у командној соби нове топионице

фтвер и инструментацију, машинство,
констатовали су – како нам рече Драган
Маринковић, директор пројекта - да су
параметри и процес већ сасвим у реду,
да је остварен велики прогрес у односу
на боравак средином децембра и предложили шта још треба да учинимо да
бисмо дошли до највишег нивоа, до потпуног остварења пројектом дефинисаних процесних параметара.

Драган Маринковић

-Стање са еколошког, а наравно и
технолошког аспекта сада је сасвим
задовољавајуће – каже Маринковић. Остварују се добри параметри што
најједноставније потврђује чињеница
да на димњацима нема дима, а нашли
смо и решење за избијање гаса поред
вентилатора, што је проблем ове
технологије широм света. Део тог гасовода заменили смо и уградили два
нова затварача која су направљена
према нашем дизајну! Затварачи одлично раде, производња бакра се
сасвим добро одвија, а и фабрика сумпорне киселине остварује добре резултате прерађујући све гасове из флешпећи и конвертора. Дневно даје преко
хиљаду тона киселине.

филтере за хватање прашине), тако да
очекујем да будемо потпуно спремни
за перформанс-тест кад се договоримо
са компанијом “СНЦ Лавалин”, која
је пројектовала нову топионицу. Невезано за све то, ми ћемо вероватно
следеће недеље, у сопственој режији,
организовати доказивање параметара.
Проверићемо комплетне инсталације
и опрему, односно параметре рада
пројектоване оквире - истиче инжењер сушача шарже, шаржирања флешТодоровић коме је поверено доказивање
гаранцијских параметара овог за српску
металургију бакра историјског подухавата. - Већ смо шаржирали 63 и 65
тона на сат, доказујући тиме да нова
топионица може да ради знатно већим
капацитетом од предвиђеног базним
инжењерингом. Забележили смо и
високо временско искоришћење нове
топионице која је за десет дана фебруара стајала само 25 минута! Притом
смо знатно смањили и потрошњу
норматива, првенствено мазута за
Сашка Тасић
догревање флеш-пећи. Било је дана
када је била испод три тоне, што је
апсолутни минимум и у складу са пећи, котла, електрофилтера, гасова,
пројектованим вредностима рада запрашености – значи обавићемо сва
мерења предвиђена за доказни период.
постројења.
И Маринковић и Тодоровић су нам Лично сматрам да неће бити никакказали да је са експертима из Финске вих проблема да нова топионица
одржано више састанака на којима је покаже да је то одличан пројекат чији
направљена матрица, односно распоред ће се резултати тек показати у правом
доказивања радних параметара нове то- светлу за две-три, пет година, односно
пионице. Том приликом добијене су пре- у будућности.
Од Сашке Тасић, техничког рукоцизне инструкције која ће опрема бити
тестирана, где се и шта мери, којим ме- водиоца Топионице, иначе одговорне за
тодама, којим апаратима, колика је уче- рад флеш-пећи, сазнајемо да су Финци
сталост мерења, у којим границама задовољно запазили да наши оператреба да се крећу измерене величине, у тери у командној соби веома добро воде
којим акредитованим лабораторијама ће процес, па и сами утичу на побољшање
се анализирати и ко је, поименице, за- параметара рада пећи. - Сугестије
дужен за организацију и реализацију те- финских експерата овом приликом,
стова током 24-часовног доказног пери- углавном, су се односиле на систем
“адвајзер” који управља процесом –
ода.
-Већ и током ове посете Финаца по- каже Сашка. - Радили су и прорачуне
казали смо да су многи елементи рада шаржи које прерађујемо и рекли нам
постројења у складу са пројектованим да имамо веома добре радне парамевредностима – каже задовољно тре, да су нам добри материјални и тоТодоровић. - Остало је још да дока- плотни биланси и препоручили прежемо вредности рада сушача шарже вентивне полугодишње провере и
(пошто потпуно заменимо све џак- одржавање. Они сматрају да смо већ

спремни за тестирање и предочили
нам шта би све требало да припремимо.
Иван Најденов, руководилац радне
јединице Конвертори и рафинација,
казао нам је да су Финци током прве
посете предложили, а топионичари прихватили, побољшања у заштити лонаца
за бакренац и у њиховој манипулацији,
чиме је већ смањено стварање хладних
материјала за десетак тона дневно. –
Овом приликом – каже Најденов - запазили су да смо доста напредовали
на том плану и саветовали нам да
променимо начин узимања узорака из
лонаца за анализу. Напредовали смо и
у коришћењу техничког кисеоника у
циљу интензивирања и побољшања
конверторских операција. Даљи напредак на одељењу конвертора по-

Иван Најденов

везан је са набавком мерне опреме за
правовремене, односно брзе хемијске
анализе шљаке и бакренца (“XMET”уређај), са инсталирањем вага на
крановима и куповином “OPC”анализатора гаса. Ова опрема ће
помоћи да боље водимо конверторске
операције и остварујемо боље резултате.
Текст и фото: Љубиша Алексић
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Нова топионица

Доказивање параметара рада новог металуршког постројења показало одличне резултате

Нова топионица не емитује
прашкасте материје

Током прва два дана
предузеће је било обавезно
да обезбеди стабилан рад
без застоја са минималним
капацитетом прераде од
53 тоне сувог концентрата
на сат и са предвиђеним
хемијским саставом
квалитета концентрата. –
Обављена мерења емисије
гаса на парном сушачу,
квалитета шљаке, бакренца,
параметара паре, квалитета
гаса који одлази у ФСК,
ефикасности хлађења
гасова и коначне емисије на
старом бетонском димњаку.
- Изузетни резултати
доказивања параметара
рада комплетног постројења
последица су добре
организације, као и раднотехнолошке дисциплине рекао је БобанТодоровић,
директор ТИР-а

ТИР. – Доказивање параметара рада
(тзв. performance test) новог металуршког постројења које, по уговору, траје
три дана, обављено је од 21. до 24. фебруара. Током прва два дана предузеће је
било обавезно да обезбеди непрекидан и
стабилан рад постројења, што је подразумевало рад без застоја са минималним
капацитетом прераде од 53 тоне сувог
концентрата на сат и са предвиђеним
хемијским саставом квалитета концентрата (бакар, сумпор, гвожђе и други
елементи). Трећег дана обављена су и
званична сертификована мерења у двочасовним временским размацима зависно од фазе рада топионице. Мерени
су: емисија гаса на парном сушачу, квалитет шљаке, бакренца, параметри паре,
квалитет гаса који одлази у Фабрику
сумпорне киселине, ефикасност хлађења
гасова (скрубери) и коначна емисија на
главном емитеру у ФСК (стари бетонски
димњак).
Током мерења перформанси процеса
сви руководиоци су били распоређени у
складу са производним целинама и из
РТБ-а је био укључен тим састављен
од двадесет инжењера и техничара у
Топионици и десетак у Фабрици сумпорне киселине. Сви добијени резул-

тати су документовани од званичне независне куће – Института за рударство
и металургију из Бора која гарантује исправност потписаних резултата.
- Доказани су сви параметри процеса, а нарочито важни за грађане
Бора су они који се односе на емисију
гасова и прашине. Када је реч о квалитету гаса, измерено је просечних 200
мг по нормалном кубном метру гаса,
што је ниже од законом предвиђених
350 мг. На главном емитеру у Фабрици сумпорне киселине (стари бетонски димњак) није измерено присуство прашкастих материја, што
значи да је после више од 100 година
заустављена емисија бакра, гвожђа,
цинка, олова, арсена и других штетних примеса који се налазе у прашкастим материјама. Слободно можемо
рећи да Топионица у Бору не емитује
прашкасте материје - поносно нам
је рекао Бобан Тодоровић, директор
ТИР-а.
Наш саговорник додаје да је нови
технолошки поступак добијања бакра
под апсолутном контролом. – Мере се
сви улазни подаци, такође, и сви излазни производи. На основу њих
одређује се оптимални режим вођења

металуршког постројења у складу
са највишим стандардима. Сигуран сам да су изузетни резултати
доказивања параметара рада комплетног постројења у овом периоду рекао бих чак и одлични - последица
добре организације, као и радно-тех-

нолошке дисциплине. Управа ТИР-а
врши стални надзор над свим измереним резултатима и тражимо ново
побољшање, јер нам је циљ да се
меримо са најбољима у свету – поручио је Тодоровић.
Ј. Станојевић

„Еко агенда” Бор: Нова топионица – историјски еколошки подвиг
Мештани околних села који су генерацијама живели у еколошки најзагађенијој средини, када им је топионички дим уништавао сву летину и здравље, знају да цене разлику између старе и
нове топионице. Непримерено је да то не цене појединци из РТБ-а
и злонамерно износе неистине о новој топионици као о потпуном
промашају – наводи се у допису Еколошког савеза „Еко агенда
7/1935” Бор

Фото: Љубиша Алексић

БОР. – Изградња нове топионице и фабрике сумпорне киселине
за град Бор и околна села је потпуни
еколошки погодак – каже се, између
осталог, у допису Еколошког савеза
„Еко агенда 7/1935” Бор који је потписао
потпредседник његовог Одбора Драган
Јанкуцић.
Од 1935. године и почетка прве
еколошке буне у Бору, када се захтевао чист ваздух над градом и околним селима, па до испуњења тог захтева прошло је тачно 80 година. Мештани околних села који су генерацијама
живели у еколошки најзагађенијој сре-

дини, када им је топионички дим уништавао сву летину и здравље, знају да
цене разлику између старе и нове топионице.
Непримерено је да то не цене
појединци из РТБ-а и злонамерно
износе неистине о новој топионици као
о потпуном промашају. На тај начин,
оправдавају вековно тровање грађана
Бора и околних села и свесно умањују
залагања Владе Србије и менаџмента
РТБ-а у историјском еколошком подвигу – наводи се у допису „Еко агенде
7/1935” Бор.
Ј. С.

Металургија
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Фебруарска производња металурга у знаку доказивања параметара рада новог постројења
Веома смо поносни јер
је доказан пројектовани
капацитет прераде нове
топионице од 1.200
тона сувог концентрата
дневно, а забележено
је и високо временско
искоришћење од
99,8 одсто – рекао
је Бобан Тодоровић,
директор ТИР-а. - Ново
металуршко постројење
показало одличне
резултате, како у
потрошњи норматива
(просечно четири тоне
мазута дневно) тако и
у утрошку кисеоника и
азота. – Прошломесечни
биланс металурга гласи:
6.500 тона анода, 3.981
тона катода и 26.106 тона
сумпорне киселине
ТИР. – За 28 дана фебруара Топионица је примила укупно 31.687 тона
влажног концентрата бакра (просечно
1.131 тону дневно), од чега 10.118 тона
из Рудника „Велики Кривељ”, 5.166
тона из Рудника бакра Мајданпек, 5.889
тона из Јаме и шљаке, као и 10.512 тона
из увоза. У допремљеној количини ове
сировине било је 6.250 тона „црвеног”
метала, највише (2.341 тона) из увозног концентрата, 1.568 тона из „Великог
Кривеља”, 1.456 тона из Јаме и шљаке
и 885 тона из РБМ-а. Радили су конвертори број три и четири (тренутно се
„тројка” ремонтује). Топионица је прерадила укупно 30.881 тону сувог концентрата бакра (просечна дневна прерада
1.102 тоне), односно 34.509 тона шарже
(1.232 тоне, у просеку, на дан) и произвела 6.500 тона анодног бакра (235 тона
дневно). На залихама ових дана има
4.694 тоне влажне шарже са 908 тона
метала.
- Веома смо поносни на ове резултате, јер је доказан пројектовани капацитет прераде нове топионице од

Потврђене врх унске
перформансе

1.200 тона сувог концентрата дневно
(400.000 тона годишње). У овом периоду забележено је и високо временско
искоришћење од 99,8 одсто. Треба рећи

да смо време рачунали до 27. фебруара, када смо приступили планираном
једнодневном застоју због минирања
наслага у FS-пећи. Прерађивана је
шаржа са просечним садржајем од 20
процената бакра. Ново металуршко
постројење је показало своје врхунске
перформансе, како у потрошњи норматива (просечно четири тоне мазута
дневно), тако и у утрошку кисеоника
и азота. Сви ови резултати постигнути су захваљујући највећем богатству ове компаније, а то су радници
и управа Топионице који су по квалитету, сигурно, у рангу најбољих у
свету – рекао је Бобан Тодоровић, директор ТИР-а.
ФСК је успешно „пратила” рад Топионице и продуковала 26.106 тона техничке сумпорне киселине (просечно 932
тоне дневно). У складишту ових дана

има 12.474 тоне овог производа. Електролиза је, са 592 ћелије у раду, дала
3.981 тону катодног бакра (142 тоне, у
просеку, на дан). У електролитичким
ћелијама на крају месеца било је 4.009
тона мобилисаног „црвеног” метала.
Прерађивачки металуршки погони
(Ливница бакра и бакарних легура, Фабрика бакарне жице и Прерада метала)

Бобан Тодоровић

почетком фебруара привремено су зауставили производњу. Услужни погони
ТИР-а успешно су обавили своје задатке. Енергана је радила стабилно и
обезбеђивала грејање за потребе технолошког процеса у предузећу (електролита у Електролизи). Транспорт ТИР-а
је у друмском и железничком саобраћају
превезао све расположиве количине
робе (концентрата бакра, шљаке).
Ј. Станојевић

Реконструисана ливна машина број два у одељењу пламене рафинације Топионице

Спремна за већу производњу бакра
Прошлог месеца било је пет-шест пробних ливења током којих су обављена разна подешавања, почев од брзине и начина ливења до скидања и ређања анода у расхладне резервоаре. - „Двојка” ће почети континуирано да ради наредног месеца када анодна пећ број један и ливна машина број један буду
„ушле” у генерални ремонт

ТОПИОНИЦА. – У оквиру главног пројекта реконструкције топионице
и изградње фабрике сумпорне киселине постоји подпројекат који подразумева ревитализацију осталих делова Топионице који нису обухваћени главним
пројектом, а нужно морају да се реконструишу како би се прилагодили захтевима нове јединице за топљење, односно целокупне будуће производње.
Једно од таквих је и одељење пламене
рафинације. У овој фази, како нам је

рекао Славиша Стефановић, управник
Топионице, обављена је реконтрукција
и осавремењавање процеса на ливној
машини број два, док други део одељења
пламене рафинације (анодне пећи, пре
свега, пећи број два и три) остаје да се
уради у наредном периоду.
- Предвиђену реконструкцију
ливне машине број два привели смо
крају средином
фебруара. После
тога је уследило
пробно ливење
током кога су
обављена разна
подешавања,
почев од самог
ливења (брзина
Славиша
и начин – ручно
Стефановић
или аутоматски)
до скидања и
ређања анода у расхладне резервоаре,
као и низ других активности. Прошлог месеца било је пет-шест пробних
ливења. Прво после реконструкције
није могло да протекне без проблема,
свако наредно било је све успешније,

док је последње потпуно изведено без
икаквих проблема. Ливну машину
број два тренутно не користимо,
јер колеге из Службе одржавања
намеравају да замене једну од мерних
дозни која је отказала током пробног
периода – истакао је Стефановић.
Бобан Живковић, главни инжењер
за мерно-регулациону технику у ТИР-у,
детаљно нам је објаснио шта је све
урађено у склопу ревитализације ливне
машине број два: замењена је целокупна
електроопрема, електромоторни погони,
хидраулични систем како за ливне шоље
тако и за демолере и избијаче анода, а
релејна техника поузданим и савременим решењем аутоматског управљања
помоћу PLC-а. - Комплетан надзор и
управљање ливном машином број
два сада се одвија из њене командне
кабине путем оператор-панела на
коме је могуће очитати све параметре рада машине и дијагностиковати
кварове. Адаптиране су и мерне ваге
ливних шоља, тако да свака шоља
сада има по четири мерне ћелије за
мерење тежине бакра који се лије у

калупе. Овим захватом омогућен је
већи, непрекидни рад машине, без
застоја - наглашава Живковић.
Ливна машина број два почеће континуирано да ради наредног месеца –
додао је управник Топионице. – То ће
се десити онда када анодна пећ број
један (због дотрајалости опеке) и
ливна
машина
број један буду
„ушле” у генерални
ремонт
који је планиран у априлу.
Зато смо „двојку”
осавременили
и спремили је
за потребе веће
производње
Бобан Живковић бакра из нове
топионице.
Уосталом, она је већег капацитета (40
тона анодног бакра на сат, и то са
два система), док „јединица” лије 30
тона на сат са једним системом, без
могућности коришћења аутоматике.
Ј. Станојевић
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Милена Кнежевић (Површински коп „Велики Кривељ”)

Вредна и ведра Милена
- На почетку смене морам тачно да
знам где се ко налази да бих могла да
пустим дробилицу и траке. Кад ми се
сви јаве и уверим се да је све безбедно
за страт система, укључујем траке
и почиње превоз руде до депоније, а

или изласку са момком. Задовољна
сам и срећна што могу да радим
посао који волим, а даће Бог да наша
фирма ради још дуго и да ћу моћи да
напредујем.Верујем да можемо остварити наше циљеве уз максималан

Сваки радни дан овде, на кривељском копу, за нас је нови
изазов и потпуно се посвећујемо послу јер само после успешне
смене можемо задовољни да одемо кући. – Амбиција је нешто
најсветлије у човеку и млади, упркос тешким временима, не
треба никад да одустану од својих циљева – поручује Милена
Кнежевић, пултиста на примарном дробљењу руде
КОП „КРИВЕЉ“. – Борско дете,
по струци рударски техничар, Милена
Кнежевић већ четврту годину ради на
кривељском копу. Њен отац је отишао
у пензију, а она започела посао пултисте. Руководи примарним дробљењем
руде и системом транспортних трака
којима се руда, кроз тунел, одвози на
депонију. Одатле иде даље на секундарно дробљење, млевење и флотирање,
па се слободно може рећи да од Милениног погона почиње припрема руде да
се из ње изваде бакар, сребро и злато.
Уским степеницама пењемо се у собичак
са прозорчетом са кога се добро виде и
дампери који довозе руду и дробилица у
коју је сипају. За командама пулта плавокоса девојка која нас, одмах видимо,
дочекује без треме, а убрзо схватамо и
зашто.
Код Милене је све под контролом и
зато је мирна, сигурна и ведра. Дампери
натоварени са око 200 тона руде прилазе час једној, час другој рампи и под
њеним погледом, уз тресак и прашину,
сручују товар у снажне чељусти дроби-

лице. Милена са прстом на аларму пази
да се не омакне већа стена или залутали
комад метала који би се заглавио или
оштетио дробилицу. Чим би тако нешто
уочила, црвеним сигналом би дала знак
возачу да одмах заустави кипање. Кад
се истовари, камион одбрунда по нови
товар, а Милена у своје блокче упише
његов број и туру. – У просеку је по
80-ак тура у смени, а једном смо истоварили чак 102 – каже она, сада већ
погледом пратећи низ казаљки, дисплеја
и дугмади на пулту. Прати, каже, амперажу мотора и тако зна како раде траке.
Технички руководилац транспортног
система и примарног дробљења Ивица
Огњановић накратко уђе на пулт да се
увери да дробљење добро иде и одмах
јави колеги да број возила може да се
повећа. Успут нам рече да је Милена,
а и остале жене које овде раде, вредна,
одговорна и да не мора да их опомиње.
Пословођа Драган Симић, такође веома
задовољан њеним радом, стаде поред
прозорчета да је одмени док нам она
каже коју реч више о себи у овом послу:

Милена Кнежевић

одатле даље на секундарно дробљење.
Камиони пристижу, истоварамо их, а
уколико се и заглави неки комад стене,
вади се уз помоћ крана. Ако тако не
може, онда дођу минери и разбију га
експлозивом.
Милена, ипак, не памти да се у
њеној смени десило нешто опасно нити
је било већих заглава. Јер, осам сати све
се будно прати. – Сваки радни дан за
нас је нови изазов и приступамо му одговорно – каже она. - Потпуно се посветимо послу настојећи да успешно одрадимо соју смену јер само тако можемо
задовољни да одемо кући. А, онда ми
и безбрижније прође остатак дана у
ћаскању са другарицама, на фитнесу

труд и добре међуљудске односе. Ево,
нас петоро у смени морамо добро да
сарађујемо, а организација посла да
буде одлична, као што и јесте.
Милена се већ навикла на тросменски рад и ниједна смена јој више није
тешка. Осми март обично прође радно,
али редовно у добром расположењу, уз
цвет, слаткиш, сок и више пажње од
колега. Милена се ни тренутак није
премишљала шта да поручи младима:
- Нека никад не одустају од својих
циљева, нека буду упорни, истрајни.
Јер, успеће само ако имају жељу да
успеју. Амбиција у човеку нешто је
најсветлије.
Љ. Алексић

Нела Карајмановић (Флотација „Велики Кривељ”)

Инжењери оком, Нела скоком

Нела Карајмановић води набавку делова за потребе
електромашинског одржавања кривељске флотације и, осим
што гледа да све обави брзо да погон не би стао, посебно води
рачуна да се поручи оно што се заиста тражи јер би промашај у
време велике штедње и беспарице био недопустив
КРИВЕЉСКА ФЛОТАЦИЈА. Електротехничар по струци, Нела
Карајмановић ради у служби електромашинског одржавања кривељске
флотације. Води набавку резервних
делова, што је, како нам сама рече,
обиман, а у време беспарице и посебно одговоран посао. У флотацији је
од 1984. године и у електрослужби је
дуго радила све што се тиче одржавања
и документације за набавку. Касније је
водила центар за праћење потрошње
електричне енергије, посебно вршне
снаге при пуштању агрегата. Потом

две године проводи у дирекцији РББ-а,
да би се пре неколико година вратила у
флотацију.
-Родом сам из ових крајева, из
Горњана, а супруг је из Кривеља и
некако ми је овде најбоље, пошто
и живимо ту близу, код Бунара, на
путу према кривељском каменолому. Тридесет година сам на послу
и исто толико у браку. Супруг Мића
је такође електричар на примарном дробљењу и транспортном систему кривељског копа. Мој посао је
да припремим и испратим набавку

сваког дела, од поручивања до испоруке, а пошто су у РТБ-у актуелне
мере штедње, гледамо да наручимо
оно што је најнеопходније водећи
рачуна да погон не стане. Посебно
пазим – каже Нела - да оно што наручим буде тачно дефинисано. Јер, недопустиво би било да у овој беспарици
купимо нешто погрешно. Обавезно
консултујем инжењере који овде раде
и до сада нисмо имали промашаја.
Набавка делова је обиман посао са
пуно детаља. Тражи пуну концентрацију,
али Нела, како нам рекоше њене колеге,
гледа да све буде на време. Најчешће
сарађује са инжењерима машинства
Љубодрагом Бошковићем и Мирком
Ђурићем и инжењером електротехнике
Сашом Милевим. - Могу да кажем
све најбоље о Нели – каже инжењер
Ђурић. - Изузетно је прецизна и брза.
Не треба јој много објашњавати шта
треба да ради. Само јој кажем који
делови треба да се набаве и то буде
омах припремљено за прослеђивање
комерцијалној служби.
Осми март у кривељској флотацији,
погону који се зауставља само кад мора,
не може бити другачији но радан, али
га пажња флотера према колегиницама
ипак учини другачијим од осталих дана у
години. – Пажња колега не мањка ни у
данима када није празник – напомиње

Нела – али Осмог марта је, ипак,
другачије. У слободно време, којег нема
много, Нела се бави лепим хобијем. На
око 300 квадрата под пластеницима, уз
помоћ супруга, негује разно цвеће и ни
тада не заборавља своју Флотацију. Већ
двапут је донирала расад за парк испред

Нела Карајмановић

погона. Али, Карајмановићи се посебно
поносе једним цветом. То је њихова кћер
Марија. Она је сада у првом гимназије,
али је у кривељској основној школи
оставила двоструко дубок траг - као ученица генерације која је прошле године
завршила своје основно образовање и
као надарена млада сликарка. Портрет
Николе Тесле на зиду школског хола
уверљиво сведочи о томе.
Љ. Алексић

Жене РБМ-а
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Хемијска лабораторија РБМ-а

То се зове - тим
Поуздане, одговорне, вредне, 13 жена, у групи од укупно 17 радника Хемијске лабораторије РБМ-а, нису само најлепши већ и
најкомпактнији део колектива. – Заједничко им је да воле посао
који раде и да се безрезервно помажу и подржавају

РБМ. – У Хемијској лабораторији
Рудника бакра Мајданпек од 17 запослених, 13 су жене. Својом бројношћу,
служби
су
обезбедиле
епитет
најженственије у мушком, рударском
колективу, а квалитетним, стручним и
одговорним радом на захтевном послу и
одговорним задацима показале да су, као
одличан тим, један од стубова предузећа.
- Моје колегинице су пуне знања
и пуне елана, поуздане, одговорне и
вредне. То су небројено пута показале
не допуштајући да се посао не обави има само речи хвале за своје сараднице,
али и читаву службу коју води Иванка
Станчић, дипломирани технолог са
тродеценијским стажом. - Заједничко
нам је да волимо свој посао и да се
међусобно помажемо и подржавамо,
али и да не трпимо критизере, нити
се жалимо. У идеалним условима
може радити свако, а у онима који то
нису, само они који су спремни за изазове. Због тога у околностима никада
не тражимо оправдање да се нешто
не уради. А знали би и те како да се
снађемо и у бољим условима.

штити од физичког напора, није тако: Има ту и доста физичког посла с обзиром на количине материјала које су
у свакој смени предмет анализа. Послове не делимо на мушко-женске,
када затреба сви “физикалишемо”,
када треба радити “фине” послове и
у томе смо сви заједно. Тимски рад и
колегијалност су оно на шта смо поносни.
Славица Барбуловић, као хемијски
У менаџменту РБМ-а сазнали смо лаборант ради 31 годину, па подсећа да
да је, уз редован рад за потребе РБМ-а, је некада ова служба имала троструко
ова служба преузела да ради анализе и
за РББ, па узорци из “Јаме” и “Церова”
стижу управо овде где се пуним капацитетом ради за комплетан РТБ Бор и,
на тај начин, остварују значајне уштеде
компанији. Посла има изузетно много технолошки, производни процес треба
испратити у свим фазама, а да би то било
квалитетно, комплетан пут се детаљно
мора познавати - подвлаче наше саговорнице. Анализира се руда са површинског копа, узорци из флотација,
филтража, отпадних вода, легура метала
и све што посао налаже. Свака анализа
је посебан задатак. Метода се не мења,
али руда, узорак, и те како, па се за
тачан резултат сваки пут изнова мора
да крене од почетка и ништа не пропусти. Има дана када и више од 100 коповских проба стигне на анализу. Али,
када се осети недостатак људи у при- више радника, да се тај број смањио, а
преми, прискачу у помоћ и аналитичари број анализа само незнатно: - Ради се
- каже Анита Балабановић која ту ради пуно. Посао је некада тежи, некада
26 година. Иако се обично мисли да лакши, али увек леп и инспиративан.
бели мантил који, као радно одело носе, Хемија је то. Ту први сазнајемо важне

карактеристике производње, драгоцене за њен наставак.
Сменски рад им не пада тешко. Не
воле га само зато што их је некако баш
раздвојио, па се ређе виђају и окупљају.
Међутим, пошто је то потреба посла,
не приговарају, а дружења заговарају и
мимо радног места, јер функционишу
као добар тим, као права породица. Наравно, волеле би да се лабораторија
боље опреми, јер је апаратура застарела, а уређаји на којима раде имају
више година рада, него било ко од њих

радног искуства. То је потреба, али само
да би могли да раде захтевније анализе,
па и запосле више младих који ће ову
службу водити у годинама и деценијама
које следе.
С. Вукашиновић

Слађана Траиловић (Површински коп РБМ-а)

Посао лакши уз осмех и лепу реч
РБМ. - У производњи Рудника бакра
Мајданпек рударски „хлеб са седам
кора” зарађује и стотину жена које раме
уз раме са својим колегама исписују
нове странице вековне историје
рударења у овом крају. Не возе тешка

Слађана Траиловић

возила, не управљају багером и бушилицама, али представљају део ланца у
којем нема слабих карика. На одговорним и најосетљивијим местима, предано и вредно, раде поверене им послове не приговарајући сменском и раду
у тешким условима. Јер, “оне раде у руднику и живот им није лак”…
- Моја неостварена жеља је да
научим да управљам багером. Тешка

возила ме не привлаче, то препуштам другима, али багер, то бих баш
волела - каже Слађана Траиловић (43),
једина жена диспечер у Руднику бакра
Мајданпек. Од 17 година рада у РБМ-у,
претходних 10 провела је на Површинском копу где је, најпре, радила на
транспортном систему, потом као руковалац пумпних станица за одводњавање,
а онда постала диспечер.
- Посао диспечера физички није
тежак, мада подразумева одговоран рад, за који треба бити одморан и спреман, јер захтева велику
концентрацију, стабилност и смиреност. Након толико информација које
се приме и проследе, пошто треба испратити сваку машину, свако возило и
о раду, а посебно евентуалним проблемима, известити све који о томе треба
да буду обавештени, понекад се осети
умор и исцрпљеност. Али, не толико
да се посао не обави како треба, са осмехом на лицу и уз лепу реч. Тако је
лакше и боље за све. Пошто сам једина
жена у смени, колеге се труде да ми
олакшају посао, да помогну и то је оно
на чему сам им захвална. Наш посао
захтева тимски рад, функционишемо
као целина са пуно разумевања, праве
комуникације, поштовања, па чак и
дружења.
Лекције о томе Слађана је савла-

На помоћ и разумевање колега, као једина жена у смени,
увек може да рачуна јер су солидарност и колегијалност
одлика коју рудари показују у свакој прилици
дала давно као неко ко потиче из рударске породице и у таквој живи. Јер, отац
Миле је у заслужену пензију отишао из
мајданпечке флотације, а супруг Жељко
ради као возач тешких возила, па су “на
послу колеге у истој смени, а супружници ван рампе”. У оба случаја, једно су
другом најснажнија подршка, јер знају
колико су одговорни и тешки послови
које раде.
- Уз колегијалност, солидарност
је посебна одлика рудара коју моје
колеге показују у свакој прилици,
због чега сам, наравно, поносна, али и

срећна што радим са њима. Рад у потпуно мушком окружењу има и мане.
Не недостају ми мали женски разговори, али засмета када приметим да
сам несвесно прихватила неки њихов,
типично мушки израз. То су, међутим,
ситнице, важно је да добро и одговорно радимо, да одлично сарађујемо,
па и резултати не изостају. Јер, зато
смо ту, да бисмо радили. А увек има
и шале, али и добрих жеља сажетих
у кратком рударском “Срећно” којим
почињемо и завршавамо рад.
С. Вукашиновић
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Сања Тодоровић (Електролиза)

Будно мотри да катода
„изађе” са четири деветке

Пратим технолошки процес - долазак анода, њихов изглед и
хемијски састав, параметре електролитичке рафинације бакра.
Свакодневно прикупљамо податке о оствареним производним
резултатима, утрошку норматива, енергената, сировина по
јединици производа. Моја одговорност још увек није толико
велика, али посао јесте одговоран – рекла је Сања Тодоровић,
самостални инжењер-технолог, у Електролизиној РЈ за
производњу катодног бакра
ЕЛЕКТРОЛИЗА. – На улазу у
Електролизину РЈ за производњу катодног бакра „добродошлицу” вам најпре
пожели топлотни талас (у зимским месецима овде је „пријатних” тридесетак степени Целзијусових, док лети
температура ретко пада испод 40. подеока). Ту су и испарења електролита
која одмах непријатно „поздраве” ваше
очи и ноздрве. У пролазу наилазимо на
мокре мајице натопљене знојем које су
овдашњи радници непосредно пре нашег
доласка пресвукли и окачили их да се
суше. Петорица млађаних електролизера ручно спуштају тек допремљене полазне листове у каце где се одвија процес
електролитичке рафинације бакра. Све
то будно мотри и у свеску бележи Сања
Тодоровић, самостални инжењер‑тех
нолог. И она је, као и већина ових
момака, новајлија у овом делу Електро-

Жене ТИР-а

лизе у коме је некада било 270 радника,
а данас је тај број преполовљен. Сања је
једна од пет жена у РЈ Електролитичка
рафинација бакра (две инжењерке, две у
непосредној производњи и једна на стоваришту).
Сања је рођена 1976. године у Бору,
где је завршила основну и средњу школу,
а на Техничком факултету (2003.) стекла
диплому инжењера металургије. Наредне године запослила се у Ливници
бакра и бакарних легура, обавила приправнички стаж и - остала без посла.
Затим се удала, родила децу и, када
су она мало порасала, поново се запослила 2012. у Флотацији Бор. Септембра те године прешла је у Фабрику бакарне жице, где је радила као
инжењер производње у погону синтерметалургије и годину дана у Служби контроле квалитета. Крајем минуле године

премештена је у ову радну јединицу
Електролизе одакле излази блиставо
наранџаста борска катода са четири деветке. Премда је овде само два месеца
и тек упознаје и погон и технолошки
процес, не крије своје одушевљење
послом „који је занимљив, динамичан,
стално се нешто дешава и има пуно обавеза”.
- Као инжењер производње
пратим технолошки процес - долазак анода, њихов изглед и хемијски

Сања Тодоровић

састав, параметре електролитичке
рафинације бакра (састав електролита, ретура, јачину струје). Свакодневно прикупљамо податке о оствареним производним резултатима,
утрошку норматива, енергената, сировина по јединици производа (тони
катодног бакра). На основу тих података, и у договору са колегама, ради
се технички извештај. Више нас то
ради овде, као и инжењери у Служби
метал-биланса. После се проверавамо,

уклапамо - рекла је Сања.
Наша саговорница додаје да помно
гледа шта други раде, пита шта јој није
јасно, труди се да се уклопи и да је
досад много научила од старије колегинице технолога Бети Делић, пословође
Далибора Николића и руководиоца
РЈ Љубише Стаменковића. Притом
искрено признаје да има још много
тога да научи, јер се овдашњи процес
производње много разликује од оног у
ФБЖ и прате се други параметри и карактеристике. Иако су два месеца кратак
период, њене колеге имају само речи
хвале за њу. По свему судећи, ови људи
и њихови односи су очигледан пример и
доказ да тимски рад даје резултате.
- Моја одговорност још увек није
толико велика, али посао јесте одговоран. Па, раде се оријентациони планови, извештаји за претходни месец,
терминирање планова производње
за наредни период. Податке про
слеђујемо техничком руководиоцу и
управнику Електролизе. По налогу
претпостављених, обављам и друге
послове у оквиру моје стручне спреме
и занимања. Трудим се и да поштујем
све мере безбедности и заштите
здравља у погону. Али, највише ме
одушевљава сарадња са колегама која
је одлична – истиче Тодоровићева.
Ова надасве скромна жена је мајка
две кћеркице (од девет и пет година).
У настојању да помири и усклади пословне и породичне обавезе, допуњује
се са супругом који јој, како рече, свесрдно помаже у томе.
Ј. Станојевић

Дубравка Станковић (Топионица)

Од наших анализа зависи
квалитет бакра
Свакодневни посао аналитичара своди се на сменске анализе
хемијског састава шљаке, бакренца, влаге у шаржи и концентрату.
- Са новим технолошким поступком веома се повећао и обим посла
– истиче Дубравка Станковић, руководилац хемијске лабораторије
у Топионици
ТОПИОНИЦА. – Дубравки Станко
вић, руководиоцу хемијске лабораторије
у Топионици, у потпуности су се поклопила очекивања која је имала пре
запослења и посао који сада обавља.
За некога ко је заљубљеник у хемију
и сматра је једном од најлепших наука
њено радно место и миље који је свакодневно окружује су остварење жељеног
сна („хемијске анализе су сан сваког хемичара”). Ова тридесетогодишња Боранка у родном граду је завршила основну, у Зајечару средњу медицинску
школу, а у Београду Хемијски факултет. Запослила се 2014. године у Електролизи, где је радила као приправник
у РЈ Електролитичка рафинација бакра.
После два месеца прешла је у Топионицу
и наставила у хемијској лабораторији у
којој је запослено њих 12, од којих седам
жена.
- Свакодневни посао аналитичара своди се на сменске анализе
хемијског састава шљаке, бакренца,
влаге у шаржи и концентрату. Анализе су од пресудног значаја зато што
од њих зависи цео технолошки процес
Топионице (нпр. у односу на анализе
шљаке и бакренца „води” се даљи
процес – конвертовање). Мој посао
као руководиоца јесте да организујем

рад, уводим нове методе за анализу
шарже, концентрата и свега што је
потребно за нову топионицу. Са новим
технолошким поступком веома се
повећао и обим посла - раде се нове
анализе шарже (новина у односу на
стару топионицу). Анализе гасова и

Нимало не чуди што Дубравка свој
посао сматра лепим и интересантним
(„стално вас тера да учите све више и
сваког дана сазнајете нешто ново”). –
Посао је истовремено и веома одговоран, јер гарантујете за резултате
по којима се креира и прави бакар.
Одговорност је, такође, велика и за
Дубравка Станковић
његов квалитет. За праћење процеса у
прашине ради Институт за рударство новој топионици купљен је нов XRFи металургију из Бора, јер немамо уређај који служи за анализу шљаке
и бакренца, као и нов спектрофотоопрему за то – истиче Станковићева.

метар за анализу воде у Енергани и
то је следеће на чему ћемо да радимо.
Набавићемо и један преносни XRFуређај, такође, за потребе нове топионице. Обука за руковање новим
апаратима је кратко трајала, пошто
имамо добар тим и није било проблема. Жеља ми је да се настави даље
опремање лабораторије, како бисмо
радили и оне анализе које нам сада
други обављају.
Ј. Станојевић

Бор
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Одржана 18. седница Скупштине општине Бор

Ревизија буџета, конкурси
за директоре, именовања
Нова организација Општинске управе омогућује да председник Општине именује три помоћника – за рад јавних предузећа, рад месних
заједница и информисање. - Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике општине Бор у 2016. предвиђа 20 милиона динара за субвенције пољопривредним произвођачима. - Локалним акционим планом запошљавања за ову годину планирано седам милиона динара за активне мере запошљавања

БОР. – На 18. седници Скупштине
општине Бор, одржаној 19. фебруара,
одборници су усвојили 22 одлуке. Прва
у низу била је о ангажовању ревизора за
обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета Општине Бор за 2015.

Живорад Петровић

годину, о накнадама одборника и чланова радних тела СО, одређивању максималне спратности објеката који су
предмет озакоњења на територији општине Бор, као и о организацији Општинске управе. Њоме је омогућено
да председник Општине именује три
помоћника – за рад јавних предузећа,
рад месних заједница и информисање
(уместо за заштиту животне средине).
- Више нам не треба помоћник

председника за оно чега смо се плашили и трпели 100 година. Увели смо
врхунску технологију и пустили топионицу и фабрику сумпорне киселине. Данас је садржај сумпор-диоксида у Бору четири пута мањи него у
Београду, Крагујевцу, Лазаревцу, али
исто толико мањи него и у Европи.
Концентрација SO2 у Бору сада је 127
милиграма по метру кубном (дозво
љена 135 мг, а у Европи 485 мг). Није
лако извести овако велики пројекат.
Захвалио бих се свима који су га подржали, а посебно Влади Републике
Србије – рекао је одборник СНС-а
Благоје Спасковски, генерални директор РТБ-а.
„Зелено светло” добили су и програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју
територије општине Бор у 2016.
години који предвиђа 20 милиона
динара за субвенције пољопривредним
произвођачима (исто толико је издвојено
и лане), програм развоја спорта општине Бор за период 2015-2018., као и
Локални акциони план запошљавања
за ову годину којим је планирано
седам милиона динара за активне мере
запошљавања у граду бакра. Овим средствима из буџета ће се финансирати 14

програма за самозапошљавање (2,8 милиона динара), 13 програма за отварање
нових радних места, као субвенција послодавцима (два милиона) и још 2,2 милиона за 18 лица која би била ангажована у јавним радовима. Део средстава
планиран је за функционално основно
образовање одраслих, стипендије студената, награде најбољим ученицима и
стручно усавршавање.

Благоје Спасковски

- Ако је неко тражио нова радна
места, онда је то ова локална самоуправа. Разговарао сам са Словенцима,
Ирачанима, Русима... Али, још увек
нисмо успели да отворимо ниједно
ново. Даћемо локације и потпуно
решене терене са инфраструктуром.
Упорно радимо на томе да инвеститори дођу и започну посао у Бору. Нажалост, нисмо најатрактивније место
за инвеститоре – истакао је Живорад

Петровић, председник Општине Бор.
Одборници су прихватили предлог одлуке о додељивању искључивог
права јавним предузећима којима је оснивач општина Бор за обављање делатности пружања услуга на које се Закон
о јавним набавкама не примењује. Она
омогућује ЈКП „3. октобар” да, осим
послова којима се већ бави, пружа и
ветеринарске услуге. Наиме, прошле
године је донет програм мера смањења
популације паса и мачака луталица који
предвиђа третман са ухваћеним псима.
Пошто се у међувремену променила законска регулатива, ова одлука је била
неопходна да би „3. октобар” комплетно
реализовао
програм
зоо-хигијене.
Такође је прихваћена и допуна одлуке о
оснивању Дома здравља Бор.
С обзиром на то да у четири јавна
предузећа у Бору директори имају
статус вршиоца дужности више од
годину дана, одлучено је да се распишу
јавни конкурси за именовање директора у јавно комуналним предузећима
„Топлана” и „Водовод”, ЈП за стамбене
услуге „Бор” и ЈП „Зоолошки врт”. На
седници је разрешен в. д. директора
Установе Спортски центар „Бор” Александар Димитријевић и, сходно резултатима конкурса, именован је Милан
Илић. Усвојена су још нека кадровска
решења - о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације за чијег начелника је изабран Миодраг Марковић.
Ј. Станојевић

Дан државности Србије обележен и у Бору

Србија корача у будућност
Очекујем да ће наша
држава ускоро бити
прави узор свим
европским како
треба да изгледа
земља која иде у
будућност – казао је
Саша Вукадиновић,
заменик
председника
Општине Бор
БОР. – Поводом 15. фебруара,
Дана државности Србије, представници локалне самоуправе и борачких
организација из Бора положили су венце
и цвеће на спомен-обележје погинулим
српским и француским војницима у ратовима од 1912. до 1918. године. Дан
државности, који се као национални
празник слави од 2011., установљен је
у знак сећања на почетак Првог српског
устанка 1804. године у Орашцу, али
и на дан када је 1835. у Крагујевцу
кнез Милош Обреновић прогласио тзв.
Сретењски устав.
- Данашњи датум значајан је за

Србију из два разлога: 1804. подигнут
је устанак против Турака и после 500
година ропства почело је ослобођење
српских земаља. Други и најважнији
разлог је доношење првог устава Кнежевине Србије који је за тадашње
прилике и услове био веома либералан и демократски, па је сметао
неким великим силама тог времена.
Тада су постављени темељи модерне
српске државе и те принципе следимо
и данас. Очекујем да ће наша држава
ускоро бити прави узор свим европским како треба да изгледа земља
која иде у будућност – казао је Саша

Вукадиновић, заменик председника
Општине Бор.
Момчило Радисављевић, председник Организације резервних војних старешина Бора, нагласио је да је овај датум
значајан и за војску. – Петнаестог фебруара 1809. године формиран је први
батаљон пешадије и прва батерија
топова у Београду. Уз то, сваки срез
имао је и по две стајаће чете – укупно
је под оружјем било око 60.000 војника.
Након повлачења наше војске преко

Албаније, 1916. формиран је Солунски фронт, извојеване су две победе
и почела је офанзива за завршетак
Првог светског рата и ослобођење
Србије.
Организација потомака ратника који
су учествовали у ратовима од 1912. до
1918. године обележава Сретење и као
своју крсну славу, па је тим поводом одржана свечана академија у великој сали
Дома културе у Бору.
Ј. Станојевић
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Мајданпек

Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, посетио Мајданпек

Заједнички је интерес да РБМ ради
Пословодство, локална самоуправа, синдикати и њихово руководство, заједно у превазилажењу тешке ситуације у РБМ-у изазване берзанским кретањима и падом цене бакра - оценио први човек
СССС-а

МАЈДАНПЕК. - Љубисав
Орбовић, први човек Савеза
самосталних синдиката Срби
је, посетио је 18. фебруара општину Мајданпек, Општин
ско веће и Рудник бакра
Мајданпек да би са својим
домаћинима разговарао о актуелним проблемима у РБМ-у,
али и видео “да постоји борба
у најпозитивнијем смислу речи
и пословодства и локалне самоуправе, као и синдиката и
њиховог руководства да се
тешка ситуација превазиђе на
најбољи могући начин”.
- Циљ посете је да са колегама из синдиката и њиховим
руководством,
председником општине поразговарам о
проблемима у Руднику бакра
Мајданпек који су изазвани, не нерадом или лошим
пословањем, већ ситуацијом
на берзи и великим падом
цене бакра. Пре десетак дана
о томе смо разговарали са генералним директором РТБ-а

Бор Благојем Спасковским у
Бору. Ово је велика и интересантна тема за све запослене,
самим тим и за синдикате.
Орбовић је посету Мајдан
пеку оценио као изузетно коректну.
- Видим да постоји борба у
најпозитивнијем смислу речи
и пословодства и локалне самоуправе и синдиката да
се овај проблем реши на
најбољи начин, најбезболнији
и за запослене. Али, када дође
до пораста цене бакра, „Бор”,
а у овом случају „Мајданпек”
буде спреман за озбиљнију
производњу. То је врло
значајно не само за ове градове и источну Србију, већ
за читаву земљу. О томе смо,
поред руководства, могли да
чујемо и од самог премијера
Србије.
Судбина „Златаре Мајдан
пек”, односно “ИПМ-а Мај
данпек” имала је посебно место
у овим разговорима.

- То је врло значајна тема
за Мајданепк. Прво, Рудник
бакра Мајданпек производи
и доста злата, а прерада се
одвијала у „Златари” која је
прошле године запошљавала

већи проблем и „Златара” ће
тешко моћи да проради.
-Порука члановима синдиката је да се уједињују, да
не дозвољавају да се деле,
да се стварају други, нови

више од 300 радника који су,
истина, добили отпремнине,
али остали без посла. За овако
мало место то је изузетно
велики број људи. Надамо
се да ће доћи до стратешког
партнерства. Лично мислим
да би држава морала да се
побрине да, ако нема стратешког партнера, „Златара”
може да профункционише
кроз рудник. Ако дуже време
не ради, а чуо сам да поједини
врсни мајстори већ полако
одлазе одавде, створиће се

синдикати, да буду сложни,
спремни, да прате и помогну
руководству у опстанку фабрика. Ако би то ишло у супротном правцу, онда би то
био и сукоб у том делу. Интерес синдиката и запослених је
да Рудник бакра Мајданпек
функционише, да живи још
много, много година и да
и наша деца раде у њему –
закључио је први човек ССССа.
С. Вукашиновић

“ИПМ Мајданпек” за сада без стечаја

Очекује се ново подношење предлога
Након неодржаног рочишта, Привредни суд у Зајечару
донео решење о одбацивању
предлога
за
покретање
стечајног поступка
МАЈДАНПЕК. - Привредни
суд у Зајечару донео је решење о
одбацивању предлога за покретање
стечајног поступка за “ИПМ
Мајданпек”, у оквиру којег послују
“Златара Мајданпек” и “Мегапласт”
Доњи Милановац. То је учињено
након што рочиште заказано за
одлучивање о томе да ли постоје
разлози за покретање стечајног поступка није одржано, како је планирано, 11. фебруара. За то није
било услова, будући да предлагач,
а то је у овом случају Агенција за
приватизацију, “није приступио”.
Оно што следи је, вероватно,

ново подношење предлога за
покретање стечаја, ново рочиште
и евентуално другачија одлука. Јер,
у разматрању могућности за опстанак овог предузећа и раније се
помињала приватизација из стечаја.
Да ли ће до тога доћи, остаје да се
види, пошто се до најављиваног
стечаја још није стигло.
Подсетимо да је, на предлог
Агенције за приватизацију Републике Србије, Привредни суд у
Зајечару донео Решење о претходном стечајном поступку за “ИПМ
Мајданпек” (број: Ст 1/2016) од 19.
јануара 2016. године. Претходни
стечајни поступак је, како је наведено, покренут ради утврђивања
разлога за покретање стечајног поступка.
С. Вукашиновић

Мајданпек
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XI седница СО Мајданпек у знаку планских докумената јавних предузећа и установа

За сада без вишка запослених
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2015. годину показала да је број запослених и постављених лица мањи од максимално дозвољеног
МАЈДАНПЕК. – У Мајданпеку
је четрвтог фебруара одржана 11. седница Скупштине општине Мајданпек на
којој су одборници усвојили програме
пословања јавних предузећа, програме
рада установа, као и Програм развоја
спорта до 2018. године. Изјаснили су
се и о предлогу одлуке о максималном
броју запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе – општине
Мајданпек за 2015. годину према којем
ова средина упошљава мањи број радника од максимално превиђеног, а одлучено је и да се ангажује ревизор за екстерну ревизију завршног рачуна буџета
општине.
Дневни ред ове седнице проширен је предлозима Општинског
већа, а није прихваћен предлог Драгана Поповића из опозиционог ДС-а
да се отвори расправа поводом блокаде жиро-рачуна Дома здравља “Др
Верољуб Цакић”. Практично без рас-

праве, усвојени су овогодишњи програми пословања јавних предузећа чији
је оснивач општина Мајданпек: Јавног
предузећа за стамбене услуге, „Водовода” у Мајданпеку и Доњем Милановцу. Дискусије је било само о Програму пословања мајданпечког “Водовода”, где је одборник Небојша
Траиловић Перица похвалио запослене
за велико ангажовање, али и затражио
решења за боље водоснабдевање становника насеља поред Железничке станице у Дебелом лугу. Усвојени су и програми рада Центра за социјални рад,
Фондације за локални економски развој,
Музеја (из којег је в.д. директора Александар Репеџић информисао одборнике
о резултатима, пројектима и активностима које припремају), затим Народне
библиотеке и Бизнис инкубатора, па и
Програм развоја спорта до 2018. године.
Одборници су се изјаснили и о предлогу одлуке о максималном броју за-

послених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине
Мајданпек за 2015. годину - према којем
ова средина упошљава мањи број радника од превиђеног. Ту је отворена расправа јер одлуком нису обухваћени запослени у Спортском савезу и Црвеном
крсту, али се у објашњењу чуло да је то
због статуса удружења које имају и због
чега ће бити финансирани пројектно.
Одлука о ангажовању ревизора за
екстерну ревизију завршног рачуна
буџета општине усвојена је уз питање
када ће се пред одборницима наћи
обећани извештај Државне ревизорске институције. На овом заседању оп-

штинског парламента усвојен је и предлог одлуке о изради Плана детаљне
регулације за уређење комплекса Аутобуске станице у Мајданпеку, на предлог
Рудника бакра, услед планског ширења
површинског копа, као и измене и
допуне Одлуке о финансијској подршци
породицама са децом на територији општине. Изгласана је и Одлука о оснивању
Савета за безбедност општине, као и о
саставу Општинске изборне комисије, а
поред замене одређеног броја чланова
управних и школских одбора, донета је и
одлука о расписивању конкурса за избор
директора у ЈКП “Водовод” Мајданпек.
С. Вукашиновић

У РБМ-у настављају уређење нове деонице корита Малог Пека

Река сада брже тече
Нова деоница корита Малог Пека испод Андезитског прста, којом је река практично измештена, због планског проширења Површинског
копа РБМ-а и даље се уређује. – Очишћено и корито изван зоне Површинског копа од Дробљења до Транспортног система

МАЈДАНПЕК.- Нова деоница
корита Малог Пека, подно Андезитског
прста, пробијена је пре непуних месец
дана, чиме је, практично, обављено
измештање и преусмеравање реке због
планског проширења Површинског
копа Рудника бакра Мајданпек. Тиме је
и престала потреба за препумпавањем
вода на том делу, а трошкови су знатно
смањени. Запослени у РБМ-у, међутим,
и даље раде на тој деоници и у њеном
наставку, уређују и продубљују корито,
како би река могла да тече без застоја,
али и обезбеђују инфраструктуру која
треба да прати ток реке.
- Тренутно успостављамо прелаз за
Северни ревир. Јер, након изградње
нове деонице остали смо без прелаза
за помоћну механизацију, лака возила
и опрему неопходну за одржавање
пумпе, електричне енергије и осталог
што не подразумева директну, непо-

средну експлоатацију – каже Синиша
Филиповић, технички руководилац
Површинског копа, наглашавајући да
није реч о мосту за тешка возила који,
по пројекту, треба да се накнадно уради.
- Корито местимично захтева још мало
дораде, али је врло задовољавајуће.
Осим тога, радили смо и на другим деоницама, очистили корито од погона
Дробљења до Транспортног система,
стари део који није у захвату Површинског копа, али који није чишћен
30 година, због чега смо имали застоје
у протоку воде. Надамо се да више
нећемо имати проблема са Малим
Пеком.
Крај ових послова се назире преостаје да се обради корито још само
на појединим деловима до Дробљења и
да се уреде стране постојећег корита.
С. Вукашиновић
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Прича
Колекшива

Култура

Квар краљевских кола
г. Симе Јовановића,
бившег народног посланика из Бора. И,
заиста, пред самим
Црним врхом сретосмо фијакер у којем
су била Њихова Величанства и који
су пратили, поред г.
Јовановића, неколико
наших
службеника
са фењерима и особље Суда за ограничавање
државних шума који је баш тих дана завршавао своје послове.
Док су наша двоја кола са тешком муком
окретана, приђох фијакеру и поздравих
Њихова Величанства, молећи их да изволе
прећи у наша кола. Том приликом испоручих
поздрав и позив нашег директора, који би био
срећан да Њиховим Величанствима укаже го-

Велику захвалност за ову истиниту причу са печатом Борског одељења Историјског архива Зајечар, коју је под насловом
„Из мојих успомена на Витешког Краља Ујединитеља“ (Александра Карађорђевића) петнаест дана после његовог убиства у
Марсеју написао окружни начелник у пензији, Петар Л. Ђерић.,
правни референту Управе Борских рудника, дугујемо нашем читаоцу од првог броја и дугогогодишњем сараднику Момчилу –
Моми – Јовановићу

На дан 14. новембра 1933. године – око
18 часова – примисмо у Бору извештај да
су њихова Величанства Краљ (Александар
Карађорђевић) и Краљица (Марија, принцеза од Румуније), долазећи само у пратњи
једног шофера, путем Петровац – Жагубица,
услед квара на својим колима пред самом
нашом шумском концесијом Црни врх, били
принуђени да прекину своје даље путовање
и, тренутно лишени саобраћајних сред–
става, да су се склонили у нашу шумску кућу
на Црном врху.
Примивши тај извештај наша Управа
је одмах предузела потребне мере да би се
Краљевском пару што пре омогућило даље
путовање. Најпре је телефоном јављено
Опленцу да се хитно упуте дворска кола
правцем Параћин – Зајечар – Метовница.
Једновремено су спремљена наша кола са задатком: да се њихова Величанства превезу са
Црног врха, било за Бор, било у сусрет својим
колима, правцем Брестовачка Бања – Метовница – Зајечар. С обзиром на стање пута,
могла су се ефикасно употребити само кола
марке „Форд“. Тако су спремљена двоја таква
кола и то: једна лимузина модела 1933. год. са
осам цилиндера и једна полуотворена кола
модела 1930. год. са четири цилиндра. Обоја
су кола била апсолутно исправна, снабдевена
првокласним материјалом и сигурним шоферима који су добро познавали пут.
Док је наш директор г. Емил Пјала лично
узео на себе организовање што лепшег
пријема, у случају да Њихова Величанства
благоизволе прихватити наше гостопримство у Бору, дотле је потписатом поверено
вођство експедиције, чији је задатак био
колико пун части, толико и тежак. Јер, време
је било страховито хрђаво. Тог дана изјутра
било је дивно време, али је још од подне почела
падати тешка киша позне јесени која није
никако престајала. С времена на време било
је и правих пљускова. Помрчина је била пот–
пуна коју је с времена на време, између сваког
пљуска, гарнирала густа магла планинских
крајева.
Имало се прећи око 60 км пута, од кога
су две трећине и без блата тешко проходне.
Кренули смо из Бора око 18,30 часова. До Брестовачке бање ишло је још како-тако, али
даље ка Црном врху изгледало нам је да ћемо
тешко проћи. Тај део пута, изграђен народном снагом још пре ратова, доцније није
никако оправљан. Киша, блато, огромне рупе,
помрчина и магла. Морало се ићи сасвим полагано, стално у првој брзини, на сваком кораку
гашење и паљење мотора којим се једино и
могла држати кола, пошто се кочнице услед
клизања апсолутно нису смеле употребити.
Тако смо се сасвим полагано кретали напред.
Око 20 часова сретосмо два наша чувара који
нас известише да ће свакако Њихова Величанства кренути нама у сусрет фијакером

Са својим колима Њихова Величанства продужише пут за Зајечар и даље. У томе моменту било је тачно 23,30 часова.
Сутрадан смо краљевска кола – један
диван спортски „Пакар“ са 3 седишта –
коњском и воловском запрегом превукли са
Црног врха у Бор, где је одмах у нашим радионицама оправљен пробијени картер, па је
оправљена кола дворски шофер одвезао за Београд.
За сво време путовања од Црног врха до
Звездана, Њихова Величанства су била необично доброг расположења. Вођен је живахан и пријатан разговор, као да се апсолутно
ништа није десило. Био сам очаран ведрим
расположењем и сјајним држањем Витешког Краља. Док су се кола тешком муком кретала кроз блато, џомбе и кишу, он нам је евоцирао своје успомене из младости, када је са
својим професорима правио дивне ексурзије по

Илустрација: Игор Крстић

стопримство у Бору. Љубазно захваливши на
позиву, Њ.В. Краљ је изјавио да мора да буде
што пре у Београду, те жали што му није
могућно свратити у Бор.
Потом Њихова Величанства седоше
у наша затворена кола, у која седох и ја
поред шофера. У другим, помоћним колима,
чији фарови нам осветљаваху пут, били су
органи јавне безбедности, које сам био повео
из Бора. Кретосмо полако ка Брестовачкој
Бањи. Киша је била престала, да би опет от–
почела падати све јаче и јаче. Са највећом
обазривошћу ишли смо сасвим полагано и све у
првој брзини, стално гасећи и палећи моторе.
Тако стигосмо до Брестовачке Бање, одакле
кренусмо живље, пошто смо наилазили на
бољи и сигурнији пут. Из Метовнице, где стигосмо тачно у 23 часа, јавих нашима у Бор да
смо срећно стигли и продужили за Зајечар.
Пред Звезданом наиђосмо на дворска кола,
послата са Опленца. Ту се Њихова Величанства опростише с нама најљубазније захваливши свима. Шофери, пак, добише краљевску
напојницу, да би после неколико дана примили
и златне медаље за услуге краљевском дому.

Тимочкој Крајини. Потом се повео разговор о
недавној рударској изложби у Зајечару, коју је
он отворио и која му се необично свидела. Витешки Краљ се веома интересовао за рударство тимочког басена и у том правцу разговор се кретао до најситнијих детаља. Са необично дубоким познавањем материје. Он ми
је поставио низ питања о свима рудницима
овога краја, а нарочито о Борском руднику.
Између осталог, Витешки Краљ је изразио
своје највеће задовољство када му рекох да је
Бор највећи рудник бакра у Европи, пошто је,
има већ неколико година, својом продукцијом
премашио и шпански рудник Рио Тинто. Тај,
и разговор о другим темама, пружили су ми
тачан и веран појам о његовим високим способностима, његовом дубоком и савршено
правилном познавању ствари и људи...
Неизмерно је било моје дивљење коме је
једино раван мој садашњи бол за изгубљеним
Великим Краљем, за којим плаче цела
Југославија и сво Словенство....
Бор, 24. октобра 1934. год.
Петар Л. Ђерић Окружни начелник у пенсији,
Правни референт Управе Борских рудника
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Бакар кроз време
Одакле долазе мобилни
телефони, где они у ствари
настају? На задњој страни
“ајфона” јасно пише где се он
дизајнира а где се производи,
али је то само делић једног
много ширег и дужег процеса
циркулације материје кроз
Земљу и људска друштва. Просечан смартфон садржи око
60 хемијских елемената, пореклом из целог света, и старости десетине или стотине
милиона година. Метали
долазе из дубоких простора
и времена. Једно од родних
места наших дигиталних (и
других) технологија јесте Бор
где се налази један од највећих
рудника бакра у Европи.
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Пише:
Мирко Николић

Тамо где

Током мог боравка у Бору био сам
дивно примљен и на Техничком факултету. Ту сам имао прилику да се
сусретнем и разговарам са др Александром Митовски и др Милетом
Димитријевићем, који су ми пружили
теоретски увид у металургију који је допунио теренске излете. Тако је почело
моје металуршко шегртовање, учећи о
разним облицима кроз које бакар пролази, од концентрата, прженца, бакренца, блистера, до анода и катода. На
крају смо прешли у праксу, и у режији
др Александром Митовски извели низ

ТИМОЧКА
КРАЈИНА.
Захваљујући гостопримству Press тима
РТБ-а – Горици Тончев Василић,
Љубиши Алексићу и Јасмини
Станојевић - имао сам прилику да посетим различите фазе процеса рударења
и обраде руде у РТБ Бор. Бакар не лежи
у земљи у чистом облику, спреман да
буде ископан и утиснут у микро-чипове, као што сам замишљао. Геолошка
наука у спони са техникама рударства
и металургије успева да од стене дође
до светлуцавог бакра, који чини нервни

лабораторијских експеримената. Такође
ме је опчинила слојевитост шарже, троугани систем бакар-гвожђе-сумпор, и
шљака је касније постала главни актер
у раду у топионици. Процесе пирометалуршке обраде ви добро познајете, тако
да не морам да понављам. Дакле, један
од главних производа металуршког процеса јесу катоде, наранџасто-розе плоче
од 99,99% бакра које иду на тржиште и
даље могу да се претапају и користе у
индустрији. Неке од тих даљих примена
катода одвијају се недалеко од саме топионице у самом комплексу РТБ-а.
Седам километара јужно од топионице посетили смо Фабрику басистем сваког електричног уређаја од карне жице. По речима шефа фабрике,
тостера до лаптопа. Овај текст је једно
кратко путовање кроз трансформације
материје од камена до жице и даље, унапред и уназад кроз време. Путеви бакра
су, као што сам временом научио, далеко
од праволинијских.
Пре свега, руду треба ископати.
Дакле, Љубиша и ја смо посетили
најдубљи и највећи површински коп
РТБ-а – “Велики Кривељ”. Размере рудника је тешко описати и доживети путем
фотографија, на копу се потпуно губи
процес је сличан прављењу свеће. Око
осећај свих пропорција, дубина се меша
чврстог језгра се лије топли бакар из
са даљином. Само у августу прошле
катода. Овде бакар већ поприма облик
године овде је ископано 900.000 тона
сличан каквим га познајемо у свакодневруде (са просечном концентрацијом од
ном окружењу. Другог дана смо посе0,27% бакра). Покушавам да замислим
тили Ливницу бакра и бакарних легура,
колика је то запремина, колико стотина
где сам присуствовао изливању такозолимпијских базена, и то за један месец.
ваних фазонских одливака од легуре
Ствари постају мало јасније када се
алуминијума и бронзе. Бакар је овде
један од огромних камиона који носе по
поново у магичном течном облику и
220 тона руде успео и прошао поред нас.
претвара се у индустријске али и уметУ даљини, ови камиони изгледају као
ничке облике. Ова ливница је историјско
мрави који се полако успињу спиралним
место сарадње генерација вајара и
завојима од дна ка врху копа. Осетио сам
ливаца, место где се металургија и уметсе се као Алиса у овој земљи великих
ност стапају и праве “метал-арт” како би
рудника, постаје ми јасно да човек јесте
то рекла проф. др Драгана Живковић.
геолошка сила.

Коп „Велики Кривељ”

Шетајући по граду на сваком углу
можете да набасате на бронзане скулптуре, дела изливена кроз 27 година
историје уметничке колоније “Бакар”
у сарадњи између Музеја рударства
и металургије Бор и РТБ-а. Ове скулптуре су биле управо ливене у горе
наведеној Ливници. Кроз једну дивну
шетњу са једним од кустоса и суоснивача колоније Душаном Кабићем,
сазнајем да колекција борске колоније
броји преко 400 дела и представља
јединствен пресек домаћег вајарства од
средине 80-их до 2000-их. Овде немамо
простора да поменомо сва имена, треба
погледати каталоге колоније и посетити
галерију. Нажалост само део овог корпуса је тренутно приступачан публици,
већина се налази у депоу Галерије
“Бакар” а неколико дела је чак украдено са тргова и улица. Галерија ради,
али је колонија тренутно паузирана на
неодређено време, надајмо се да ће се
овај програм наставити у будућности.
Један необичан облик скулптуре у Бору

јесу огромне стене богате бакром. Право
из рудника, оне су постављене у парку,
или на окретници, или на главној улици.
У Бору, Земља јесте препозната као
уметник, раме уз раме са људима. Да
није њене вештине у подземном ковању
минерала, не би било ни наше надземне
металургије.
Пошто су катоде отпутовале и коначно постале електромотори, чипови
и делови других електронских уређаја,
шта се даље догађа са нашим главним актером? Он вредно ради, годинама и понекад деценијама, али сваком
уређају дође време за пензију. Али
прича је далеко од готове. У случају
бакра, пензија је обично само кратак
или дужи годишњи одмор. Заједно са
алуминијумом и гвожђем, бакар је један
од ретких метала који је стопостотно
могуће рециклирати без губитка квали-

тета. У складу са тим, “сматра се да је
око 80% бакра икада ископаног и даље
у употреби.” Ова постојаност бакра и
уопште метала јесте једна од искри која
је лансирала човечанство из каменог у
метална доба (бакарно па бронзано па
гвоздено доба). Просто речено, оруђа
од камена, једном поломљена – тешко је
залепити, док је оруђа од метала могуће
изнова и изнова излити. Метали трају
заувек.
Електрични и електронски отпад су
такође рудници нашег доба. Том процесу могао сам да присуствујем приликом посете погонима Jugo-Impex-а
и Е-рециклаже у Нишу. Захваљујући
срдачности ове фирме видео сам како
се бакар враћа у првобитни облик,

спреман за поновну употребу. У два
погона се рециклирају стари електронски уређаји - телевизори, веш машине,
фрижидери - такође и жице и каблови.
У овој фабрици видим нове геолошке
облике човечанства - планине електричних уређаја који чекају да буду

растављени. Невероватно је видети како
од једног целог целцатог старог фрижидера добијамо ситне комадиће пластике, алуминијума, и бакра. Машине
не могу саме да ураде сав посао, већ
људи морају да надгледају и пребирају
комадиће на тракама и сортирају их по
материјалу. Други радници пажљиво
растављају старе телевизоре. У другом
погону, електричне жице се шредују и
пластика се раздваја од бакра који пада
као црвена киша из машине. Из онога
што је био отпад, поновно се лију плоче
бакра, тиме да започиње један нови
циклус. Посматрајући сложеност процеса, постаје ми јасно да при дизајну
уређаја нико није размишљао како ће
се они раставити. Инжењерство и даље
размишља превасходно у једном смеру.
По неким проценама, рудници
будућности јесу наши градови. Инте-

ресантно, развој модерних технологија
се не чини да пуно води рачуна о суштинском својству метала - њиховом
потенцијално вечном трајању. Нове
генерације уређаја имају све краћи и
краћи животни век, услед планираног
или дизајнираног застаревања. Тржиште
диктира да морамо да купимо нови телефон сваких 18-24 месеци. Ако сагледамо
то у перспективи да се овом тренутку на
светском нивоу рециклира само око 10%
мобилних телефона, јасно је да су наше
економије далеко од кружних. Тако да
добијамо планине отпада који се извози

Захвалност
Једно велико хвала свим запосленима у РТБ Бору (посебно рад–
ницима у Топионици и Press тиму),
Техничком факултету у Бору (посебно др Александри Митовски и
проф. др Драгани Живковић), JugoImpex-u e.e.r. и Е-рециклажи (посебно
Миљани Шћекић и Јовани Мировић)
на свесрдној помоћи у реализацији
пројекта “ми ❤ бакар & бакар ❤ нас
вол. 3: минерализација”. Пројекат је
реализован у сарадњи са Културним центром “Град” (Београд) у оквиру програма “Frontiers in Retreat”
под покровитељством Европске
уније и Министарства културе и
информисања.
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живи бакар
у земље Трећег света где труне под отвореним небом, или бива растављен на
делове од стране сиромашних без икаквих средстава заштите. Људска тела
бивају изложена отровним супстанцама, и токсини се изливају у земљу.
Треба имати на уму да, по истраживању
911 Metallurgist, једна тона “ајфона” 5С
садржи невероватних 128,59 кг бакра
(док се из једне тона најбогатије чилеанске руде добија око 9,5 кг). Имајмо
у виду да се концентрација руде
историјски смањује у коповима широм
света, и да се сматра да ће доћи тренутак “врхунца бакра,” после чега ће
производња почети да опада. Из овога је
јасно колико је важно да водимо рачуна
о резервама које су већ изнад земље, и

да осмислимо неке зеленије “кружне
економије” у којима је отпад увек један
нови материјал.
Источна Србија је позорница на којој
се одигравају процеси циркулације бакра
много дужи од тренутних флуктуација
на берзама сировина. Археолошко налазиште Рудна глава у оближњој општини
Мајданпек, заједно са Аи Бунаром у
Бугарској, чини колевку енеолита или
бакарног доба у Европи. Рудари за које
се сматра да су припадали Винчанској
култури су овде копали бакар око 4500.
год. пре н.е. Бакар се овде јавио у облику
минерализација азурита и малахита
видљивих на површини земље, тако да

су ови рудари-пионири били у стању да
прате ове богате жиле својим каменим
оруђем све до 20-ак метара дубине. На
врху Рудне главе влада тишина, нема
пијука рудара, само камен на коме могу
да се виде трагови руку људи из једног
другог доба. Њихови животи су давно
прошли и сада је све поново потпуно
тихо, или се тако нама чини. Стене не
спавају, на врховима камена поново
се виде плавичасти трагови минерала,
слични онима који су привукли око људи
пре хиљада и хиљада година. Шта ли су
ови наши прапреци помислили када су
наишли на овај чудан камен? Како су
се осећали када су из њега мукотрпним
усијавањем у земљаним пећима добили
један течан црвени камен? Металургија
и религија су у та времена били најуже
повезани, метал је био више од оруђа,
он је био “знак са другог света” (Мирче
Елијаде). Ми такозвани људи модерног
доба и даље смо подједнако опчињени
технологијама, али симболика је везана
више за бренд, него за саму материју и
њене мистерије.
Рудна глава је напуштена када су
жиле исцрпљене, али у овом региону

Бакар кроз време

пејзажу, један од нуспроизвода компликованих метаморфози руде. Пламена
пећ ради на 1250 степени, а тамо где
има ватре - мора да има и дима. Топионица подсећа на унутрашњост вулкана и
чини се као да ми људи имитирамо процесе који се дешавају у утроби земље.
Танане жице захтевају високе температуре и тешку машинерију, само тако се
постиже висока проводљивост метала.
Мирко Николић
Као и обично када се ради о месту
где минерали “расту,” уз рударење увек Сталактити, сталагмити и остали басу у току истраживања са намером да рокни пећински накит расте полако али
се открију нова лежишта. У подземној сигурно, брзином од око 1 цм по веку.
Пећина се простире на вртоглавих 13 км
дужине, од чега је за сада само део од око
километар отворен за посетиоце. Остатак, као и само осветљење за посетиоце,
очекују инвестиције које још увек нису
сетили смо остатке царске палате Felix
на путу, или се крећу геолошком брзиRomuliana у близини Зајечара. Овај лукном (хало ЕУ! хало Општина Бор!). У
сузан комплекс зграда, прави мали град
окружен дебелим зидинама, је започео
римски тетрарх Галерије 298. год. н.е. и
здање је завршено после његове смрти
311. Палату су уништили Хуни средином V века, а насеобина је коначно на- експлоатацији 2010. је нађено значајно
пуштена у VII веку. Положај палате је лежиште руде на дубини од 600 м. У
пажљиво изабран, она се простире на ширем региону Бора се догађа права
благој падини окруженој таласастим златно-бакарна грозница коју предбрдима, на једном од којих се и данас води Ракита. Њихов “Пројекат Тимок”
уздижу две куполе од земље. Ради се истражује област површине 212,58 кв.
о тумулусима у којима су сахрањени км. и до сада је ова операција довела
Галерије и његова мајка Ромула, по коме до проналаска “значајне бакарно-златне првој дворани су нађени остаци насеоје палата и добила име. Сенке су све дуже сулфидације и порфиријске бакарно- бине из раног бакарног доба, а у гвозкако поподне протиче, антички камени златне минерализације у лежишту дено доба пећина је била значајан меблокови и стубови су у нијансама црвене
талуршки центар. Кости преисторијске
и жуте. Рушевине два храма указују да
хијене и медведа леже крај путељка. У
је ово некада било посебно место. Felix
многобројним каналима и подземним
Romuliana је пала у заборав као послејезерима изгледа као да нема живих
дица узбуркане историје ових крајева
бића, али је таваница једне од највећих
који су представљали једну од граничдворана заправо дом велике колоније
них зона Римског царства. Пре Римљана
слепих мишева. Фрагмент ових подовде су већ била насељена разна плеземних али готово ванземаљских динамена, међу којима и Власи који и даље
живе на овим просторима. Ово је био
Felix Romuliana
један од коридора похода и миграција из
азијских степа, између осталог, и старих Чукару Пеки.” Депозит се налази на
Словена. Једна од магнета који је при- само десетак километара од старог
влачио људе од прадавнина јесу била копа и топионице РТБ-а. Садашњост и
минерална лежишта. У модерно доба, могуће будућности су блиске комшије.
између два рата у Бору је живело преко Истраживања лежишта обично трају не20 етничких група, радило се о метро- колико деценија, али је веома могуће да
ће регион ускоро имати још један велики
поли коју је створио рудник.
У Тимочкој крајини, или, геолошким рудник. Шта о свему овоме мисли минежаргоном – Тимочком магматском ком- рал стар око 85 милиона година? Да ли
плексу (да, пејзаж су исцртали вулкани!) му се седи под земљом или једва чека да мика приказује се пред нашим очима
– рудари се са прекидима бар 6500 година исплива на површину и креће да кружи захваљујући електричним лампама.
наше домове, канцеларије, чак и џепове? Даље и дубље, одвијају се неприметни
Само двадесетак километара од покрети воде и стена, носиоци сећања
Бора живи један други подземни свет Великог праска и креатори будућих
од преко 200 пећина. У највећој од свих, форми и процепа. Земља живи.
Уметничка резиденција у Бору,
Лазаревој или Злотској пећини, воде
октобар 2015. и јануар 2016.
преплићу свој ритам капања са стенама.
је рударство наставило да буде присутно кроз преисторију, затим су стари
Римљани овде имали своје руднике,
а има трагова рударења и у средњем
веку. Једног дивног јесењег поподнева,
заједно са мојим металуршким водичем др Александром Митовски, по-

или више. У овом крају тешко је повући
границу докле човек иде, а где природа
почиње, пејзаж је фузија људских и природних сила. Рудник је у Бору тешко изгубити из вида. Шетајући се по граду
често може да се ухвати видик брда која
окружују стари коп, брда која су покривена и добрим делом направљена од раскривке из рудника. Ова узвишења имају
равне врхове у стилу естетике етажа у
отвореном копу, и подсећају да је ово
индустрија која дословно помера планине. Дим који је доскора непрекидно
излазио из димњака топионице био
је још једно неизбежно присуство у

Злотска пећина
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Објављен конкурс за изложбу “Жене сликари”

новости
ПРИПРЕМА: Љубиша Алексић

Позив
уметницама

Суперскенер за читаво тело
Научници на Универзитету Калифорније раде на
развоју новог PET-скенера
за читаво тело, који би
могао да разреши бројне
мистерије људског тела –
али и да омогући боље третмане против рака, срчаних
обољења и можданих болести.
Супер велики скенер, назван
“Explorer” односно “истраживач”, моћи ће да прави снимке унутрашњих функција људског тела без преседана. PET - скенери, који су данас доступни могу да се фокусирају само на
делове тела.
Тим истраживача са Универзитета Калифорније на кампусу Дејвис добио
је грант у износу од 15 и по милиона долара од Националних института за
здравље за пројекат изградње првог на свету PET-скенера за читаво тело.
“Ми смо систем органа који сви функционишу у интеракцији. Никада
до сада нисмо могли да испитамо то сликама, али сада ће то бити
могуће”, каже пофесор радиологије Рамзи Бадави.
За разлику од рендгена и магнетне резонанце, који праве снимке костију и
органа, PET- скенери илуструју како органи и ткива функционису на нивоу молекула и тиме постављају дијагнозу и прате болести.Нови скенер ће радити то
исто, али још боље. “Уз помоћ PET скенера пратимо функције. Можемо
да видимо шта нека ћелија ради у телу. Колико је активан метаболизам ћелије или колика је брзина деобе. У случају рака то је изузетно
битно, јер можете да видите да ли се метаболизам тумора успорава
када пацијенту дате лек”, објашњава Сајмон Чери, професор биомедицинског инжењеринга.
PET-скенери лоцирају туморе користећи радиоактивне супстанце.
„Explorer” користи знатно мању дозу тих супстанци него што је то тренутно
случај и много брже прави снимке. „Можемо да скенирамо за 30 секунди
оно за шта нам тренутно треба 20 минута. Можемо знатно да
смањимо дозу радијације и да скенирамо пацијента користећи делић
радиоактивне дозе коју сада користимо”, додаје професор Чери.
Овакав, комплетан увид може да доведе до нових, циљаних терапија и да
умањи негативне ефекте пратећи кретање лекова кроз организам. Истраживачи очекују да почну са тестирањем „Explorera” на људима у наредне три
године.
Сајт „Гласа Америке”

До краја марта
траје пријављивање
за учешће на XIV
Међународној изложби “Жене
сликари” која се, у организацији
мајданпечког Центра за културу,
традиционално одржава током пролећа, ове
године од 14. маја до 14. јуна
МАЈДАНПЕК. - Центар за културу Мајданпек објавио је јавни конкурс за
учешће на XIV Међународној изложби “Жене сликари” у Мајданпеку 2016. године.
Конкурс за изложбу која се традиционално одржава током пролећа, ове године од
14. маја до 14. јуна, отворен је до краја марта, а одлука жирија ће бити објављена
до 15. априла. Уметнице могу учествовати са по два рада у пет категорија, односно техника: сликарство, цртеж, графика, скулптура и дигитал арт. Организатор је
установио награде са циљем да се препозна важност доприноса уметница и промовише разумевање и уважавање квалитета и разноврсности, а предвиђено је да
се додели једна Велика награда изложбе и по једна Прва награда за сваку од изложбених категорија.
Истовремено, излагачка сезона у градској, односно Галерији ове установе била
је тема посебног, додуше, већ завршеног, поновљеног конкурса за преостале слободне излагачке термине. Испоставило се, после првог конкурса, да бројни термини нису попуњени, а на други позив уметницима, за преостале термине, стигло
је 20-ак пријава. То, уз раније пристигле пријаве, обећава успешну излагачку сезону
која ће трајати краће него што је уобичајено, јер су два месеца прошла без изложби
које у културном животу града под Старицом имају важно место.
С. В.
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Басен Бор је непрестано помагао развој инфраструктурних објеката у
Тимочкој крајини, али и ондашњој држави. Поред обавезних издвајања за
изградњу
енергетских
постројења, у далеководе
и трафо-станице уложио
је 25 милијарди динара.
У „Књизи о променама”
(Трилогија
привреде
Тимочке Крајине) аутори
Божин
Јовановић,
Братислав
Ђорђевић
и Миодраг Ђурђевић
подсећају да је РТБ,
полазећи од тога да су
добри
путеви
услов
за укупни привредни
развој региона и Србије,
сопственим средствима учествовао у њиховој реконструкцији и изградњи.
„Бор” је на разне начине и под разним условима уложио у око 350 км
магистралних и регионалних путева, док је неке у целини финансирао сам,
односно поједини његови делови. Ту је најпре магистрални пут Бор-Селиште,
затим Мајданпек-Оман-Доњи Милановац, Мајданпек-Дебели Луг-ЈасиковоВлаоле-Горњане-Бучје-Кривељ, Милошева кула-Заграђе, Неготин-Кусјак,
Самариновац-Прахово.
Својим средствима „Бор” је учествовао у изградњи путева ЗајечарПараћин, Мајданпек-Кучево, Милошева кула-Клокочевац и Милошева кулаМајданпек, односно Бор-Мајданпек преко Луке и Танде и Бор-Мајданпек преко
Горњана. Басен је изградио и 100 км нове железничке пруге (Вражогрнац-БорМајданпек-Кучево). За унапређење ПТТ веза уложио је близу пет милијарди
динара. Својевремено је изградио савремену теретну флоту на Дунаву. Најзад,
када је реч о саобраћају, ту је и спортски аеродром у Бору.
На снимку из старог албума – вијадукт на прузи Бор-Мајданпек.
Ј. С.
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ВОДОРАВНО: 1. Стуб на броду, јарбол, 7. Стражарска кула на граници, 14. Име песника
Шантића, 15. Врста цвета, дугогодишњи симбол Осмог марта, 16. Свечаност, фестивал, 17.
Француски аутомобил, 19. Узак пут, путељак, 20. Стари Словен, 21. Име глумице Бањац, 22.
Врста рок музике, 23. Поен из сервиса у тенису и одбојци, 24. Град у Јапану, 26. Јединица
густине светлости, 28. Пример (скр.), 30. Превлака на Малаки, 31. Компјутерски програм за
рад са текстом, 32. Десна притока Саве, 35. Река у Француској, 37. Нојева барка, 38. Блага васпитна казна, 39. Заједно са 43. водоравно: Међународни празник жена, 41. Тежња, жеља,
43. Види 39. водоравно, 44. Обавеза, дужност.
УСПРАВНО: 1. Врста топлог напитка, 2. Име француског глумца Делона, 3. Маса од
брашна и воде, 4. Спис, документ, 5. Радио станица (скр.), 6. Алка, беочуг, 7. Попут, 8. Део
хектара, 9. Престанак везе, прекид, 10. Име мађарско композитора Молнара, 11. Главни град
Башкирије, Русија, 12. Име америчке глумице Кудроу, 13. Речни рибар, 15. Боја за косу, 18.
Ужичанин, 21. Убрадача, шамија (скр.), 22. Једна од бочних површина, 25. Врста цвета, циклама, 26. Воћни напитак, 27. Свежањ цвећа, 28. Воћни род, 29. Ситна киша, кишица, 31.
Башта, 33. Драма Хенрика Ибзена, 34. Мера за папир, табак, 36. Академија медицинских
наука (скр.), 37. Врста папагаја, 38. Врста глине, 40. Академија наука (скр.), 42. Академско друштво (скр.).

Крста Иванов

РЕШЕЊА ИЗ БРОЈА 2266 – ВОДОРАВНО: скијање, клизање, таласи, примерак,
имин, Хана, елиса, дар, Дане, ете, АР, идила, акант, ро, Ило, штрк, икс, искре, Инка,
Арат, опремање, Никола, санкање, биатлон.

